
الحب في سورية على هيئة قارورة غاز

الجئون قّصر في عالم الجريمة

17

لبنى سالم

قلبت الحرب في سورية مفاهيم وعادات 
اجــتــمــاعــيــة كــثــيــرة، مـــن بــيــنــهــا الــعــاقــات 
ــرق الــتــعــبــيــر عــــن الــحــب  ــ ــ الـــعـــاطـــفـــيـــة وطـ
واالهـــتـــمـــام. فــهــذه تــأتــي بــصــورة أخــــرى تتطابق 
مـــع الــحــيــاة الــيــومــيــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــســوريــون 
احــتــيــاجــاتــهــم.  مـــع  وتــتــنــاســب  الـــيـــوم،  بمعظمهم 
 ذلــــك ال يــشــمــل الــعــطــور وال 

ّ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

ها مــا زالــت تحمل كّمًا أكبر من 
ّ
الـــورد، فإن بــاقــات 

الحب ومقدارًا أكبر من النضج في فهم العاقات 
اإلنسانية.

ــارة )22 عـــامـــًا، مـــن حــلــب(  قــبــل ســـنـــوات، كــانــت ســ
وبباقات  بأناقة  املغلفة  الشوكوالتة  بعلب  تحلم 
الزهور امللّونة من يد حسام - زميلها في الجامعة 
الـــذي تعيش معه قصة حــب منذ أربــعــة أعـــوام،   -
ــه »في بداية 

ّ
 األمــور اختلفت اليوم. وتخبر أن

ّ
لكن

إلــّي باقة  قّمة فرحتي حني يرسل  تعارفنا، كانت 
أّيــًا من الهدايا  زهــور مفاجئة أو قـــارورة عطر أو 
اليوم  أّما  بتلقيها.  الفتيات  التي تحلم  التقليدية 
 أفــضــل 

ّ
ــأن ــراف بــ ــتـ وبــعــد أربــــع ســـنـــوات، عــلــّي االعـ

هدية تلقيتها منه هي قارورة غاز. ال يمكنني أن 
أنسى الفرحة التي غمرتني«. 

وتستذكر سارة ذلك اليوم، قائلة: »أعيش في منزل 
للطالبات وينفد غاز الطبخ لدينا بسرعة قياسية. 

بــات يتطلب  قـــارورة جــديــدة   الحصول على 
ّ
وألن

تفرغًا ملاحقة سيارات تبديل الغاز والتوّسل إلى 
السندويشات.  على  العيش  قــّررنــا  نا 

ّ
فإن املختار، 

كـــان ذلـــك خـــال االمــتــحــانــات، فــاتــصــل بــي حسام 
ي النزول الستام قــارورة جديدة 

ّ
فجأة وطلب من

مــن أمـــام املــنــزل. حــني رأيتها كــدت أقــفــز مــن الفرح 
وبدأت أرى في مخيلتي أصناف الطعام املختلفة«. 
تــضــيــف: »أذكــــر جــيــدًا مــامــح وجــهــه يــومــهــا. كــان 
ـــه اشــتــرى لــي قــصــرًا. ولــوال 

ّ
مــعــتــزًا جـــدًا بــهــا وكـــأن

بالقول:  ها بشريط أحمر. واكتفى 
ّ
لف لكان  العيب، 

خذيها، أريدك أن تتغذي جيدًا خال االمتحانات«. 
تتابع ســارة: »حملتها يومها إلى الطابق الثاني 
ــادة. فــتــحــت  ــعــ ولـــــم أشـــعـــر بــثــقــلــهــا مــــن فـــــرط الــــســ
 هللت احتفااًل 

ّ
الباب وناديت صديقاتي. إحداهن

بــوصــول الــغــاز إلــى بيتنا، فيما عــادت أخــرى إلى 
غرفتها وقد شعرت بالغيرة«.

الوحيدة  الغريبة  السلعة  ليست  الــغــاز  وقــــارورة 
الــتــي يــعــّبــر بــواســطــتــهــا حــســام عـــن حــّبــه لــســارة. 
بعدما غاب تبادل الزهور والعطور والشوكوالتة 
ــبــــادل لــلــخــبــز واملــــــــاء وتـــوصـــيـــل  بــيــنــهــمــا، كـــــان تــ
يــقــول حــســام مبتسمًا: »حــســنــًا، علينا  الــكــهــربــاء. 
 للحب ضــريــبــة كــبــيــرة هـــذه األيـــام. 

ّ
االعـــتـــراف بـــأن

ــال أو مصلح فــي بعض 
ّ
عليك أن تــتــحــّول إلــى عــت

األحيان. أحــاول أن أقــوم بما يسعدها أكثر، وفي 
هــذه األيـــام ال شــيء أفــضــل مــن تــأمــني املــيــاه خال 

فترات االنقطاع أو بضعة لترات من املازوت خال 
الــشــتــاء. وكــمــا أســعــى إلـــى تــأمــني ذلـــك إلـــى أهــلــي، 
ــه »فــي كثير من 

ّ
ــرهــا لــســارة«. يضيف أن

ّ
كذلك أوف

ــاب الــفــرن  ــام بـ ــان، أقـــف لــســاعــات طــويــلــة أمــ ــيـ األحـ
ألحصل على ربطات خبز ألمي ولها. في املقابل، 
 بــطــبــاعــة نــــّص بــحــثــّي لـــي على 

ً
قـــامـــت هـــي مـــثـــا

في  الكهربائي  التيار  ر 
ّ
توف إلــى  نظرًا  الحاسوب، 

سكنها لساعات أطول«.
مــن جــهــتــهــمــا، يــقــّر بــاســل )29 عــامــًا، مــن دمــشــق( 
ــهــمــا يــخــتــبــران نــوعــًا من 

ّ
ونــجــوى )25 عــامــًا( بــأن

يتوقعانه  لم  الخطوبة  أثناء  العاطفية  العاقات 
 
ّ
ــاســــل: »لـــحـــســـن الـــحـــظ أن ــي الــــســــابــــق. يـــقـــول بــ فــ

ــهــم 
ّ
مــتــطــلــبــات أهـــل الـــعـــروس تــغــّيــرت كــذلــك. لــو أن

ا 
ّ
ينا، ما كن

َ
طلبوا ذهبًا وهدايا وفقًا لتقاليد عائلت

ني أعمل وراتبي ال بأس 
ّ
أن أبــدًا. صحيح  لنرتبط 

ه لم يعد يساوي الكثير وسط هذا الغاء. 
ّ
به، لكن

ني 
ّ
لكن املــطــاعــم،  ارتــيــاد  لدينا على  قـــدرة  ال  مثا 

ال أحــرمــهــا مــن الــشــاورمــا وال مــن الــفــافــل! نخرج 
األحياء  في  كثيرًا ونشتري سندويشات ونمشي 
ونجلس على حــافــات الــطــرقــات. فــي الــواقــع، هذا 

