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حــقـــوق اإلنــســان احملـــلّــيّــة دانت
الــــــــقــــــــانــــــــون اجلــــــــديــــــــد.وفي
حـزيـران/يـونـيـو وصـفت خـبـيـرة
ـتحـدة ليالني اإلسكـان في األ ا
فرحة األمر بأنه "قاس وال يتوافق
مع الــــقـــانــــون الـــدولي حلــــقـــوق
اإلنــــســــان". وقــــالـت في رســــالــــة
مفتوحة الى احلـكومة اجملرية "ما
ــــة الـــتي ارتــــكـــبـــهـــا هي اجلـــر
ـــشـــردون)? مـــجـــرد مـــحـــاولـــة (ا
الـبـقــاء".والـشـهـر الــفـائت صـوّت
ــان األوروبي لـــبــدء دعــوى الــبـــر
قـانـونـيـة ضــد بـودابـست بـعـد أن
ان األوروبي من ذكـر تقـرير لـلبـر
ب أمور أخـرى أن معامـلة اجملر
لــلـــمــشــردين تــســـاهم في إيــجــاد
"خـطـر واضح خلرق جـسـيم" لـقيم

االحتاد األوروبي.

مصالح اجملتمع ككل".
وقـــال وزيــــر الـــدولـــة لــــلـــشـــؤون
االجــــتــــمـــاعــــيـــة أتــــيال فــــولـــوب
لـلصـحفـيـ إن هدف الـقانـون هو
"ضــمــان عــدم خــروج األشــخـاص
ـــشــــردين إلى الــــشـــــــــوارع في ا
ـــواطــنــ الـــلــيـل وأن بــإمـــكــان ا
اســتــخــدام األمــاكن الــعــامــة دون

عوائق".
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الجىء احلكـومية لنحو وتتسع ا
 11 ألف شـــخص لـــكـن اخلـــبــراء
يقـولون إن مـا ال يقل عن  20 ألف
شـخص أصـبـحـوا بال مـأوى عـلى
مـسـتـوى الـبالد.وتـقـول احلـكـومـة
إنــهـا تــزيــد الــتــمـويـل اخملـصص
ـقـدمــة لـلــمـشــردين لـكن لــلـمــؤن ا
ــنــظــمــات الــدولــيــة وجــمــاعـات ا

عمان
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يــبـــدو ان هــنـــاك خالفـــات شــديـــدة تــواجـه رئــيس الـــوزراء عــادل عـــبــد
ـهـدي.وتشـيـر بـعض مـصـادر الى  ان هـنـاك مـقـاومـة يـبـديـهـا بـعضـهم ا
الختـيـار شـخـصـيات من خـارج االحـزاب الـسـيـاسيـة.لـذلك تـتـمـسك هذه
االحزاب بـان تقـدم هي من صفـوفهـا مرشـح تـكنـوقراط تـطبـيقـا للـمثل
القائل "زيتنـا بطحيـنا".وال اشك في ان حدة هذه اخلالفـات بدأت لتشكل
مـوجـة مـعـارضـة قــويـة الي تـوجه يـسـيـر فـي غـيـر مـسـار حـصـة احلـزب

الفالني واستحقاق الكتلة الفالنية.
ان تغـريـدة الـصدر اجلـديـدة الـتي وجهـهـا الى الـسنـة وهي اشـبه بـرجاء
اخـوي ان تـكـون مـصـلـحـة الـبـلد هـي الـغـايـة التـي يـسـعـون لهـا مـبـعـدين

الفاسدين من ب صفوفهم.
في الواقع تـكشف منـاشدة الـسيـد الصدرعن مـدى معـرفته بـذلك النفس
ـكـاسب.وعـلى هـذا االسـاس ـصـالـح وا غـيـر الـوطـني الــذي يـبـحث عن ا
ـهدي خيار وحـيد هو اصراره عـلى االستمرار سيكون امـام عادل عبد ا

بتشكيل حكومة يختارها هو في هامش من حرية واضحة.
في الـعـراق تـريـد االحـزاب ان يـكـون رئـيس الـوزراء شـخـصـا مـسـيرا ال
ـا تقوله االحـزاب.ويرضخ لـشروطهـا.وفي القريب مخيـرا.عليه ان يـقبل 
العـاجل قد يـجد رئيـس الوزراء نفـسه بال سـند ان جتمـعت علـيه القـبائل
ـهمة تحـالفة ضـده من االحزاب لـيسحـبوا الـثقة من حـكومـته.لذا فان ا ا
ال ليـست سـهلـة في ظل وضع سـيـاسي اعتـاد فـيه الفـاسـدون اللـعب بـا

