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قضية

ألمانيا تهادن إردوغان :االقتصاد فوق الجميع!
على توقيت أزمتها االقتصادية،
سارعت تركيا إلى تقليص الخالفات
مع ألمانيا ،بوابتها ،لوصل ما انقطع
مع األوروبيين .خالفات تصاعدت
في السنوات األخيرة على خلفية
ملف الالجئين وبلغت ذروتها مع
محاولة االنقالب الفاشلةّ .
حركت
زيارة إردوغان لبرلين عجلة الشركات
األلمانية المتحمسة لالستثمارات ّ ،ما
يعد بتعاون تجاري عمالق يشكك
ِ
الخبراء في أن يعيد األمور سريعًا إلى
ما قبل  .2013لكن برلين ،وإن بدت
حذرة ،فإنها أعطت التراجع التركي
فرصة في سبيل مصالحها التي ال
تقل جسامة عن الحسابات التركية

أدرك إردوغان الحاجة إلى إصالح العالقات مع األوروبيين إذا أراد االستثمارات للتغلب على األزمة (أرشيف)

إسطنبول ــ أحمد طرابيش
بدا لتركيا وأملانيا أنهما ال يمكنهما
ال ـت ـخ ـلــي بـعـضـهـمــا ع ــن ب ـعــض على
املـسـتــوى االق ـت ـصــادي ،عـلــى رغ ــم من
الـ ـت ــوت ــرات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي س ــادت
عــاقــاتـهـمــا ف ــي مـحـطــات ع ــدي ــدة في
ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة .ب ـس ـع ــادةّ ،
رح ــب
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ،رج ـ ـ ــب طـ ـي ــب إردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان،
ب ـض ـيــوفــه ال ــذي ــن ق ــدم ــوا م ــن ب ــرل ــن،
بـغــض الـنـظــر عــن اتـهــامــاتــه القاسية
ض ــد ال ـح ـكــومــة األمل ــان ـي ــة ف ــي مـعـظــم
خ ـط ــاب ــات ــه .وف ـ ــي خ ـض ــم االت ـه ــام ــات
بـ ـ ــأن أمل ــانـ ـي ــا ت ـ ـ ــؤوي امل ـش ـت ـب ــه فـيـهــم
واملطلوبني في محاولة االنقالب عام
ّ
وتحرض املقاتلني األكــراد ضد
2016
نظام الحكم ،ذهــب إردوغ ــان لتشبيه
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن األملـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ــ«ال ـ ـنـ ــازيـ ــن»،
بينما يحتجز العديد مــن املواطنني
األمل ـ ــان كــرهــائــن «اف ـت ــراض ـي ــة» يمكن
استخدامهم كــورقــة مساومة ،مقابل
األت ـ ـ ــراك ال ــذي ــن ي ــري ــده ــم م ــن أملــان ـيــا.
ومــع ذلــك ،أدرك إردوغ ــان أنــه بحاجة
إلـ ـ ــى إص ـ ـ ــاح الـ ـع ــاق ــات مـ ــع الـ ـق ــادة

األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن إذا أراد اسـ ـتـ ـج ــاب
األمـ ــوال ل ـســداد الــديــن الـضـخــم الــذي
حملته أنقرة في خضم األزمــة املالية
القاسية التي تعانيها أخيرًا ،ووقف
هـ ـ ــروب رأس املـ ـ ــال األج ـن ـب ــي وك ـســر
دائــرة األزمــة التي تحدق باالقتصاد
الـ ـت ــرك ــي .وقـ ـ ــد ج ـع ـل ــت امل ـس ـت ـش ــارة،
أنجيال مـيــركــل ،األم ــور أكـثــر سهولة
بالنسبة إليه عندما قالت في أيلول/
سـبـتـمـبــر امل ــاض ــي إن أمل ــان ـي ــا لــديـهــا
«مصلحة استراتيجية» في اقتصاد
ت ــرك ــي س ـل ـيــم ،م ــا ي ـش ـيــر إلـ ــى وجـهــة
نظرها بــأن اسـتـقــرار تركيا يجب أن
يـسـتـمــر ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن الـتـشــويــش
الـسـيــاســي .بالنسبة إل ــى أن ـقــرة ،فــإن
بــرلــن ليست فقط شريكًا اقتصاديًا
رئيسيًا بل هي أيضًا مفتاح العالقات
مع بقية االتحاد األوروبي .وبالنسبة
إلـ ــى أمل ــان ـي ــا ،فـ ــإن أي ح ــال ــة م ــن عــدم
االستقرار في تركيا ،التي يبلغ عدد
سـكــانـهــا  80م ـل ـيــون نـسـمــة وبـنــاتــج
محلي إجمالي قدره  800مليار دوالر،
لديها القدرة على التأثير وبشدة في
استقرار أوروبــا .ترك تركيا في حالة

تبادل تجاري كبير رغم التراجع
ينشط حــوالــى  7200شــركــة أملانية في
تركيا ،يعمل فيها نحو  120ألف شخص.
في عام  ،2017بلغ حجم التجارة الثنائية
ب ــن الـب ـلــديــن ن ـحــو  36,4م ـل ـيــار دوالر.
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وقــد كانت أملانيا أكبر مستورد للسلع
التركية ،حيث بلغ إجمالي وارداتها من
تــركـيــا نـحــو  15,1مـلـيــار دوالر ،وثــانــي
أكبر مصدر لتركيا بقيمة  21,3مليار
دوالر .وبلغت قيمة االستثمارات األملانية
في تركيا أكثر من  9,3مليارات دوالر،
وه ــو م ــا يـمـثــل تــراج ـعــا يـعـكــس طبيعة
امل ـنــاخ الـسـيــاســي بــن الـبـلــديــن .فــي عــام
 ،2017ان ـخ ـفــض االس ـت ـث ـمــار الـسـنــوي
األمل ــان ــي إل ــى  295مـلـيــون دوالر كجزء
مــن االنخفاض املستمر مــن  1,9مليار
دوالر في عام  .2013ومن الالفت أن 4,5
مليارات يــورو ( 5,1مليارات دوالر) تم
تحويلها من تركيا إلى أملانيا في الربعني
الثاني والثالث من العام الجاري (،)2018
أي فــي خـضــم االض ـط ــراب االقـتـصــادي
في تركيا.