طقسنا املفضل«. 
ف 

ّ
خل املعيشية  الــظــروف  تغّير   

ّ
أن  

ّ
»أظـــن يضيف: 

ضــغــطــًا أكــبــر عــلــى الـــشـــاب. قــبــل أن ألــتــقــي بــفــتــاة 
االرتباط  فكرة  أستبعد  كنت  نجوى،  مثل  قنوعة 
قدرتي على سداد  عــدم  القريب بسبب  الوقت  في 

التزامات الخطوبة والزواج. في مجتمعنا، الشاب 
مطالب بالتعبير عن حّبه من خال ما يقّدمه من 
 شكل العاقة بني املحبني 

ّ
هدايا وذهب ومال. لكن

ــه 
ّ
تــغــّيــر كــثــيــرًا فــي هـــذه الـــظـــروف«. ويــشــيــر إلـــى أن

»في حني نعيش ظروفًا صعبة وضغوطًا كبيرة، 
أكثر  به  الحب تتزايد ونتمسك  إلــى   حاجتنا 

ّ
فــإن

بــأمــور كثيرة  آخــر ونفقد اهتمامنا  أّي شــيء  مــن 
كانت ضــروريــة لنا في السابق. ورّبــمــا من حسن 
 الغزل والكام الجميل ما 

ّ
أن حظنا نحن الشباب 

زال مجانيًا«. 

مجتمع
أعلنت املنظمة الدولية للهجرة عودة أكثر من 2.8 مليون نازح عراقي إلى مناطقهم منذ عام 2014، 
في وقت ما زال هناك 2.9 مليون نازح في أماكن النزوح. أضافت أن من بني هذا العدد أكثر من 1.3 
مليون نازح داخلي عــادوا، حتى اآلن، إلى مناطقهم األصلية خال عام 2017. ولفت التقرير إلى 
أن 90 في املائة من العراقيني النازحني ينوون العودة إلى مناطقهم.  ونزح املايني بعد سيطرة 
تنظيم الدولة اإلسامية »داعش« على ثلث مساحة الباد في عام 2014، قبل أن تستعيد القوات 
)األناضول( العراقية هذه األراضي بعد قتال استمر سنوات.  

 400 ألف طفل )تحت سن الخامسة( على األقل 
ّ
قالت منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسيف( إن

 أكثر 
ّ
في منطقة كاساي املضطربة في الكونغو، يعانون من سوء التغذية الحاد. وذكرت املنظمة أن

من عام من العنف الدموي والتشريد وانخفاض اإلنتاج الزراعي ساهم في هذه املشكلة. وأضافت 
 األطفال قد يلقون حتفهم العام املقبل إذا لم يحصلوا على مساعدات طارئة. تابعت املنظمة 

ّ
أن

 نحو 220 مركزًا صحيًا في املنطقة تعرضت للتدمير أو تضررت، كما أهملت املحاصيل، 
ّ
الدولية أن

)أسوشييتد برس( وجرى تهجير 1.4 مليون شخص. 

400 ألف طفل كونغولي يعانون من سوء تغذية حادعودة أكثر من 2.8 مليون نازح عراقي إلى مناطقهم

العالقات  شكل  على  السورية  ــة  األزم انعكست 
ومــروان،  فاطمة  مع  حــدث  مثلما  الزوجية، 
فاطمة  تقول  إدلــب.   ريف  في  يعيشان  زوجــان 
إّن »األزمة علّمتنا أن نكسر حواجز كثيرة. فبعدما 
مدرّسة  أعمل  صرت  المادية،  أحوالنا  تراجعت 
المنزل،  أعمال  أعباء  ازدادت  وبعدما  خاصة. 
حياته،  في  المطبخ  يدخل  لم  الذي  مروان  صار 

يساعدني في كّل شيء«.

كسر الحواجز

مــعــانــاة الــاجــئــن الــقــّصــر، الــذيــن عــاشــوا تــجــارب 
مأساوية قبل الوصول إلى دول اللجوء، كبيرة. لم 
يعرف هؤالء األمان أو االستقرار، ما يدفع بعضهم 
إلــى الــهــرب ودخـــول عــالــم الجريمة. وأظــهــر تقرير 
جديد صــادر عن مراقب الدولة لحقوق الطفل في 
من  يختفون  الــذيــن  القّصر  الاجئن  أّن  الــســويــد، 
بارتكاب  املطاف  بهم  ينتهي  ما  غالبًا  مساكنهم، 

ــول آنــــا كــاريــن  ــقـ ــة إلــــى الـــبـــغـــاء. وتـ ــافـ جــــرائــــم، إضـ
القّصر  إّن الاجئن  الدولة،  بوكفيست عن مراقب 
يحملون  السويد،  إلى  الذين يشقون طريقًا شاقًا 
معهم تجارب الحرب واإلرهاب والتهديدات وأعمال 
بــعــدهــا، يــوضــعــون فــي مساكن لاجئن،  الــعــنــف. 
ويتعرضون لتهديدات وأعمال عنف واعتداءات، ما 

يرغمهم على الهرب من مساكنهم.

الذين  القّصر  الاجئن  أعــرب عنه 41 من  هــذا ما 
 1700 نحو  أن  إلــى  يشار  مــن مساكنهم.  اختفوا 
مراهق وطفل اختفوا من مساكنهم خال السنوات 
الثاث األخيرة. وردًا على سؤال لـ »راديو السويد« 
عن األسباب التي تدفع الاجئن القّصر إلى العيش 
ن لهم، تقول   من املنازل التي تؤمَّ

ً
في الشوارع بدال

بوكفيست إن املراهقن ال يرون مخرجًا آخر. وفي 

من  الجنسي  للتحّرش  يتعرضون  كثيرة،  أحيان 
قبل أشخاص يفترض أن يعتنوا بهم.

