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العالم

مقالة

ُ
«بريد إسطنبول» :مدينة تخنق بصمت
إسطنبول ــ لور الخوري
ص ــورة كـبـيــرة لـلــرئـيــس رج ــب طيب
أردوغ ــان .الكثير من األعــام الهائلة
الحجم وأبنية جديدة عمالقة ترتفع
عـ ـل ــى طـ ــرفـ ــي ال ـ ـطـ ــريـ ــق م ـ ــن م ـط ــار
أتــاتــورك إلــى مـيــدان بايزيد فــي حي
الفاتح .هذان املشهدان البارزان اللذان
يـطــالـعــانــك عـنــدمــا ت ــزور إسـطـنـبــول
ّ
يشكالن إلى ّ
حد كبير
للمرة األولــى
ّ
رمزين أساسيني يلخصان حاضر
تركيا.
هذه زبدة عهد «العدالة والتنمية» التي
قامت على فكر إســامــي «معتدل»،
م ــع تــرك ـيــز خـ ــاص ع ـلــى االق ـت ـصــاد
وت ـق ــوي ــة االس ـت ـث ـمــار وم ــوق ــع رج ــال
األعمال .أما األعالم العمالقة فترمز
ـدث فــي
أيـ ـض ــا إل ـ ــى ج ــان ــب م ـس ـت ـح ـ ٍ

عقيدة الـحــزب الـحــاكــم ،وهــي النزعة
القومية التي تكرست أخيرًا بتحالف
مع حزب ّ«الحركة القومية» ،وتتفاعل
أكثر مع كل عملية عسكرية تطلقها
تــرك ـيــا ع ـبــر الـ ـح ــدود ،ك ـمــا اآلن في
العدوان على عفرين السورية.
ال ـخ ـط ــاب ال ـق ــوم ــي ال ـ ــذي ي ـت ـعــزز مع
كــل مـغــامــرة عـسـكــريــة ،يــأخــذ شكل
ال ـت ـش ــدي ــد ع ـل ــى الـ ــرمـ ــوز الـعـثـمــانـيــة
ّ
واإلسالمية في اآلونة األخيرة ،حتى
فــي ال ـســوق الـشـعـبــي .فــي ال ــ«غــرانــد
ب ـ ـ ـ ـ ــازار» وبـ ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــرف ال ـت ـق ـل ـيــديــة
املنتشرة بكثرة ،تجد لعبة شطرنج
«مـ ـح ــافـ ـظ ــة» ،إذ اس ـت ـب ــدل ّــت ال ـق ـطــع
التقليدية للعبة بقطع تمثل جيشًا
جهة
إسالميًا من جهة ،وصليبيًا من ٍ
ثــانـيــة ،وف ــي بـعــض األح ـي ــان ،جيشًا
عثمانيًا.

الـعـثـمــانـيــة – اإلســام ـيــة هــي الـهــويــة
الـ ـت ــي ي ـ ـحـ ــاول «ال ـ ـعـ ــدالـ ــة وال ـت ـن ـم ـيــة»
تعميمها في هذه املدينة القديمة ،التي
شكل من األشكال أن
ال يمكن ،بأي
ٍ
ـوت واحــد
ـ
ص
و
ـدة
ـ
ح
وا
تتمتع بـهــويــة
ٍ
كــالــذي يريد أردوغ ــان فرضه بطرق
ّ
شتى ،مثل إزالـتــه لتمثال «أكدينيز»
(أي امل ـت ــوس ـط ــي ب ــال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة)
لـلـنـحــات ال ـتــركــي إل ـه ــان ك ــوم ــان من
شــارع االستقالل إلــى الطبقة الثالثة
ـدي».
فــي املــركــز الثقافي «يــابــي كــريـ ً
الحجة هــي أن التمثال يجسد امــرأة
عارية!
تلك التناقضات الهوياتية والثقافية
والـطـبـقـيــة واض ـح ــة ف ــي اسـطـنـبــول،
ب ــن ال ـ ـتـ ــراث ال ـع ــري ــق ف ــي ال ـس ـل ـطــان
ً
أحمد مثال ،والبيوت الجميلة ،الباردة
والـ ـبـ ـعـ ـي ــدة ،كـ ــ«الـ ـحـ ـص ــن األصـ ـف ــر»