كما يشتهون.
هنـاك اذن صعوبـات حقـيقـية تـواجه العـمليـة السـياسـية.وال بـد ان يبحث
ــصـلـحــة الـوطن وعــنـدهـا تــنـتـهي كل اجلـمـيـع عن نـقـطــة واحـدة تـصب 

شاكل. ا
ال بد من اعطاء رئـيس احلكومـة احلرية الـتي اشترطـها لنفـسه في نقاطه
عـتزلة النه ال يفهم دوره كرئيس هدي يفـكر بطريقة ا االربع. وكأن عبد ا
ـعتـزلة وطالب ـهدي شـعار ا وزراء دون حرية االخـتيـار.رفع عادل عـبد ا
بحـريته,وحريـة اخـتـيـاره كي تـسيـر امـور احلـكـومة بـصـورة جـيـدة.وهذا
ـطـلب لــيس عـيـبـا ولــكـنه مـطــلب اخالقي سـيـاسـي اذ ال يـعـقل ان يـظل ا
رئـيـس الـوزراء ســجــيـنــا في صــورة طـلــيق ثم يــطــالـبــونه بــاالصالحـات

واالجنازات.
ان االحزاب ال اقـول كلـهـا لكن نـسـبة مـرتفـعـة منـها
ـطر ـصالح,وتفـتح اكـيـاسـهـا  تسـعى وراء غـيـمـة ا
ال الذي ترسله غيوم العراق احململة باخلير لكنه ا
خــيـــر يـــحـــصل عـــلــيه الـــبـــعـــض ويـــحـــــــرم مــنه

الكثيرون.

{ عـمـان  (أ ف ب) - أكـدت احلـكـومـة
ــمـلـكـة األردنــيـة وقـوفــهـا الى جـانب ا
الــعــربـــيــة الــســعــوديــة في مــواجــهــة
"الـشـائـعـات" الـتي تـسـتـهـدفـهـا بسـبب
قــضــيـــة اخــتــفــاء الــصــحــافي جــمــال
خــاشــقـجـي لـدى دخــوله الــقــنـصــلــيـة
الـــســــعـــوديـــة في اســـطــــنـــبـــول قـــبل

. أسبوع
وقــالت وزيـرة الــدولـة لــشـؤون اإلعالم
جمانة غنيمات الناطقة الرسمية باسم
احلـكـومـة في بـيـان صـدر مـسـاء األحد
ـملـكـة الـعـربـية ـمـلـكـة تـقف مع ا إن "ا
الـسـعـوديـة الـشـقـيـقـة في مـواجـهة أي

شــائـعــات وحـمالت تــسـتــهـدفــهـا دون
االستناد الى احلقائق".

ـمـلــكـة أي اسـتـهـداف وأكــدت "رفض ا
لــلــسـعــوديــة ودورهــا ومـكــانــتــهـا في
ـ الـعـربي واإلسالمي والـعالم" الـعـا
مــشـددة عـلى "ضــرورة تـغـلــيب الـعـقل

واحلكمة في البحث عن احلقيقة".
وفُــقــد أثـر خــاشــقـجـي في الـثــاني من
تــشـرين االول/أكــتـوبــر احلـالي. وكـان
يــعـتــبـر مــعـارضــاً لـســيـاســات األمـيـر
مــحــمــد بن ســلــمــان مــنــذ تــسـلّـم هـذا
األخــــيــــر مـــنــــصـب ولي الــــعـــهــــد في

حزيران/يونيو 2017.