تضيف بوكفيست: »غالبية املراهقن أفادوا بأنهم 
اختفوا ألشهر عدة من دون أن يحاول أحد البحث 
للبحث  أنظمة  تأسيس  أهمية  إلــى  عنهم«، مشيرة 
عن الاجئن القّصر بما يشبه عمليات البحث عن 

األطفال اآلخرين بشكل عام.
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في بلجيكا، عدد ال بأس به من المهاجرين غير الشرعيين. هؤالء إما 
يرغبون في البقاء أو هي بالنسبة إليهم مجرّد محطة عبور. في كل 

األحوال ال بّد من أن يلقى هؤالء معاملة إنسانية الئقة

األفران تغري المواطنين

ال غنى عن الخبز في الجزائر

1819
مجتمع

بروكسل ـ لبيب فهمي

ــن حـــديـــقـــة مـــاكـــســـيـــمـــيـــلـــيـــان فــي  ــ مـ
مـــديـــنـــة بـــروكـــســـل، حـــيـــث يــتــجــّمــع 
الليل  فــي  مهاجرون ال مــأوى لهم، 
كما فــي الــنــهــار، أطــلــق مــواطــنــون بلجيكيون 
هــؤالء  باستضافة  تقضي  إنــســانــّيــة  مــبــادرة 
وتقديم املساعدة لهم. وما يقوم به الناشطون 
يـــكـــون فـــي الـــلـــيـــل، بــعــدمــا يـــفـــرغ مــبــنــى إدارة 
وبعدما  للحديقة  املــجــاور  الــاجــئــني  شـــؤون 

 الحركة في املكان.
ّ

تخف
 مساء، يتكرر املشهد نفسه. من جهة، 

ّ
في كل

ومن  دورهــــم.  ينتظرون  املهاجرين  عــشــرات 
الــجــهــة األخـــــرى، مــتــطــوعــون يــســهــرون على 
الــتــنــظــيــم، قــبــل أن تـــغـــادر الـــســـيـــارات املــكــان 
واحدة تلو األخرى. تحت جنح الظام ُينقل 
املــهــاجــرون لقضاء ليلة دافــئــة فــي مــكــان ما 
ـــه فــي كــل لــيــلــة، تجري 

ّ
فــي بلجيكا. ُيــذكــر أن

مساعدة نحو 250 شخصًا بحسب ما يفيد 
الناشطون.

واملبادرة أتت لتجنيب هؤالء املهاجرين البقاء 
في العراء وسط البرد، وكذلك لتجنيبهم خطر 
االعتقال. وفي السياق، سّجل أكثر من 16 ألف 
مواطن بلجيكي اسمه على صفحة »فيسبوك« 
للمهاجرين،  املــواطــنــني  دعــم  بمنصة  خــاصــة 
مــنــذ إنــشــائــهــا فــي سبتمبر/ أيــلــول املــاضــي. 
 عــدد هــؤالء يتزايد، دعــا مطلقو املنّصة 

ّ
وألن

إلى إنشاء مجموعات إقليمية وفرعية.
ــــات وأفــــــــراد  ــائـ ــ ــم عــــــــادة عـ ــ ــفــــون هـ ــيــ واملــــضــ
يقطنون بمفردهم، باإلضافة إلى أشخاص 

ل 
ّ

األمتار. يقول املهاجر السوداني الذي فض
ــه »من 

ّ
عــدم ذكــر اسمه لـ«العربي الجديد«، إن

ــه ســوف  ــ ـ
ّ
ـــا أن

ّ
األفـــضـــل أن يـــعـــرف الــــواحــــد مـــن

ه لن يضطر إلى 
ّ
ُيستقبل في الحّي نفسه وأن

 »تغيير 
ّ
الــحــديــقــة«. يــضــيــف أن إلـــى  الـــعـــودة 

ني ما 
ّ
 ليلة أمر صعب. أشعر بأن

ّ
املكان في كل

ني ونصف السنة. وأنا 
َ
زلت أسافر منذ سنت

لــدّي  إذ ليس  أبــقــى باملابس نفسها،  بــذلــك، 
وقت لغسلها«. وتأمل صوفي أن تكون قادرة 
 من خال »املجموعات 

ّ
على التوّصل إلى حل

ــــوف تــتــمــّكــن  ــتـــي سـ الـــفـــرعـــيـــة فــــي األحــــيــــاء الـ
والتنسيق  واملابس  الطعام  جمع  من  كذلك 

لغسلها كذلك«.
ومــــــاذا بــعــد هــــذه املـــســـاعـــدة؟ ســـــؤال يــطــرحــه 
مـــشـــاركـــون كـــثـــيـــرون. ويــشــيــر فـــرانـــســـوا وهــو 
شاب بلجيكي استضاف مهاجرًا غينيًا أليام 
 »الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، 

ّ
عّدة، إلى أن

استضافته مجموعة من األشخاص ملّدة ثاثة 
 املــحــامــني الـــذيـــن اســتــشــرنــاهــم 

ّ
أســابــيــع. لــكــن

 فــــرص حــصــولــه عــلــى الــلــجــوء 
ّ
أفــــادونــــا بـــــأن

ضئيلة جــــدًا. لـــذا نــحــن ال نــعــرف مــا الــعــمــل«. 
زالت  ما  البلجيكية  اللجوء  سياسة   

ّ
أن ُيذكر 

صارمة. يضيف فرنسوا لـ »العربي الجديد«: 
الذين  الضيوف  لهؤالء  نقول  مــاذا  نعرف  »ال 
لم  هم 

ّ
ولكن أصــدقــاء  وأصــبــحــوا  استقبلناهم 

يــأتــوا مــن بــلــد فــي حــالــة حـــرب أو مــن منطقة 
مــضــطــربــة يــتــعــّرضــون فــيــهــا إلـــى االضــطــهــاد 
واصــلــوا  واضــحــة:  بلجيكا  رســالــة  شخصيًا. 
ــلــون 

ّ
ــؤالء يــفــض ــ  هـ

ّ
ــى أن طــريــقــكــم«. ويــلــفــت إلــ

االلتحاق ببريطانيا.

لجأت أفران عدة إلى
اآلالت الكهربائية بدًال من 

تلك التقليدية

تحت جنح الظالم يُنقل 
المهاجرون لقضاء ليلة 

دافئة في مكان ما

يـــتـــشـــاركـــون غـــرفـــًا مــســتــأجــرة وهــــم طــاب 
بــمــعــظــمــهــم. صــــوفــــي عـــلـــى ســـبـــيـــل املــــثــــال، 
تــتــشــارك مــنــزاًل مــع ســتــة أشــخــاص آخــريــن 
بــروكــســل، وقـــد وافـــقـــوا جميعهم على  فـــي 
 أسبوع. وكانت 

ّ
استضافة مهاجر واحد كل

صوفي قد سّجلت اسمها على موقع املنصة 
عــلــى اإلنــتــرنــت قــبــل نــحــو شــهــر بحسب ما 
 »ثّمة 

ّ
تخبر »العربي الجديد«، موضحة أن

ثاثة أنواع من العروض إّما تأمني اإلقامة 
أو النقل أو املساعدة. وأنا لم أندمج فعليًا 
في املبادرة إال في األسبوع الثاني، كواجب 
 صعوبة العملية، بالنسبة إلى 

ّ
مدني«. لكن

املضيفني، تكمن في العثور على سائق لنقل 
املهاجر من حديقة ماكسيميليان إلى مكان 
مبيته. فوسائل النقل العام غير مضمونة، 
ب األمر 

ّ
وهي خطرة عليه. بالتالي قد يتطل

وقــتــًا لــتــأمــني الــنــقــل، بــحــســب صــوفــي التي 
ه »من الضرورة التحلي بالصبر«. 