ف ــي حــدي ـقــة إي ـم ــرغ ــان ال ـع ــام ــة على
ّ
ال ـبــوس ـفــور ،وال ـتــي تـشــكــل ال ـصــورة
النمطية الـتــي نــراهــا عــن املــديـنــة في
املـسـلـســات املــدبـلـجــة إل ــى الـعــربـيــة،
لكن في اسطنبول أيضًا الكثير من
األصوات املختنقة.

أصوات من إسطنبول
ف ــي املـ ـت ــرو إل ـ ــى ت ـق ـس ـي ــم ،وجـهـتـنــا
األول ــى ،قاطع صــوت عــازف الغيتار،
ال ــذي يشبه صــوت إلفيس بريسلي
املثالي فــي عزفه وغنائه وهــو ّ
يقدم
ً
ل ـل ـع ــاب ــري ــن غ ـي ــر اآلبـ ـه ــن جـ ـم ــاال ال
يـسـتـحـقــونــه .ش ـعــور ال ــذه ــول األول
الذي تمنحك إياه تلك املدينة يجعلك
تدرك أنها ليست مدينة فقط ،ليست
ساحات وشــوارع ورياحًا بــاردة ،بل
ٍ
هي روح.

ـوق
ه ــذا ال ـشــاب امل ــوه ــوب بـ ًشـكـ ٍـل يـفـ ً
التعبير ال يعزف تسلية أو تمضية
للوقت ،بل بهدف تأمني لقمة عيشه.
ك ــان م ــن ال ـص ـعــب ال ـع ـبــور م ــن دون
النظر إلى الخلف ،ألن في أمله شيئًا
ما يجذب املستمع إليه وهو يجلس
ف ــي ك ــرس ـي ــه وي ـغ ـط ــي وجـ ـه ــه ،مل ــاذا
يغطيه؟ ربـمــا يغطي أمل ــه .يعترضه
ٌ
رجـ ــل خـمـسـيـنــي ،ي ـتــوقــف ال ـصــوت
فـ ـج ــأة ،ال ي ـف ـهــم ال ـ ـحـ ــوار ال ـ ــذي دار
بينهما ،لـكــن ال بـ ّـد أن الــرجــل ســأل
ال ـع ــازف الـغــامــض عــن سـبــب غنائه
ف ــي املـ ـت ــرو ،ألن األخـ ـي ــر أش ـ ــار فــي
يده إلى أنها «لقمة العيش» ،قبل أن
يكمل غناءه الساكن املؤلم.
م ــع ال ـع ـب ــور م ــن املـ ـت ــرو إلـ ــى م ـي ــدان
ت ـق ـس ـي ــم ،ي ـق ـط ــع صـ ـ ــوت ال ـض ـج ـيــج
ّ
العادي للمدينة صوت صراخ خافت.
وحيدتني كانتا فيها بعد ظهر يوم
 3ش ـب ــاط  ،2018تـسـلـطــت عليهما
عــدســات بـعــض الـصـحــافـيــن ،وهما
تصرخان ،بعزم ،وفي وقوفهما يقني
أن الــوقــت املتبقي لهما قصير جـدًا.