وأعـلن مسؤولـون أتراك لوسائل إعالم
مـحـليّـة أنّ خاشـقـجي قُتل داخل مـبنى
الـقـنصـلـية. لـكنّ الـرياض وصـفت هذه
زاعم بأن "ال أساس لها" من الصحّة. ا
وتــصــرّ الــريـاض عــلى أنّ خــاشــقـجي
غـادر مبـنى الـقنـصلـية لـكنـها لم تـقدّم
دلــيـال عــلى ذلك وقــالت إنّ كــامــيــرات
ــراقـبـة لم تــكن تـسـجّل يــوم اخـتـفـاء ا
الــصــحـــافي الــذي يــكــتب مــقــاالت في

"واشنطن بوست".
الـى ذلك اتّـهم مـعـارض سـعـودي الجئ
فـي كـــــنـــــدا األحـــــد حـــــكـــــومـــــة بالده
بـالقـرنصة عـلى هاتـفه والتـنصّت على

ــات هــاتـفــيــة جــرت بــيـنـه وبـ مــكــا
مـواطـنه الـصـحـافي جـمـال خـاشـقـجي
الـذي فُــقـد أثـره بـعـد دخـوله قـنـصـلـيـة

بالده في اسطنبول.
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وفي مـقابلة أجرتها معه شبكة التلفزة
الـكندية العـامة "سي بي سي" قال عمر
عـبـد الـعـزيز "بـالـتـأكيـد اسـتـمـعوا إلى
احملـــادثــات الـــتي جـــرت بــيـــني وبــ
جـــمـــال ونـــشـــطــاء آخـــريـن في كـــنــدا
ـمـلـكـة ـتـحـدة وتـركـيـا وا والـواليـات ا

العربية السعودية".
ونــقــلت الــشــبــكـة الــتــلــفــزيــونـيــة عن
ــقـــيم في كـــيــبك ـــعــارض الـــشــاب ا ا
كـالجئ ســـيـــاسي انــــتـــقـــاده لـــســـجلّ
احلـكـومة الـسعـودية في مـجال حـقوق
اإلنـسان وكذلك لـلطريـقة التي تـعاملت
فـيها السعودية مع كندا خالل اخلالف

الدبلوماسي الذي نشب ب البلدين.
وأفــاد تـقــريـر نـشــره مـؤخــراً مـخــتـبـر
تــابـعـة جلـامـعــة تـورونـتـو أنّه "يـرجّح
بــقـوة" وقـوف الــسـلــطـات الـســعـوديـة
خـلف عملـية القـرصنة الـتي استهدفت
هـــاتـف عـــبـــد الـــعـــزيــــز والـــتي تـــمّت
بـواسطة برامج تـنصّت قويّـة للغاية ال
تُـبـاع إالّ حلكـومـات.وفي مقـابـلته روى
ـعـارض لـسـلطـات بالده أنّه الـنـاشط ا
خـالل األشـهـر األخـيــرة كـان يـعـمل مع
خـاشقـجي علـى مشاريـع عديـدة بيـنها
خـصوصاً تنظيم حمـلة ترمي للتصدّي
ؤيدة للـنظام السعودي على لـلدعاية ا

مواقع التواصل االجتماعي.

وقـال "لــقـد وعـدني خـاشـقـجي بـرعـايـة
ــشـروع وأعــتــقـد أنّــهم تــمـكّــنـوا من ا
االسـتـمـاع إلى تـلك احملادثـات" مـعـرباً
عن خـــشـــيـــته من أن تـــكـــون عــمـــلـــيــة
الــتـنـصّت عـلى هـاتــفه قـد سـاهـمت في
ــعــارض الــذي اخــتــفــاء الــصــحــافي ا
تـعتـقـد أنقـرة أنّه قتل داخل الـقنـصلـية
الـسعودية في اسطنبول وهو ما تنفيه

الرياض بشدّة.
وأضـاف "لقد قلت للسلطات الكندية إنّ
هــذا أمـر خــطـيــر".وشـدّد عــبـد الــعـزيـز
الــــــذي وصل إلـى كـــــيـــــبـك في 2009 
بــقــصــد الــدراســة ثم حــصل عــلى حق
ـقاطعة الكندية الـلجوء السياسي في ا
عـلى أنّ خـاشـقـجـي كـان مـصـدر إزعاج
حــقـيــقي لــلـريــاض. وقـال "صــوته كـان
يـشكّل صُداعاً للحكومة السعودية".وإذ
عارض الـذي يتابع حالياً أكّـد الشاب ا
دراســـته فـي شـــيـــربــروك أنّـه يـــشـــعــر
بــاألمـان في كـنـدا لـفت إلى أنّ األمـر ال
يـنطبق عـلى سعودي آخـرين اتّصلوا
ا يـكون انـفـضح أمرهم بـسبب بـه ور
الــتــنـــصّت عــلى هــاتــفه.وقــال "ال أحــد
سـيـؤذيـني ألنـني (أعـبّر) عن آرائي (..)
لـكن الـكـثيـر من الـنـاس الذين اتّـصـلوا