ّ
أن تؤكد 

 »ميزة التعاون مع أشخاص 
ّ
وتشير إلى أن

آخرين تبرز هنا، إذ يمكن تقسيم املهام ما 
الغرفة  وإعـــداد  اإلنترنت  عبر  بــني تسجيل 
للضيف والتسّوق والطهي والترحيب به«.

ــهــــدي كــــاســــو وهــــــو مــن  ــقــــول مــ ــه، يــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
األعـــضـــاء املــؤســســني ملــنــصــة دعــــم املــواطــنــني 
ــا ألـــف شخص 

ّ
ـــه »فـــي الــبــدايــة كــن

ّ
لــاجــئــني، إن

مــســّجــلــني فــي مــجــمــوعــة فــيــســبــوك، وكــــان من 
السهل إدارة األمر. لكن، مع انضمام عدد كبير 
من املضيفني والسائقني، وصل عدد الرسائل 
عة، مئات في 

ّ
الواردة إلى مستويات غير متوق

اليوم الواحد«. وهو األمر الذي دفع املنظمني 

البدء  إلــى  األول،  تشرين  أكــتــوبــر/  نهاية  فــي 
الفرعية، بحسب  املجموعات  أولــى  إنشاء  في 
لـ »العربي  املــدن. ويشرح كاسو  املناطق وثــم 
ه »حاملا يصل عدد أفراد مجموعة 

ّ
الجديد« أن

ـــه ُيـــصـــار إلــــى إنــشــاء 
ّ
إقــلــيــمــيــة إلــــى ألـــــف، فـــإن

مجموعات فرعية. وتسمح هذه الطريقة على 
املستوى املحلي بإنشاء شبكات بني املضيفني 
ــالــــي تــجــنــيــب  ــتــ ــالــ ــا، وبــ ــهـ ــفـــسـ ــة نـ ــقـ ــطـ ــنـ مـــــن املـ
ماكسيميليان  حديقة  إلى  العودة  املهاجرين 

بني ليلة وأخرى على سبيل املثال«.
ــاء  ــى إنـــشـ ــ ــاق، تـــســـعـــى صــــوفــــي إلــ ــيــ ــســ فــــي الــ
استقبالها  بعد  حّيها  فــي  فرعية  مجموعة 
تـــقـــول: »كـــــان محتشمًا  مـــهـــاجـــرًا ســـودانـــيـــًا. 
وبالكاد يتكلم. وفي اليوم التالي فقط أدركت 
كم كــان األمــر صعبًا بالنسبة إليه. فاملراحل 
ســريــعــة. نــأتــي الصطحابه فــي الــحــديــقــة، ثم 
يستقل شاحنة أو سيارة مع رجل ال يعرفه، 
إلــى املبيت مع نــاس ال يعرفهم. هذا  لينتقل 
وكانت  بطريقة سريعة«.  تقّبله  أمــر يصعب 
ــتــــارت لــلــشــاب الـــســـودانـــي  املــجــمــوعــة قـــد اخــ
ــــوف تــســتــقــبــلــه فــــي الــلــيــلــة  ــتـــي سـ الـــعـــائـــلـــة الـ
الــتــالــيــة فــي مــنــزل آخـــر، عــلــى بــعــد مــئــات من 

ال تخلو موائد الجزائر 
من الخبز، حتى أن نسبة 

استهالكه تعد مرتفعة 
في البالد. كذلك، يعمل 

كثيرون في صناعة الخبز، 
الذي كثيرًا ما يُرمى بسبب 

عدم الحاجة إليه

الجزائر ـ عثمان لحياني

بالخبز  الجزائريني  عاقة   
ّ
إن الــقــول،  يمكن 

ــًا مــن  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــدة، إذ يـــشـــكـــل جـــــــــزءًا أسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وطـ
الغذائية  العناصر  مــن  والخبز  يومياتهم. 
ــدا عــــن كــونــه  ــ األســـاســـيـــة عـــلـــى الــــطــــاولــــة، عـ
ــرّدد الــجــزائــريــون  ــادة مــا يــ مــصــدر رزق. وعــ
أنــهــم يعملون لــتــأمــني »خــبــز أوالدهـــــم«، أي 
طــعــامــهــم وشـــرابـــهـــم وكــــل مـــا يــحــتــاجــونــه. 
ويقولون أيضًا، إنهم يركضون وراء الخبز، 
أي يستمرون في العمل بهدف تأمني حياة 
هناك«،  رماني  و«الخبز  لعائاتهم.  كريمة 
أي أن وظيفتي فرضت علي االنتقال للعمل 
ــان. والـــخـــبـــز بــمــعــنــى الــطــعــام  ــكــ ــذا املــ ــ فــــي هـ
مقدس لدى الجزائريني. وإذا ما رأى أحدهم 
يحملها  األرض،  عــلــى  مــرمــيــة  خــبــز  قــطــعــة 
ويقبلها ويضعها في مكان مناسب حتى ال 

تدوسها األرجل.
الكبير  استهاكهم  الجزائريني  عن  وُيعرف 
دول  مع  باملقارنة  مرتفعة  والنسبة  للخبز، 
أخــرى. وتعّد الجزائر، التي ال يتجاوز عدد 
ســكــانــهــا 42 مــلــيــون نــســمــة، خـــامـــس دولـــة 
مصدرة للقمح. لذلك، ليس مستغربًا توّجه 
الــعــديــد مـــن الـــجـــزائـــريـــني لــصــنــاعــة الــخــبــز. 
وتــدعــم الـــدولـــة ســعــر الــخــبــز مــن خـــال دعــم 
سعر القمح املستورد، كما تتحكم في سعره. 
وُيمنع على املخابز رفع سعره وتجاوز تلك 
الحكومة  أن  قبلها، خصوصًا  مــن  املــحــددة 
تدرك حساسية رفع أسعار الخبز بالنسبة 
لعموم الشعب، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى 
مشاكل اجتماعية الباد في غنى عنها في 