تقرير

الخطر االقتصادي« ...بعد عامين»
لم تعد التصريحات الرسمية
تخفي خطورة األوضاع
االقتصادية في الجزائر ،بعدما
كان الخطاب إلى وقت قريب
ينحو إلى الطمأنة ويتحدث عن
التحكم في األوضاع ،بينما
تشتعل المؤشرات االقتصادية،
حاليًا باللون األحمر
الجزائر ــ محمد العيد
سـ ّـجــل ال ـت ـقــريــر ال ـس ـنــوي للمصرف
املركزي في الجزائر مالحظات مقلقة
حــول الوضع املالي العام للبالد ،إذ
كشف عــن أن االحـتـيــاطــات الرسمية
لـلـصــرف شـهــدت تقلصًا ق ــدره 16.8
مليار دوالر ،حيث انتقلت من 114.1
مليار دوالر فــي نهاية كــانــون االول
عام  2016إلى  97.3مليارًا في نهاية
كانون األول عام .2017
ويـ ــرجـ ــع االن ـ ـخ ـ ـفـ ــاض فـ ــي م ـس ـتــوى
احـتـيــاطــات ال ـصــرف فــي ع ــام ،2017
ال ــذي كــان بنحو  16.8مليار دوالر،
إل ـ ــى ع ــام ـل ــن :ان ـخ ـف ــاض ف ـع ـلــي فــي
م ـيــزان املــدفــوعــات بحجم  23مليار
دوالر ،وأث ــر تـغـيــرات سـعــر الـصــرف
ّ
املكونة من
لسلة العمالت األجنبية
اليورو والدوالر أساسًا.
وحـ ـ ــذر املـ ـص ــرف املـ ــركـ ــزي امل ـع ــروف
باسم «بنك الجزائر» من أن استمرار
ّ
تــآكــل اح ـت ـيــاطــات ال ـص ــرف ق ــد يقلل
م ـ ــن هـ ــامـ ــش الـ ـتـ ـص ــدي ل ـل ـص ــدم ــات
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ـ ــه ف ـ ــي ظــل
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـعـ ـج ــز ف ـ ــي الـ ـحـ ـس ــاب ــات
الخارجية ،الــذي يبقى مرتفعًا ،فإن
الـحـكــومــة ال ـجــزائــريــة مـطــالـبــة ببذل
امل ــزي ــد م ــن ال ـج ـه ــود ل ــرف ــع مـسـتــوى

ال ـعــرض املـحـلــي مــن الـسـلــع لضمان
قــابـلـيــة اس ـت ـمــرار م ـيــزان املــدفــوعــات
على األجل املتوسط ،والحد من تآكل
االحتياطات الرسمية للصرف.
وفـ ــي ت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى م ـع ـط ـيــات «ب ـنــك
الجزائر» ،يقول الخبير املالي فرحات
ّ
آي ـ ــت عـ ـل ــي ،ل ـ ــ»األخ ـ ـب ـ ــار» ،إن تــآكــل
احتياطات الصرف املتواصل ،يبيّ
أن الجزائر من دون هذه االحتياطات
ليست قــادرة ،عبر الجباية العادية،
على تمويل ميزانيتها أو الحد من
انهيار قيمة عملتها.
ويـ ــوضـ ــح آي ـ ــت ع ـل ــي أن االق ـت ـص ــاد
الجزائري ال يزال قائمًا على مداخيل
ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول فـ ـق ــط ،عـ ـك ــس مـ ــا تـ ـح ــاول
ال ـح ـكــومــة ت ـســوي ـقــه ،ع ـبــر ال ـتــرويــج
ّ
مبني على
لنموذج اقتصادي جديد
تطوير قطاع الصناعات والخدمات.
وف ــي ع ــام  ،2017شـهــدت ال ـصــادرات
من املحروقات (تمثل  97في املئة من
الصادرات الجزائرية) ارتفاعًا لتبلغ
 31.6مـلـيــار دوالر ف ــي مـقــابــل 27.9
مليار دوالر في عام .2016
ً
وانخفضت قليال ال ـصــادرات خــارج
إطـ ــار امل ـح ــروق ــات لـتـبـلــغ  1.3مليار
دوالر في مقابل  1.4مليار دوالر في
عام .2016
وب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،ارت ـ ـفـ ــع اج ـم ــال ــي
الصادرات في عام  ،2017ليبلغ 32.9
مـلـيــار دوالر فــي مـقــابــل  29.3مليار
دوالر في عام .2016
أما الواردات من السلع ،فقد واصلت
ان ـخ ـف ــاض ـه ــا فـ ــي عـ ـ ــام  ،2017ول ــو
بـتــواضــع ،لتبلغ  48.7مليار دوالر،
م ـقــابــل  49.4م ـل ـيــار دوالر ف ــي عــام
.2016
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى هـ ــذه امل ـع ـط ـيــات ،أظـهــر
الرصيد اإلجمالي مليزان املدفوعات
لـعــام  2017عـجـزًا ق ــدره  23.3مليار
دوالر ،مقابل  26.3مليار دوالر في
عام .2016
وتـحــت ضـغــط ارت ـفــاع قيمة الـيــورو
مقابل الــدوالر في األســواق الدولية،
أقفل الدينار الجزائري في عام 2017
ع ـل ــى انـ ـخـ ـف ــاض ف ــي ق ـي ـم ـتــه م ـقــابــل