اضـ ـط ــراب ل ـيــس ب ــاألم ــر ال ـ ــذي يمكن
َ
األملان أن يخاطروا به.
ف ــي أع ـق ــاب زي ـ ــارة إردوغ ـ ـ ــان ألملــانـيــا
في أواخــر أيلول /سبتمبر ،زار وزير
الشؤون االقتصادية والطاقة األملاني،
ب ـي ـتــر أل ـت ـم ــاي ــر ،ت ــرك ـي ــا ف ــي  25و26
تشرين األول /أكتوبر على رأس وفد
يضم  80شخصًا ،من ضمنهم ممثلون
ل ـل ـت ـك ـت ــات األملـ ــان ـ ـيـ ــة مـ ـث ــل «»SAP
و« »Siemensو« »BASFو«.»EON
وع ـق ــدت لـجـنــة اق ـت ـصــاديــة وتـجــاريــة
مـشـتــركــة ،تــم االت ـفــاق عليها فــي عــام
 2013كوسيلة لتسريع حل املشكالت،
اجتماعها األول خالل الزيارة ،بينما
عـقــد مـنـتــدى الـطــاقــة الـتــركــي األملــانــي
للمرة الثانية .وأعلن وزيــر الصناعة
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا الـ ـت ــرك ــي ،مـصـطـفــى
ف ــارن ــاك ،أن وزارتـ ــه ستنشئ «مكتبًا
أملانيًا» خاصًا لحل أي مشاكل تواجه
ال ـص ـنــاع ـيــن وامل ـس ـت ـث ـمــريــن األملـ ـ ــان.
تـسـعــى تــركـيــا ،ال ـتــي ت ـحــاول التغلب
على مشكالتها االقتصادية عن طريق
ً
جذب االستثمارات األجنبية بدال من
السعي للحصول على مساعدات من
صـنــدوق النقد الــدولــي ،إلــى تحديث
اتـفــاق االت ـحــاد الجمركي لـعــام 1996
مع االتحاد األوروبي ،وكسر الجمود
الذي يعتري محادثات العضوية مع
بروكسل ،والحصول على مرور بدون
ت ــأش ـي ــرة ملــواط ـن ـي ـهــا ،وج ـ ــذب املــزيــد
مــن االس ـت ـث ـمــارات فــي التكنولوجيا
والـ ـقـ ـط ــاع ــات ذات ال ـق ـي ـم ــة امل ـض ــاف ــة
الـ ـع ــالـ ـي ــة ،م ـث ــل املـ ـ ـ ــواد ال ـص ـي ــدالن ـي ــة
وامل ــواد الكيميائية وتعزيز التعاون
ف ــي م ـجــال ال ـطــاقــة امل ـت ـج ــددة .وتــأمــل
أيـضــا أن يـقــدم بـنــك التنمية األملــانــي
واملـ ـ ـق ـ ــرض ـ ــون اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــرون امل ـ ــزي ـ ــد مــن
القروض للمستثمرين األملــان .أثارت
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـ ـتـ ــي أع ـ ـيـ ــد إحـ ـي ــاؤه ــا
ال ـت ـفــاؤل بفصل جــديــد مــن الـعــاقــات
الثنائية .ال شك في أن مجتمع األعمال
ي ــرح ــب بـتـصـمـيــم ال ـح ـكــوم ـتــن عـلــى
إبقاء العالقات االقتصادية بعيدة عن
التوترات السياسية ،ولكن ال ينبغي
التقليل من أهمية املخاوف على هذه
ال ـطــريــق .وي ـبــدو أن األملـ ــان يشوبهم
ب ـعــض ال ـح ــذر ب ـشــأن االس ـت ـث ـمــار في
تــرك ـيــا .وقـ ــال أل ـت ـمــايــر خ ــال زيــارتــه
إن «ت ـط ـب ـي ــع» الـ ـع ــاق ــات س ـي ـســاعــد
على زيــادة االستثمارات« .التطبيع»
هــو الكلمة املفتاح هـنــا ،وهــو يغطي
مجموعة من املفاهيم التي أراد الرجل
إيصالها ،أولها «السياسية».
بــدايــة ،فقدت تركيا ثقة املستثمرين

األجانب .وأثرت املراسيم التشريعية
ال ـصــادرة خــال حــالــة ال ـطــوارئ بعد
مـحــاولــة االن ـقــاب بشكل كبير على
عــالــم األع ـمــال ،حيث اسـتــولــت أنقرة
على املئات من الشركات ،وفــي وقت
م ــن األوق ـ ــات قــامــت بــوضــع شــركــات
أملـ ــانـ ـيـ ــة ضـ ـم ــن الـ ـق ــائـ ـم ــة الـ ـ ـس ـ ــوداء
لـ ـع ــاقـ ـتـ ـه ــا امل ـ ــزع ـ ــوم ـ ــة ب ـ ـ ــاإلره ـ ـ ــاب.
استمرت التدخالت املدمرة للثقة بعد
انتهاء فترة فرض حالة الطوارئ من
خالل مراسيم رئاسية أو تشريعات
أخـ ـ ـ ــرى .وال ي ـ ـ ــزال اسـ ـتـ ـق ــال ال ـب ـنــك
امل ــرك ــزي مـحــل ش ــك .وازداد الـتــذمــر،