الوقت الحالي.  
مليون   50 مــن  أكــثــر  الــجــزائــريــون  يستهلك 
رغــــيــــف يــــومــــيــــًا، مـــــا يـــــعـــــادل نــــحــــو رغـــيـــف 
الواحد، بحسب  للشخص  الرغيف  ونصف 
ــام  غــيــر رســمــيــة نــشــرهــا اتــحــاد التجار  ــ أرقـ

ــذه الـــــزيـــــادة، وأكـــــــدت أن الــحــكــومــة  ــ عـــلـــى هـ
تواصل دعم أسعار الخبز وغيره من املواد 
ــارعـــت إلـــى دعــــوة أصــحــاب  األســـاســـيـــة. وسـ
األفــران إلى التريث وإلغاء الزيادة واعتماد 
الــســعــر املـــرخـــص مـــن قــبــلــهــا، فـــي وقـــت دعــا 
اتحاد الخبازين إلى تشكيل لجنة مشتركة 
ــوزارة واالتــــحــــاد لــلــنــظــر فـــي مــشــاكــل  ــ ــ بـــني الـ
الخبازين، وتقديم مقترحات لزيادة دعمهم 

في املــواد األولية الضرورية، وإعــادة النظر 
الــتــكــالــيــف املتعلقة بــالــغــاز والــكــهــربــاء،  فــي 
 عن الضرائب املفروضة على املخابز، 

ً
فضا

وهــــي اإلجـــــــــراءات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا زيــــادة 
هامش الربح بالنسبة للخبازين.

تــحــتــوي األفـــــــران عــلــى أنــــــواع مــخــتــلــفــة من 
ــاع نــســبــة اســتــهــاك  ــ ــفـ ــ  ارتـ

ّ
الـــخـــبـــز. كـــمـــا أن

إلــى عدم  تــدفــع الخبازين  الــبــاد  الخبز فــي 
إعـــــداده. تعمد  إيــــاء اهــتــمــام كــبــيــر بكيفية 
بالزيتون،  الخبز  إعـــداد  إلــى  األفـــران  بعض 
مـــادة الشعير، وغــيــر ذلـــك. يقول  أو تضيف 
مـــحـــمـــد بـــــوكـــــروح، الـــــــذي يـــمـــلـــك أحـــــد أقــــدم 
الــجــزائــر، إن  املخابز فــي منطقة ميلة شــرق 
مــذاق الخبز ونــوعــه لــم يعد كما كــان خال 
املــواد  إدخــال بعض  إن  إذ  السابقة،  العقود 
فــي صناعته جعل مــذاقــه مختلفًا، وهــو ما 
ــًا، بــاســتــثــنــاء الــخــبــز  ــر عــلــى ســـعـــره أيـــضـ أثــ

 الـــعـــادي الــــذي حــــّدد ســعــره بــشــكــل رســمــي.  
ــت فــــي صـــنـــاعـــة الـــخـــبـــز فــي  ــ ثـــّمـــة تـــطـــور الفـ
الــجــزائــر، وقــد لــجــأت أفـــران عــدة إلــى اآلالت 
ويــرى  التقليدية.  تلك  مــن  بـــداًل  الكهربائية 
الخبز مذاقه.  أفقد  ذلــك  أن  املواطنني  بعض 
أن  رغــم  التقليدية  ــران  األفـ مــن  القليل  وبقي 
طاقتها  فيما  مرتفعة،  تعد  صيانتها  كلفة 
األفــران  مع  باملقارنة  متواضعة،  اإلنتاجية 
ــتـــي يــمــكــن الــتــحــكــم فــــي درجــــة  الـــحـــديـــثـــة الـ

حرارتها ونسبة إنتاجها. 
غــالــبــًا، تــعــتــمــد الـــعـــائـــات الـــجـــزائـــرّيـــة على 
األفــــران لــشــراء حاجتها مــن الــخــبــز، بسبب 
ــي الـــجـــزائـــر  ــا يـــعـــرف فــ الــــتــــراجــــع الـــكـــبـــيـــر ملــ
بخبز »املطلوع« أو خبز الــدار، وهــو الخبز 
الــتــقــلــيــدي الــــذي يــصــنــع فــي الــبــيــت. وهــنــاك 
العائات  عليه  تعتمد  الــذي  الطيني  الــفــرن 
الجزائرية املقيمة في الريف، وهو عبارة عن 
الــطــني على شكل بيضة،  مــن  فــرن مصنوع 
ــه فــتــحــة كـــبـــيـــرة، يـــوضـــع فــيــهــا الــحــطــب  ــ ولـ
يوضع  ثم  النار حتى يصير جمرًا،  وتوقد 
العجني على صحن حديدي أو طيني حتى 
ــد ســاهــمــت  ــ يــصــبــح مـــطـــهـــوًا ونـــاضـــجـــًا، وقـ
عوامل عدة في التقليل من إعداد هذا الخبز، 
املــرأة إلــى العمل والتحوالت  بسبب خــروج 
االجــتــمــاعــيــة الــتــي حــدثــت فــي بنية األســـرة 
الجزائرية، فيما تعمد بعض العائات إلى 
صناعة الخبز التقليدي وبيعه في األسواق 
والــطــرقــات، خصوصًا فــي املــنــاســبــات، على 
العمل  غــرار شهر رمضان. ويساعدهم هــذا 

على كسب املال. 
الشمال والــوســط خبزهم،  كــان لسكان  وإذا 
فــــإن لــســكــان بــعــض املــنــاطــق فـــي الــصــحــراء 
خــبــزهــم أيـــضـــًا، عــلــمــًا أنــــه ُيــصــنــع بــعــنــايــة 
خـــاصـــة. تــوقــد الـــنـــار عــلــى الـــرمـــل، وبــعــدمــا 
تتوفر كمية من الجمر، يوضع العجني في 
الرمل، ويلقى عليه الجمر، ويترك لفترة من 
الرمل  من  وتنظيفه  استرجاعه  قبل  الوقت 

وتقديمه على مائدة الطعام.
بالخبز  التبذير  ترتبط مسألة  ذلــك، ال  إلــى 
ــــواع األطــعــمــة،  فــقــط، بـــل أيــضــًا بمختلف أنـ
التي ترمى، من دون أن يكون هناك حرص 

على توزيعها على الفقراء، أو غير ذلك.

