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إحدى أكثر أراضي أفريقيا خصوبة جتاهد إلطعام شعبها

إحدى أكثر أراضي أفريقيا خصوبة تجاهد إلطعام شعبها
بيتر شوارستين *

ميكن لدولة السودان أن تكون إحدى أكرب سالت اخلبز يف العامل ،لكن النزاع على األراضي
وأسعار املواد الغذائية تدفع هبا إىل حافة اهلاوية.
حينما ذهب اجليش األردين لشراء أر ٍ
اض يف مشال السودان يف هناية عام  ،1999صادف
الكشافة ما بدا أنه جنة لزراعة األغذية .وكانت التضاريس واسعة ،ومسطحة ،وغنية ابلعناصر
الغذائية ،فضالً عن املياه اليت ميكن أن سحبها من هنر النيل القريب ،وبينما كان املسؤولون احملليون
حياولون تقدمي شروط مالية مناسبة ،بدا األمر وكأنه فرصة ال ميكن تفويتها؛ من أجل تعويض
اإلمدادات الغذائية الوطنية يف األردن ،وحتقيق ربح جيد يف الوقت نفسه .وقد اقتنص صندوق
التقاعد العسكري  9000فدان يف منطقة تبعد عن اخلرطوم ثالث ساعات ابلسيارة ،وسرعان ما
بدأ املزارعون يف العمل.
وبعد مدة وجيزة -ومع انتشار أخبار الثروات احملتملة -بدأت األرض احمليطة تستحوذ على
أجرت شركة ابكستانية قطعة أرض كبرية إىل اجلنوب ،وبدأ السوريون الزراعة يف
اهتمام آخرين ،إذ ّ
الشمال ،واستحوذ اإلماراتيون واللبنانيون واليمنيون وآخرون على مساحة  100ألف فدان .وازداد
الزحام على الطريق السريع الرئيس بني الشمال واجلنوب ،الذي ميتد جبانب مزرعة البشائر ،وهي
مزرعة أردنية .يقول عبد العظيم اجلاك -مواطن من اخلرطوم يدير تلك املزرعة« :-هناك تربة جيدة
وماء ٍ
كاف ومشس ،وكل ما حتتاجه لزراعة الكثري من احملاصيل ،وليس من املستغرب أن يتنافس
اجلميع عليها”.
وتسارع االندفاع اجملنون يف السنوات األخرية ،فيما كانت السلطات السودانية -اليت هي
يف حاجة ماسة إىل عائدات -تعيش حلم إحياء حلم البالد الطويل األمد يف أن تصبح قوة زراعية
عظمى ،بعد أن كانت قد فقدت إمكانية الوصول إىل معظم عائدات النفط مع انفصال جنوب
السودان يف عام  .2011ويف عام  ،2016استأجرت احلكومة السعودية مليون فدان صاحل
للزراعة يف شرق البالد ،ومل ميض وقت طويل على ذلك ،حىت استأجرت البحرين  100ألف فدان،
وهي مساحة كبرية تعادل مساحة البحرين تقريباً.
* صحفي خمتص بشؤون البيئة.
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مزرعة جرداء مملوكة لشركة الروايب للتنمية ،وهي شركة سعودية مينية تضخ املياه اجلوفية حتت ذلك العقار.

عائلة جتمع املياه من خزان ابلقرب من مزرعة متلكها الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (اندك) السعودية ،خارج قرية أم
ساراها يف مشال كردفان.
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عمال يصنعون الطوب يف منطقة جريف ،خارج اخلرطوم .وقد احتج السكان احملليون على مصادرة احلكومة السودانية
لبعض الواجهات النهرية املستخدمة يف قمائن الطوب ويف زراعة احملاصيل الصغرية.