بلغ حجم التجارة بين
البلدين في  2017نحو
 36,4مليار دوالر

ل ـك ــن بـ ـص ــوت أعـ ـل ــى ،ب ـع ــدم ــا اعـتـبــر
األملـ ـ ـ ــان أن ت ــرك ـي ــا ت ـن ـت ـهــك االتـ ـح ــاد
ال ـج ـم ــرك ــي ،ح ـيــث ت ـف ــرض «تـعــريـفــة
تعويضية» على الرغم من اإلعفاءات
ال ـج ـم ــرك ـي ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة وت ـ ـحـ ـ ّـد مــن
الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري .ول ـت ـخ ـف ـي ــف
ت ــأث ـي ــر أزمـ ـ ــة ال ـع ـم ـل ــة ،ط ـل ـبــت أن ـق ــرة
م ــن امل ـصــدريــن تـحــويــل  80ف ــي املـئــة
مــن إيــراداتـهــا الخارجية إلــى الليرة
خــال  180يومًا مــن تلقي الــدفــع ،ما
أدى إلــى زي ــادة الـقـلــق .وطــاملــا بقيت
ال ـتــداب ـيــر الـقـســريــة ف ــي مـكــانـهــا ولــم
يعد هناك إصــاح هيكلي قــادم ،فإن
الـتـفــاؤل بـشــأن االسـتـثـمــار األجنبي
غير واقعي.
وف ـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع مـ ــع إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان خ ــال
زي ــارت ــه ل ـبــرلــن ق ـبــل أس ــاب ـي ــع ،أدرج
ع ـ ـمـ ــال ـ ـقـ ــة األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال األمل ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ــذيـ ــن
يستثمرون في تركيا خمسة شروط
م ـس ـب ـق ــة الس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ال ـ ـث ـ ـقـ ــة ،وه ـ ــي:
تعزيز األم ــن الـقــانــونــي ،ضـمــان عمل
امل ــؤس ـس ــات الــدي ـمــوقــراط ـيــة ،ضـمــان
اس ـت ـق ــال ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي واحـ ـت ــرام
قــواعــد االتـحــاد الجمركي ،باإلضافة
إلى تحسني إطار العمل الستثمارات
جديدة.
وردًا على سؤال عما إذا كانت صفحة
جـ ــديـ ــدة قـ ــد تـ ـح ــول ــت فـ ــي الـ ـع ــاق ــات
الـثـنــائـيــة ،ق ــال كـيـنــان م ــورت ــان ،وهــو