بي هم في خطر حقيقي بسبب ذلك".
وكـان عـبد الـعزيـز قال لـشبـكة "سي بي
سـي نـــــيـــــوز" فـي مـــــطـــــلـع تـــــشـــــرين
األول/أكـتـوبـر إنّه يـخشى عـلى مـصـير
األشـخاص الـذين حتدّث مـعهـم هاتـفياً
بــســبب الـقــرصــنـة الــتي تــعـرّض لــهـا
هـاتفه.وبحـسب الشـبكة اإلخـبارية فإن

شــقــيــقيّ عــبــد الـعــزيــز والــكــثـيــر من
أصــدقـائه اعـتـقـلــوا أخـيـرا عـلى أيـدي

قوات األمن السعودية.
ـعارض الـشـاب إنّه تكـلّم آلخرة وقـال ا
28 مـــــــــرّة مـع خـــــــــاشـــــــــقـــــــــجـي في 

أيلول/سبتمبر.
وفُـــقــد أثـــر خــاشــقـــجي بــعـــد دخــوله
قــنـصـلـيـة بالده فـي اسـطـنـبـول في 2 
تــشـرين االول/أكـتـوبـر احلـالي إلجنـاز
مــعــامالت إداريــة. والــصــحـافـي الـذي
يــعـتــبـر مــعـارضــاً لـســيـاســات األمـيـر
مـحمـد بن سـلمـان منـذ تسـلّمه مـنصب
ولـي العـهد في حـزيـران/يونـيو 2017
كـان يـفـتـرض أن يحـتـفل بـعـيـد ميالده

الست يوم السبت.
WO dð rŽ«e

وأعـلن مسؤولـون أتراك لوسائل إعالم
مـحـليـة أنّ خاشـقـجي قُتل داخل مـبنى
الـقـنصـلـية. لـكنّ الريـاض وصـفت على
زاعم بأنّها "ال أساس لها" الفور هذه ا
مـن الـصـحّـة.وتـصــرّ الـريـاض عـلى أن
خاشقجي غادر مبنى القنصلية لكنها
لـم تـــقــدّم دلـــيـال عـــلى ذلك وقـــالت إن
ـراقــــــبة لم تـكن تسجّل كـاميــــــرات ا
يـوم اختـــــــفـاء الصحـافي الذي يكتب

مقاالت في "واشنطن بوست".
وأوفــدت الـسـعــوديـة إلى أنــقـرة فـريق
عــمل وصل اجلــــــــمـعــة ويـفـتـرض أن
يـجـري مـحــــــادثـات مع مــــــــسـؤول
أتــــــــــراك لــــكـن أنــــــــــقــــرة اتّــــهــــمت
الـرياض الـسبت بـعـــــــدم الـتـــــــعاون

في التحـقيق.