املشكلة  تكمن  وال  الــجــزائــريــني.  والحرفيني 
الخبز،  مــن  الــجــزائــري كميات  فــي استهاك 
فــي حاويات  التي ترمى يوميًا  فــي تلك  بــل 
الــقــمــامــة. واقـــع يــدفــع بــعــض املــواطــنــني إلــى 
املطالبة  وبالتالي  استيائهم،  عــن  التعبير 
برفع سعر الخبز في حال كان سيساهم في 

الحد من التبذير. 
الحدث األساسي في  الخبز  كــان  قبل فترة، 
الــبــاد، حــني قـــّرر عــدد مــن أصــحــاب املخابز 
رفع سعر الرغيف من 10 دنانير )نحو 0.08 
دوالر( إلى 15 دينارًا )0.13 دوالر(، من دون 
التجارة.  مــع وزارة  أو تنسيق  إنـــذار  سابق 
هـــذا الـــقـــرار الــعــشــوائــي أحـــدث جــــدااًل كبيرًا 
فــي الــوســط الــســيــاســي وقــلــقــًا فــي األوســـاط 
الـــشـــعـــبـــيـــة، خـــصـــوصـــًا الــــعــــائــــات الــفــقــيــرة 

واملتوسطة الحال.
ــة  ــريـ ــزائـ الـــجـ ــارة  ــجــ ــتــ الــ وزارة  ــرضــــت  ــتــ واعــ

مهاجرون نزالء 
في منازل بلجيكا

مأساة المهاجرين 
التونسيين في إيطاليا

عدد المهاجرين الذين 
يغادرون إلى إيطاليا 
شهد نهاية الصيف 
الماضي زيادة كبيرة

تونس ـ وليد التليلي

مــنــذ ســـنـــوات، تـــحـــاول الــســلــطــات الــتــونــســيــة، 
وبــمــا أتــيــح لــهــا مـــن وســـائـــل، إمـــســـاك الخيط 
األول الذي قد ينهي مأساة أبنائها املوجودين 
فــي إيــطــالــيــا. وهـــؤالء إمــا مــهــاجــرون ســرّيــون 
مــوقــوفــون فــي مــراكــز خــاصــة، أو مسجونون 
مـــوزعـــون عــلــى أكــثــر مـــن مــديــنــة إيــطــالــيــة، أو 
ــبـــدي الــســلــطــات  ـ

ُ
ــر لـــهـــم. وال ت مـــفـــقـــودون ال أثــ

معلومات  لتقديم  واضــحــة  جــديــة  اإليــطــالــيــة 
وافـــيـــة لــشــبــكــات املــجــتــمــع املـــدنـــي الــتــونــســيــة 
واإليطالية، التي تسعى من دون جــدوى إلى 
وضع حد لهذه املأساة املستمرة منذ سنوات، 
عــلــمــًا أنـــهـــا قــضــيــة خــطــيــرة تــتــعــلــق بــحــقــوق 
ــــي. وقـــد  ــــدولـ ــان وتـــرتـــبـــط بـــالـــقـــانـــون الـ ـــســ اإلنـ
تجاوزت السلطات اإليطالية القانون بحسب 
أي دور لاتحاد  مراقبني تونسيني، من دون 
األوروبــــــــي واألمــــــم املـــتـــحـــدة، رغــــم أن أحـــداثـــًا 
دت الرأي العام الدولي ملصلحتها.

ّ
مماثلة جن

ق األمر بعشرات أو مئات التونسّيني، 
ّ
وال يتعل

بل باآلالف منهم، الذين ألقت بهم أوهام أوروبا 
فـــي جــحــيــم الــســجــون ومـــراكـــز الــتــوقــيــف، من 
دون أي اعتبار أو اهتمام باملفقودين. وكانت 
قد  إيطاليا  في  التونسيني  املفقودين  عائات 
هددت ببدء إضراب عن الطعام. وتؤكد عضو 
اللجنة الوطنية للبحث عن حقيقة املفقودين 
فـــي إيـــطـــالـــيـــا، مــنــيــرة بـــن شـــقـــرا، أن األمـــهـــات 
الـــلـــواتـــي فـــقـــدن أبـــنـــاءهـــن يــبــلــغ عـــددهـــن 504 
أمهات، ستة منهن حاولن االنتحار من خال 

حرق أنفسهن، وقد توفيت اثنتان.

ــيـــة لــلــهــجــرة أن عــدد  ــد املــنــظــمــة الـــدولـ ــؤّكــ وتــ
املهاجرين الذين يغادرون تونس إلى إيطاليا 
ــادة كبيرة،  شــهــد نــهــايــة الــصــيــف املــاضــي زيــ
مـــؤكـــدة وصـــــــول1357 تــونــســيــًا إلـــى الــســاحــل 
اإليطالي، في حني أن أكثر من 1400 وصلوا 

خال شهر سبتمبر/ أيلول وحده.
وكانت رئيسة لجنة التونسّيني في الخارج، 
إحصائيات  أن  أكـــدت  قــد  الجبابلي،  ابــتــســام 
 2037 وجـــــود  إلــــى  تــشــيــر  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
وزيــر  ودعــا  اإليطالية.  السجون  فــي  تونسيًا 
الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، في 
لقاء مع رؤساء البعثات القنصلية املعتمدين 
في إيطاليا، إلى مزيد من االهتمام بالسجناء 
التونسيني فــي إيــطــالــيــا، وضــــرورة اإلحــاطــة 
ــامـــني لـــلـــدفـــاع  ــحـ ــــن خــــــال تـــســـخـــيـــر مـ ــم مـ ــهـ بـ
عـــن مــصــالــحــهــم، والـــســـمـــاح لــهــم بــاالتــصــال 

بعائاتهم في تونس.
ــد تــونــســي رســـمـــي إلــــى إيــطــالــيــا  وتـــوّجـــه وفــ
يــضــم أعـــضـــاء الــبــرملــان املــمــثــلــني عـــن دائـــرة 
للهجرة لبحث هذا  الــدولــة  إيطاليا وكــاتــب 

املــلــف. يــقــول الــنــائــب عــن حــزب نـــداء تونس 
ومــمــثــل الــجــالــيــة الــتــونــســيــة فـــي إيــطــالــيــا، 
محمد  التونسي،  البرملان  باسم  واملتحدث 
ــارة  ــ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »زيـ ــــوف، لـ بـــن صـ
أيـــام تــأتــي في  الــتــي تستمر ثــاثــة  إيطاليا 
إطار متابعة أوضاع املهاجرين التونسيني 
غــيــر الــنــظــامــيــني والـــوافـــديـــن بــوســائــل غير 

اآلونــة  فــي  اإليطالية  السواحل  إلــى  شرعية 
األخيرة«.  

