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هوامش

عدة
قبل عقود ،اعتمدت دول أوروبية وغير أوروبية التوقيت الصيفي ،فقسم العام ما بين توقيتَين موسميَّين .تراجعت دول ّ
تتمسك به ،ومنها دول االتحاد األوروبي على الرغم من سعي إلى التغيير
عن ذلك ،في حين ما زالت أخرى
ّ

بروكسل ـ لبيب فهمي

ّ
كما هي الحال في كــل عــام ،عادت
أوروبــا إلــى التوقيت الصيفي في
نهاية شهر مــارس /آذار املاضي،
وسط انتقادات كثيرة تتكرر سنويًا .وكان
البرملان األوروبي قد وافق على إنهاء العمل
ّ
بالتوقيت املوسمي في عــام  ،2021غير أن
ّ
املشروع ُعلق .ملاذ يصعب إلغاء هذا النظام؟
وه ــل مــن املـمـكــن التخلص الـتــدريـجــي منه
بدءًا من العام املقبل؟
ـواطـنـيـهــا» ،هــذه هي
ـ
م
«تـقــريــب أوروب ــا مــن ّ
الفكرة املهيمنة التي تمثل أولوية بالنسبة
ّ
إلــى قــادة االتـحــاد األوروب ــي .لكن الهدف ال
يتحقق دائ ـمــا ،نـظـرًا إل ــى ع ــدم ق ــدرة هــؤالء
على تحقيق مطالب وانـتـظــارات املواطنني
األوروبيني .ففي كل الدول األعضاء تقريبًا،
يــؤيــد املــواط ـنــون إل ـغــاء الـتــوقـيــت الصيفي
نـصــف ال ـس ـنــوي ،وهـ ــذا م ــا ظـهــر م ــن خــال
اسـ ـتـ ـط ــاع ل ـ ـلـ ــرأي ع ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت أع ـ ّـدت ــه
امل ـفــوض ـيــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة ف ــي ي ــول ـي ــو /تـمــوز
وأغـسـطــس /آب مــن عــام  .2018وقــد حصل
ه ــذا االسـتـطــاع عـلــى أكـثــر مــن  4.6ماليني
ّ
ّ
رد ،ت ـبـ ّـن مــن خــالـهــا أن  84فــي املــائــة من
األوروب ـ ـيـ ــن ي ــري ــدون الـتـخـلــي ع ــن الـنـظــام
ال ـح ــال ــي .وهـ ــو م ــا دفـ ــع رئ ـي ــس املـفــوضـيــة
ّ
آنــذاك جــان كلود يونكر إلــى التصريح بأن
«املواطنني يريدون ذلك ،وسوف نقوم به».
وفــي م ــارس مــن عــام  ، 2019واف ــق البرملان
األوروبـ ـ ــي بـغــالـبـيـتــه عـلــى إن ـه ــاء الـتــوقـيــت
ّ
املــوسـمــي ب ــدءًا مــن ع ــام  .2021لـكــن ذل ــك لم
ّ
ُيعتمد بعد من قبل الدول األعضاء ،علمًا أن
ّ
استمرت
املناقشات فــي املجلس األوروب ــي
حتى ديسمبر /كانون األول من العام نفسه،
من دون جدوى .ونتيجة ذلك ،ما زالت قاعدة
تغيير الوقت موسميًا ،التي تعود إلى أكثر
مــن أرب ـعــن عــامــا ،ســاريــة املـفـعــول .وهـكــذا،
م ـ ـ ّـرة أخ ـ ــرى ،ف ــي ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع األخ ـيــر
مــن شـهــر م ــارس امل ــاض ــي ،ت ـ ّـم ال ـت ـحـ ّـول إلــى
التوقيت الصيفي ،وبالتالي فـقــدان ساعة
من النوم ليل السبت - 27األحــد  28مــارس.
ّأما في يوم األحد األخير من شهر أكتوبر/
تشرين األول ،فيعود التوقيت الشتوي.
وكان العمل بالتوقيت الصيفي في أوروبا
ق ــد بـ ــدأ ب ـع ــد «ص ــدم ــة ال ـن ـف ــط» ف ــي ع ـ َ
ـام ــي
 1973و .1974وكــانــت ال ـف ـكــرة تـقـلـيــل وقــت
اإلضـ ـ ـ ــاءة ال ـص ـنــاع ـيــة ف ــي املـ ـس ــاء لـتــوفـيــر
ّ
ال ـط ــاق ــة .ك ـخ ـطــوة أولـ ـ ــى ،حـ ـ ـ ّـددت كـ ــل دول ــة
تــاريـخـهــا ال ـخــاص لــانـتـقــال إّل ــى التوقيت
الصيفي ،وهــو ما ّ
صعب التنقل في بلدان
االتـحــاد األوروب ــي على األشـخــاص وكذلك
األم ــر بالنسبة إلــى السلع وال ـخــدمــات .لذا
ُس ّجلت مطالبة باملواءمة ،ومنذ عام 2002
كفل قــانــون أوروب ــي تناسق التوقيت على
مستوى االتحاد.
ّ
تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن أكـثــر مــن  140دولــة
ح ــول ال ـعــالــم اع ـت ـمــدت الـتــوقـيــت الصيفي
ّ
نصف السنوي في وقــت من األوق ــات ،لكن
نحو  60منها فقط ما زالت تعمل به حتى
ي ــوم ـن ــا هـ ـ ــذا .فـ ــالـ ــدول امل ـّ ـجـ ــاورة لــات ـحــاد
وشركاؤه التجاريون توقفوا عن العمل به،
ال ّ
سيما الصني في عام  1992وروسيا في
عام  2011وتركيا في عام  2016والبرازيل
ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  .2019وف ـ ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ي ـت ــزاي ــد