ــة خــصـــوصــاً جــرائم الــقــتل في كل دول الــعــالـم عــنــدمــا حتــدث جــر
ـة إال وتـعلن واالغتـصـاب واخلـطف فال تـكـاد تـمر 48 ساعـة عن اجلـر
ـة وفي هـذا اإلعالن تـؤكـد الـقـوات الـقـوات األمـنـيـة مـعـرفـة مـنـفـذ اجلـر
واطـن مع إشـاعة االطـمـئنـان في نفـوسهم األمنـية حـرصهـا عـلى امن ا
ـواطـنـ بـقـواتـهم األمـنـيـة  وعـدم فـسح اجملـال إضـافـةً الى تـأكـيـد ثـقـة ا
للمجرم للعبث بأمن البلد أو الـنجاة بفعلتهم من قبضة  العدالة إال في
بلدنا حيث تكثر جرائم القـتل واالغتياالت واخلطف واالغتصاب والسطو
سـلح وتكـاد تكـون هذه اجلـرائم يومـية خـصوصـاً في بغـداد والبـصرة ا
واحملافـظـات األخرى الـتي ال تـقل مـثل هـذه اجلرائم فـيـهـا عن العـاصـمة
والبصرة لكن االضاءة اإلعالمية فيها ضعيفة فال تصل أخبارها سريعا
الى الرأي الـعام ووسائـل اإلعالم  ففي كل اجلـرائم الكـبرى وغـيرها في
بلدنا ال نـسمع من القوات األمـنية غيـر (فتحت حتقـيقا في احلادث) وإذا
ـة مـروعـة وصـادمة كـعـمـلـيات اخلـطف واالغـتـصـاب نـسمع كانـت اجلر
(أوعز رئـيس الـوزراء أو وزيـر الداخـلـيـة بفـتح حتـقـيق في احلـادث) وهو
ـة هـنــاك حتـقـيق  أمـر طـبــيـعي ال يـحــتـاج الى إيـعــاز الن بـعـد كـل جـر
ــواطــنـ ــهم الــذي يــثـار والــذي يــتـردد دومــا عل الــســنـة ا والـســؤال ا
خصوصاً بعد حوادث االغتيـاالت واخلطف واالغتصاب التي تكررت في
بغـداد والبـصرة مـتى تتـمكن قـواتنـا األمنـية من الـوصول الى مـستـويات
قـوات األمن ال نـقـول لــلـدول األوربـيـة لــكن الى مـسـتــويـات دول عـربـيـة ?
قواتهـا األمنيـة أقل عراقـة  وأقل أعدادا واقل تشـكيالت وتـسميـات رنانة
من قواتنا األمنيـة كاألردن والكويت واإلمارات والـسعودية التي ال حتدث
ـة إال ويتم التـوصل الى خيـوطها وإلـقاء الـقبض علـى منفـذيها فيهـا جر
ـاذا ال فـأين اخلـلل ? و ـدة  بـعد (48) أو اقل أو أكـثـر بـقـلـيل من هـذه ا
تتـمـكن أجـهـزتنـا األمـنـية من إلـقـاء الـقـبض على مـرتـكـبي اجلـرائم الذين
ينـفـذون جرائـمـهم خصـوصـا االغتـيـاالت واخلطف والـقـتل جهـاراً نـهاراً
وفي مناطق مزدحـمة وتكثـر فيها سـيطرات ونقـاط تفتيش الـقوات األمنية
? وما هي األسبـاب ? لإلجابـة على هذا الـسؤال نـحتاج الى بـحث مطول
لكني سـأذكر هنـا  بعض األسبـاب اجلوهرية بـشيء من اإليجـاز وأهمها
راتب مـنهم على 1- ضعف تدريب الـقوات األمـنية عـمومـاً وخصوصـاً ا
ـة وكـيـفيـة الـتـصدي لـلـمـجـرم والـعـصـابات . واجبـات مـكـافـحة اجلـر
2- الــضـــعف الـــواضح والـــبـــارز في تــدريـب واعــداد مـــراتب وضـــبــاط
ـهـمة من ووحدات االسـتـخبـارات واألمن واغـلب عـناصـر هـذه األجـهزة ا
ـعينـ بالواسـطة وأغلب األمي أو من عـناصر األحـزاب السيـاسية أو ا

ضباطها من الدمج أو من غير ذوي االختصاص.              
3-إناطة مناصب االستخبارات وقيادة وحـداتها وتشكيالتها وتشكيالت
األمن الــوطـــني  بــعـــنــاصــر وآمــريـن وقــادة ال تــتـــوفــر فــيــهـم مــقــومــات
ـؤسـسات ومواصـفـات ومـؤهالت عـناصـر األمن واالسـتـخـبـارات فهـذه ا
همة  مـوزعة مناصـبها خصـوصا العلـيا منها األمنية  واالسـتخباراتيـة ا
وتـشـكـيالتـهــا ووحـداتـهـا وعـنـاصـــــر أمـنــهـا مـحـاصـصـة بـ األحـزاب

تنفذة .     ا
ـراقـبـة فـي الـشوارع 4 - قـلـة األجـهـزة احلـديـثـة وكـاميـرات ورادارات ا

همة .          واألماكن ا
دنـية ـدني والعـجالت ا 5- قلـة االعتـماد عـلى العـناصـر األمنـية بـالزي ا
ـهـمـة واحليـويـة والتـجـارية فـلـهـؤالء ادوار مهـمـة في كشف في األماكن ا
اجلرائم والتـصدي لهـا أو اإلخبار عـنها إذا كانـت خارج إمكانـياتهم . -
ـيـلـيـشـيـات ال تـمـتـثل ـدن وهـذه ا ـسـلـحــة في ا ـيـلـيـشـيـات ا 6- كـثـرة ا
عـنـاصرهـا وعـجالتـهـا إلجـراءات الـقـوات األمـنـيـة أو لـلـسـيـطـرات ونـقاط
التفتيش ولم يسمحـوا لعناصر السيطرات بـتفتيشهم هم وعجالتهم وهم
ال يـتـوقــفـون أصال في الــسـيـطــرات بل يـتـجــاوزونـهـا وان تــعـرضت لـهم

