::سودان املس تقبل::
الــــــــزراعة كــــــزن الســـــودان ا ألخــــرض

النقاط ا ألساس ية لربانمج تأأهيل
وتطوير الزراعة احلديثة ابلسودان
الربانمج الزراعي للمرحش عادل عبد العاطي ومحةل سودان املس تقبل

النقاط ا ألساس ية لربانمج تأأهيل وتطوير الزراعة احلديثة ابلسودان
المقدمة :
يرسين أأن أأقدم للشعب السوداين الكرمي عامة و ألهلنا املزارعني خاصة النقاط ا ألساس ية لربانمج تأأهيل وتطوير الزراعة
احلديثة ابلسودان واذلي أأقدمه مضن حزمة برامج سودان املس تقبل والزتم بتنفيذه عند فوزي ابالنتخاابت الرئاس ية يف عام
2020م .
ان هذا الربانمج غري مكمتل يف الوقت احلايل وسيمت تطويره ابس مترار من طرف فريق سودان املس تقبل؛ فوق أأنه مفتوح
الضافة مقرتحات املزراعني وابناء املنطقة و املتخصصني من العلامء ىف السودان  .كام سيمت الاس تفادة من بيوت اخلربة
العاملية ىف التخطيط الزراعى احلديث والتسويق العاملى للمنتجات الزراعية – احليوانية والغذائية.
انين أأعترب الزراعة كزن السودان اخملفي ؛ وذلكل مت اختيار زهرة عباد الشمس كشعار رئييس للحمةل الانتخابية ولربانمج
سودان املس تقبل .ويف الوقت احلايل من مضن اكرث من  200مليون فدان صاحل للزراعة يف السودان فان املزروع مهنا ال
يتعدي ال 20مليون فدان (  )%10مما يوحض جحم االهدار الكبري لهذا املورد الوطين الهام للرثوة والعمل والاس تقرار.
سأأركز يف الربانمج الزراعي عىل تطوير الزراعة احلديثة فامي أأمسيه ب"هالل السودان اخلصيب" ويه املنطقة اليت تضم
والايت كسال والقضارف احلاليتني ومنطقة اجلزيرة والنيلني ا ألزرق وا ألبيض وجنوب كردفان وجنوب دارفور ابعتبارها
ا ألولوية ا ألوىل لتطوير الزراعة يف السودان؛ دون أأن يعين ذكل أأهامل الزراعة يف غريها من املناطق يف السودان.
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المدخل والحلول الكلية
تأأهيل وتطوير القطاع الزراعي :
يشلك القطاع الزراعى  %40حالي ًا من ادلخل القويم فهو مفتاح الامان والاس تقرار للمجمتعات ويشلك ايض ًا قطاع قوى
للصادرات  ،ولكنه يف نفس الوقت يس توعب جزءا كبريا من الايدي العامةل ميكن بتحديثه ان تنطلق لقطاعات الصناعة
واخلدمات ،ومن هذا املنطلق يرى فريق "سودان املس تقبل" بناء وتنفيذ برامج االصالح الاقتصادي من خالل
اسرتاتيجيات قطاعية هتدف ايل الرتكزي عىل التمنية الريفية وحتديث القطاع الزراعي التقليدي واملطري بشقيه النبايت
واحليواين ،للتاكمل بني االنتاج الزراعي واالنتاج احليواين يف الزراعة التقليدية والغاابت املطرية واملشاريع الزراعية الكربى.
ويكون اعادة تأأهيل املشاريع الزراعية احلديثة واجب ًا مقدم ًا دلى ادلوةل حتت قيادة فريق "سودان املس تقبل"  .ويأأيت يف
قلب تكل املشاريع مرشوع اجلزيرة واملشاريع احلديثة يف جنوب كردفان ورشق السودان واليت سيمت اعداد برامج تفصيلية
العادة تأأهيلها وتطويرها وحتديهثا .سيمت انشاء (قامئة مشاريع ا ألمن الغذايئ) واليت س تلقى ادلمع من طرف ادلوةل وس يضاف
لها لك املشاريع القدمية واجلديدة اليت تلزتم برشوط االقتصاد الزراعي احلديث.
كام يغدو من الرضوري حتديث اجلوانب الادارية والفنية للعمليات الزراعية وادخال الانتاج احليواين يف ادلورة االنتاجية
وتأأكيد مواكبة الزراعة السودانية للك املتطلبات واملواصفات الاقلميية والعاملية و توفري البنية التحتية للعمليات اللوجستية
املتعلقة ابلقطاع الزراعي من ترحيل وختزين وتغليف اخل و رفع لك انواع اجلباايت والرسوم الىت تضعف العملية الانتاجية
و اصالح لك الهيالك الاقتصادية والغاء ا ألنظمة البريوقراطية اليت تعوق الصادرات الزراعية.
وعرب املتخصصني سيمت التوجه ملعرفة املتطلبات اخلاصة ابالسواق احمللية الاقلميية العاملية وذكل لتوجيه الانتاج جتاهها  ،كام
س تقوم ادلوةل بتشجيع العمليات والصناعات التحويلية الىت تعطى قمية مضافة للمنتجات الزراعية واحليواين عرب وضع نظام
تسليفي يتسم ابلعداةل واملشاركة يف اخملاطر ،والرتكزي عىل الاستامثر املنتج واحملفز لصغار املنتجني ،واصالح النظام املرصيف
الزراعي ودفعه لمتويل صغار املنتجني بدال من الاس مترار يف دمع احصاب رؤوس الاموال الكبرية املرتبطني بهاز ادلوةل مما
سامه يف افقار الفقراء وتدمري الطبقة الوسطى ،كام سيمت تسهيل توفري المتويل الاكيف عرب البنوك املتخصصة حسب
ا ألولوايت.
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كام من االمهية مباكن اعادة النظر يف عالقات امللكية والعمل يف مشاريع القطاع احلديث الزراعية و اعادة النظر يف عالقات
ملكية الارض العامة واحلواكري يف القطاع التقليدي ،وكذكل تشجيع املزارعني عىل تكوين الرشاكت الانتاجية /اخلدمية
املسامهة لرفع االنتاجية وحتسني معليات الزراعة الفنية وتطوير التسويق .
وسيمت الرتكزي عىل توفري مدخالت االنتاج يف وقت مبكر قبل فرتة التحضري للمومس الزراعي ،و أأن تكون أأي مبيدات
حرشية مطابقة متام ًا ملعايري السالمة ادلولية ،كام س تقوم ادلوةل مبساندة للمزارعني عرب تطبيق س ياسات اخملزون الاسرتاتيجي
بشفافية وعداةل ،حبيث هتدف اىل مضاعفة الانتاج س نو ًاي ،والتحسب لقةل الانتاج عند الطوارئ الطبيعية ،كام هناك
رضورة الس تنباط نظام دلمع املزارعني حيت يمتكن املنتج من طرح انتاجه يف الاسواق وابسعار تسمح برشائه ،كام سيمت
اعادة النظر يف الس ياسات الزراعية ودمع املزارع حيت يمتكن من انتاج سلع منافسة دوليا وحامية للمزارعني اذلي جهر
معظمهم همنته.
س تكون بعض معايري النجاح يف هذا اجملال هو حتقيق ا ألمن الغذايئ التام والوصول ابلقطاع الزراعي ليك يسهم مبا ال
يقل عن  %20من الناجت القويم االجاميل عىل ان يس توعب ما ال يزيد عن  %15من القوى العامةل وذكل بعد عرش
س نوات من تطبيق برانمج " سودان املس تقبل".
رفع قدرات وعوائد القطاع الرعوي:
يرتبط القطاع الزراعي ابلقطاع الرعوي والغاابت واملوارد املائية اخل ؛ وحيتوي القطاع الرعوي عىل رشحية كبرية من ساكن
السودان ،ويمتزي برثوة حيوانية هائةل تفوق مائة و أأربعني مليون ر أأس من خمتلف ا ألنواع ،أأي اهنا أأكرب بأأربعة مرات من ثروة
هولندا احليوانية الا اهنا غري مس تغةل جيدا وغري مموةل .فقد انفقت احلكومة احلالية  40مليون دوالر عىل تطوير هذا القطاع
بيامن خصصت للمدينة الرايضية  120مليون دوالر! هذا القطاع رمغ اماكنياته الاكمنة يشلك حزام الفقر والتخلف الأكرب
يف السودان ،وهو معبأأ ابس باب الانفجارات والزناعات وحيتاج اىل خطط تمنوية خمتلفة هتدف اىل معاجلة أاثر اجلفاف
والتصحر عرب خطط تشجري واعادة بناء الغطاء النبايت يف مناطق املراعي الطبيعية واملساعدة يف حل املشالك بني الرعاة
واملزارعني ويف مناطق الامتس ،مبا حيقق مصاحل خمتلف املواطنني ،واعامتدا عىل اجلهد الاهيل واملدين ومساعدة السلطات
واحلكومات الاقلميية واحلكومة املركزية.
ويغدو توفري الاعالف – عرب الاستامثر يف انتاج االعالف يف املشاريع الزراعية  -وحفر ادلوانيك والابر اجلوفية لتوفري
االعالف واملياه يف مناطق مس تقرة من االمهبة مباكن ،حيث تشري ادلراسات اىل أأن نقص العلف يبلغ حنو  %50من
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حاجة الرعاة  .كام هناك نقص فادح يف املساخل واحملاجر والصناعات املرتبطة ابالنتاج احليواين .كام يشلك نقص ش باكت
الطرق عائقا اساس يا يف ايصال املتتج ملناطق االس هتالك وخصوصا يف املدن الكبرية.
س تقوم املؤسسات املعنية يف وزارة الزراعة والرثوة احليوانية والغاابت واملياه ومؤسساهتا بفتح طرق املوايش وتزويدها
خبدمات املياه والبيطرة وا ألمن و تسهيل توفري اخلدمات والرعاية البيطرية يف مراكز جتمعات ومراكز الكثافات الرعوية يف
لك املناطق الريفية واختاذ الربامج اليت تساعد عىل حتسني السالالت وا ألنواع والوقاية من ا ألمراض ،وتشجيع الاستامثر
والتوسع يف تصنيع وانتاج ا ألدوية البيطرية.
وس تدمع ادلوةل بس ياساهتا املرصفية واملالية زايدة الطاقة الاستيعابية للمحاجر واملساخل ،والتوسع يف صناعات اللحوم ومدابغ
اجللود مع الرتكزي عىل منع الاحتاكر يف الصادرات احليوانية ،والغاء الس ياسات التفضيلية ،مع دمع ادلوةل للبنوك املتخصصة
يف هذا القطاع وقرص أأنشطهتا عىل التخصص يف جمال صادرات هذا القطاع( .للمزيد من التفاصيل راجع برانمج تطوير
الرثوة احليوانية لسودان املس تقبل)
س تكون بعض معايري النجاح يف هذا اجملال هو حتقيق ا ألمن الغذايئ التام يف جمال اللحوم وا أللبان والوصول ابلقطاع
الرعوي ليك يسهم مبا ال يقل عن  %10من الناجت القويم االجاميل عىل ان يس توعب ما ال يزيد عن  %5من القوى
العامةل وذكل بعد عرش س نوات من تطبيق برانمج " سودان املس تقبل".