التوقيت الصيفي
هل تنهي أوروبا العمل يالتوقيت الموسمي قريبًا؟ (سيباستيان كاهنرت /فرانس برس)

أوروبيون يرغبون في التخلي عنه

باختصار
قاعدة تغيير الوقت
موسميًا التي تعود إلى
أكثر من أربعني عامًا،
ما زالت سارية املفعول
في االتحاد األوروبي
■■■
في معظم الدول
األعضاء ،يؤيد
املواطنون إلغاء
التوقيت الصيفي ،وهذا
ما ظهر من خالل
استطالع للرأي ّ
أعدته
املفوضية األوروبية
■■■
كان ّ
يتوجب على كل
دولة عضو أن تختار
التوقيت الدائم الذي
ترغب في اعتماده.
ّ
لكن املوعد النهائي
ّ
تأجل بسبب أزمة
كورونا

ال ـن ـق ــاش حـ ــول ال ـن ـظ ــام وف ــائ ــدت ــه امل ـث ـيــرة
لـلـجــدال .وت ـقــول عـضــو الـبــرملــان األوروب ــي
م ــن مـجـمــوعــة الـخـضــر كــريـمــة دي ـلــي الـتــي
ّ
أعدت قرار إلغاء تغيير التوقيت الصيفي،
ّ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن «ال ـح ـف ــاظ على
الطاقة صــار هامشيًا ،ال ّ
سيما مع تعميم
اإلض ــاءة ذات االستهالك املنخفض .كذلك
تظهر تقارير طبية تأثير تغيير التوقيت
على اإليقاعات البيولوجية ،ما ّ
يؤدي إلى
واللجوء إلى العقاقير
اضطرابات في النوم ّ
ّ
املنومة» .وتتابع ديلي أنه «باإلضافة إلى
التأثير على الصحة واالقتصاد والسالمة
ّ
على الـطــرقــات ،ف ــإن ثـ ّـمــة حجة ديمقراطية
ّ
ّ
األوروبيني ال يريدون هذا النظام
وهي أن
بـعــد اآلن بـحـســب اس ـت ـطــاع ل ـلــرأي أعــدتــه
املفوضية .وقد ّ
تم تداول االلتماسات التي
تذهب في االتجاه نفسه في بلدان عديدة».
وم ـشــروع الـقــانــون ال ــذي يـنـ ّـص عـلــى إلـغــاء
ال ـتــوق ـيــت املــوس ـمــي ف ــي ع ــام  2021وال ــذي
ّ
األوروبية واعتمده أعضاء
أعدته املفوضية ُ
ّ
البرملان األوروبي ،قدم إلى املجلس األوروبي
ّ ّ
ّ
للمصادقة عليه .لكن ديلي تلفت إلى أن «كل
شــيء مسدود عند هــذا املستوى» ،مضيفة
ّ
ّ
غير مطروح على جدول
«النص ما زال
أن
ّ
ّ
األعـ ـم ــال» .وت ــؤك ــد أن ــه «ك ــان يـتـ ّ
ـوجــب على
كــل دول ــة عضو أن تـخـتــار ،بحلول إبــريــل/