ومع مرور الوقت أدركت القرى السودانية عرب هنر النيل والوالايت الشمالية النطاق الكامل
لعمليات االستحواذ على األراضي من قبل جهات أجنبية ال تعمل فقط جمال املنتجات الغذائية،
بل مشل ذلك أيضاً جمموعة الصايغ األردنية ،وهي أكرب منتج لألصباغ يف الشرق األوسط .ويتذمر
خالد خري هللا -راعي مو ٍ
اش يف منطقة وادي احلبشي ،وهي قرية تقع يف اجلنوب من البشائر -من
زايدة عدد تلك املشروعات ،قائالً« :ماذا بقي لنا؟»
يروج صناع السياسة العرب لفكرة قدرة السودان على إطعام الشرق األوسط .إذ حتوي
السودان حوايل  200مليون فدان من األراضي الصاحلة للزراعة ،وموقعها االسرتاتيجي يقعد على
مبعدة أقل من يوم واحد عرب البحر األمحر إىل ميناء جدة السعودي ،ولديها حوايل  % 25من
مياه النيل مبوجب االتفاقيات اإلقليمية ،والكثري منها غري مستثمر .غري أن إحصائيات البنك
الدويل واألمم املتحدة للشرق األوسط ومشال أفريقيا تظهر خالف ذلك؛ إذ تشري إىل أن عدد
األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية املزمن قد تضاعف ،ليصل إىل  33مليون شخص منذ
العام  ،1990وقد اخنفض معدل توفر املياه إىل سدس املعدلالعاملي .وقال مبارك الفاضل -وزير
االستثمار السابق يف السودان وانئب رئيس الوزراء« :-لدينا موارد هائلة ،ولدينا حاجة كبرية ،لكننا
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حباجة إىل التمويل واخلربة».
ومع أن الفوائد لكال الطرفني قد تبدو واضحة ،إال أن القليل من الـ  5ماليني فدان اليت
تقدرها وزارة الزراعة هي يف أيد أجنبية ،ورمبا أقل من  1إىل  20فدان قد ُزرعت .ويقول أسامة
داود عبد اللطيف -رئيس جمموعة دال :-مل يتغري شيء على الرغم من كل تلك األراضي املستثمرة،
ألن من استأجرها مل يفعل شيئاً يذكر.
تتشابه املشكالت هنا مع العديد من مشكالت األسواق النامية األخرى مثل( :الفساد،
والسياسات غري املتسقة ،وعدم االستقرار السياسي) ،هذا فضالً عن مشكالت أخرى خاصة
ابلسودان .وقد شاركت نوابت الفوضى خالل الثمانينيات من القرن املاضي -مبا يف ذلك اجلفاف
احلاد وتغيري النظام ملرتني -يف نسف العديد من املشاريع الكبرية يف وقت مبكر .وساعد ارتفاع
عائدات النفط يف التسعينيات يف تضاءل اهتمام احلكومة ،وترك البنية التحتية احليوية للزراعة مثل:
مشروع اجلزيرة الذي تبلغ مساحته  2.2مليون فدان ،وهو أكرب مشروع إروائي يف أفريقيا.
تول السلطة منذ عام
ومنذ ذلك احلنيّ ،أدى احلكم غري الرشيد للرئيس عمر البشري ،الذي ّ
 ،1989واملطلوب جبرائم احلرب لدى احملكمة اجلنائية الدولية ،إىل القضاء على استثمارات أخرى
ببطء ،هذا فضالً عن مساعدة زعيم تنظيم القاعدة -آنذاك -أسامة بن الدن يف بداية التسعينيات،
الذي تسبب يف فرض عقوابت على السودان يف عام 1997؛ األمر الذي أوقع السودان يف عزلة
اتمة؛ وأدى االرتفاع احلاد يف أسعار املواد الغذائية العاملية يف عامي  ،2007و 2008إىل جتدد
موجات االهتمام من قبل اخلليج العريب ،لكن ذلك مل يتجاوز مرحلة التخطيط.
وعلى الرغم من رفع العقوابت األمريكية يف عام  ،2017لكن املوارد املالية غري املستقرة
هلذا البلد اإلفريقي قد تراجعت إىل حد كبري ،إذ وصل التضخم إىل  ،% 70وساعد اليأس الناتج
عن ذلك ،إىل جانب الزايدة املستمرة يف عدد السكان يف الشرق األوسط ،وتناقص القدرة الزراعية،
يف تنامي شعور املسؤولني السودانيني ابلثقة يف أهنم قد حيققوا فكرة أن السودان سلة اخلبز احلقيقة
للعامل العريب.
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امرأة تعرب الشارع أمام مطعم ومقهى ستار بوكس يف اخلرطوم.