خبير اقـتـصــادي تــركــي ب ــارز وبــاحــث
زائر في « EISTIـ  ،»Parisلـ«األخبار»،
إن ــه «ل ـيــس ه ـنــاك صـفـحــة جــديــدة ألن
ال ـص ـف ـحــة ل ــم ت ـكــن مـغـلـقــة أب ـ ـ ـدًا .إنـهــم
يفصلون االقتصاد عن السياسة فقط.
م ـنــذ أزمـ ــة ال ــاج ـئ ــن ،ات ـب ـعــت مـيــركــل
سـيــاســة مــريـضــة لـلـغــايــة ،م ــع الـتــأكــد
من أن الصفحة ظلت مفتوحة .ال أرى
إم ـكــان ـيــة أن تـ ــؤدي ال ــزي ــارة األخ ـي ــرة
فـجــأة إلــى قـفــزة .سيستمر األمل ــان في
ص ــادراتـ ـه ــم الـ ـع ــادي ــة ،ل ـكــن ل ــن تـكــون
ه ـنــاك ق ـفــزات ك ـب ـيــرة» .وف ـقــا ملــورتــان،
ه ـ ـنـ ــاك ع ـ ـ ــدة ع ـ ــوام ـ ــل ت ـ ـجـ ــذب األمل ـ ـ ــان
إل ــى تــرك ـيــا« :االق ـت ـص ــاد األمل ــان ــي هو
اقتصاد تصدير وجميع البلدان مهمة
بالنسبة إليه ...لن يسمحوا للقضايا
ال ـس ـيــاس ـيــة بـ ــأن ت ـس ـبــق االق ـت ـص ــاد».
واس ـت ـطــرد« :ثــان ـيــا ،األمل ــان يتطلعون
اآلن إلى مناقصات تجارية كبيرة في
تركيا .هم مهتمون بالطاقة النووية
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات الـ ــدفـ ــاع ـ ـيـ ــة والـ ـسـ ـك ــك
الحديدية» ،مضيفًا «باختصار ،بوش
وسيمنز هما املنظمتان الرئيسيتان
لـ ــزيـ ــارة وف ـ ــد رج ـ ــال األع ـ ـمـ ــال األمل ـ ــان
لتركيا ،جنبًا إلــى جنب مع الحكومة
األمل ــانـ ـي ــة» .وت ــاب ــع مـ ــورتـ ــان« :شــركــة
سـيـمـنــز ،ال ـتــي تــولــت جـمـيــع مـشــاريــع
الـسـكــك الـحــديــديــة فــي تــركـيــا ،اهتمت
أخـ ـيـ ـرًا ب ـم ـش ــاري ــع ال ـط ــاق ــة ال ـن ــووي ــة،
وب ـعــدمــا غ ــاب ــت ع ــن املـ ـش ــروع الـثــانــي
ملحطة الـطــاقــة ال ـنــوويــة ،يمكن دعــوة
شــركــة سيمنز إلــى امل ـشــروع الـثــالــث».
فــي الــوقــت نـفـســه ،تــديــر ب ــوش جميع
ع ـم ـل ـيــات ـهــا ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط مــن
تركيا .وقــد توسعت بشكل ال يصدق
فـ ـ ــي قـ ـ ـط ـ ــاع األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة امل ـ ـنـ ــزل ـ ـيـ ــة مــن
مصنعهم فــي منطقة تشيرقيزكوي
( )Çerkezköyفــي شـمــال غــرب تركيا.
مع ذلك ،فإن إرسال وفد كبير ال يعني
اس ـت ـث ـمــارات ف ــوري ــة .ه ـنــاك انـخـفــاض
غير عادي في االستثمارات األجنبية
ومــا يــريــدونــه هــو ضمانات قانونية.
وأشـ ـ ـ ـ ــار مـ ـ ــورتـ ـ ــان إل ـ ـ ــى أن األجـ ــانـ ــب
لديهم مـخــاوف بـشــأن «أم ــن األرب ــاح»
فــي تركيا .حيث أكــد أن «خطة تأميم
 21ف ــي امل ـئــة م ــن أس ـهــم بـنــك İş Bank
وحدها كافية لتخويفهم» .وقال إنه ال
يوجد ضمان بأن هذا لن ينطبق على
ال ـش ــرك ــات األخ ـ ــرى أي ـض ــا .وأردف أن
املراسيم التشريعية تظهر أن أنقرة قد
تلجأ إلــى أسـلــوب «تعليق» القضايا
املرتبطة بقوانني التجارة وااللتزامات
وإن ـف ــاذ ال ــدي ــون واإلفـ ـ ــاس .بالنسبة
الى مورتان ،لن يكون لذوبان الجليد
مع أملانيا أي تأثير على جهود تركيا
ل ـت ــأم ــن األمـ ـ ـ ــوال ال ـخ ــارج ـي ــة لـتــدبـيــر
دي ــون خــارجـيــة بقيمة  209مـلـيــارات
دوالر خــال األشـهــر العشرة القادمة،
ك ـم ــا ي ـم ـي ــل ال ـب ـع ــض إلـ ـ ــى االعـ ـتـ ـق ــاد.
وخ ـت ــم ب ـق ــول ــه« :ال ي ـم ـكــن ال ــرب ــط بني
هذه الزيارات والجهد لتأمني األموال.
إن عـنــوان ذلــك هــو بالتأكيد صندوق
النقد الدولي».
فـ ــي ن ـه ــاي ــة زيـ ـ ــارتـ ـ ــه ،أع ـ ـ ــرب ال ــوزي ــر
األمل ـ ــان ـ ــي عـ ــن أمـ ـل ــه بـ ـح ــل امل ـش ـك ــات
الثنائية «واحدة تلو األخرى» .ويبدو
أن تــركـيــا وأملــان ـيــا أع ــادت ــا احـتـضــان
شعار «عندما تصاب تركيا بالبرد،
ت ـع ـطــس أمل ــانـ ـي ــا» .هـ ــذا ال ـش ـع ــار ،في
الواقع ،يحكم العالقات بني الدولتني
الـلـتــن انضمتا إل ــى مصيرهما معًا
خالل الحرب العاملية األولى ،ثم بدت
ً
روابطهما أقــل قليال قبل نقلها إلى
مستوى جديد في عام  1961من خالل
اتفاق عمل بارز فتح أبواب أملانيا أمام
ال ـع ـمــال امل ـهــاجــريــن األتـ ـ ــراك .صــدمــت
برلني أنقرة من خــال تعليق قــرارات
بـ ـش ــأن ت ــرق ـي ــة دب ـ ــاب ـ ــات «لـ ـي ــوب ــارد»
الـتــركـيــة ـ ـ األملــانـيــة الـصـنــع ،وطلبها
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا األمل ــان ـي ــة
لصنع دبابة «ألـطــاي» الخاصة بها.
هذه األزمة أيضًا ،يعتقد أنها عابرة،
تمامًا مثل املشاحنات السياسية.