نـيـســان  2020عـلــى أب ـعــد تـقــديــر ،التوقيت
ّ
الــدائــم ال ــذي تــرغــب فــي اع ـت ـمــاده .لـكــن هــذا
املوعد النهائي ّ
تأجل بسبب أزمــة كورونا.
واليوم ،صارت األولويات مرتبطة بملفات
أخــرى كحمالت التحصني واالقتصاد إلى
ّ
التحدي املناخي».
جانب
ّ
ّ
ُيــذكــر أن لـلــدول حــريــة تقرير مــا إذا كانت
ت ــرغ ــب ف ــي االل ـ ـتـ ــزام بــال ـتــوق ـيــت ال ـش ـتــوي
أو الـتــوقـيــت الـصـيـفــي .وم ــع ذل ــك ،تــوصــي
امل ـفـ ّـوض ـيــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة بـ ــأن ت ـت ـش ــاور مـعــا
لتجنب اخـتــاف الــوقــت فــي داخــل االتحاد
ّ
األوروب ــي ال ــذي يـتــوزع على ثــاث مناطق
زمـنـيــة .فمن دون التنسيق ،ســوف تحدث
اض ـطــرابــات فــي الـنـقــل وأنـظـمــة املعلومات
وس ــوف يـسـتــوجــب ذل ــك تـكــالـيــف إضــافـيــة
للتجارة عبر الحدود .والقلق بالنسبة إلى
ّ
املسؤولني األوروبـيــن هو أن تتخذ الــدول
األع ـض ــاء ق ــراره ــا مــن دون اس ـت ـشــارة دول
الجوار ،األمر الذي قد ّ
يؤدي إلى الفوضى.
ّ
وتــذكــر ديـلــي أن «أملــانـيــا صــوتــت ملصلحة
ّ
ال ـت ــوق ـي ــت ال ـص ـي ـفــي الـ ــدائـ ــم ،ف ـي ـمــا ص ــوت
جيرانها في الدنمارك وهولندا وجمهورية
التشيك ملصلحة التوقيت الشتوي».
يضاف إلــى هــذا النقص في التنسيق ثقل
ال ـت ــاري ــخ .إذ تــرفــض إس ـتــون ـيــا االن ـض ـمــام
إلـ ــى ن ـف ــس ال ـف ـت ــرة ال ــزم ـن ـي ــة م ـث ــل روس ـي ــا