قد يؤيت هذا اجلهد مثاره ،لكن العالمات املبكرة تنذر ابملرض .ويصف العديد من السودانيني
اخلطة أبهنا أقل من جمرد انتزاع أرض جرداء حترمهم من حقول أجدادهم ،بينما تنعم احلكومة وخنبة
الشركات األجنبية ابلثراء .وقد امتد هذا الغضب من القرى إىل املدن ،وأصبح جزءاً من انتفاضة
أكرب ،أو ما يسمى بثورة اجلياع اليت تعد أخطر هتديد للبشري منذ استيالئه على السلطة .وقد
اندلعت االحتجاجات جزئياً بسبب ارتفاع أسعار اخلبز يف أكثر من  30مدينة وبلدة منذ منتصف
كانون األول ،وقتل ما ال يقل عن  50شخصاً ،يف ظل وجود اضطراابت مستمرة لن هتدأ.
ميتاز االستثمار األجنيب يف السودان ابلصعوبة ،وليس هناك تنسيق بني املسؤولني احملليني
واالحتاديني ،وكمثال على ذلك ،ضاعفت حكومة إحدى الوالايت الرسوم على قسمها من الطريق
املؤدي إىل منطقة بورسودان بنحو مفاجئ؛ مما أدى إىل وضع ميزانيات الشركات يف حالة من
الفوضى .وبسبب عدم وجود استقرار يف السياسة الزراعية ،تتخبط اخلطط الزراعية وتفشل يف
النهاية .ويقول عبد اللطيف عجيمي -هو الثالث من بني ستة وزراء للزراعة منذ العام  -2014إن
حىت الوزير ال يعرف ميزانية وزارته.
صنع القرار ّإبن عقود من احلكم الفاسد أو احملدود ،واحتل السودان املرتبة
تشكلت عملية ُ
 170من أصل  176دولة يف مؤشر مدركات الفساد لعام  2016الصادر عن منظمة الشفافية
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الدولية ،فيما ما تزال الرشاوى هي الطريقة الوحيدة للحصول على موافقة سريعة على األعمال
الورقية مثل طلبات استرياد األمسدة ،حبسب عدد من املديرين التنفيذيني يف قطاع الصناعات
الزراعية .ويقول مسؤول يف بنك التنمية اإلقليمي أن املستثمرين اخلليجيني ال أيهبون للتقلبات
السياسية ألهنم يتمتعون حبماية على أعلى مستوى.
ويعين الصراع املستمر يف العديد من اجليوب عرب البالد -إىل جانب إدراج الوالايت املتحدة
للسودان كدولة راعية لإلرهاب ،على الرغم من رفع العقوابت -أن العمل هناك ينطوي على خطر
على السمعة .وبسبب عدم وجود رقابة رمسية ،ليس هناك الكثري إلنقاذ األعمال أو األشخاص
الذين يعيشون ابلقرب منها .وقد قامت شركة الروايب للتنمية -وهي شركة سعودية مينية متلك أكثر
من  200ألف فدان يف والية هنر النيل -بضخ املياه من طبقة املياه اجلوفية حتت األراضي اليت
تسيطر عليها ،إىل درجة أن اآلابر يف املنطقة قد جفت؛ مما أدى إىل معاانة كبرية للقرى اجملاورة.
وبدالً من أن يتم معاقبة تلك الشركة ،دخلت الشركة يف حماداثت مع احلكومة لسحب املياه مباشرة
من النيل.