وتشمل الــزيــارة لــقــاءات مــع وزيــر الداخلية 
اإليــطــالــي مــاركــو مينيتي، ومــســاعــد وزيــر 
اإليطاليني  املسؤولني  من  وعــدد  الخارجية 
للوقوف على أوضاع املهاجرين التونسيني 
العالقني لدى السلطات اإليطالية في مراكز 

ــواء. ويــفــتــرض بــحــث عــاقــات الــتــعــاون  ــ اإليــ
بــني رومـــا وتــونــس فــي مــجــال الــهــجــرة غير 
الــشــرعــيــة، والـــــدور الــــذى تلعبه تــونــس في 
إدارة تدفق املهاجرين وسبل حماية الحدود 

البحرية التونسية. 
ويــقــول بــن صــوف إن معالجة الــهــجــرة غير 
ــهــا أمــنــيــًا مـــن خــال 

ّ
الــشــرعــيــة ال يــمــكــن حــل

الرقابة وماحقة  تحصني الحدود وتشديد 
املهاجرين، بل في إطار اجتماعي اقتصادي 
االجتماعية واالقــتــصــاديــة  الــظــروف  يــراعــي 
الذين  املهاجرين  غالبية  إليها  ينتمي  التي 
فــقــدوا األمـــل والــثــقــة، ويــبــحــثــون فــي قـــوارب 
ــــروف الــعــيــش،  ــــوت عـــن ســبــل لــتــحــســني ظـ املـ
ــقـــول بن  حــتــى لـــو كــلــفــهــم ذلــــك حــيــاتــهــم. ويـ
صـــوف إن وضـــع املــهــاجــريــن غــيــر قــانــونــي، 
إلى  اإليطالية  السلطات  تدفع  أن  لكن يجب 
االستثمار في تونس بصفة مباشرة أو عبر 
موقعها املميز في االتحاد األوروبي، بهدف 
األمــر  عــمــل،  فـــرص  التنمية وتــأمــني  تحقيق 
الــــذي يــســاهــم فـــي الــحــد مـــن عـــدد الــوافــديــن 

الباحثني عن عمل خارج بلدانهم.
ــانـــب اإليـــطـــالـــي  ــجـ ــد بــــن صـــــوف أن الـ ــؤكــ ويــ
ــــودًا لــدفــع االســتــثــمــار في  ــّدم وعـ ــ مــتــفــهــم، وقـ
ــك الــنــيــة فـــي دعــم  تـــونـــس. والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــ
ــامـــج تـــوســـيـــع مــــشــــروع ديـــــــوان »رجـــيـــم  بـــرنـ
مــعــتــوق« فـــي الــجــنــوب الــتــونــســي. ويــهــدف 
هذا املشروع إلى تنمية املنطقة الصحراوية 
ــــدود الـــتـــونـــســـيـــة مــــن خـــال  ــــحـ وتـــحـــصـــني الـ

إعمارها وتنميتها.
املــــاضــــي،  األول  كـــــانـــــون  ديــــســــمــــبــــر/  ــي  ــ ــ وفـ
قـــــال رئــــيــــس املـــنـــتـــدى الـــتـــونـــســـي لــلــحــقــوق 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، عــبــد الــرحــمــان 
انعقدت في  نــدوة صحافية  الهذيلي، خــال 
بطريقة  مهاجر  ألــف   35 نحو  إن  العاصمة، 
انطاقًا  املتوسط  البحر  غير شرعية عبروا 
ــن الـــشـــواطـــئ الــتــونــســيــة بـــاتـــجـــاه أوروبـــــا  مـ
منذ انــدالع الــثــورة، مشيرًا إلــى أن الحكومة 
تــؤكــد أن عـــدد املــهــاجــريــن الــتــونــســيــني غير 

النظاميني يبلغ 20 ألف شخص فقط.

ــق الــنــجــاح فـــي الـــحـــيـــاة؟ فـــّكـــر في 
ّ
ــحــق

ُ
هـــل ت

ــك، بــــل ونـــجـــح أيــضــًا  ــ شـــخـــص اســـتـــطـــاع ذلــ
فــي كسب املـــال. فــّكــر فــي شخص قـــادر على 
تـــجـــاوز املــشــاكــل واالســـتـــفـــادة مـــن الــفــرص 
ــقـــوة  ــالـ ــر بـ ــعـ ــفــــســــه، وآخــــــــر يـــشـ وتــــطــــويــــر نــ
الــجــســديــة والــنــفــســيــة واالجــتــمــاعــيــة. هكذا 
ــم الــــنــــجــــاح واالزدهــــــــــــــار. وفـــي  ــلـ ــعـ يـــصـــف الـ
كان  ما  باحثون  استعرض  دراســة حديثة، 
ــار الــبــشــر، ودرســـوا  ُيــعــرف عــن كيفّية ازدهــ
العوامل الشخصية والبيئية، وخلصوا إلى 
أربع عرضتها مجلة »سايكولوجي  نتائج 

توداي«، كالتالي:

1- نظرة إيجابية: »أرى خيرًا في املستقبل«
ــفــــاؤل والــتــخــطــيــط  ــتــ الــ  

ّ
أن ــاث  ــ ــحـ ــ ــــبــــنّي األبـ

ُ
ت

يــرتــبــطــان بتحقيق  لــلــمــســتــقــبــل  بــإيــجــابــيــة 
االزدهــــــــــار. وهــــــذا ُيـــســـاعـــدك عـــلـــى الــتــعــامــل 
ــــال مــمــارســة  مــــع اإلجــــهــــاد واملــــحــــن، مــــن خـ
ــداًل من  الــنــشــاطــات واالســتــمــرار فــي املــهــام بـ
 
ّ
الــتــخــلــي عــنــهــا. ويــشــيــر الــبــاحــثــون إلــــى أن

الصدق مع النفس والتمّسك بالقيم يقودان 
إلى تحقيق االزدهار أيضًا. 

اتصال  »أنــا على  والروحانيّة:  التديّن   -2
مع الكون بطريقة ذات مغزى«

أو  الــتــدّيــن  يرتبط  الــنــاس،  لبعض  بالنسبة 
اإليــمــان أو الــعــاقــة مــع قـــوة أكــبــر أو وجــود 
أبحاث  ظهر 

ُ
باالزدهار. وت مجتمع روحاني 

أهمية الروحانية في هذا اإلطار. نقطة القوة 
الــروحــانــيــة، والــتــي تجعل للحياة  هنا هــي 

مثل  الشخصية  املمارسات  ومــغــزى.  معنى 
التأّمل والصاة وقضاء الوقت في الطبيعة 
لكثيرين.  بالنسبة  للروحانية  مصادر  هي 
وحــــني يــرتــبــط ذلــــك بــأشــخــاص آخـــريـــن في 
ــاط قــــــوة أخـــــــرى مــثــل  ــقــ املـــجـــتـــمـــع، تـــظـــهـــر نــ

االمتنان، وبالتالي االزدهار. 