قضية املوارد املائية :
س يكون واجب تطوير املوارد املائية وزايدهتا وحاميهتا يف السودان من الواجبات املقدمة يف سودان املس تقبل  .فعدا عن
مياه ا ألمطار وا ألهنار واخلريان سيمت االس تفادة من خمزون املياه اجلوفية الهائل يف السودان يف احلوضني النويب وحوض
البقارة مع مراعاة العمل عىل جتديدها وعدم اس تغاللها بشلك جائر .كام سيمت حتلية مياه البحر وحصد املياه من السحب
ورطوبة اجلو واس تخدام التقنيات اليت اتجل اهدار التبخر او الترسب من الارايض الزراعية ؛ كام س تقوم برامج قومية
لرتش يد اس تخدام املاء بعد ضامن وصول املاء النقي للك مواطن سوداين.
أأما يف اطار اتفاقية مياه النيل واملشاريع ا ألثيوبية واتفاقية عنتييب وغريها فأأقول ا ،هذه املواضيع تع يف اطار التحمك يف
الاهنار اليت متر بعدة دول ،وهذه قضااي ختضع للقانون ادلويل ،من هنا جيب حلها وفقا ملبادئ ذكل القانون وروح التعاون
واملصلحة املشرتكة و مع تثبيت حق لك دول حوض النيل يف املياه والطاقة والتمنية عىل اسس عادةل ومبا ال يترضر منه
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الخرين .من هذا املنطلق هناك رضورة ملراجعة اتفاقيات مياه النيل لعايم  1929و 1959وخصوصا يف ظل رفض
اثيوبيا وعدد من دول احلوض ملقررات تكل االتفاقيات واعتبارها جمحفة هبم  .ويف هذا اجملال ينبغي فك ارتباط موقف
السودان مبوقف مرص يف قضية مياه النيل حتت زمع ان السودان دوةل مصب  ،فالسودان هو دوةل معرب ودوةل منبع
(ابعتبار الامطار اليت تغذي النيل) ،ورضورة بناء موقف سوداين حمايد ينظر للمصلحة الوطنية اوال  ،مث ملصاحل دول
احلوض جممتعة  .ومن مضن ذكل ان يتبىن املفاوضون السودانيون مطلب رفع حصة السودان من مياه النيل ملواهجة
الاحتياجات املزتايدة من املياه يف السودان.
تمنية الريف :
ان اعطاء الاولوية يف خطط التمنية للريف السوداين  ،حيث يقطن حوايل  %70من الساكن  ،وحيث توجد معظم
املوارد الطبيعية ا ألساس ية ،البتدار مسرية التمنية (املوارد الزراعية واحليوانية واملعدنية ،اخل ،اضافة ملورد الطاقة البرشية
بطبيعة احلال) ،هو جزء من الزتامنا ابلعداةل االجامتعية والتمنية املتوازنة وازاةل أأس باب احلروب والتوترات االجامتعية
والرصاعات ا ألهلية عىل املوارد الشحيحة حالي ًا وغري اجملددة أأو املطورة خالل  60عاما ونيف من معر االس تقالل.
يف هذا االطار نقوم ابالس تفادة من اماذج برامج االنتاج الريفي والتمنية الريفية ،اليت مت تقدميها وتنفيذها يف دول انمية كثرية،
بنتاجئ حمسوسة ،ودروس جيدة – اجيابية وسلبية – ،لعقد املقارنة واس تخالص العرب ،وتصممي اسرتاتيجية سودانية مالمئة
لواقع السودان .كام هناك رضورة لتبين اسرتاتيجية قومية الزاةل الفقر من خالل الاعرتاف بأأبعاده الاجامتعية ،ومسبباته
الاقتصادية ،والتصدي لتطويقه ومعاجلة جذور مسبباته عرب خطط تمنوية واجامتعية مالمئة.
كام سيمت تقوية عوامل السوق ،ويه االنتاج والقوة الرشائية واملناخ الاستامثري المن ،ويف نفس الوقت بناء أأدوات احلمك
الراشد واجملمتع املدين لضامن معل أليات السوق ،فاالنتاج حيتاج لاكدر برشي متعمل ومتعاف ،والقوة الرشائية حتتاج اكتفاء
ذاتيا يف الرضورات احلياتية ،واملناخ الاستامثري المن حيتاج اس تقرارا س ياس يا وثقافة تعايش بني املواطنني.
وحيتل واجب التعلمي والتدريب ورفع القدرات ماكان مقدما يف خلق االس تقرار والتعايش السلمي والتمنية  ،حيث سيمت
تنفيذ عدد من اخلطوات لتحقيق ذكل من بيهنا حماربة الامية الابدية عرب برانمج قويم لتصفية الامية يف  5س نوات
وتنش يط الفعالية الاجامتعية لساكن الريف عرب نرش الفكر التمنوي وتشجيع العمل املدين وا ألهيل احمليل والاقلميي
واملركزي من اجل تمنية الريف والاهامتم ابلتدريب ودمع لك نشاطات تؤدي اىل رفع الكفاءة والقدرات البرشية لساكن
الريف.
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يف هذا الاطار جيب أأن تعمل الس ياسات الاقتصادية والتمنوية عىل توجيه نصيب مقدر من املوارد والاستامثر لالحنياز
حنو القطاعات الريفية يف اجملمتع ،وهذا يتطلب التوسع يف اخلدمات املرصفية لمتويل صغار املنتجني ،واقراض ا ألرس املنتجة
يف املناطق الريفية ،وايضا يف البنية التحتية املادية الرضورية لزايدة االنتاجية الريفية وتوصيل منتجات الريف السوداين
ل ألسواق اخلارجية (احمللية واملناطقية وادلولية) – مثل توفري املياه النظيفة ،والتقس مي الهنديس ل ألرايض وش باكت الري،
والتوزيع العادل واملس تدام لها ،وبناء الطرق وش باكت السكك احلديدية ،وتوفري الطاقة الكهرابئية بمكيات مناس بة ومصادر
مس تدامة ،اخل
يف هذا نلزتم ابلعمل عىل توفري اخلدمات الاساس ية يف جماالت الصحة والتعلمي واملياه الصاحلة للرشب يف قطر 15
كيلومرتا من مركز لك منطقة ريفية وادلفع جتاه حتديث القطاعات الزراعية والرعوية يف الريف وادخال التقنيات احلديثة
واملساعدة النشاء خمتلف الصناعات الغذائية والتحويلية فيه ،وتقدمي التخفيضات الرضيبية والتسهيالت املرصفية للمستمثرين
يف الريف.
كام سيمت خفض /الغاء الرسوم ومراجعة الرضائب للحبوب الغذائية والرثوة احليوانية والصناعية ومنع أأي رضائب ورسوم
متكررة حىت موائن التجهزي والتصدير  ،وسيمت أأيضا انشاء مناطق التجارة احلرة عىل احلدود مع ادلول اجملاورة خصوصا يف
املناطق ضعيفة االنتاجية الزراعية – الرعوية ومبا يس توعب طاقات ساكن املناطق احلدودية .
معوما سيمت التعاون مع ودمع مراكز البحث العلمي املتخصصة بقضااي الاقتصاد الريفي يف املركز والاقالمي ونظريهتا يف أأفريقيا
والعامل وتنظمي مؤمتر قويم للتمنية الريفية وذكل العداد اسرتاتيجية متاكمةل للتمنية الريفية تُ ِّمكمل وت م ُِّفصل اخلطوط العامة
املطروحة يف هذا الربانمج.
االهامتم ابملر أأة يف الريف:
وس يكون الاهامتم بتمنية املر أأة يف الريف  ،مضن التمنية البرشية  ،واجبا مقدما .وذكل ألن املر أأة الريفية متثل اليوم أأكرث
فئات السودان تعرضا لالضطهاد والاس تضعاف ،واحلرمان من احلقوق الاقتصادية والاجامتعية والقانونية ،وعليه فهيي أأوىل
أأهل السودان اليوم ابلعناية ورد املظامل ،فوق ان املر أأة الريفية يف السودان– يه من أأكرث الفئات انتاجية يف مجيع أأحناء
البالد ،وحل مشالكها وفق برامج علمية هتدف لهنضهتا وانصافها وكذكل ادلفع جتاه حتديث القطاعات الزراعية والرعوية
يف الريف وادخال التقنيات احلديثة واملساعدة النشاء خمتلف الصناعات الغذائية والتحويلية فيه ودمع مراكز البحث العلمي
املتخصصة بقضااي الاقتصاد الريفي يف املركز والاقالمي
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حامية ا ألرض السودانية :
لقد ظللت أأاتبع بغضب س ياسة حزب املؤمتر الوطين وقيادته القامئة عىل تفكيك املشاريع الزراعية الوطنية وبيع افضل
الارايض الزراعية السودانية لدلول والرشاكت اخلارجية حتت دعوى الاستامثر وبتقدمي تسهيالت ال تقدهما اي دوةل حترتم
نفسها ومن بيهنا تقدمي الارايض الزراعية ش به جماان والسامح بتصدير اكمل املنتج الزراعي والاعفاء من الرضائب وامجلارك
وتشغيل العامةل الاجنبية  ،فيصبح التساؤل مرشوعا ما اذلي يس تفيده السودان من هذا الهدر وخزينة ادلوةل ال حتقق
شيئا انهيك عن حتقيق اي مكسب للمواطن واملزارع.
ان معظم دول العامل ال تبيع اراضهيا الزراعية وتشرتط لفتح اجملال لالستامثر الاجنيب يف الزراعة ان يمت بيع جزء من احملصول
للسوق احمليل واستامثر جزء من الارابح يف البالد فضال عن تشغيل العامةل احمللية وعدم الارضار ابلبيئة الطبيعية واملوارد
غري املس تدامة  .لكن حكومة الانقاذ ترضب هذا بعرض احلائط وتسمح لرشاكت وحكومات اجنبية ابس تغالل ارض
السودان اس تغالال بشعا ( يف زراعة الربس مي مثال واذلي يذهب خاما لتعليف الاغنام يف دول ال تتوفر فهيا اي مقومات
الرعي بدال من حتويهل لعلف وتسمني الضان السوداين به وبيعه لكحوم مما يزيد القمية املضافة ) او اهدار موارده املائية (مثل
اس تغالل املياه اجلوفية يف ري القمح اذلي اوقفت بعض هذه ادلول زراعته عندها ابملياه اجلوفية حفاظا علهيا(
لقد احزنين وفريق سودان املس تقبل ان نقر أأ يف حصف دول جماورة ويه تتحدث عن ( أأرايض ) بالدها يف السودان .
ليس عن الزراعة يف السودان او الاستامثر يف السودان وااما عن زراعة اراضهيم يف السودان  ،واكهنم قد اقتسموا وطننا
واراضيه .كام نسمع عن "منح" ماليني الافدنة دون تنوير عن رشوط املنح هذه دلول متنع بيع او اتجري مرت واحد من
اراضهيا القاحةل لالجانب .كام سائين الاس تفزاز البالغ للمزارع السوداين اذلي ال جيد اي دمع من ادلوةل بل جيد املطاردة
والتنكيل وذكل مبقارنته مبستمثرين اجانب جيدون دمع دوهلم وتساهل حكومة الانقاذ يف زراعهتم اجلائرة يف السودان بل
والسخرية منه يف سلوك لئمي وال عالقة هل ابلوطنية او ا ألمانة.
لهذا لكه اعلنت ابمس محةل سودان املس تقبل عن اطالق امحلةل الوطنية للحفاظ عىل الارض السودانية ودمع املزارع السوداين
 ،ابعتبار ان ارضنا ثروة قوية وان اهلنا املزارعني اويل ابدلمع وامحلاية وتوفري فرص العمل الرشيف هلم  ،بدال من القاهئم يف
السجون وتعريضهم املتعمد لالفالس لتفريغ الارض مهنم وبيعها لالجانب .كام اتعهد ابين ساقوم مبجرد الفوز يف انتخاابت
2020م مبراجعة اكفة اتفاقات " الاستامثر" الزراعي الاجنيب يف السودان والغاء لك ما مت مهنا بطريق غري مرشوع وخمالفة
القانون او ابرضار الاقتصاد الوطين  ،كام الزتم بعدم منح اي ارايض خصبة او يف مشاريع زراعية قامئة او خمططة ملستمثرين
اجانب وااتحهتا فقط للمزارعني واملستمثرين السودانيني  ،مع فتح ابب الاستامثر الاجنيب الزراعي فقط ابلرشاكة مع
املزارعني السودانيني ومبا خيدم مصاحلهم وال يرض اقتصاد وثروات البالد الطبيعية.
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احللول االدارية  :الوزارة املوحدة :
سيمت انشاء وزارة موحدة تأأيت من دمج خمتلف الوزرات اليت تعمل الن يف القطاعات الزراعية والرعي والرثوة احليوانية
واملياه وزالغاابت حتت امس " وزارة الزراعة والرثوة احليوانية واملوارد املائية والغاابت"  .ان انشاء وزارة موحدة وتزويدها
بأأكرب مزيانية لدلوةل مضن الوزارات اخملتلفة يأأيت من اهامتمنا يف فريق سودان املس تقبل ابلزراعة والرثوة احليوانية ومدخالهتام
ومواردهام ابعتبارها أأكرب ثروة سودانية اكمنة  .وفوق تقليص الظل االداري س تنسق هذه الوزارة معل قطاعات متداخةل
ويكون ابماكهنا وضع الس ياسات اللكية دون تناقض او رصاع بني الوزارات اخملتلفة كام اكن سائدا سابقا.
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النقاط األساسية لبرنامج إعادة تأهيل مشروع الجزيرة