(تــوقـيــت غــريـنـتــش  .)2 +ول ــم تـعــد مــدريــد
تــريــد أن تـعـيــش عـلــى إي ـقــاع بــرلــن ،اإلرث
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـعـ ــود إلـ ـ ـ ــى م ــرحـ ـل ــة فـ ــران ـ ـكـ ــو فــي
س ـنــوات  .1940ف ـمــدريــد تـفـكــر ف ــي ال ـعــودة
إلـ ــى تــوق ـيــت غــري ـن ـتــش ،امل ـن ـط ـقــة الــزمـنـيــة
لجارتها البرتغال .أما الفنلنديون ،الذين
يريدون التوقيت الشتوي على مدار السنة،
فسيغادرون املنطقة الزمنية لدول البلطيق
وي ـل ـت ـقــون ف ــي ن ـفــس ال ــوق ــت م ــع جـيــرانـهــم
الـ ـس ــوي ــدي ــن ال ــذي ــن ي ـف ـض ـلــون ال ـتــوق ـيــت
الصيفي.
وف ــي ان ـت ـظ ــار ع ـ ــودة امل ـل ــف إل ــى ال ــواج ـه ــة،
ّ
ّ
ّ
ربما في عام  ،2022تذكر ديلي أن «الخدمة
الـقــانــونـيــة لـلـمـجـلــس األوروب ـ ــي كــانــت قد
ّ
ّ
أك ــدت أن اق ـتــراح املـفــوضـيــة ال يــرتـكــز على
دالئ ــل كــافـيــة ،إذ يفتقر إلــى دراس ــات حول
ّ
ـإن ّ
النص
عــواقــب تغيير الــوقــت .بالتالي فـ ّ
في طريق مسدود» .تضيف ديلي أنه «في
حــال توافقت الــدول األعـضــاء على تنسيق
ّ
ّ
يتعي منح  18شهرًا لكل
توقيتها ،فسوف
ّ
القطاعات في كــل دولــة على حــدة من ّأجل
ّ
تنظيم نفسها ،ال سيما اإلدارات املشغلة
للخطوط الجوية والسكك الحديدية» ،وهو
ّ
ما يعني أن بدء العمل بالتوقيت الجديد،
فــي حــال اعـتـمــاده ،لــن يدخل ّ
حيز التنفيذ
قبل عام .2024

وأخيرًا
مشاهدات
نجوى بركات
ليس دفاعا عن إلياس خوري

بسبب مقالة نشرها في صحيفة القدس العربي،
ب ـع ـنــوان «هــابــرمــاس وش ــرف ال ـث ـقــافــة» ،إث ــر رفــض
الـفـيـلـســوف األمل ــان ــي ج ــائ ــزة الـشـيــخ زايـ ــد لـلـكـتــاب،
تـعـ ّـرض الــروائــي اللبناني امل ـعــروف ،إلـيــاس خــوري،
ُ
إلــى االنـتـقــاد ،واتـهــم بالنفاق واملــزايــدة على زمالئه
مــن األدب ــاء واملثقفني ،إذ كتب متسائال« :ال شيء
ي ـب ـ ّـرر ه ــذا االن ـح ـط ــاط األخ ــاق ــي .ك ـنــا نـنـتـظــر من
ّ
الكتاب مقاطعة هــذه الجوائز َّ
املغمسة باالستبداد،
ّ
وإدانة هذه الحفلة التطبيعية التنكرية املشينة .لكن
لألسف ،فإن املتدافعني على نيل جوائز السلطان لم
ّ
ذكره ٌ
كثر في
يردعهم ُّأي اعتبار أخالقي» .هذا وقد
مقاالتهم وردودهم أنه كان قد استحصل على 220
ألــف دوالر ،هــي حصيلة أربــع جــوائــز ،اثنتان منها
إمــاراتـيـتــان ،سلطان بــن علي العويس واليونسكو
 الشارقة للثقافة العربية ،وثالثة تمولها اإلمــارات،جــائــزة القائمة القصيرة للجائزة العاملية للرواية
العربية (بوكر) ،وعلى جائزة كتارا للرواية العربية.
كتب إلياس خوري مقالته تلكّ ،
مبرئا نفسه من التهم

ّ
املوجهة إلــى زمــائــه ،مستندا إلــى نضاله الطويل إلى
جــانــب القضية الفلسطينية ،ومعتبرا أن كــامــه بات
جائزا فقط ،وإلزاميا ،بعد تطبيع اإلمارات مع إسرائيل.
لكنه في املقابل نسي ،أو تناسى ،أن هابرماس رفض
ّ
ألسباب مختلفة كليا ،ذكرها في
الجائزة ،بعد قبولها،
ٍ
ّ
بيان االعتذار وتتعلق بمخاوف لديه بشأن ملف حقوق
ٌ
ّ
الروائي
أسباب لم تمنع
اإلنسان في دولة اإلمارات ،وهي
على ما يبدو ،من قبول الجوائز املــذكــورة أعــاه ،وقد
ّ
ألسباب قد يكون ّأولها ،ربما،
تقدم إليها بملء إرادته
ٍ
ّ
الحاجة إلى ما توفره من مبالغ مالية .ومع ذلك ،وعلى
الرغم مما يمكن أن يضاف في انتقاد موقفه املنحاز
ّ
إلى قضية دون أخرىّ ،ثمة وجه حق في ما قاله إلياس
ّ
خــوري في مقالته تلك .فكيف ال نشعر بلحظة تــردد،
ّ
ونستمر في ممارساتنا
أو حيرة ،أو إربــاك ،أو وجــل،
الثقافية ّ
وكأن شيئا لم يكن ،فجميعنا يعرف أن الثقافة
ٌ
ال تقوم فوق جزيرة نائية ،وجميعنا ربما مغلوب على
ّ
ـوت يعلو ،ويعترض،
أم ــره ،لكن ال بــد أحـيــانــا مــن ص ـ ٍ
ويساجل ،وينتقد ،ولو على حساب مصداقيته.
فرنسا تطلق النار على قدمها