عبد الله يفوز بجائزة أميركية عن «محاربة التطرف»!
على رغم أن األردن غارق
في نماذج مختلفة من
التشدد الديني الذي وصل
في مراحل إلى القتل أو
عمليات الهجوم ،تسلم
عبد الله الثاني «جائزة
جون تمبلتون» األميركية
المعنية بالتسامح الديني
ومحاربة التطرف ،في
وقت يجهد القصر لتثبيت
وصايته الدينية على
القدس
عمان ــ األخبار
ّ
تـ ـس ــل ــم امل ـ ـلـ ــك األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،عـ ـب ــد ال ـل ــه
ال ـث ــان ــي« ،ج ــائ ــزة جـ ــون تـمـبـلـتــون»
فـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن قـ ـب ــل أيـ ـ ـ ــام (االث ـ ـنـ ــن
املاضي) ،وذلك «تقديرًا لجهوده في
تحقيق الــوئــام بني األدي ــان وحماية
املـ ـق ــدس ــات اإلس ــامـ ـي ــة واملـسـيـحـيــة
وح ـم ــاي ــة الـ ـح ــري ــات ال ــدي ـن ـي ــة» كـمــا
ورد في املوقع اإللكتروني للجائزة
وال ــدي ــوان املـلـكــي .و ُم ــع أن مــوضــوع
اإلره ـ ــاب وال ـت ـطــرف ذكـ ــر عـلــى نحو
عــابــر ،ف ــإن أسـئـلــة كـثـيــرة ت ـطــرح في
هذا السياق ،خصوصًا مع الضربات
اإلرهابية داخل األردن ،وبعد تعرض
األمــن الـعــام ملؤسسة «مؤمنون بال
ح ــدود» ،يــونــس قـنــديــل ،لالختطاف
واالع ـ ـت ـ ــداء ع ـل ـيــه ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي
عـ ـل ــى يـ ــد م ـس ـل ـح ــن ،ضـ ـم ــن م ــوج ــة
احـتـجــاج وتـهــديــد وصـلــت العاملني
فـ ـ ــي امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ،ع ـ ـقـ ــب ق ـ ـ ـ ــرار وزيـ ـ ــر
الداخلية منع إقــامــة مؤتمر فلسفي
للمؤسسة جــراء اعـتــراض نــواب من
كتلة «اإلخوان املسلمون».
لـ ــم يـ ـك ــن اع ـت ـب ــاط ـي ــا ت ــرشـ ـي ــح امل ـل ــك
ل ـج ــائ ــزة رف ـي ـع ــة امل ـس ـت ــوى ع ــن ه ــذا
العام ،خصوصًا مع الجهود األردنية
املـبــذولــة ،منذ إع ــان دونــالــد ترامب
الـ ـق ــدس «ع ــاص ـم ــة إلس ــرائـ ـي ــل» ،فــي
تثبيت «الــوصــايــة الهاشمية» على
املقدسات اإلسالمية واملسيحية في

املدينة .وكانت مؤسسة «تمبلتون»
ق ـ ــد أعـ ـلـ ـن ــت ف ـ ــي حـ ـ ــزيـ ـ ــران /يــون ـيــو
امل ــاض ــي ف ــوز ع ـبــد ال ـل ــه ،رابـ ــع مـلــوك
األردن ،ب ـه ــذه ال ـج ــائ ــزة ف ــي مــرحـلــة
كــانــت تمر فيها اململكة بالتهميش
واإلقصاء جراء «صفقة القرن».
الـ ـج ــائ ــزة ت ــأخ ــذ ص ـب ـغــة «روح ـ ـيـ ــة»
ودي ـ ـن ـ ـي ـ ــةُ ،
ومـ ـ ـنـ ـ ـح ـ ــت لـ ـلـ ـع ــدي ــد مــن
الشخصيات مــن أبــرزهــم األم تــريــزا
عــام  ،1973والـ ــداالي المــا فــي ،2012
وال ـ ـ ـقـ ـ ــس دي ـ ــزم ـ ــون ـ ــد ت ـ ــوت ـ ــو (ك ـب ـي ــر
أساقفة جنوب أفريقيا السابق) في
 ،2013وال ـحــاخــام الـبــريـطــانــي رابــي
ســاكــس فــي  .2016وف ــي اسـتـعــراض
األس ـبــاب الـتــي دفـعــت إلــى منح عبد
النقدية
الله الجائزة (تبلغ قيمتها ُ
 1.1مليون جنيه إسترليني) ذكــرت
املـ ـب ــادرات املـلـكـيــة وامل ــؤت ـم ــرات التي
حشدها منذ  ،2004أي بعد عام واحد
من احتالل الـعــراق ،ابـتـ ً
ـداء بـ«رسالة
ّ ً
عـ ـ ّـمـ ــان» ال ـت ــي ت ـع ـ ّـد ب ـي ــان ــا م ـف ــص ــا،
وغايتها أن تعلن على املأل «حقيقة
اإلس ــام ومــا هــو اإلس ــام الحقيقي،
وتنقية مــا علق بــاإلسـ ّـام مما ليس
التي تمثله وتلك التي
فيهّ ،واألعمال
ُ
ال تـمــثـلــه» .آنـ ــذاك أرسـ ــل الـبـيــان إلــى
أربعةٍ وعشرين عاملًا من بينهم شيخ
األزهـ ــر وامل ــرج ــع عـلــي السيستاني،
والشيخ يوسف القرضاوي ،إضافة
إلــى عقد «املؤتمر اإلسالمي الدولي
األول» في .2005
وعـلــى رغ ــم أن الـجــائــزة الـتــي حصل
ع ـل ـي ـهــا ع ـب ــد الـ ـل ــه م ـع ـن ــوي ــة وت ـع ــزز
مــوق ـفــه خــارج ـيــا وت ـق ـ ّـدم ــه كـنـمــوذج
«سـ ـ ـن ـ ــي» ح ـل ـي ــف لـ ـلـ ـغ ــرب «م ـع ـت ــدل
ومـ ـ ـ ــرن» ،ف ـ ــإن ال ـت ـفــاص ـيــل امل ــذك ــورة
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات وال ـ ـج ـ ـه ـ ــود امل ـح ـل ـي ــة
ـاك الــواقــع األردن ــي،
والــدولـيــة لــم تـحـ ِ
ال سـيـمــا م ــع تــوجــه آالف األردن ـي ــن
للقتال في سوريا والعراق ملتحقني
بـجـمــاعــات تكفيرية ،ع ــدا الحاضنة
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـي ـ ــارات الـ ـسـ ـلـ ـفـ ـي ــة
والـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــادي ـ ــة وح ـ ـ ــرك ـ ـ ــات اإلسـ ـ ـ ــام
الـسـيــاســي ،مــع مــاحـظــة أن «جبهة
العمل اإلسالمي» ،الــذراع السياسية
لـجـمــاعــة «اإلخـ ـ ـ ــوان» ،ت ـعــد صــاحـبــة
أكبر كتلة برملانية في مجلس النواب
ّ
الحالي .كما أتى تسلمه الجائزة بعد
أي ــام مــن اعـتــداء مسلحني مجهولني
على يونس ،واملنع الحكومي ملؤتمر