مقدمة
يعترب مرشوع اجلزيرة ( ابمتداده يف املناقل) من أأكرب مشاريع الزراعة احلديثة يف السودان ،وشلك واحد ًا من أأكرب مشاريع
الزراعة ابلري الانس يايب وحتت ادارة موحدة يف افريقيا .تأأسس املرشوع يف عام  1911وبد أأ العمل فعليا عام 1926م.
تطورت مساحة املرشوع من  250فداان شلكت املزرعة التجريبية ا ألوىل يف طيبة لتبلغ يف اقىص درجات تطوره مساحة
مليونني ومئيت أألف فدان.
سامهت عدة عوامل بيئية وجغرافية ولوجستية يف جناح املرشوع اابن عهده اذلهيب  ،من بيهنا وقوع يف منطقة اجلزيرة بني
النيلني ا ألزرق وا ألبيض مما ساعد و أأدمى اىل بناء السدود وتنظمي وتوس يع معلية مالري ابملرشوع من النيل ا ألزرق وكذكل
طبيعة ا ألرض املنبسطة اليت ميكن رّيم ا عن طريق مالري الانس يايب و خصوبة الرتبة ومتاسكها واليت قلملت من الاعامتد
اخملصبات ومن ترسب املياه وكذكل خربة ساكنه السابقة يف الزراعة املطريمة .كام ان موقع اجلزيرة املتوسط
عىل السامد و م
حيهنا يف جغرافية السودان سهمل من جهرة املزارعني و العامل مومسيني الهيا ،كام سهمل الوصول الهيا من اخلرطوم ،ونقل
القطن مهنا اىل بورتسودان عرب خطوط السكة حديد اخل.
سامه املرشوع خالل العقود املاضية وقبل حمك الانقاذ بأأكرث من  %65من االنتاج الزراعي السوداين ،وقبل ظهور النفط
واذلهب اكن يشلك وحده  %45من صادرات السودان .و اكنت أأصوهل تقدر مبا يزيد عىل س تني مليار دوالر ويعمل فيه
 135أألف مزارع و 150أألف عامل زراعي  ،وحيتاج الن اىل  5مليار دوالر العادة تأأهيهل ابلاكمل وتطويره ليصبح
أأحدى لبنات الهنضة الزرعية احلديثة يف سودان املس تقبل.

مرشوع اجلزيرة  :البنية التحتية واملمتلاكت
يعمل ويعيش يف املرشوع حوايل  135أألف مزارع يكونون مع ارسمه حوايل مليون فردا وكذكل  150أألف عامال زراعيا
يعيشون يف الكنايب يف ظل ظروف صعبة وبدون خدمات ويكونون مع ارسمه حوايل مليون نسمة  .معل حوايل عرشة
أالف من املوظفني واملتخصصني يف املرشوع يف فرتة أأذدهاره تقلص عددمه عرب الس نني اىل بضعة مئات .كام يتأأثر حوايل
 %80من ساكن اجلزيرة ابملرشوع وللمرشوع تأأثري كبري عىل الاقتصاد الوطين وعىل الاندماج القويم يف السودان.
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يتكون املرشوع من  2.2مليون فدان مقسمة اىل  18قسامً مبساحات متفاوتة من  60أألف اىل  190أألف فدان .و ممت
تقس مي لك قسم اىل تفاتيش يتفاوت عددها من  4اىل  8تفاتيش للقسم الواحدو بيامن ينقسم اىل ِّنمر وتبلغ مساحة المنرة
الواحدة حوايل  90فدا ًان بيامن تنقسم المنرة الواحدة اىل حواشات تتفاوت مساحهتا بني  10و 40فدان يف اجلزيرة رمغ
أأن معظم احلواشات مساحهتا  20فدان  .أأما يف املناقل فترتاوح مساحة احلواشة الواحدة بني  7,5اىل  30فدان رمغ أأن
معظم احلواشات مساحهتا  15فدان  .وينقسم املرشوع اىل ا ألقسام التالية  )1( :القسم اجلنويب ( )2قسم احلوش ()3
القسم ا ألوسط ( )4قسم املسلمية ( )5قسم وادي شعري ( )6قسم ود حبـوبه ( )7القسم الشاميل ( )8القسم الشاميل
الغريب ( )9قسم أأبو قوته ( )10القسم الرشيق ( )11قسم املاكشفي ( )12قسم الشوال ( )13قسم اجلامويس ()14
قسم املاطوري ( )15قسم معتوق ( )16قسم املنيس ( )17قسم التحاميد )18( ً ،قسم الهـدى.

اعمتد املرشوع عىل الري الانس يايب عرب ش بكة قنوات خضمة يبلغ طولها حوايل  150,680لكم عىل امتداد أأكرث من
مليوين فدان ،تنطلق هذه القنوات من قناتني معالقتني تنطلقان من مف خزان س نار عند النيل ا ألزرق ومتتد يف املرشوع
عرب قنوات متعددة ( امليجر – الكنار – الرتعة – أأبوعرشين – أأبو س تة ) لتصل عرب قناة " أأبو عرشين" للحواشات.
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اكن املرشوع يس تخدم حوايل مثانية مليار مرت مكعب من املياه يف العام متث مل حوايل  %40من نصيب السودان البالغ
 18,5مليار مرت مكعب مبوجب اتفاقية مياه النيل لعام .1959
مكل املرشوع عددا من الاصول الثابتة بلغت قميهتا يف فرتته اذلهبية حوايل  60مليار دوالر تتكون من ا ألرايض اليت
متلكها احلكومة واليت تبلغ مساحهتا حوايل  1,3مليون فدان ومراكز التلكفة واليت تتكون من  14حملج ًا 7 ،مهنا يف
مارجنان 6 ،يف احلصاحيصا ،وحملج واحد يف الباقري و 18من الورش الهندس ية وش بكة سكك حديد اجلزيرة ،اليت
اكنت تغطي حوايل  1300كيلومرت وش بكة ش بكة االتصاالت وكذكل أأسطول من الس يارات والليات (تركتورات
وحاصدات ) وحوايل  444خمزن تُقدر سعهتا التخزينية حبوايل  2,5مليون طن والعديد من املباين السكنية تبلغ يف مجملها
حوايل  6155مزنل متوسط احلجم ،و 76رسااي ،وعامرتني ببورتسودان و 200مكتبا ومرافق عامة تتكون من مدارس
ومراكز حصية وخدمية و  53مصفاة لتنقية املياه وش بكة الري وش بكة للطرق ادلاخلية ومركزا ل ألحباث ( هيئة البحوث
الزراعية).
اكن احملصول ا ألسايس يف املرشوع هو القطن بيامن تقلص انتاج القطن حاليا و أأصبح احملصول ا ألسايس هو القمح  .كام يزرع
ابملرشوع الفول السوداين واذلرة الرفيعة واللوبيا واخلرضوات  .واكن هناك نظام الدارة زراعة احملاصيل مت الغاءه يف العام
2005م وفقا للقانون اذلي ُأجزي يف ذكل العام.