سيطرة فإنهم يواجهونها بالرصاص .        
ــشـابـهـة ـظــلـلـة خــصـوصـا ذات الـدفـع الـربـاعي ا 7- كـثـرة الــعـجالت ا
ـسؤولـ األمـنيـ وقوات األمـن وهذه الـعجالت لعـجالت الـسيـاسيـ وا

سلح.       تستغل لتنفيذ اغلب جرائم االغتيال واخلطف والسطو ا
ـنـاطق ـســلـحــة في ا ـيــلـيـشــيـات ا 8- كـثـرة أعــداد مـقــرات األحـزاب وا
يليشيات ا يسهل عـلى بعض عناصر هذه األحزاب وا السكنية للمدن 

تنفيذ عمليات القتل واالغتياالت والسرقة .          
9- عـدم حتـصـ األجـهـزة األمـنـيـة واالسـتـخـبـاراتـيـة لـعـنـاصـرهـا وعدم
حـمـايـتـهم من اإلجـراءات الـعـشـائـريـة الـتي أصـبـحت أقـوى من الـقـانـون
وأصـبح رجل األمـن يـخــاف من (الـكــوامـة) والــفـصل الــعـشــائـري الـذي
سـيالحــقه إذا حـاول إلـقــاء الـقــبض عـلى مــتـهـمــ أو مـجـرمــ أو عـنـد
ـتهم  لهذا فـاغلب العنـاصر األمنية التصدي لهـم ومنعهم من تنـفيذ جر
ـة سـرقة أو قـتل أو اخـتـطاف والسـيـطـرات ال تتـدخل عـنـد حـصول جـر

ة قريبة منهم .                             حتى وان كانت اجلر
10- عـدم وجــود قــاعـدة بــيــانـات ومــعــلـومــات عن اجملــرمــ وعـنــاصـر
ـسـلح لـدى األجـهـزة عـصـابـات الـقـتل واالغـتـيـاالت واخلـطف والـسـطـو ا

األمنية وان وجد القليل منها فال يتم حتديثها وال تتابع.        
وهـنـاك أسبـاب مـهـمـة أخـرى ال يـسع اجملـال لـذكـرهـا هـنـا وسـنـفـرد لـها

. موضوعاً خاصا ً

 Ÿ—«uA « w  s¹œdA*« Âu½ dEŠ oO³Dð ¡bÐ ∫d:«

ان األوروبي في ستراسبور رئيس الوزراء اجملري فيكتور اوربان خالل نقاش في البر
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{ بـــودابـــست  (أ ف ب) - بــدآت
اجملـر امـس االثـنــ حــظـر الــنـوم
االعــتـــيــادي في الـــشــارع مع بــدء
سريـان قانون التـشرد الذي تـبنته
حـكــومـة رئـيس الــوزراء فـيــكـتـور
اوربـان والـذي وصـفه مـعـارضـون

بأنه "قاس".
وحـــظــر تـــعـــديل دســتـــوري أقــره
ـــــــــــان اجملــــــــــري فـي الـــــــــــبـــــــــــر
حــزيـران/يـونـيـو الـفـائت "اإلقـامـة
االعتـيادية في مـكان عـام" ما عزّز
قـانون صـدر الـعام  2013جعـلـها

ة يعاقب عليها بالغرامة. جر
ومـع قـدرة الـشـرطــة قـانـونـيـا اآلن
عـلى إبعـاد النـائـم في الـشوارع
وتــفـكــيك األكــواخ واألكـشــــــــــاك
قال مسؤول حــــــــكومي اخلميس
الــفـــائت إن الــقـــانـــــــــون "يــخــدم

لك ا
سلمان
والعاهل
األردني
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ــغـازل أو خــامــا ألن مــصــر ال تــمــتــلك ا
اإلمـــكـــانـــيــــات الـــتي حتـــول اخلـــام إلى
الــنــســيج".وفي أحــد مــصــانع الــنــســيج
شـمال القاهرة تقول ماري لويس بشارة
مـصمـمـة االزيـاء "نحـن نحـاول أن نـعرّف
صرية وأنه وضة ا الـعالم على أهمية ا
إذا اراد إنــتـــاج ســلــعــة فـــاخــرة فــيــجب