مزرعة إيالفون لأللبان ،اليت تتملكها جمموعة دال السودانية ،وهي أكرب منشأة يف البالد ،وكانت يف املاضي جتلب أبقاراً
أجنبية لزايدة اإلنتاج.
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عبد اللطيف ،رئيس جملس إدارة جمموعة دال ،جبانب متثال امللك النويب حتارقة ،يف هبو مكتبه ابخلرطوم.

هناك أيضاً وعود الدولة غري احلقيقية بتحديث البنية التحتية الواهية ،وإصالح الطرق الوعرة
يف البالد والسكك احلديدية البطيئة ذات املسار الواحد ،لدرجة أن عبد اللطيف قال إن جمموعة
دال تنفق «أقل بكثري» لشحن القمح من أسرتاليا إىل السودان ،على مبعدة أكثر من  6000ميل،
بدالً من نقلها على مبعدة  500ميل من بورسودان إىل مصانعها يف اخلرطوم .وفشلت مصفاة
السودان الرئيسة ،الواقعة مشال اخلرطوم ،يف عام 2018؛ مما أجرب العديد من الشركات الزراعية
على إنفاق مبالغ اضافيةعلى شراء الوقود من السوق السوداء.
وتتزايد الضغوط على الشركات لتسيري األمور ،فالشركات السعودية مثل املراعي ،والصايف
دانون ،واندك -على سبيل املثال -حتاول فرض حظر على زراعة األعالف ،الذي فُرض يف شهر
تشرين الثاين ،بسبب استهالكها لكميات كبرية من املياه .وعلى الرغم من النجاح الذي حققته
بعض املزارع األجنبية يف السودان ،إال أهنا كانت بطيئة يف توسيع عملياهتا احلالية .ويقول مسؤول
تنفيذي سعودي ابرز يف جمال منتجات األلبان« :إننا ننظر إىل السودان كحل ملشكالتنا ،وجيب
أن يكون األمر منطقياً من الناحية االقتصادية».
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مل تكن شركات الصناعات الزراعية يف لبنان خجولة يف جمال البحث عن أسواق صعبة،
وكانت جمربة على املغامرة حبجم بلدها الصغري والبريوقراطية يف بعض األحيان .وقد استحوذت
( )GLBاالستثمارية على السودان ،إذ حصلت على  226ألف فدان ،ولديها طموحات
لتجميع حوايل  1000حمور طوله ربع ميل .ويعمل كاهني -وهو رجل أعمال سوداين كان
يتحدث يف مقاطع مدروسة بعناية من بريطانيا -يف الزراعة ألكثر من  20عاماً ،معظمها يف
اململكة العربية السعودية.

يتم ضخ املياه من النيل إىل شركة ( )GLBاالستثمارية
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يقوم نظام الري احملوري املركزي بسقي الربسيم ،وهو احملصول الرئيس لشركة ( )GLBاالستثمارية.