تظاهر نحو الف من االطباء المضربين منذ  14تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،في وسط العاصمة أول من أمس (أ ف ب)

العملة األوروب ـي ــة بــواقــع  15.36في
املـئــة مـقــابــل ارت ـفــاع بــواقــع  0.59في
املئة في عام .2016
وت ــأت ــي ه ــذه األرقـ ـ ــام املـتـشــائـمــة في
وق ـ ـ ــت ت ـ ـتـ ــزايـ ــد فـ ـي ــه ال ـت ـص ــري ـح ــات
الرسمية املحذرة من تدهور الوضع
امل ــال ــي ل ـل ـج ــزائ ــر .وك ـ ــان أخ ـط ــر تـلــك
ال ـت ـصــري ـحــات غ ـيــر امل ـع ـه ــودة بتلك
الـ ـنـ ـب ــرة ،م ــا ورد ع ـل ــى لـ ـس ــان وزي ــر
الـ ـتـ ـج ــارة م ـح ـم ــد بـ ــن مـ ـ ـ ــرادي الـ ــذي
تـحــدث إلــى وكــالــة األن ـبــاء الرسمية،
ً
ّ
قــائــا« :يجب أن نعي ّجيدًا أن النار
تضرم في املـنــزل .فبغض النظر عن
امل ـيــزان الـتـجــاري فــي مـجــال الـطــاقــة،
ّ
فـ ـ ـ ــإن كـ ــل الـ ـ ـف ـ ــروع األخ ـ ـ ـ ــرى ت ـسـ ّـجــل
ع ـج ـزًا .الـحـقــوق الـجـمــركـيــة تتضمن

ً
 99فصال ،منها  95تعاني من عجز
العربية.
مع كل دول العالم ،بما فيها
ّ
ّ
نتخذ ّ
أي إج ــراء ،فلن يتبق
وإذا لــم
لــدي ـنــا ف ــي خـ ــال ع ــام ــن إلـ ــى ثــاثــة

خبير اقتصادي :انتظار
ارتفاع أسعار النفط هو
مثل انتظار الوهم

أي مــوارد مالية الستيراد ّ
أعــوام ّ
أي
مادة ،بما في ذلك الحبوب .لقد فقدنا
في ثالث سنوات حوالى  50في املئة
من احتياطاتنا ،أي  44مليار دوالر».
وزاد وزي ــر املــالـيــة عـبــد الــرحـمــن من
ّ
يصرح
حدة القلق ،عندما اختار أن
مــن اإلمـ ـ ــارات ،عـلــى هــامــش اجـتـمــاع
ل ـ ـ ــوزراء امل ــال ـي ــة الـ ـع ــرب وم ـســؤولــن
مــن ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي ملناقشة
اإلصــاحــات املالية في املنطقة ،بأن
الجزائر في طريقها نحو رفع الدعم
ّ
كليًا عن مواد الطاقة ،وهو إجراء من
ّ
شــأنــه أن يـتـســبــب فــي تــدهــور كبير
للقدرة الشرائية.
وقــال الوزير إن الحكومة الجزائرية
ّ
تــت ـجــه ن ـحــو إح ـ ــداث إص ــاح ــات في