مرشوع اجلزيرة  :القوانني والظمل التارخيي
مر مرشوع اجلزيرة بعدد من ا ألوضاع القانونية وعالقات امللكية والانتاج منذ تأأسيسه وحىت اليوم مل تكن أأ ًاي مهنا لصاحل
املواطن .اجامال ميكن أأن نقول ان مرشوع اجلزيرة ومنذ تأأسيسه وحىت اليوم قام عىل ظمل املواطنني من طرف ادلوةل
ورسقهتم وهنهبم .مل يكن من قبيل الصدفة ان أأول مطالب ا ألمة السودانية كام صاغها البطل عيل عبد اللطيف اكنت وقف
نزع ارايض املزارعني ملرشوع اجلزيرة .هذا الظمل التارخيي للمواطنني واملزارعني والعامل الزراعيني امتد عرب لك احلكومات
الوطنية ووصل اىل حدوده القصوى حتت نظام االنقاذ اذلي حطم املرشوع و أأوصل أأههل اىل الفاقة والعجز ودمر بنيته
التحتية وش مت رئيسه مواطين املرشوع أأهنم "تربية ش يوعيني".
مت حسم قضااي امللكية يف مرشوع اجلزيرة عىل قاعدة قانون عام  1921و قانون " أأرايض اجلزيرة لعام 1927م" الالحق
هل .قامت الادارة الاس تعامرية بزنع ملكية بعض احصاب ا ألرض القامة منشأت املرشوع علهيا كام قام ابجبار احصاب
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 900,000فدان عىل اجيار اراضهيم وبقمية  10قروش للفدان للحكومة ملدة  40عام ًا انهتت يف العام 1967م  .يف ذكل
العام طالب فيه بعض املالك ووراهثم ابعادة أأراضهيم الهيم ،يف حني طالب أخرون مهنم بزايدة االجيار ليواكب ا ألسعار
وقهتا .مل يمت ذكل ومنذ العام  1972رفض املالك اس تالم قمية االجيار الهزيةل وحىت اليوم.
قامت عالقات الانتاج عند تأأسيس املرشوع عام  1925عىل قاعدة "الرشاكة" حيث حتصل احلكومة عىل  %40من
الارابح واملزارع عىل  %40وادارة املرشوع عىل  %20وذكل بعد حساب تاكليف االنتاج اليت تتكفل هبا االدارة .هذا
الوضع أأدى ألن يكون املزارعني أأجراء وليسوا احصاب حق وملكية بل وليسوا احصاب قرار .دمع هذا الامر انزتاع حوايل
مليون فدان من احصاهبا واستئجارها بسعر هزيل رمزي .واكن املرشوع يُدار بشلك سلطوي ش به عسكري وال ميكل
املزارع اي حق يف تغيري قرارات ا ألدارة وموظفهيا ومفتش هيا .أأما عن حال العامل الزراعيني حفدث وال حرج .يف عام
1950م مت رفع نسبيت املزارع واحلكومة اىل  %42عىل التوايل وتقليص نس بة االدارة اىل  - %10بيامن تقسمت ال%6
الباقية عىل صناديق اخلدمات الاجامتعية ،واجملالس احمللية ،و الاحتياطي.
يف عام 1960م وحتت احلكومة العسكرية الاوىل مت اقرار قانون مرشوع اجلزيرة لعام 1960م واذلي اكن من أأمه مالحمه
اضافة امتداد املناقل للمرشوع ،هذا االمتداد اذلي أأكمتل يف عام 1966م  ،وقد ووضع هذا القانون مرشوع اجلزيرة حتت
ارشاف وزارة الزراعة و أأعطى وزير الزراعة الكثري من الصالحيات يف ادارة املرشوع .عقب ثورة اكتوبر وكجزء من
س ياسات رشاء الاصوات مت رفع نس بة ارابح املزارعني اىل  %48بيامن مت ختفيض نس بة احلكومة اىل .%36
بعد ظهور املشالك يف املرشوع يف الس بعينات واحلاجة اىل اعادة اتهيهل وبعد بروز دور مؤسسات النقد العاملية بيامن جرى
يف عام 1984م اقرار قانون أخر بضغط من املاحنني العادة اتهيل املرشوع وهو القانون اذلي مقّن احلساب الفردي بديال
عن احلساب امجلاعي  ،أأي ان املزارع حياسب عىل ما انتجه خشصي ًا من القطن وليس عىل حساب عام النتاج القطن جملموع
املزارعني .هذا النظام طبق معلي ًا من طرف حكومة جعفر امريي منذ العام 1981م .ورمغ حصة هذا املبد أأ يف اقرار
وسع القانون صالحيات وزارة الزراعة
املسؤولية الفردية اال أأنه مل يرتبط بهد توعوي ومل يرض عنه لك املزارعني .واكلعادة م
االرشافية عىل املرشوع .أأدى هذا القانون وادخال احلساب الفردي لزايدة اجلهاز البريوقراطي للمرشوع بتشغيل أالف
احملاس بني ملواهجة احتياجات احلساب الفردي املعقدة كام أأدى الدخال نظام الرسوم االدارية واليت يدفع مبقتضاها لك زارع
رسوم ا ألرايض واملياه.
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منذ جميء نظام الانقاذ وبعد انهتاء فرتة اقتصادايهتا احلربية – الش يوعية الاوىل اليت اعدمت فهيا الناس بسبب ملكياهتم ،
اجتهت احلكومة اىل ما ادعت انه اقتصاد السوق احلر .مل يكن ذكل اقتصادا للسوق احلر وااما اقتصادا للهنب والمتكني
لرجاالت ادلوةل حتت ساتر السوق احلر .حتت هذا النظام مت اقرار قانون مرشوع اجلزيرة لعام 1995م بعد أأن وصل
االهنيار يف املرشوع حدوده العليا .مت اقرار املرشوع بتوصيات من عدد من اخلرباء واللجان وبتوصية من البنك ادلويل،
واكلعادة مل يلق القانون تفهام او تقبال من عدد كبري من املزارعني كام مل جير حوار اجامتعي طويل وممثر حوهل.
أأقر القانون مرة أأخرى ملكية ادلوةل ـ ممثةل يف وزارة املالية والاقتصاد ـ ألصول املرشوع .ولكنه ألول مرة أأقر مبد أأ
متليك ا ألرايض للمزارعني .وذكل بتسجيل حواشات املزارعني أأحصاب املكل احلر اذلين خ مُصصت هلم حواشات ملكية عني
بسجالت ا ألرايض بيامن يُ ممكل بقية املزارعني يف املرشوع من غري أأحصاب املكل (احلواشات) اليت حبوزهتم ملكية منفعة ملدة
ُختصص هلم حواشات عند التفريقة واذلين هلم فوائض أأرض فتؤول أأراضهيم للمرشوع
تسعة وتسعني عام ًا .أأما املالك اذلين مل م
مع تعويضهم تعويض ًا عاد ًال .و أأقر القانون تبعا ذلكل اعطاء املزارع احلق يف الترصف يف احلواشة ابلبيع أأو الرهن أأو التنازل
وفق م
املوهجات اليت يضعها اجمللس وكذكل برشوط حمدم دة يف املادة  16من القانون تلخصت يف اس تغالل احلواشة ألغراض
الزراعة فقط وعدم تفتيت امللكية و تطبيق أأحاكم امللكية ابلشفعة يف حاةل بيع احلواشة أأو التنازل عهنا.
ان هذا القانون رمغ اعرتافه حبق املزارعني اال انه أأخذ ابلشامل ما أأعطاه ابلميني .فالفئة ا ألوىل من املزارعني مل تسجل هلم
حواشاهتم حىت الن وبعد مرور  22عاما عىل صدور القانون  ،أأما الفئة الثانية فقد مت متليكهم ملكية انتفاع وهذه ليست
ملكية اكمةل رمغ اهنم معلوا وعاشوا وتوادلوا عىل اراضهيم لعقود .أأما من صودرت اراضهيم فمل تدفع هلم أأي تعويضات .انهيك
عن عدم دفع التعويضات عن حقوق الاستئجار القدمية للفئة الاوىل والثالثة ويه قضية معلقة ال تزال.
أأقر القانون أأيضا مبد أأ حرية اختيار احملاصيل اليت يزرعها املزارعون مبا يعنيه ذكل من فك الارتباط التارخيي بني مرشوع
اجلزيرة وانتاج حمصول القطن واهناء احللقة ا ألساس ية يف عالقات االنتاج داخل املرشوع بني املزارعني وادارة مرشوع اجلزيرة
واليت متثلت يف زراعة القطن واالرشاف عليه ومتويهل .أأقر القانون أأيضا انشاء روابط مس تخديم املياه الدارة وصيانة
وتشغيل قنوات احلقل ابملرشوع ،ويه فكرة رمغ انه مت انتقادها بشدة الا أأهنا جنحت يف كثري من البدلان اليت طبقت فهيا
حسب دراسات اخلرباء ،لكهنا مل تنجح اكلعادة يف السودان لسوء التخطيط وعدم تدريب املزارعني ويف املقام ا ألول لعدم
تأأهيل ش بكة الري قبل تسلميها للمزارعني.
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وقد مت الرتحيب والانتقادات للقانون من أأطراف خمتلفة بيهنا الاحزاب الس ياس ية واملتخصصون ومنظامت املزارعني.
فاملنتقدون يرون أأنه يلغي دور ادلوةل يف حتديد أأولوايهتا ابلنس بة للمحاصيل كام يلغي دور ادارة املرشوع ويدخل خماطرة
زراعة حماصيل قد ال يكون املرشوع أأو املزارع هميأن لها .أأما املرحبون فقد راؤا ان التعديالت تهنيي عالقة السخرة
والاس ئجار وحتول املزارع اىل ماكل هل ي حرية اختاذ القرار فامي يريد زراعته وحت ممل تبعات ذكل  ،كام انه يهنيي الامتياز
القرسي حملصول القطن ويضع حد ًا للنظام السلطوي – البريوقراطي الدارة املرشوع بواسطة جملس االدارة اذلي درج
عىل التدخل يف لك صغرية وكبرية.
اننا يف فريق سودان املس تقبل نرى ان هذا القانون ورمغ توهجه العام السلمي يف متليك املزارعني لالرض ولقرارمه اال انه مت
حتت ظل سلطة ال تنظر حلقوق املواطن وال حتمهيا ،ومل يكن ّيمها من اصالح املرشوع الا تفكيك املرشوع وبيع اصوهل
وتوزيع ا ألرايض لللمستمثرين الاجانب .كام ان القانون مل ميض للهناية يف قضية المتليك واعادة احلقوق ألهلها  ،ومل يمت اي
تعويض للموزارعني ،بيامن جرت خصخصة وهنب بنك املزارع اذلي أأسسه املزارعون .مت لك هذا يف الوقت اذلي تراجعت
فيه احلكومة عن كثري من الزتامات ادلوةل ويف أأولها تأأهيل ش بكة الري .لقد مت رسق وهنب وختريب البنية التحتية
ملرشوع اجلزيرة حتت ظالل هذا القانون ،كام مت التخىل عن دور ادلوةل يف ظل حرصها عىل امللكية الرمسية للمرشوع .لك
هذا أأدى اىل أأهنيار املرشوع وافقار املزارعني وتفامق املشالك القدمية واضافة مشالك جديدة علهيا.

مرشوع اجلزيرة  :املشالك ا ألساس ية
كام أأسلفنا أأعاله تعرض مرشوع اجلزيرة للتدهور عرب العقود الخرية ومنذ بداية الس بعينات وذكل مجلةل من العوامل البيئية
والس ياس ية والاقتصادية ادلاخلية واخلارجية جنملها يف التايل :
اوال  :عالقات امللكية  :فقد اكن مرشوع اجلزيرة مصدرا اساس يا او قل وحيدا لدلخل القويم حىت ُمسي ابذلهب ا ألبيض
وحرصت ادلوةل عىل احتالبه واحملافظة عىل عالقات الانتاج البالية وغري العادةل واملامرسات الانهتابية مثل نزع امللكيات
والتأأجري القرسي اخل واليت وان مت فهمها يف حاةل االدارة االس تعامرية كوهنا ادارة غاصبة فال ميكن فهمها يف ظل احلكومات
"الوطنية"  .وتشلك قضية انعدام التعويضات وعدم دفع قمية الاجيار بعد اعادة تقيميها ابلقمية احلقيقية للعرشة قروش لعام
 1927مثاال صارخا ذلكل ،كام ان حصول املزارع عىل اقل من النصف من دخل معهل ( ا ألرابح) وبعد حساب التاكليف
اكن خسرة جديدة فرضها الاس تعامر وواصلهتا احلكومات الوطنية قاطبة.