عمال يكنسون األرض جبانب مكبس القش يف شركة ( )GLBاالستثمارية.
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وقد أدى إلغاء العقوابت األمريكية إىل تسهيل الوصول للخدمات املصرفية والعمالت
األجنبية إىل حد ما .ويقول كاهني« :إهنا تساعد يف حتسني املزاج ،وستجلب مزيداً من التكنولوجيا
من أمريكا» .لقد حتولت اجلغرافيا السياسية -والسيما احلصار الذي تفرضه السعودية على قطر-
لصاحل السودان؛ مما عزز -على ما يبدو -من رغبة بعض البلدان يف السيطرة املباشرة على إمداداهتا
الغذائية ،أو على األقل تعزيز موقع البشري يف املساومة بينما يناضل للحصول على الدعم اإلقليمي.
مكملة
وقد وقعت احلكومة القطرية على صفقة زراعية بقيمة  500مليون دوالر يف مشال السودانّ ،
ملخططها احلايل الذي تبلغ مساحته  260ألف فدان.
منذ اللحظة اليت بدأت فيها شركة أهنار اإلماراتية العمل يف مزرعتها ،كان لدى شيوخ قرية
حماس شعور أبهنم خيسرون ،وكانوا يراقبون بتوتر بدء مشروع زايد اخلري على مساحة  40ألف
فدان على طول احلافة الشمالية لقريتهم يف اجلزيرة ،وحينما بدأت العمل على البنية التحتية ،طلبوا
ضماانت أبهنم لن يفقدوا إمكانية الوصول إىل أي من أراضيهم وحتصلوا عليها ،لكنهم يف صباح
أحد أايم الربيع املعتدلة ،حينما اصطحبوا مجاهلم إىل مراعيهم ،وجدوا الطريق مغلقاً ابألسالك
الشائكة ،وعرفوا أن أسوأ خماوفهم قد حتققت.
يقول عثمان عباس حممد -رئيس اجلمعية الزراعية احمللية -يف إشارة إىل جريانه« :لقد فقدان
كل شيء» ،فيما مل تستجب شركة أهنار لطلبنا التعليق على ذلك.
وقد زعمت حكومة البشري ابستمرار أن االستثمار الزراعي األجنيب سيكون مبثابة نعمة
جلميع السودانيني ،غري أن الوضع يف االرايف يشري إىل عكس ذلك ،وألن قانون العام 1970
يعد مجيع األراضي غري املوثقة ملكاً للدولة الدولة ،تقوم الدولة ابخذ االراضي من اصحاهبا الذين
ال ميتلكون واثئق تثبت مليكتهم.
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عمر عبد الرمحن عثمان مع ابنه يف احلقول خارج قرية حماس مبنطقة اجلزيرة .اعتاد املزارعون من أمثاله على زراعة األرض يف
املنطقة ،لكن شركة زايد اخلري تطالب هبا اآلن.

تفيد السلطات أبن القرويني مل يستخدموا األرض بنحو موا ٍز إلمكاانهتا ،وأ ّكد ذلك السيد
فاضل -انئب رئيس الوزراء -حينما حتدثنا معه يف شهر آب املاضي .أما ما خيص الشركات،
فإن الغضب هو جمرد عقبة أخرى .ويقول مسؤول يف شركة سعودية أنه «يف اللحظة اليت يتم فيها
ختصيص األرض ،يزورك اشخاص يف مكتبك ابخلرطوم أشخاص يزعمون إهنا أرض أجدادهم».
أما احلكومة فال تفعل شيئاً؛ ولذلك ينتهي األمر بك ابالبتزاز .هذا فضالً عن أن الشركات تقوم
غالباً -ببناء البىن التحتية ،مثل الطرق السريعة ،وخطوط الكهرابء؛ من أجل فائدة القرى اجملاورة.التغي املناخي الذي قلَّص
على الرغم من ذلك ،فإن هذه احلاالت يف ازدايد ،ويفاقمها ّ
أراضي الرعي ،وسرعان ما حتول الوضع من غضب على احلكومة وشركائها من الشركات اىل
االضطراابت األخرية اليت اندلعت يف مجيع أحناء البالد ،كما حدث يف حاالت عدة أن أحرق
العشرات من السكان احملليني حمطة ضخ النيل يف مشروع زايد اخلري يف عام  .2016كانت تلك
أول تظاهرات قام خالهلا املشاركون برتديد شعارات مثل« :احلرية ،والسالم ،والعدالة ،والثورة».
وقد قُتل ما ال يقل عن مخسة رجال ،يف شرق جريف على هنر النيل األزرق ،كانوا
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يتظاهرون ضد االستيالء على األراضي على يد قوات األمن يف عامي  ،2016و .2017أما يف
مشال كردفان -حيث تدير شركة اندك مزرعة مؤلفة من  50حموراً -فقد أطلق أحد احلراس النار
على امرأة مرتني يف الساق يف بداية عام  2018بعد أن كانت ترعى ِجاهلا يف احلقول؛ مما أاثر
غضباً امتد إىل القرى اجملاورة ،وانتهى أبُم درمان (رفضت شركة اندك طلبنا التعليق على احلادث).
يقول عبد اجمليد حممد أمحد -وهو أحد املزارعني ومن منظمي االحتجاجات« :-لدينا اآلن
شهداء .لقد حتول األمر إىل أكثر من جمرد أرض حياولون االستيالء عليها».
وأقر فاضل ،قبل استقالته ،أبن «احلصول على الزراعة األجنبية يبدو أنه أكثر صعوبة مما كان
متوقعاً؛ بسبب التمويل والبنية التحتية ،وهذا يستغرق وقتاً».
تشعر مصر بقلق عميق إزاء احتمال التوسع الزراعي على نطاق واسع يف مناطق جمرى
النهر ،ويقول فاضل ومسؤولون سودانيون :يوجد آتمر يف البالد لقتل املشاريع .إن هنالك شكاوى
من أن مصر قد شاركت منذ وقت طويل يف حتييد املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،وهي فرع من
جامعة الدول العربية ،ومقرها يف اخلرطوم ،مت أتسيسها لدعم الزراعة يف السودان .ويردد عمال املزارع
يف وادي النيل هذه املخاوف ،وإن كانوا ال ميتلكون دليالً ،بشأن قيام عمالء مصريني بتخريب
شبكات الري والكهرابء.
ويعين ذلك أنه مهما استمرت حماوالت جعل السودان سلة اخلبز ،فإن جارهتا الشمالية
سرتاقب عن كثب أي تطورات ،ورمبا تفعل أكثر من جمرد املالحظة .ويقول أمين أبو حديد -أستاذ
علوم الزراعة جبامعة عني مشس ابلقاهرة ووزير الزراعة املصري األسبق -إن التنافس حمتدم ،وهناك
مشكلة كبرية قد تتطور مستقبالً.
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سوق الشايب ،وهو سوق يف اخلرطوم يتجول فيه ابعة املواشي والفواكه واخلضروات.