«مؤمنون بال حدود».
وع ـل ــى رغـ ــم وص ـ ــول تـ ـه ــدي ــدات إل ــى
قنديل وزمالئه ،فإن الدولة لم تحرك
ســاك ـنــا ،حـتــى أعـلـنــت عــائـلــة قنديل
وزم ـ ـ ـ ــاؤه اخـ ـتـ ـط ــاف ــه ،ل ـت ـع ـثــر عـلـيــه
األجهزة األمنية صباح اليوم التالي.
بيان املؤسسة ،ورد أن يونس
وفــي ُ
ُرب ــط وأل ـصــق شــريــط على فـمــه ،كما
ُوض ــع كـيــس عـلــى رأس ــه ،ثــم أحــرقــوا
أجـ ــزاء م ــن ج ـس ــده ،ول ـســانــه ،بعدما
ك ـســروا إصـبـعــه وكـتـبــوا عـلــى ظهره
باملشارط واألدوات الـحــادة عبارات
مـثــل« :إس ــام بــا ح ــدود ومسلمون
ب ــا ح ـ ــدود» .ووض ـع ــوا ال ـق ــرآن فــوق
رأسـ ـ ــه وأوهـ ـ ـم ـ ــوه ب ــأن ــه م ـت ـف ـج ــرات،
ث ــم ت ــرك ــوه بـعــدمــا أوث ـق ــوه بـشـجــرة،
ف ــأغ ـم ــي ع ـل ـيــه لـ ـث ــاث س ــاع ــات فـقــد
خاللها الوعي حتى عثر عليه.
ت ـع ـيــد هـ ــذه الـ ـح ــادث ــة إلـ ــى األذه ـ ــان

اغ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــال ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب نـ ـ ــاهـ ـ ــض ح ـت ــر
خ ـصــوصــا م ــع اإلهـ ـم ــال ال ـح ـكــومــي
فــي الـحـمــايــة عـلــى رغ ــم الـتـهــديــدات
املتواصلة ،وهو ما يؤكد أن املشهد

المملكة غارقة في نماذج
من التيارات اإلسالمية بأفكارها
المتشددة
ال ــديـ ـن ــي فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد ي ـط ـغ ــى ع ـل ـيــه
امل ـح ــاف ـظ ــون ال ــذي ــن ي ـت ـج ـه ــون إل ــى
التشدد ،وهــم مــوزعــون بني حركات
اإلسـ ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي أو ال ـح ــرك ــات
األص ــولـ ـي ــة ذات الـ ـط ــاب ــع ال ــدع ــوي
والـ ـخـ ـي ــري ،عـ ــدا ت ـل ــك ال ـت ــي تـتـبـنــى
ال ـع ـم ــل الـ ـجـ ـه ــادي ع ـل ـن ــا ،ووج ـه ــت

تقدم الجائزة عبد الله كنموذج «سني» حليف للغرب «معتدل ومرن» (من «الديوان الملكي»)

ضــربــات إلــى أه ــداف داخ ــل اململكة،
أكثرها دموية عــام  2016في الكرك
وإرب ـ ــد خ ـص ــوص ــا .وأمـ ــس أص ــدرت
«محكمة أمــن الــدولــة» أحكامًا بحق
م ـت ـه ـمــن بـ ــإحـ ــدى ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات
(ال ـكــرك) تــراوحــت مــا بــن املــؤبــد مع
األشـغــال الشاقة وثــاث سنوات مع
تخفيف بعض العقوبات من اإلعدام
إلى املؤبد ،بالتزامن مع قبول عمان
رسـمـيــا  131تــوصـيــة مــن توصيات
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراض الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـش ــام ــل
لحقوق اإلنسان  ،UPRومن ضمنها
إلغاء اإلعدام.
مع ذلك ،هناك تباين في األداء األردني
اتجاه التيارات الدينية ،فهو يلعب
على تناقضاتها ،وقد جاءت سياسة
االحتواء باإلنابة لهذه التيارات وفقًا
ملـ ـع ــادالت إقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة تــرتـبــط
ب ـقــرار املـمـلـكــة غـيــر املـسـتـقــل .ويــأتــي
ال ــدور الـحـيــوي للمملكة فــي «حلف
مكافحة اإلره ــاب» بقيادة الــواليــات
امل ـت ـح ــدة خ ـ ــارج امل ـم ـل ـكــة وان ـع ـكــاس
هــذا ال ــدور على املكانة التي يحظى
ب ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـ ــوازنـ ـ ـ ـ ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .ل ـي ـقــابــل خـ ـط ــاب ع ـ ّـم ــان
الناعم عن التسامح بني األديان وعن
محاربة التطرف وخطاب الكراهية،
والتصدي للمفاهيم املغلوطة حول
اإلسالم.
لكن الواقع أن الدولة أخفقت داخليًا
فــي م ـحــاربــة ال ـت ـطــرف ووق ــف تأثير
ال ـت ـيــارات الــديـنـيــة ،حـتــى م ـ ّـس األمــر
رئـيـ َـس الـ ـ ــوزراء ،عـمــر ال ـ ــرزاز ،الفاقد
بريقه بعد أدائه الضعيف مع امللفات
االقتصادية ،فما كان منه إال أن ّ
حيد
فـكــرة مجابهة املــد اإلســامــوي حني
أعلن لنواب «كتلة التيار اإلسالمي»
منذ أشهر أنه ليس علمانيًا وال يريد
فصل الدين عن الدولة .كذلك ،لم يكن
اخـ ـتـ ـي ــاره وزيـ ـ ــر ال ـث ـق ــاف ــة وال ـش ـب ــاب
الـ ـح ــال ــي ،م ـح ـم ــد أبـ ـ ــو رمـ ـ ـ ــان ،وه ــو
ال ـب ــاح ــث ف ــي ال ـح ــرك ــات اإلس ــام ـي ــة،
إال م ـ ـحـ ــاولـ ــة ملـ ـع ــالـ ـج ــة الـ ـنـ ـك ــوص
الـ ـ ــذي أصـ ـ ــاب امل ـج ـت ـم ــع ،خ ـصــوصــا
أن أب ــو رم ــان عـلــى عــاقــة مــع مــراكــز
بحثية مهتمة بـهــذا املــوضــوع مثل
«امل ــرك ــز األردن ـ ـ ــي مل ـكــاف ـحــة الـتـطــرف
الفكري» املرتبط بالقوات املسلحة،
وه ــو م ــدع ــوم م ــن س ـفــارتــي ال ـيــابــان
والواليات املتحدة.