14

النقاط ا ألساس ية لربانمج تأأهيل وتطوير الزراعة احلديثة ابلسودان
اثنيا :انعدام الرؤى التطويرية الواحضة :مل يكن لساسة السودان القدمي انهيك عن نظام الانقاذ اي رؤى تطويرية حديثة
للمرشوع  ،واكن الساسة يركضون وراء املشلكة بدال من طرح أفاق مس تقبلية لتطور املرشوع .أأدى أأيضا نفوذ اليسار
التقليدي وسط منظامت املزارعني لقفل الطريق عىل اي اصالحات جذرية تعمل عىل تثبيت ملكية املزارعني ،فالبنس بة
لبعض اليسار اكن املرشوع مثاال حمتذى ال يقبل التغيري بدال من التفكري يف اطر جديدة لتطويره يف عهد ادلوةل الوطنية.
ادى عدم الاس تقرار الس يايس وعدم اس تقرار ادارات املرشوع اىل فقد النظرة الاسرتاتيجية والقدرة عىل الاصالح عند
التنفيذيني واملتخصصني ،رمغ اللجان الكثرية واطروحات الاصالح اليت قدهما املتخصصون واخلرباء الوطنيون والعامليون.
اثنيا  :مشلكة قنوات الري  :فرمغ ان املرشوع حيتوى عىل ش بكة ري معالقة متتد لأكرث من أألف ومخسامئة كيلومرت وتاكد
تكون الأكرب يف افريقيا  ،اال أأن معليات صياننهتا قنوات اكنت ضعيفة ودون مس توى التحدي اذلي فرضته وال زالت
مشلكة الطمي الوارد ع النيل الازرق حيث أأصبح يرتامك يف القنوات اخملتلفة مما اسفر عنه بطء ويف احملصةل توقف
ترسب جزء كبري من املياه واىل امو غزير للحشائش يف القنوات نفسهاواىل بروز مشلكة
لتدفقات مياه مالري وتبخمر و م
العطش يف املرشوع .كام ادى ترامك الطمي الضعاف الطاقة التخزينية خلزاين س نار والروصريص وخللق قزيان حول القنوات
واجلداول.
اثلث ًا :مشلكة احملصول الواحد  :تراجع اسعار القطن عامليا وعدم متابعة ادلوةل وادارة املرشوع ملؤرشات حتوالت الاقتصاد
العاملي أأدت اىل س يطرة القطن عىل املرشوع وادلورة الزراعية فيه حىت عام  1995رمغ الاخنفاض املضطرد يف اسعاره
عامليا  .يف هذا الوقت اذداد االقبال عىل املنتجات الزراعية الغذائية .ورمغ ان نظام االنقاذ قد دفع يف اجتاه انتاج القمح اال
أأن ذكل مل يكن قرارا اقتصاداي وااما قرارا ايدلوجيا مل تس بقه دراسات ومل تلحقه مؤسسات تدريب وتطوير ومتويل وتسويق
الزمة وال اصالحات هيلكية يف البنية التحتية للمرشوع والبنية الفوقية ( عقلية املزارع) لتتوامئ مع ذكل التغيري الكبري.
رابعا  :عدم توفر املدخالت للوقود والليات  :بعد ارتفاع اسعار النفط عامليا اكنت هناك مشلكة يف الوقود الالزم لبعض
امتدادات املرشوع – رشق النيل ا ألزرق – كام مت تألك يف بعض الليات العامةل يف املرشوع مل يكن يمت التعويض عنه
بشلك دوري .كام ادى التدهور الاقتصادي يف السودان وانعدام العمالت الصعبة اىل زايدة حدة املشلكة واليت مل حيلها
انتاج السودان للنفط يف اعوام 2010-1999م مبا وفره من وقود ومن موارد مالية اكن ميكن ان تستمثر يف اصالح
وتطوير املرشوع.
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خامسا :احلجم الضخم للمرشوع  :اكن للحجم الضخم للمرشوع واضافة امتداد املناقل هل أأثر سليب يف ضعف اماكنيات
هيلكته وتغيريه كام ادى لس يطرة البريوقراطية من طرف ادارة املرشوع ونقل مشالك املرشوع القدمية المتداداته اجلديدة.
سادسا  :ضعف ارتباط الانتاج ابلسوق العاملي ومن ذكل عدم مالحظة أأخفاض أأسعار القطن مث ادلخول يف سوق القمح
واذلي مل يكن السودان منافسا فيه أأبدا .مت هذا ألنه التوجد دراسات جدوى حقلية اى تلكفة انتاج الفدان والرحب املتوقع
قبل الرشوع ىف زراعة حمصول بعينه.
سابعا :ضعف املردود من الفدان الواحد مقارنة بغريان من ادلول الزراعية وذكل لضعف املكننة وقةل اس تخدام السامد
وعدم اس تخدام افضل البذور احملس نة.
اثمنا :مشالك تتعلق ابملزارع نفسه  ،حيث أأنه نس بة النعدام التدريب املنتظم وعدم استيعاب خرجيي لكيات الزراعة
مكزارعني وعزوف الش باب عن الزراعة نس بة الهنيار مسعة املرشوع أأصبح املزارع تقليد ًاي وحمافظا متوجس ًا من التجديد
والتغيري ومتأأخرا يف مس تواه التعلميي عن نظريه يف بعض البدلان ا ألفريقية ا ألخرى ( جنوب افريقيا – زميبابوي – بتسواان
اخل)

مرشوع اجلزيرة  :الواقع احلايل والتحدايت
ميكن القول حاليا ان مرشوع اجلزيرة مرشوع مهنار أأو يف طور االهنيار ،حيث تقلص الانتاج الزراعي اىل أأقل من نصف
مساحة املرشوع بيامن قل دخهل بنسب هموةل .يعاين الكثري من املزارعني من عدم القدرة عىل الزراعة كام تش تد مشلكة
العطش نتيجة الهنيار نظام الري يف املرشوع .مت تفكيك أأصول املرشوع وبيع الكثري من ممتلاكته بل مت تفكيك قضبان
سكك حديد اجلزيرة وحتويلها ملصنع جياد! بيامن اصبحت بعض املباين واملمتلاكت ا ألخرى مثل منازل املفتشني ومراكز
ا ألحباث واحملاجل خراابت تنعق عىل أأطاللها البوم.
لقد مت بيع العديد من اصول املرشوع وممتلاكته كام مت اغالق العديد من مؤسساته اخلدمية ( وفقا دلراسة املزارع ابراهمي
احسق معرا ألنصاري فقد مت بيع الاصول الثابتة لسكك حديد اجلزيرة كام مت بيع مرافق الهندسة الزراعية بلكمل عدهتا
وعتادها و بيع  14حملج مبارجنان واحلصاحيصا والباقري وعامرة اتبعة للمرشوع بالنكشري بربيطانيا و  3عامرات و 150مزنل
ببورتسودان اتبعة ملرشوع اجلزيرة و بيع لك ما بداخلها من مس تودعات وخمازن فاقت املائة و 2500وحدة سكنية ابملواد
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الثابتة برباكت ومارجنان واحلصاحيصا والباقري والتفاتيش وغريها وع  375رسااي مساحة الرسااي  5فدان وبيع  84مزنل
حكويم ابحلي الربيطاين مبدين فوق البيعة) .
ان املشلكة الاوىل يف تقديران يف مرشوع اجلزيرة يه رفع يد ادلوةل عنه ابلاكمل وتركه لرمحة القدر  ،بل نقول اكرث سعى
سلطات الانقاذ احملموم لتفكيكه وبيعه اراضيه ابملفرق للمستمثرين االجانب ووفق رشوط مذةل وغري كرمية وال ختدم الاقتصاد
الوطين .أأدى هذا للتخىل عن واحدة من امه وظائف ادلوةل ويه مسؤوليهتا عن الامن الاقتصادي والاجامتعي مما يعرض
السلطات احلامكة حاليا لهتمة اخليانة الوطنية واللعب مبقدرات الوطن.
ويعيش املزارع يف املرشوع حاةل من فقدان الاجتاه وانعدام التوازن  ،حيث مت نقل املزارعني دون رغبهتم وقرارامه خالل
تغيريات وانظمة خمتلفة  ،دون أأن يمت أأي حوار اجامتعي معهم .كام متت ظالمات اترخيية كثرية مل تمت معاجلهتا مثل قضااي
نزع الارض وتأأجريها القرسي – ان العديد من املزارعني قد تركوا النشاط الزراعي ألنه اصبح غري مأأمون العواقب ويؤدي
اىل افقارمه املزتايد كام عزف الش باب عن الزراعة  ،يف وقت ترتفع فيه أأسعار املواد الغذائية يف العامل ويزداد املزارعون غىن
عىل غين يف مناطق قريبة منا يف العامل  ،ليس اقلها دوةل بتسواان الصحراوية اليت اصبحت واحدة من اكرب منتجي اللحوم
يف العامل.
وبسبب من املشالك االدارية والتخبط الهيلكي يف القرار ونس بة لالهنيار االقتصاتدي العام جند ان اكرب مرشوع زراعي
يف السودان يعاين من عدم توفر مدخالت الانتاج (حتضري الارايض  -بذور – امسده – مبيدات ....-اخل) وارتفاع اسعار
املدخالت ،اضافة اىل سوء التخطيط ىف زراعة حماصيل غري رحبية مما أأدى اىل فقدان الثقه بني املزارع وادلوةل.
كام تظل قضية العامل الزراعيني وساكن الكنايب قضية اجامتعية وانسانية من ادلرجة الاوىل مل جتد حلها ابدا .ان حوايل
مليون مواطن يعيشون يف ظل ظروف مزرية و أكهنم مواطنون من ادلرجة الثانية يف ظل عدم وجود اخلدمات وعدم
استيعاهبم مكالك يف املرشوع عرب الس نني .ان اهنيار املرشوع قد أأدى أأيضا لفقدان هؤالء العامل الزراعيني لرزقهم – عىل
عالته وذكل بعد توقف زراعة القطن واهنيار البنية التحتية يف املرشوع حيث اكنوا يعملون يف لقط القطن ويف الورش
واحملاجل والرى وغريها.
كام يعاين املرشوع من اهنيار اتم للبنية التحتية ويف املقام الاوىل ش بكة الري العمالقة .لقد اندثرت بعض القنوات واصبح
انس ياب املاء صعبا جدا  ،كام ان النقص املزتايد يف ا ألمطار يف املنطقة قد زاد ا ألمر سوءا  .ان انشاء روابط مس تخديم
املياه ال جيدي نفعا يف حاةل اهنيار ش بكة الري واليت حتتاج اىل أأعادة اتهيل شامةل جيل أأن تكون من همام ادلوةل.
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ويعاين املرشوع واملزارع من مشلكة جباايت ورضائب هائةل  ،مضن الاقتصاد اجلبايئ اذلي درجت عليه ادلوةل السودانية
عرب الس نني .فبعد تسخري املزارع ملدة عقود يف عالقة رشاكة مريضة اكن هو الطرف ا ألضعف فهيا ،حيث ان توزيع ا ألرابح
اكن يمت بعد حساب لك التاكليف ،وبعدها مل يكن املزارع حيصل حىت عىل نصف ادلخل ،حتولت ادلوةل اىل جايب كبري
حياول حلب املزارع يف ظل ختىل ادلوةل التام عن لك واجباهتا جتاهه .كام يفتقد املزارعون المتويل وذكل بعد تصفية بنك
املزارع وحتويهل اىل مؤسسة طفيلية اتبعة لرجال السلطة.
كام اهنارت اخلدمات الفنية يف املرشوع وليس هناك الن اي مراكز مساعدة للمزارعني يف جمال حتسني التقاوي والانتاج
والارشاد الزراعي والتخطيط الهنديس وغريها  ،ويه قضااي اساس ية اذا ما اريد للمرشوع التحول النتاج حماصيل نقدية
جديدة مثل القمح .كام يعاين املزارعون من مشلكة ضعف أليات التسويق ووجود عدد هائل من الوسطاء من بنوك
ورشاكء و أأفراد ميصون دم املزارع واملس هتكل.
ورغام عن احتواء والية اجلزيرة عىل ثروة حيوانية خضمة تقدر حبوايل  3مليون ر أأس اال اهنا ال تزال تطور بطريقة تقليدية
ومل يمت استيعاهبا يف ادلورة الزراعية للمرشوع سابقا ( الا يف حدود بس يطة ابلسامح للمزارعني بزراعة الربس مي) كام مل يمت
تطوير صناعات مرتبطة مثل املساخل واحملاجر احلديثة ومصانع تعليب وتغليف اللحوم ومصانع اجللود والالبان وغريها .