أن  »أحـــــــــاول  استباقيّة:  شخصية   -3
أتحّدى نفسي«

يبحثون  الفاعلون  أو  االستباقّيون  الناس 
الــفــرص. هــذه رغبة داخلّية تشعر بها  عــن 
ــّدي  ــــيء مــــا وتـــحـ ــريـــد مــتــابــعــة شـ عـــنـــدمـــا تـ
ــال، فــــإن املــدرســني  ــثـ نــفــســك. عــلــى ســبــيــل املـ
الــذيــن يــنــخــرطــون فــي عملية صــنــع الــقــرار 
ــزداد لــديــهــم فـــرص االزدهـــــار.  ــ والــتــطــويــر تـ

ــات تــعــكــس  ــبـ ــقـ ــعـ ــات والـ ــديـ ــتـــحـ مـــواجـــهـــة الـ
شجاعة ومثابرة.

مــتــحــّمــس  ــا  ــ ــ »أنـ ــدافــع:  ال أو  الحافز   -4
للتطّور« 

ز الناس هو قّوتهم 
ّ
تظهر األبحاث أن ما يحف

الداخلية ومواهبهم ومصالحهم. وهذا يؤثر 
على عاقاتهم باآلخرين. كما أن االزدهار في 
به.  تقوم  مــا  بأهمية  بإيمانك  يرتبط  العمل 
القوة هنا هي الفضول وحب التعلم وتطوير 
لــأفــراد أن يتحولوا  مــهــارات جــديــدة. يمكن 
إلى نقاط قــوة، وبالتالي يكونون أكثر قدرة 
عــلــى اتـــخـــاذ الــــقــــرارات، ســــواء فـــي عــاقــاتــهــم 

الشخصية أو في أماكن العمل. 
)ربى أبو عمو(

هكذا تحّقق 
النجاح 

في حياتك

زهير هواري

ما تزال مراكز األبحاث في الوطن العربي ذات أدوار هامشية ومحدودة، 
اع القرار والنخبة والجمهور، وبالتالي في رسم 

ّ
لجهة التأثير في صن

السياسات العامة وصياغة الوعي التقدمي النقدي العام؛ كما يحدث 
إلى  تحتاج  العناوين  وهــذه  املتطورة.  الديمقراطية  الــدول  معظم  في 
دراسات معمقة على أسس علمية ومنهجية. وعليه، لم تحتل مراكز 
األبحاث بعد املكانة التي تستحق أن تشغلها في الهيكل املجتمعي 
العام كدولة وقطاع عام وخاص وفئات وشرائح السكان. ومثل هذا 
وباإلشكاليات  ضمنها،  تتحرك  التي  بالبيئة  مباشرة  يتعلق  املــآل 
والــتــحــديــات الــتــي تــؤثــر فــي دورهـــا، ســـواء فــي مــجــال البحث العلمي 

بشكٍل عام أو في مجال صنع السياسات العامة. 
وفي أي بحث عن أدوار مراكز األبحاث العربية ال بد من أن نشير إلى 
أن العديد من مراكز األبحاث هي مجرد غطاء سياسي للحكومات 
واألجهزة، وبذلك تتعطل قدرات الباحثن على ممارسة األمانة العلمية 
والنزاهة التي يجب أن يتمتعوا بها لدى عملهم على أبحاثهم . كما 
أن عـــددًا مــن املــراكــز هــي عــبــارة عــن متنفس للعمل السياسي لدى 
املمارسات  عليهم  تمنعها  عامة  أدوار  لعب  إلــى  الطامحن  من  عــدد 
الختراقهم  مطية  عن  عبارة  األبــحــاث  يجعل  ما  األقلوية،  السلطوية 
األسوار املرفوعة أمامهم. لكن األخطر يتمثل في تنفيذ هذه املراكز 
ــول فــي كيفية مــقــاربــة املــوضــوعــات املــطــروحــة وترتيب  رغــبــات املــمِّ
مجال  في  ويضاف  املعطيات.  وتحليل  املقاربات  ونتائج  أولوياتها 
أليديولوجية  ترويجها  املراكز  هذه  تعانيها  التي  القاتلة  االعتبارات 
معينة، أو لسياسة ما. من السياسات املفروضة، ولعل هذا ما يلمسه 
متابعو أجهزة ووسائل اإلعام الذين يلحظون تعبير الباحثن الذين 
أنه  املمولة. حتى  الــدول  ملواقف  وتبريرهم  الفضائيات  تستضيفهم 
بات لك ل من الفضائيات من تستحضرهم لدعم وجهة نظر الدولة 

أو الجهة املرجعية لها. 
البحثي معتمدًا  العلمي  املوقع  التبعية ال يعود  املناخ من  هــذا  وســط 
ق باالحتياجات املجتمعية، سواء كانت 

ّ
على رؤية إستراتيجية تتعل

طرية أو إقليمية أو دولية؛ أو مرتكزًا على معطيات بحثية وأكاديمية 
ُ
ق

محايدة ورصينة وذات مصداقية عالية ال يمكن التشكيك بنزاهتها. 
تحويل  إلــى  التمويلية  التبعية  إلــى  وبالنظر  الــوضــع  هــذا  مثل  يــقــود 
تأثير  لذلك ينحسر  وتبعًا  القرار.  تابع لصانع  إلى شخص  الباحث 
الجهات  فــي بعض  لينحصر  ــات  أبــحــاث ودراســ إنتاجه مــن   مــا يتم 
املــحــدودة. واألخطر عندما تصبح تلك األبحاث في خدمة  والــدوائــر 
الـــدولـــة بمتفرعاتها وتــنــوعــهــا، وتــصــيــر هــذه   األجـــهـــزة األمــنــيــة فــي 
األخــيــرة هــي الــوحــيــدة املعنية بــمــا ينشر مــن األبــحــاث والـــدراســـات 

الستخداماتها القمعية.
)أستاذ جامعي(

االعتبارات القاتلة

ريسرش تحقيق

الخبز من 
األساسيات )أحمد 

كمال(

الخميس 14  ديسمبر/ كانون األول   2017 م  26  ربيع األول 1439 هـ  ¶  العدد 1200  السنة الرابعة
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Thursday 14 December 2017

في حديقة ماكسيميليان )دورسون أيدمير/ األناضول(

ينتظرون تحديد مصيرهم )ألبيرتو بيزولي/ فرانس برس(