أما األهم من ذلك فهو موقف القطريني والسعوديني واإلماراتيني ،وهم أكرب اجلهات املالية
يف السودان ،فعلى الرغم من أن اجلميع يعتمدون اعتماداً كبرياً على املوارد الغذائية ،إال أن بعض
استثماراهتم الزراعية حىت اآلن قد أتثرت على ما يبدو ابالعتبارات السياسية ،مثل إرسال السودان
لبضعة آالف من اجلنود للقتال مع التحالف الذي تقوده السعودية يف اليمن ،واألمن الغذائي أو
التجارة.
لقد قدمت اململكة العربية السعودية وديعة كبرية للبنك املركزي السوداين يف عام 2015
كمكافأة على قطع العالقات مع إيران ،املنافس األكرب للرايض .ويرى بعض اخلرباء أن االستثمارات
القطرية األخرية يف األراضي تشكل عطاءات إلبقاء السودان إىل جانبها يف صراعها مع السعوديني
واإلماراتيني من أجل النفوذ.
من شأن كل ذلك أن يزيد من مستوى الغضب الشعيب بسبب ختصيصات األراضي يف
املدن ،فضالً عن ارتفاع أسعار املواد الغذائية بنحو كارثي ،إذ تضاعفت أسعار الطماطم أربع
مرات ،إىل حوايل  4دوالرات للكيلو غرام الواحد منذ بداية عام  ،2018وكذلك أسعار العديد
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من الفواكه واخلضروات األخرى .وإن حمصول الذرة يكلف ضعف ما كان عليه احلال قبل عام.
ويضيف عبد اللطيف من جمموعة دال ،أن ما حيدث ليس استثماراً ،وإمنا هو جمرد اغتصاب ألرض
دون فائدة تذكر ،وهناك ضرورة لتصحيح ذلك.
وتعزى األسباب االقتصادية لزايدة األسعار إىل عدة عوامل غري االستيالء على األراضي،
منها :اهنيار العملة ،ونقص الوقود ،وسوء إدارة دعم اإلصالحات.
املصدر:
https//:www.bloomberg.com/features-2019/sudan-nileland-farming?/srnd=businessweek-v2
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