تقرير

«أوبك» تتجاهل غضب ترامب :عائدون إلى خفض اإلنتاج في 2019
أكدت «أوبك» حاجة
أعضائها للعودة إلى
اتفاق خفض اإلنتاج
النفطي ،خوفًا من تدهور
األسعار من جديد ،جراء
استقرار اإلمدادات والتخمة
المتوقعة في المعروض،
بحسب ما جاء في تقرير
للمنظمة يناقض رغبة
الرئيس دونالد ترامب
ّ
مهدت منظمة البلدان املصدرة للنفط
«أوبـ ـ ـ ــك» ل ـل ـع ــودة إلـ ــى ال ـق ـي ــود عـلــى
اإلنتاج بتقرير نشرته أمس ،عرضت
فيه مبررات خفض اإلنتاج .التقرير
ي ــأت ــي بـ ـع ــد تـ ـص ــريـ ـح ــات س ـع ــودي ــة
ص ــري ـح ــة ب ـخ ـف ــض اإلنـ ـ ـت ـ ــاج نـصــف
م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل ،وه ـ ــي ت ـصــري ـحــات
س ـب ـق ــت م ـع ـل ــوم ــات ج ـ ــرى ت ــداول ـه ــا
عــن مسعى س ـعــودي روس ــي إلع ــادة
تفعيل اتـفــاق خفض اإلنـتــاج .وعلى

رغـ ــم م ــن أن ال ـت ــوج ــه ال ـج ــدي ــد ال ــذي
ي ـبــدو أن «أوب ـ ــك» وال ـب ـلــدان املنتجة
مــن خارجها ستسير فيه ال يعجب
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب،
ّ
ف ــإن مــن املــرجــح أن ُيـقـ ّـر فــي اجتماع
املـنـظـمــة املـقـبــل امل ـق ـ ّـرر ف ــي ال ـســادس
م ــن ك ــان ــون األول /ديـسـمـبــر املـقـبــل،
وامل ـخ ـص ــص ل ــرس ــم س ـيــاســة إن ـتــاج
جديدة لعام  2019املقبل.
وي ـ ـخ ـ ـشـ ــى امل ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــون م ـ ـ ــن ت ـخ ـم ــة
مـعــروض قــد تظهر الـعــام املقبل في
ظل تباطؤ االقتصاد العاملي وزيادة
إن ـتــاج مـنــافـســن بــوت ـيــرة أس ــرع من
امل ـتــوقــع ،وف ــق م ــا ج ــاء ف ــي الـتـقــريــر.
فـقـلــق «أوب ـ ـ ــك» م ــن ت ــراج ــع األس ـع ــار
جـ ــراء زي ـ ــادة اإلم ـ ـ ـ ــدادات ،يـسـتــوجــب
إلـ ـغ ــاء رف ـ ــع ال ـق ـي ــود الـ ـ ــذي أقـ ـ ـ ّـر قـبــل
أشـهــر ،وال ـعــودة إلــى اتـفــاق الخفض
املـتـفــق عـلـيــه ب ــن املـنـظـمــة وال ـب ـلــدان
امل ـن ـت ـج ــة مـ ــن خ ــارجـ ـه ــا (روسـ ـ ـي ـ ــا).
ّ
ويظهر التحول في سياسة «أوبــك»
ب ـعــد أش ـه ــر م ــن ال ـت ــراج ــع ومـ ــن رفــع
السعودية إلنتاجها ،انحسار تأثير
ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى إي ـ ــران،
وقــد ساعد على ذلــك إقــرار واشنطن
اإلعفاءات لغالبية الــدول املستوردة