مرشوع اجلزيرة  :حزمة احللول:
ان الغرض ا ألسايس والهدف من اعادة تأأهيل املرشوع هو اس تعادة هذه الرثوة
القومية املهدرة لصاحل البالد ورفع حاةل املزارع االقتصادية ومن مث تطوير االقلمي
والبالد و واس تعادة الش باب للعمل يف املرشوع ( حاليا فان متوسط معر املزارع يف
املرشوع هو  65عاما) وكذكل حتقيق ا ألمن الغذايئ للسودان واملنطقة .
ويرى برانمج سودان املس تقبل رضورة أأن تكون ملكية املزارعني ألرضهيم اكمةل وغري
منقوصة  ،فقد انهتيى زمن أأن يصبح االنسان أأجريا يف أأرضه .ان ا ألرض ملن يفلحها

18

النقاط ا ألساس ية لربانمج تأأهيل وتطوير الزراعة احلديثة ابلسودان

وحان ا ألوان ملعاجلة الظالمات التارخيية ملوطين ومزارعي اجلزيرة مبا يف ذكل العامل
الزراعيني.
يف اطار ذكل نقرتح يف فريق سودان املس تقبل حزمة من الاجراءات للهنوض ابملرشوع عىل ان يمت اجراء حوار اجامتعي
معيق حولها مع املزراعني واملتخصصني وذكل لغرض تطويرها وتفصيلها واحلصول عىل موافقة أأهل املصلحة علهيا.
عىل املس توى الهيلكي واملؤسيس :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ايقاف بيع أأرايض اجلزيرة واصولها الثابتة لالجانب والرشاكت الاستامثرية الاجنبية ملدة  5س نوات ومراجعة لك
معليات اخلصخصة والبيع والعروض الاستامثرية اليت مت عقدها يف خالل ال 22عاما السابفة .
العمل عىل اس تعادة ا ألصول الثابتة للمرشوع واليت مت بيعها او تدمريها واحملافظة عىل وتأأهيل املتبقي مهنا.
انشاء رشكة مسامهة يكون املزارعني رشاكهئا حتل حمل ادارة املرشوع وتقوم مبهام الادارة والتطوير والري والتسويق
املشرتك تقوم ادلوةل بدمعها مببلغ  2مليار دوالر قرض ًا طويل املدى ودون فوائد.
اعادة توظيف الاكدر الفين و الاداري يف الرشكة املسامهة وفق أأسس احلرفية واخلربة (دون اللجوء اىل الواسطة
و احملسوبية) عىل حسب حوجة املرشوع للوظائف.
انشاء وحدة تسويقية يف داخل الرشكة املسامهة تعمل عىل تسويق املنتجات الزراعية للمزارعني وبأأسعار جمزية
ومرحبة
انشاء بنك اجلزيرة التعاوين ودمعه من طرف احلكومة املركزية مببلغ  1مليار دوالر وتوزيع اسهمه عىل املزارعني
وذكل لمتويل العمليات الزراعية ( أأوحضت ادلراسات أأن نس بة املزارعني القادرين عىل المتويل اذلايت يه يف حدود
) %10- %6

عىل مس توى عالقات امللكية :
 .7اصدار قانون ابالعرتاف ابمللكيات احلكر ملكيات خاصة ومتليك املزارعني ممن معلوا ابحلواشات وميلكون ملكية
انتفاع حسب قانون 2005م اىل ملكية عني ( حكر) .
 .8متليك اهل الكنايب حلواشات وذكل من احلواشات مكل احلكومة اليت ُجهرت او اس تصالح وختطيط حواشات
جديدة ومتليكهم لها ملكية عني ( حكر)
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 .9تعويض احصاب الارايض ممن نزعت اراضهيم القامة منشأت املرشوع علهيا وتعويض احصاب الارايض اليت
اس تؤجرت من ادارة املرشوع عىل ان يراعي اهل تكل الارايض احوال ادلوةل السودانية املالية ( يمت انشاء
صندوق ذلكل مبا ال تتجاوز قميته ال 1مليار دوالر)
عىل مس توى البنية التحتية :
 .10اعادة حفر لك الرتع والقنوات حفرا معيقا مبا يكفل انس ياب املاء فهيا ونقل الطمي من حول القنوات واجلداول
واعادة الفتح عقب لك مومس زراعي (تقدر نس بة الطمى مبليارات املرتات املكعبة ميكن أأن تباع ولو بسعر رمزى
ملشاريع قريبة من اجلزيرة ذات اخلصوبة املتدنية أأو نس بة امللوحة العالية كام ان بناء سد الهنضة س يقلل من مكية
الطمي القادمة مع مياه النيل ا ألزرق).
 .11اعادة تأأهيل سكك حديد اجلزيرة بعد النظر يف امر خصخصهتا واعادة اتهيل ش بكة الطرق ادلاخلية يف اجلزيرة
 .12اعادة اتهيل الهندسة الزراعية أكد أأة أأساس ية لتحقيق العمليات الهندس ية والتأأهيلية.
 .13اعادة اتهيل واس تصالح الارايض البور او اليت ترك احصاهبا الزراعة علهيا.
 .14اعادة اتهيل اخلدمات الاساس ية يف لك قرى املرشوع والكنايب ومن امهها خدمات توصيل الكهرابء واملياه
والرصف الصحي والصحة والتعلمي وفقا للربامج القومية يف هذا الصدد.
 .15يمت متويل الاصالحات اعاله من طرف احلكومة املركزية وابلتعاون مع حكومة الاقلمي ( يف حدود  1مليار
دوالر).
عىل مس توى تطوير العملية الزراعية :
 .16النظر يف حمددات الرتكيبة احملصولية لك عدة س نوات وفقا ل ألسس العلمية ومبا يفرضه واقع السوق العاملي (مثال
حالي ًا فان سعر زهرة عباد الشمس وبذرة القطن يف البورصات العاملية يساوي حوايل  1500دوالر .أأما سعر
الفول السوداىن فيصل اىل  3000دوالر ).
 .17تشجيع زراعة القمح والبصل و وا ألرز وعباد الشمس واذلرة الشامية يف املرشوع وكذكل زراعة اخلرضوات
والفواكه و اللوبيا العديس والكركدي
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 .18اماكنية ختصيص الاقسام اىل زراعة انواعة معينة من احملاصيل و الاعالف ( متال الاقسام الشاملية نس بة لقرهبا
من اخلرطوم ميكن ان تتخصص يف زراعة اخلرضوات و القمح وخيتص الوسط بزراعة القطن و اذلرة والفول
السوداين و الاقسام اجلنوبية تتخصص يف زراعة زهرة الشمس واذلرة الشامية)
 .19دمع وتطوير البحوث الزراعية ومدها ابلكفاءات العلمية حىت تقوم بدورها الس تنباط العينات املقاومة للفات
وا ألمراض وذات االنتاجية العاملية.
 .20اتباع الطرق احلديثة ىف زراعة احملاصيل وادخال الاليات الزراعية املتقدمة ()Fully Mechanization
 .21ادخال احليوان ىف ادلورة الزراعية كقمية مضافة ىف االنتاج الزراعي احليواين لالس تفادة من خملفات االنتاج الزراعي
ومعل وحدات لتجميع ا أللبان وتصنيعها وكذكل تصنيع ادلواجن واعادة اتهيل مصنع اجلزيرة لاللبان (لتحقيق
التاكمل بني احليوان واحملاصيل النباتية ال بد من انشاء مرشوع اموذيج حيتوي عيل تربية احليوان يف املرشوع
ويشلك قدوة ميكن أأن يتبناها املزارعون).
 .22انشاء اخلدمات البيطرية وادخال البياطرة وفنيي البيطرة يف املرشوع .
 .23االهامتم ابلتلقيح الاصطناعي واقامة مركز ممتزي ومكمتل خلدمات التلقيح االصطناعي.
 .24اعادة زراعة القطن بطرق مدروسة وعينات منافسة ىف السوق العاملى لسهوةل التسويق وقةل املنافسة فيه وسعة
الطلب.
 .25التوسع يف زراعة اخلرض والفاكهة لالس هتالك احمليل والتصدير(ميكن فتح اسواق للخرضوات يف املدن القريبة من
اماكن الزراعة للبيع اخلرضوات مبارشة من املزارع اىل املس هتكل)
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برنامج تطوير منطقة ( الكلكة برام -رهيد البردي)