استخدام قطن الدلتا الطويل (التيلة)".
وفي  2011 كـانت االنـتـفاضـة الـشـعـبـية
الـتي تسبـبت في سقوط الـرئيس حسني
ثابة الضربـة القاضية لأللياف مـبارك 
ـصـرية الـشـهـيـرة. وقـد أثـرت الـفوضى ا
االقـتـصـاديـة والـسـيــاسـيـة الـتي أعـقـبت
احـتــجـاجـات  2011 عـلـى جـودة إنـتـاج
ـضـافـة ـصـري وهي الــقـيـمـة ا الـقـطن ا
الـوحـيـدة له حــ كـانت تـكـلــفـة إنـتـاجه
وسـعـر شـرائه بـاهـظي الـثـمن لـذلك فـإن
الـقطـاع يـحاول جـاهـدا استـعادة هـيـبته

السابقة.
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إال أن عـام  2017 أعـطى أمالً لـلمـنتـج
بـعـد ارتـفـاع سـعـر شــراء قـنـطـار الـقـطن
( 100كـــلغ) لـــيـــصل إلى  3000 جـــنـــيه
( 145يـورو)  ولــكن سـرعــان مـا تالشت
اآلمـــال وهــبط الـــســعـــر مــرة أخــرى إلى
 2700 جــنــيه ( 130يــورو) هــذا الــعـام
وهـو السعـر "الضمـاني" او االسترشادي
األدنى الذي حددته الدولة لشراء القطن.
ويتـهم خـليـفـة الشـركـات بأنـهـا " تتـحكم
في االســعـار الــيــوم".و حتـريــر جتـارة
الــقــطن الــتي كــانت تــخــضع لــســيــطـرة
الــدولــة في عــام  1994إال أن احلــكــومـة
ـصرية ال تـزال تضمن أدنى سـعر يبيع ا
به الـفالحـون مـحـصـولــهم.كـمـا تـسـيـطـر
الـدولة عـلى جـميع اجلـوانب األخرى في
ا في ذلك زراعـة احلقول قـطاع القـطن 
ونـــوع احملـــصـــول ومـــنـــطـــقـــة زراعـــته
ـسـتـخـدمـة مـؤخـراً حملـاولـة واحلـوافـز ا
إصالح الــقــطــاع.وفي الــســنــوات األربع
مـكن ـاضـيـة جـعل تـدخل الـدولة مـن ا ا
زيـادة زراعـة الــقـطن من حـوالى  50ألف
هـــــــكــــــتـــــــار إلـى أكــــــثـــــــر من  140ألـف
هـكتارحاليا وهذا أيـضا ما يفسر هبوط
األسـعـار.وفي أيــلـول/سـبـتــمـبـر وافـقت
احلكومة بشكل جتريبي على زراعة قطن
مــنــخـفـض اجلـودة (قــصــيــر الـتــيــلـة) -
بــاســتــثــنــاء مــنــاطق زراعــات الــدلــتـا -

صانع". "لتلبية احتياجات ا
ولـكن قرار احلكـومة لم يـقابل بالـترحيب
من اجلـميع. ذلك أن اخلبراء يعتقدون أن
ـواجـهـة مـصـر لن تـكــون ذا وزن ثـقـيل 
الـدول األخــرى في هـذه احلـالــة كـمـا أن
ـــنـــافـــســة ــزارعـــ يـــخـــشـــون هــذه ا ا
اجلـديدة. لكن الكثير من الـشركات تعتبر
ــنــافــسـة ضــرورة.ووفــقــاً ألحـدث هــذه ا
األرقـــام الــرســمـــيــة ارتـــفــعت صــادرات
صـري بـنسـبة  %6,9فـي الربع الـقطـن ا
الـــــــــــــــــثـــــــــــــــــالــث مـن عـــــــــــــــــام -2017
2018(آذار/مارس-ايار/مايو)  في ح
انـخفض معدل االستـهالك احمللي بنسبة
 %57,9 خـالل نــفـس الـــفـــتــرة بـــســـبب
اجتـــــاه مـــــصـــــانع الـــــغـــــزل لألقـــــطــــان
ستوردة حسب البيــــانات الرسمية. ا