م ــن ط ـ ـهـ ــران ،م ــا ب ـ ــدد امل ـ ـخـ ــاوف مــن
النقص في اإلمدادات .وقد أدى غياب
تراجع تأثير العقوبات إلى انخفاض
أس ـعــار الـنـفــط واس ـت ـقــرارهــا نسبيًا،
وس ـج ـلــت أمـ ــس ب ـعــد ن ـشــر الـتـقــريــر
ً
تـ ـ ـ ـ ــداوال دون  69دوالرًا ل ـل ـبــرم ـيــل
الواحد.
ويأتي التقرير بعد يوم واحــد على
مـ ــوقـ ــف ت ـ ــرام ـ ــب الـ ـ ــرافـ ـ ــض ل ـخ ـفــض
املعروض ،في تغريدة على «تويتر»
ّ
أول مــن أمــس كتب فيها« :نــأمــل أل
تخفض السعودية وأوب ــك اإلنـتــاج.
أس ـع ــار ال ـن ـفــط ي ـجــب أن ت ـك ــون أقــل
ك ـث ـي ـرًا اسـ ـتـ ـن ــادًا إلـ ــى اإلمـ ـ ـ ـ ــدادات!»،
وق ــد سـ ّـبـبــت ه ــذه الـتـغــريــدة هبوطًا
س ــري ـع ــا ل ــأسـ ـع ــار ب ـن ـس ـبــة ق ــارب ــت
 2,8في املئة .وسبق موقف ترامب،
تصريح لــوزيــر الـبـتــرول السعودي
خالد الفالح ،أوضح فيه أن «أوبك»
وحلفاء ها متفقون على أن التحليل
الـفـنــي يـظـهــر ال ـحــاجــة إل ــى تحقيق
التوازن في السوق من طريق خفض
امل ـ ـع ـ ــروض ال ـن ـف ـط ــي ال ـ ـعـ ــام الـ ـق ــادم
بنحو مليون برميل يوميًا ،مقارنة
بـمـسـتــويــات تـشــريــن األول/أك ـتــوبــر
املــاضــي .وكـثـيـرًا مــا اتـهـمــت طـهــران

ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ــامل ـس ــؤول ـي ــة
عــن ارت ـف ــاع األس ـع ــار ج ــراء سياسة
الـعـقــوبــات ال ـتــي ينتهجها .وتضع
خـ ـط ــط «أوب ـ ـ ـ ـ ــك» لـ ـخـ ـف ــض اإلن ـ ـتـ ــاج
عـ ـ ــامـ ـ ــات اس ـ ـت ـ ـف ـ ـهـ ــام حـ ـ ـ ــول فـ ــرص
مخطط ترامب للمضي بالعقوبات
تــدريـجــا عـنــد انـتـهــاء مـهـلــة األشـهــر
ال ـس ـت ــة امل ـم ـن ــوح ــة لـ ـل ــدول ال ـث ـمــانــي
املستثناة من الحظر.

أدى غياب تراجع تأثير
العقوبات إلى انخفاض
أسعار النفط
وبــال ـعــودة إل ــى تـقــريــر «أوب ـ ــك» ،فقد
أوضح أنه «رغم وصول سوق النفط
إلـ ــى ال ـ ـتـ ــوازن ح ــال ـي ــا ،فـ ــإن تــوق ـعــات
 2019لنمو معروض من خارج أوبك
تشير إلى أحجام أعلى تتجاوز نمو
الطلب العاملي على النفط ،ما يفضي
إل ـ ــى اتـ ـس ــاع ف ــائ ــض امل ـ ـعـ ــروض فــي
السوق» ،معتبرًا أن «خفض توقعات
ن ـمــو االق ـت ـص ــاد ال ـعــاملــي ف ــي الـفـتــرة
األخـ ـيـ ــرة وأوج ـ ــه عـ ــدم ال ـت ـي ـقــن ذات

الـصـلــة ي ــؤك ــدان الـضـغــط املـتـصــاعــد
عـلــى الـطـلــب الـنـفـطــي وامل ـل ـحــوظ في
األشـ ـه ــر األخـ ـ ـي ـ ــرة» .ول ـف ــت ال ـت ـقــريــر
إل ــى أن إن ـت ــاج املـنـظـمــة شـهــد زي ــادة
ف ــي ت ـشــريــن األول/أكـ ـت ــوب ــر ،وتــوقــع
أن العالم في  2019سيحتاج 31,54
مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا مــن أعضائها
ال ـ ـ  ،15بــانـخـفــاض ي ـقــارب  250ألــف
بــرمـيــل يــومـيــا عــن تــوقـعــات تشرين
األول /أك ـتــوبــر امل ــاض ــي ،مــا يكشف
فــائ ـضــا ف ــي املـ ـع ــروض ب ـن ـحــو 1,36
مليون برميل يوميًا إذا تواصل ضخ
الكميات ذاتها في السوق.
وبـ ـ ـش ـ ــأن إي ـ ـ ـ ـ ــران ،س ـج ـل ــت ب ـي ــان ــات
«أوبـ ـ ــك» ت ــراج ــع إن ـت ــاج ف ــي تـشــريــن
األول/أكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوب ـ ـ ــر امل ـ ــاض ـ ــي (ال ـش ـه ــر
الـ ـس ــاب ــق لـ ــدخـ ــول الـ ـعـ ـق ــوب ــات حـيــز
ال ـت ـنـ ـف ـي ــذ) ب ـن ـس ـب ــة  4,5فـ ــي املـ ـئ ــة،
ب ـم ـع ــدل  156ألـ ــف ب ــرم ـي ــل ،أي بـمــا
َّ
يقدر بإنتاج يومي يصل إلى 3,296
ماليني برميل ،بعد أن سجل 3,452
ماليني في أيلول /سبتمبر ،بتراجع
ي ــوازي قــرابــة نـصــف مـلـيــون برميل
ف ــي  10أش ـه ــر ،م ــن دون ذك ــر أرق ــام
بشأن الصادرات.
(األخبار ،رويترز ،األناضول)

