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مـن جانـب الباحثـني والنارشيـن. ويبـدو لنـا أّن الرغبـة قـد غدت 
ألصـوات  شـاملة  النـرش  سـاحات  جعـل  يف  ومتزايـدة  متوافـرة 
إىل  حاجـة  هنـاك  أن  يبـدو  ذلـك،  مـع  ولكـن  قـرسا.  املهّجريـن 
مناقشـة كيفيـة تحديـد أفضل املامرسـات ]يهـذا الصـدد[، وكذلك 
مناقشـة مـا إذا كان االلتـزام مِبعايـري الكتابة مـا يزال أمـرا مرغوًبا، 
مراعـني التسلسـالت الهرميـة املتأصلـة يف ذلـك املجـال. وميكـن 
للمؤسسـات األكادمييـة املنفتحـة الذهن، وتلك التـي تعطي قيمة 
عاليـة للكتابـة التشـاركية )بـدالً مـن املؤسسـات التـي تركـز عـىل 
املجـالت »عاليـة التأثـري« مـع متطلباتهـا األكـرث رصامـة يف املقـام 
األول(، توفـري املزيـد مـن الفـرص، عىل الرغم مـن أن هذا الترصف 
قـد ال يحـّل إشـكالية كيفيـة إرشاك املتدربـني. فالكتابة التشـاركية 
محفوفـة - كمامرسـة – بسـيل مـن التسـاؤالت يف الوقـت الحـايل. 
ونحـن نأمـل أن تشـكل تلـك األسـئلة تحديـات لنـا حتـى نعيـد 
تصورنـا  وكذلـك  لآلخريـن،  أبحاثنـا  نوصـل  أن  لكيفيـة  تصورنـا 
للعمـل مـع املهجريـن قـرًسا  كأشـخاص قادريـن – كـوكالء عنـا- 

عـىل التعبـري عـن حقائقهـم املعيشـية ومعارفهـم املخفيـة.
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باحثة دكتوراه يف القانون والتنمية، جامعة تيلبورغ

1. لقد أجاءين اإللهام من عدد من املنصات التي تعرض روايات الالجئني الفردية،  
كمؤلفات حكايات الالجئني، وحرب الكتاب املنفيني، واألرخبيل وأدب العرب. فهذه 

املؤلفات وغريها تتحدى االفرتاضات السائدة حول املعرفة والقصة والسلطة وذلك من 
خالل إعطاء مساحة لعرض تجارب املهاجرين القرسيني عىل املأل. 

2. هذه مجلة تم إنشاؤها بواسطة أرشيف الالجئني الحي يف جامعة رشق لندن. إصدار 
bit.ly/displaced-voices-journal :خاص متوافر عىل الرابط

نعيمة إسامعيل، سيده حسني، رشيفة شاكرية )التي كانت ترتجم لسيدة حسني(، باريسا   .3
آيل وعريفة سلطانة هي أصوات مَتثل املجتمعات الصومالية واألفغانية والروهينغية

4. يتجنب املؤلف يف هذا املقال استخدام األحرف الكبرية »الغربية« من أجل التأكيد 
بشكل أكرث بساطة عىل الحاجة إىل فكرة الالمركزية. 

5. حصلت عىل التدريب ملجلة ESOL التعليمية خالل تدريس النساء قادمات من 
bit.ly/reflect-esol-resource-pack خلفيات اللجوء

6. سرتى اسمي يف العدد الخاص مدرًجا إىل جانب املؤلفني املشاركني ولكن بأدوار مختلفة 
- ككاتب مشارك أو كمحرر - اعتامًدا عىل الدور األسايس الذي قمت به يف كل مقالة. 

األكادمييون السوريون النازحون: أصوات غري مسموعة يف األوساط األكادميية
)Ahmad Akkad( احمد عّقاد

األوساط  يف  املشاركة  عىل  قادرين  ليكونوا  النازحني  لألكادمييني  األوجه  متعدد  دعم  إىل  حاجة  هناك 
األكادميية وليك ُتسَمع أصواتهم كأكادميني بحد ذاتهم - وليس فقط بوصفهم أكادمييني نازحني.

تعـاين سـوريا مـن رصاع  منـذ 11 عاًمـا تقريًبـا، مـا أدى إىل نـزوح 
6.8 مليـون شـخص مـن البلـد. وقـد نتـج عـن هـذه الحالـة كمّية 
هائلـة مـن األبحـاث - ومَتويـل األبحاث – حول تقريًبـا كل تفصيل 
مجـااًل  مثـة  أّن  غـري  النازحـني.  األشـخاص  هـؤالء  بحيـاة  يتعلـق 
واحـًدا لقـي اهتامًمـا بحثيًّـا ضئيـال يتمثـل يف تجـارب األكادمييـني 
السـوريني النازحـني عـىل املسـتوى العاملـي. ففـي الوقـت الـذي 
ُتجـرى فيـه األبحاث الستكشـاف حيـاة الالجئني السـوريني، إال أّنه 
ال يتـم إجراؤهـا مـن ِقبـل– أو مـع- من هـم ابتداء األفضـل لفهم 