{ الـقاهرة (أ ف ب) - في دلتا النيل في
مـصـر في قـلب احلـقـول اخلـضـر أمضى
فتوح خليفة نحو ثالث عاما وهو يزرع
"الـذهب األبيض" لـكن إبن مـحافـظة كـفر
الـشيخ يصـطدم اليـوم بأزمة البـقاء التي

صري. يعاني منها القطن ا
وقف خـليـفـة وسط حقـله في قـريـة محـلة
ـــزارعــات اعـــتــمــرن مــوسـى مــحـــاطــا 
الـقـبــعـات حلــمـايــة رؤوسـهن مـن أشـعـة
الــــشــــمس احلــــارقــــة وهـن يــــجــــمــــعن

احملصول األبيض بأصابعهن.
قـال فتـوح خـليـفـة اخلـمسـيـني "أنا ازرع
 100فـدان من القـطن تـكلّف الـكـثيـر لكن
السعر هذه األيام ضعيف جدا وال نحقق

ربحا".
صـري خـصـوصا في واشـتهـر الـقـطن ا
مـنطقة الدلتا شمال القاهرة بجودته في
ــا يــتــمــيــز به مـن طـول أنــحــاء الــعــالم 
ــثّل مــصــدرا لــلــثــروة الــتــيــلــة وكــان 

والتنمية في البالد.
WO UŽ …œuł

وخالل الـقرن التاسع عشر جعلت جودة
القـطن العـالية مصـر مرجعـا للعـالم لهذا
"الـذهب االبيض" أما الـيوم فبـاتت هناك
دول أخـرى تنـتج نـفس النـوع من الـقطن
صـري".كذلك أدت حتت مـسمى "الـقـطن ا
ا يـة الشرسة  نافسـة العا عـقود من ا
في ذلك الـقطن قصير التيلة الذي يشتهر
به عـمالـقـة صنـاعـة النـسـيج إلى تراجع
ـصرية.وتعـتبر الواليات هـذه الصناعة ا
ـتحدة والهند والـبرازيل وأستراليا من ا
ــــصــــدريـن الــــرئـــــيــــســـــيــــ في بـــــ ا
ـصـرية الـعـالم.وانـخـفـضت الـصـادرات ا
بـشكل مـلحـوظ فبـعد ما كـانت تشـكل ما
ب  5 و % 15 من إجــمـالي الـصـادرات
ــيـــة خالل الـــفـــتــرة 1960-1980 الـــعـــا
بـاتت الـيوم تـسـجل حوالى  %1مـن هذا

االجمالي خالل السنوات األخيرة.
صدرين وال تـزال مصر واحدة من أكبر ا
لــلــقــطن طــويل الــتــيــلــة بــعــد الــواليـات
ـتحـدة.ويرى أحـمد البـساطي الـرئيس ا
التـنفيذي لشركة النيل احلديثة لالقطان
إحـدى كــبــرى شـركــات الــقـطــاع أنه من
الـضـروري إنـتـاج الـقـطن قـصـيـر الـتـيـلة
لــتـــلـــبـــيـــة الـــطـــلب احملـــلـي.ويـــقــول إن
"انـخفاض األسـعار ليس شـيئا سـيئا في
حـد ذاته ولــكــنه يـجـب ان يـحــقق هـدف
جـميع العامـل في احللـقة".بالـنسبة له
يـبـقى الـتـحـدي الـرئــيـسي هـو إنـتـاجـيـة
قـطاع يبـدو أن الزمن قـد عفا عـليه بعض
الـشيء. ويـقول "اإلنـتـاجيـة هي الـتـحدي
االكـبر حملصول الـقطن سواء الـقصير او
الـطويـل".ومن جهـته يـرى هـشام مـسـعد
مــديــر مــعــهــد بــحـوث الــقــطن في وزارة

الزراعة أن "اإلنتاجية مرتفعة".
اكـينـات في زراعة وأوصى بـإستـخـدام ا
الـقـطن علـى غرار زراعـات الـقـمح والذرة

بدال من الزراعة اليدوية.
ـصنعة نتـجات النـهائية ا وتعـتبر قـلة ا
حتــــــديــــــا آخــــــر يـــــواجــــــهـه الــــــقــــــطن
ــصـــري.ويــقــول مـــحــمـــد شــتـــا مــديــر ا
الـبحـوث في مـعـهـد الـقطن بـكـفـر الـشيخ
ـصري) نـنـتـجه حـتى نـصدره "الـقـطن (ا