مقدمة :
متكل منطقة اللككة برام رهيد الربدي يف جنوب دارفور اماكنيات زراعية ورعوية هائةل ميكن ان تسامه يف
التمنية الزراعية احلديثة للسودان وحتقيق ا ألمن الغذايئ للسودان ودول اجلوار  .وتقع املنطقة يف مناخ السافاان
الغنية ومعظم ا ألرايض ال تزال بورا وغري مزروعة اال ابلزراعة التقليدية  ،وال تزال النبااتت الطبيعية فهيا سلمية
مل تتعرض لالس تغالل أأو الاس تخدام اجلائر الا حبدود بس يطة والرتبة فهيا طفالية مع نس يج رميل يف بعض
ا ألجزاء.
وتزخر املنطقة مبوارد مائية هائةل ممتثةل يف حبر العرب وحبرية البقارة ومياه اخلريان اليت تأأيت من افريقيا الوسطى
يف اخلريف كام تمتتع مبياه سطحية قريبة ( عىل مسافة  30مرتا من احلفر) كام توجد ابملنطقة مستنقعات مائية
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دامئة (مثال حبرية كوندي) أأو مومسية الرهود (مثال رهد أأبوقصص) ولكها وتعترب مبثابة مصايف لرعاة املاش ية من
أأبقار وماعز و ضأأن ،ومتزنهات طبيعية ويه أأيض ًا غنية اب ألسامك واحلياة الربية من طيور اكلوز والبط و
الغرنوق و السامن املنقرط ( دجاج الوادي) والنعام .
وتمتزي املنطقة ابنتاج كبري لدلخن واذلرة الرفيعة ( النجاضة) و الفول السوداين كام ميارس فهيا طق الصمغ العريب.
وتنتج املنطقة منتجات برية ممتزية مثل ا ألرز البدلي والكريب و أأبو أأصابع والعديد من الفواكه مثل البطيخ
واملواحل واخلرضوات وعىل ر أأسها البطيخ والباميا واللوبيا واحملاصيل الاخرى مثل قصب السكر والكركدي
 كام تمتزي برثوة حيوانية خضمة من املوايش واحليواانت الربية مثل الغزالن (التيتل) وكذكل ا ألسود والثعالبو المنور والس تيب ( أأبوفروة) والورل اخل .
وتشلك املنطقة اليت متتد عرب حمليات برام ورهيد الربدي اموذجا للتعايش السلمي بني الساكن حيث تتعايش
فهيا شعوب وقبائل خمتلفة يف وئام وتنامغ اجامتعي فريد وتمتزي املنطقة بكثافة ساكنية وايدي عامةل زراعية
ورعوية ال تلك عن العمل ميكن ابلتدريب وادلمع ان تسهم يف تطوير السودان الزراعي -الرعوي احلديث.

املشالك والتحدايت :
تعاين املنطقة من الاهامل رمغ اهنا واعدة حيث مل يقم هبا أأي مرشوع كبري عىل شالكة املشاريع اليت قامت يف
الاقلمي الاوسط او رشق السودان ،حيث تعمتد حىت الن عىل بعض احلفائر اليت مت حفرها يف زمن  ..الادارة
الاس تعامرية !
و ينقص الانتاج التطوير واحلداثة حيث يعمتد املزارعون عىل الزراعة املطرية التقليدية يف حيازات صغرية وال
يتجاوز اكرب مرشوع زراعي يف املنطقة ال 500فدان .كام يقوم نشاط الرعاة عىل الرعي املتجول حيث تتحرك
املوايش ملسافات طويةل وخصوصا يف الصيف حبثا عن الالك واملاء وذكل لعدم وجود احلفائر وادلوانيك
واملقابض املائية الاكفية وعدم توفر العلف املس تقر ؛ كام أأن املنطقة غري مرتبطة ابالسواق ادلاخلية وال ا ألسواق
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العاملية وذكل لضعف الطرق وانعداهما  -وتنعدم اخلدمات الزراعية والبيطرية نتيجة لالهامل احلكويم رمغ اسهام
املنطقة الكبري الس يايس والاقتصادي.
ورمغ اس تقرار املنطقة الا ان املناطق جوارها اكنت مرسحا للعديد من الرصاعات والاحتاكاكت الاهلية يف
العقود والس نوات والاخرية وذكل بسبب س ياسات احلكومة املركزية .
أأن أأبرز االشاكالت اليت تواجه الزراعة يف منطقة اللككة برام رهيد الربدي خصوصا ومنطقة جنوب دارفور
معوما هو عدم توافر المتويل قبل وقت اكف من بدء مومس الزراعة ،وعدم توطني الليات الزراعية يف العملية
االنتاجية ،والاعامتد عىل الري املطري وعدم توفري املياه بصورة اثبتة طوال الس نة رمغ املوارد املائية الضخمة
للمنطقة ؛ وعدم تأأهيل ادلوةل لش باكت الطرق داخل املنطقة ومن مناطق الانتاج اىل مناطق التوزيع
والتسويق .وقبل لك ش ئي عدم اهامتم ادلوةل ابلقطاع الزراعي -الرعوي والاماكنيات الس ياحية للمنطقة
والاماكنيات املعدنية.

يف اللحظة احلالية تعترب أأمه مشالك الزراعة يف منطقة اللككة برام رهيد الربدي غري املذكورة أأعاله يه التالية:
.1
.2
.3

.4
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عدم اس تغالل املساحات الاكمةل للمشاريع ووجود مساحات شاسعة خارج دائرة الاس تصالح
والزراعة واخلدمات الزراعية والاجامتعية
الضعف يف الاستامثر يف جمال حفر الاابر لتوفري املياه من املوارد اجلوفية يف املناطق غري املغطاة
ابالهنار ويف فصول اجلفاف
التقليدية يف الانتاج الزراعي والرعوي وذكل لعدم اهامتم ادلوةل وغياب مراكز البحوث الزراعية
الرعوية وعدم تطوير الاجناس احليوانية والتخصيب ا ألصطناعي وب اخلدمات البيطرية وعدم
توفر العلف املس تقر وذكل لعدم انتاجه حمليا مما يضعف من معلية الرعي يف سهول املنطقة ويقلل
من القمية الانتاجية.
عدم وجود منتجات جديدة ذات قمي نقدية عالية وضعف التغليف والتعبئة .
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حزمة احللول :
يقرتح برانمج سودان املس تقبل لتطوير هذه املنطقة التايل :
يف جمال البىن التحتية :
.1
.2
.3

.4

.5

حفر الاابر الارتوازية وادلوانيك واحلفائر وبناء املقابض املائية الصغرية عىل اهنار وخريان املنطقة
يف داخل السودان لضامن توفر املاء ابملنطقة طوال شهور الس نة وليس فقط يف فصل اخلريف.
تنقية املياه لالنسان عرب وسائل تنقية املياه املياكنيكية والكاميئية.
تأأسيس مرشوع اللككة برام رهيد الربدي الزراعي – الرعوي مبساحة اجاملية  500الف فدان
يف خالل مخس س نوات حىت عام  2025ومتتد ملليون فدان بعام  2030وختطيطه وتزويع
احلواشات واخلدمات فيه وفق أأفضل املعايري وابالس تفادة من أأفضل اخلربات السودانية والعاملية
(سيمت تقدمي برانمج متاكمل حيوي تفاصيل املرشوع)
رضورة تطوير البين التحتية وش باكت الطرق اليت تربط مدن املنطقة ومناطق الانتاج وتكل
اليت تربط املنطقة بعامصة الوالية وبقية اقالمي السودان وخصوصا الطرق الربية ( طريق نياال –
قريضة – برام  -الردوم /طريق برام – ام ضل  /طريق أأم ضل – قربة  / /طريق رهيد الربدي
– طوال – ام دافوق  /طريق برام – تلس – كتيةل – عد الفرسان) واحلديدية (سكة حديد
املرشوع الزراعي ) وخط السكة حديد (نياال-ام دافوق) وذكل متهيدا ملرور اخلط الافريقي
ابملنطقة ( Djibouti-Sudan-CAR-Cameroon
جيبويت – الاكمريون
. )TransAfricaRail
تطوير انتاج الطاقة الكهربية وانشاء حمطات الطاقة الصغرية يف املشاريع اخملتلفة وخصوصا اليت
تعمتد عىل مصادر الطاقة البديةل لزتويد املزارعني والرعاة ابلكهرابء للبيوت واغراض الانتاج.

قضااي المتويل :
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.1

.2
.3
.4

انشاء البنك الزراعي جلنوب دارفور ابحتياطي نقدي وقدره  2بليون دوالر لمتويل النشاطات
الزراعية والرعوية والنشاطات املرتبطة مبنطقة جنوب دارفور معوما ومنطقة اللككة برام خصوصا
ودمعها ابستامثرات راساملية بقروض طويةل ا ألمد من احلكومة وتشجيع انشاء رشاكت وتعاونيات
مسامهة بني املزارعني انتاجية – خدمية – تسويقية تسهل عىل املواطنني رشاء مدخالت الانتاج
والاليات والتفاوض حول الاسعار اخل.
دمع املستمثرين الصغار ىف جمال الزراعة والرعي واخلدمات الزراعية وحتفزيمه دلفع معليات االنتاج
الزراعى ابلبالد( .عن طريق البنك الزراعي جلنوب دارفور)
تشجيع النشاط اخلاص يف جمال النقل داخل املشاريع ومهنا والهيا وكذكل خدمات املياكنياك
واللوجستيات( .عن طريق البنك الزراعي جلنوب دارفور)
دمع املزارعني والرعاة ىف المتويل والتسويق وتوس يع رقعة املساحة املزروعة (عن طريق البنك
الزراعي جلنوب دارفور)

قضااي تطوير الانتاج الزراعي – الرعوي:
 .5ادخال املكننة يف الزراعة عىل نطاق واسع وخصوصا يف مرشوع اللككة برام الزراعي – الرعوي.
 .6ادخال تطوير حماصيل جديدة مثل البصل واذلرة الشامية وعباد الشمس واليت تصلح النتاج
الزيوت والاعالف وتطوير انتاج الاعالف بزراعة الربس مي واذلرة الشامية ومن خملفات عباد
الشمس املعصور اخل واقامة مصانع اعالف متخصصة ىف تغذية املواىش.
 .7ادخال احليوان يف ادلورة الزراعية يف املشاريع الزراعية املقرتحة وحتويل الرعي من رعي متنقل
اىل انتاج حيواين مس تقر وتقدمي اخلدمات البيطرية املناس بة.
 .8اسزتراع اسامك ف ي سد أأم دافوق وتطوير املسطحات املائية ا ألخرى يف رهيد الربدي  :نميري
و لكنق
 .9اقامة املساخل واحملاجر ومصانع اللحوم والالبان لالس تفادة من الانتاج احليواين القامئ املتوقع
وحتسني التعبئة والتغليف
 .10تطوير الرثوة احليوانية وذكل عن طريق ادخال اخلدمات البيطرية وحفر الاابر اجلوفية وتوفري
العلف.
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 .11بناء وتطوير صوامع الغالل ومتليكها للرشاكت الانتاجية املسامهة للمزارعني.
 .12بناء البساتني عىل الاسس احلديثة وحتسني فصائل الفواكه من بطيخ وقصب سكر ومواحل ملواكبة
متطلبات السوق العاملى.
 .13اتباع اكفة الس بل البحثية والعلمية والتقنية من أأجل زايدة الانتاج ،وتقليل التلكفة ،هبدف دفع
الانتاج الزراعى الرعوي ويف ذكل انشاء /تطوير قسم ا ألحباث التطبيقية ومن خالهل انشاء/تطوير
حمطة أأحباث انتاج احملاصيل يف الزراعة املطرية )مقارنة االنتاجية والتأأقمل ألصناف من البذور مثال حمصول
زهرة عباد الشمس والبصل والارز الربي (وذكل بغرض الوصول اىل اصناف ذات انتاجية عالية وتالمئ
ظروف الزراعة املطرية وكذكل انشاء/تطوير حمطة احباث انتاج اخلرض والفاكهة.
قضااي التسويق:

 .14تطوير اسواق احملاصيل يف برام وربطها ابلبورصة العاملية ألن عدم وجودها ابلبورصة العاملية
حيجهبا متاما عن سوق احملاصيل العاملي
 .15التسويق العاملى للمنتجات عرب رشاكت تسويق متخصصة ودمع ادلوةل الاكمل لها.
قضااي الاقتصاد الشامل:
.16
.17
.18
.19
.20
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تطوير الس ياحة اعامتدا عىل وجود محمية الردوم الطبيعية وعىل وجود املستنقعات واملسطحات
املائية وتنظمي القنص والصيد محلاية احلياة الربية يف املنطقة.
تطوير الانتاج املعدين من النحاس واحلديد يف املنطقة مع منع اس تخراج اليورانيوم حفاظا عىل
البيئة الطبيعية من التلوث.
تطوير الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والورش املياكنيكية
تطوير التعلمي ابملنطقة وذكل وفقا ملؤرشات اخلطة الوطنية للتعلمي.
تطوير السكن الشعيب ابملنطقة وبناء  50الف وحدة سكنية وختطيط وتوزيع خالل  10س نوات
من تطبيق برانمج سودان املس تقبل.
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مشروع تطوير الزراعة بشرق السودان
متكل منطقة رشق السودان وخصوصا والييت القضارف وكسال ودلرجة أأقل البحر ا ألمحر اماكنيات زراعية
هائةل ميكن ان تسامه يف التمنية الزراعية احلديثة للسودان وحتقيق ا ألمن الغذايئ .وتزخر املنطقة ببعض املشاريع
الزراعية القامئة حاليا ولكهنا تعاين من مشالك مجة مثل مرشوع الرهد ومرشوع السويك الزراعي ومرشوع
خشم القربة ؛ او بعض املشاريع يف طور التطوير مثل مرشوع دلتا القاش ومرشوع دلتا طوكر ؛ واليت تسقي
يف اغلهبا ابلري الانس يايب ؛ أأو مشاريع زراعية خاصة ونشاط زراعي غري منظم وذكل يف والية القضارف ويف
منطقة املفازة  /احلواتة .
وتمتزي املنطقة ابنتاج كبري للسمسم واذلرة يف والية القضارف مما حيعلها الأكرث انتاجا لرذرة مثال بعد الوالايت
املتحدة والصني ؛ ولكهنا غري مرتبطة اب ألسواق العاملية .كام تعاين املشاريع القامئة من االهامل وضعف مدخالت
االنتاج وانعدام اخلدمات الزراعية والبيطرية نتيجة لالهامل احلكويم مما جعل مرشوعي الرهد والسويك مثل
يف حاةل اهنيار .كام تتوفر اماكنيات واعدة لتنظمي مشاريع دلتا القاش ودلتا طوكر وانشاء مرشوع منظم يف
احلواتة  /املفازة كنا قد وضعنا خطوطه العريضة يف مقال سابق.
وتمتزي منطقة البطانة مثال وتمتزي املنطقة ابنتاج خرفان عالية اجلودة ولكن ينقص الانتاج التطوير واحلداثة كام
يمت تصدير النعاج للخارج مما ينقل اخلروف السوداين للخارج ويشلك منافسة لنا يف منتجنا الوطين.
وتشلك املنطقة اموذجا للتعايش السلمي بني الساكن وخصوصا حيث تتعايش فهيا شعوب وقبائل خمتلفة يف
وئام وتنامغ اجامتعي فريد .كام تمتزي ابيدي عامةل مدربة ميكن ان تسهم يف تطوير السودان الزراعي بعد ان
شهدان حاالت جهر للنشاط الزراعي ابملنطقة .وال يمت استامثر الارايض يف اغلب املشاريع .فبيامن هناك اغلبية
من ارايض املس تصلحة واملزروعة يف خشم القربة والرهد جند ان اغلب ارايض مرشوعي دلتا القاش وطوكر
غري مس تصلحة وال مزروعة.
املشاريع القامئة حاليا يف املنطقة :
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.1

مرشوع الرهد الزراعي مبساحة اجاملية حوايل  350الف فدان ( جزء منه بوالية اجلزيرة)

.2

مرشوع خشم القربة  /حلفا اجلديدة مبساحة لكية  345أألف فدان

.4

مرشوع دلتا القاش (حتت التطوير) مبساحة لكية  570الف فدان

.5

مرشوع دلتا طوكر ( قيد التطوير) مبساحة لكية  406أألف فدان

املشاريع املطروحة للتطوير يف برانمج سودان املس تقبل:
1.

مرشوع احلواتة املفازة الزراعي ( راجع الربانمج اخلاص ابملرشوع)

2.

مرشوع تطوير جناين كسال (السوايق اجلنوبية)

 3.مرشوع البطانة لالنتاج الزراعي والرعوي ( ميكن أأن يمت عىل قاعدة مرشوع البطانة للتمنية الريفية
املتاكمةل)
4.

مرشوع الفشقة الزراعي

.5

مرشوع القالابت الزراعي

يف اللحظة احلالية تعترب أأمه مشالك الزراعة يف رشق السودان يه التالية :
 .1عدم اس تغالل املساحات الاكمةل للمشاريع ووجود مساحات شاسعة خارج دائرة الاس تصالح
والزراعة واخلدمات الزراعية والاجامتعية
 .2عدم وجود تربية احليوان يف أأغلب املشاريع أأو وجودها بشلك ضعيف وهو نشاط اكن ميكن ان يوفر
سامدا طبيعيا يعمل عىل حتسني الرتبة كام يوفر موارد مالية اضافية للمزارع وموادا غذائية عالية الربوتني للمجمتع
وخصوصا يف مناطق الزراعة املطرية حيث يكون املومس شهورا قليةل بيامن تكون بقية الس نة بدون انتاج .
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 .3غياب اخلدمات البيطرية وكذكل ضعف خدمات الري وتألك الليات وعدهما يف بعض الاحيان بعد
ان رفعت ادلوةل يدها متاما عن ادارة املشاريع ( مثال مرشوع الرهد)
 4.عدم توفر العلف وذكل لعدم انتاجه حمليا مما يضعف من معلية الرعي يف سهول البطانة ومن ادخال
احليوان يف ادلورة الزراعية
 .5الضعف يف الاستامثر يف جمال حفر الاابر لتوفري املياه من املوارد اجلوفية يف املناطق غري املغطاة
ابالهنار ويف فصول اجلفاف
.6

عدم وجود منتجات جديدة ذات قمي نقدية عالية وضعف التغليف والتعبئة .

يقرتح برانمج سودان املس تقبل لتطوير هذه املنطقة مكجمع زراعي التايل :
 .1التعاون مع اثيوبيا يف جمال السدود املقرتحة حبيث ينظم انس ياب املياه وال تضار حقوق السودان
واملنطقة يف املياه وبناء املقابض املائية الصغرية عىل اهنار وخريان املنطقة يف داخل السودان
 .2اعادة تنظمي املشاريع الزراعية القامئة ودمعها ابستامثرات راساملية بقروض طويةل ا ألمد من احلكومة
وتشجيع انشاء رشاكت مسامهة بني املزارعني انتاجية – خدمية – تسويقية تسهل عىل املواطنني رشاء مدخالت
الانتاج والاليات والتفاوض حول الاسعار اخل.
 3.اكامل املشاريع قيد التطوير (جنوب طوكر ودلتا القاش) تأأسيس مشاريع زراعية جديدة وفق أأفضل
املعايري ( القالابت_ احلواتة املفازة -الفشقة – البطانة -اخل) أأفضل اخلربات السودانية والعاملية
 .4رضورة تطوير البين التحتية وش باكت الطرق اليت تربط مدن الاقلمي وتكل اليت تربطه ببقية اقالمي
السودان وخصوصا الطرق الربية (/طريق املفازة احلواتة /القضارف – القالابت /الشوك – امحلرة/
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بورتسودان – طوكر /طوكر – قرورة  /طريق الساحل بورتسودان – قباتيت) واحلديدية (هيا  -اخلزان)
ومقابض املياة يف لك من س تيت  -حلفا اجلديدة  -الرهد  -طوكر  -القاش اخل -واجلسور والكباري عىل
اخلريان والاهنار تطوير ادلاخلية يف املدن.
 .5تطوير انتاج الطاقة الكهربية وانشاء حمطات الطاقة الصغرية يف املشاريع اخملتلفة وخصوصا اليت تعمتد
عىل مصادر الطاقة البديةل لزتويد املزارعني ابلكهرابء للبيةت واغراض الانتاج
 6.تشجيع النشاط اخلاص يف جمال النقل داخل املشاريع ومهنا والهيا وكذكل خدمات املياكنياك
واللوجستيات
 .7تطوير اسواق احملاصيل يف القضارف وربطها ابلبورصة العاملية ألن عدم وجودها ابلبورصة العاملية
حيجهبا متاما عن سوق احملاصيل العاملي
8.

ادخال حماصيل جديدة مثل عباد الشمس واذلرة الشامية واليت تصلح النتاج الزيوت والاعالف

 9.ادخال احليوان يف ادلورة الزراعية يف لك املشاريع القامئة واملقرتحة وكذكل يف مناطق الزراعة املطرية
وتقدمي اخلدمات البيطرية املناس بة
 .10تطوير انتاج الاعالف بزراعة الربس مي واذلرة الشامية ومن خملفات عباد الشمس املعصور اخل
 11.اقامة املساخل واحملاجر ومصانع اللحوم والالبان لالتسفادة من الانتاج احليواين املتوقع وحتسني التعبئة
والتغليف
 .12تطوير الرثوة احليوانية يف منطقة البطانة وذكل عن طريق ادخال اخلدمات البيطرية وحفر الاابر
اجلوفية وتوفري العلف واصدار قرار مبنع تصدير النعاج للخارج هنائيا.
 13.حتسني البذور عرب اعادة ماكتب البحوث الزراعية والاس تفادة من اخلربات العاملية يف هذا اجملال
 .14ترممي وتطوير صوامع الغالل وختصيص اململوك لدلوةل مهنا ومتليكها للرشاكت املسامهة للمزارعني
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 .15انشاء البنك الزراعي لرشق السودان ابحتياطي نقدي وقدره  5بليون دوالر لمتويل النشاطات
الزراعية والرعوية برشق السودان.
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