يبدو أن فرنسا ما عادت تطيق صبرا للتعبير عن

كرهها الـعــرب ًواملسلمني مــن مواطنيها ،إذ نراها
ال تـ ـف ـ ّـوت ف ــرص ــة إلف ـهــام ـهــم أن ـه ــم م ـص ــدر خــوف
ٌ
وق ـلــق وإزع ـ ــاج .هــي إذن ح ـ ٌ
ـرب صـغـيــرة مستعرة
تحت الــرمــاد ،تنذر باالنفجار فــي أيــة لحظة ،برغم
ّ
ّ
كل ما تبديه الحكومة الفرنسية من تكتم وتحكم
ٍّ
وت ـلــط خـلــف جــرائــم مشينة يرتكبها أف ــراد باسم
اإلس ــام ،فقد ص ــدر ،أخـيــرا ،ق ــرار بحظر املظاهرة
املؤيدة للشعب الفلسطيني ،والتي كانت ّ
مقررة ظهر
السبت  15مــايــو /أي ــار فــي بــاريــس« ،خشية تكرار
سيناريو االضطرابات وأعمال الشغب التي وقعت

يبدو أن فرنسا ما عادت
تطيق صبرًا للتعبير عن كرهها
العرب والمسلمين من
مواطنيها

في عام  2014في العاصمة الفرنسية» .وقد يكون
من املمكن ّ
تفهم ذلك ،لو كان لفرنسا ماكرون غير
املــوقــف املنحاز مما يجري اآلن فــي فلسطني .وقد
ُ
قصر اإلليزيه ،في بيانه الصادر يوم الجمعة
أفادنا
ّ
امل ــاض ــي ،ب ــأن م ــاك ــرون ات ـص ــل بـنـتـنـيــاهــو مـقــدمــا
ّ
«ت ـعــازيــه فــي ضـحــايــا الـهـجــوم املـسـلــح ال ــذي تبنته
ّ
ومجددا «التزام
حماس وجماعات إرهابية أخــرى»،
فرنسا الراسخ بأمن إسرائيل و«حقها» في الدفاع
عن النفس وفقا للقانون الدولي»! هذا فيما تتوالى،
عامليا ،بيانات الشجب والتنديد باعتداءات الجيش
اإلسرائيلي على أهالي القدس وغزة وسائر املناطق
ّ
ّ
لنتفهم ذلــك أيـضــا ،لــوال انــزالق
الفلسطينية .وكــنــا
ّ
املتطرف مع
فرنسا التدريجي إلــى أحضان اليمني
اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية ،هي التي تعاني
متعاظمة مــع مسلميها الــذيــن يبلغون
مشكلة
مــن
ٍ
ٍ
نحو خمسة ماليني نسمة .ويكفي هنا استحضار
السجاالت الــدائــرة بشأن «االنفصالية اإلسالمية»
(م ــاك ــرون) ،و«اإلسـ ــام الـيـســاري» (وزي ــرة التعليم
العالي) الذي ينخر املجتمع الفرنسي بأكمله  ..فهل
تكون فرنسا حقوق اإلنـســان والـحــريــة وامل ـســاواة،
ّ
ّ
ونحب ،آيلة إلى زوال؟
تلك التي نجل
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