. قضيتهم

يف  نازحـون  سـوريون  أكادمييـون  شـاركها  التـي  القصـص  تبـني 
أوروبـا والـرشق األوسـط كيف يؤثـر وجودهم الثانـوي يف البلدان 
األوسـاط  املسـموع يف  املضيفـة عـىل مشـاركتهم وصوتهـم غـري 
األكادمييـة وخارجهـا. يسـتند هـذا املقـال إىل املعلومات املسـتقاة 
أكادمييـني  أربعـة  مـع  أُجريـت  تفصيليـة  مقابـالت رسديـة  مـن 
سـوريني نازحـني يف مناطـق مختلفة ]من العامل[ بـني ترشين األول 

لعـام 2021 وكانـون الثـاين لعـام 2022.

األكادمييا يف املنفى
التهميش  لقد ظهرت يف األوساط األكادميية روايات متعددة عن 
فتحدث  أنفسهم.  النازحني  السوريني  األكادمييني  من  والعزلة 
هي  )كام  وخرباتهم  مِبهاراتهم  االعرتاف  عدم  عن  منهم  الكثريون 
هو  إيالما  األكرث  ولكن  النازحة(.  الشعوب  كل  مع  عادة  الحال 
التقليل من مستوى مؤهالتهم؛ فقد توّلد لديهم الشعور بأنه كان 
ُينظر إليهم – بشكل عام- عىل أنهم أقل تأهياًل من »األكادمييني 
أدى إىل حصولهم عىل  الذي  األمر  املضيفة،  البلدان  املحليني« يف 
مواقع وأوضاع وظيفية متدنية، خالفا ملا كانوا سيحصلون عليه يف 
وطنهم. وقد وصفت أمينة، املقيمة يف أملانيا، عدم قبولها للعمل 
هناك عىل الرغم من كونها مؤهلة كمحارضة جامعية ذات خربة 
عالية يف سوريا، عىل النحو التايل: »أنا متأثرة نفسًيا ألنه مهام كان 
املنصب الذي أتقدم إليه، سواء كان يناسب مؤهاليت أم ال، فكل ما 

أحصل عليه هو الرفض!«.

وتحــدث آخــرون عــن أن ســبب اســتبعادهم مــن األوســاط 
األكادمييــة هــو أنهــم غــري قادريــن عــىل التحــدث باللغــة 
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املطلوبــة، األمــر الــذي يرتبــط بــدوره بأشــكال أخــرى مــن التمييز 
العنــرصي. ويــرشح آدم )Adam(، املقيــم يف تركيــا، القضيــة قائاًل: 
»كثــريًا مــا تســمع هنــا عبــارة« أنــت أيهــا األجنبــي! »وحتــى بعــد 
حصــويل عــىل جنســيتي الرتكيــة، مــازال هــذا يؤثــر عــيّل. فلطاملــا 
كان طــاليب وزمــاليئ ينظــرون إيّل بتقديــر، لكــن مل يعــد هــذا 
ــه  ــك عــدم قدرت ــروي ســامي )Sami( كذل هــو الحــال اآلن«. وي
عــىل نــرش مخطوطتــه يف تركيــا بســبب اشــرتاط اســتخدام اللغــة 
اإلنجليزيــة يف نــرش األبحــاث قائــال: »إن الســبب الرئيــيس لعــدم 
تقديــم منشــورات أو عــدم نــرش أبحــايث هــو لغتــي اإلنجليزيــة 
التــي ليســت مثاليــة، وهــذا الــيشء ذاتــه ينطبــق عــىل األغلبيــة 
مــن األكادمييــني الســوريني«. لــذا، نظــرًا ألن اللغــة الســائدة 
ُيحــرم  فقــد  اإلنجليزيــة،  اللغــة  العلميــة هــي  للمنشــورات 
األكادمييــون الســوريون النازحــون مــن فــرص نــرش أبحاثهــم مــا 
مل يكــرّس لهــم وقــٌت ودعــٌم مخصصــان لتعلــم اللغــة اإلنجليزيــة.

وســّلط األكادمييــون الســوريون النازحــون الضــوء أيضــا عــىل 
تجاربهــم يف االغــرتاب وتجاربهــم يف اإلقصــاء عــن العــامل األكادميي 
ــف أن  ــن كي ــوا ع ــا. فتحدث ــة ونرشه ــاج املعرف ــث إنت ــن حي م
النظريــات الحاليــة واملعرفــة الســائدة املنتجــة يف بلــدان الشــامل 
العاملــي تشــّكل القاعــدة وتلقــى اهتاممــا يف األوســاط األكادمييــة 
أكــرث مــن تلــك املعرفــة املنتجــة يف الحالــة الســورية. ورصح 
بازيــخ )Bazikh(، املقيــم يف فرنســا قائــال: “جميــع املقــاالت التــي 
نرشتهــا حتــى اآلن قبلتهــا املجــالت الجامعيــة يف ســوريا وذلك ألن 
ــة التــي أرســلتها إليهــا مــن ذي قبــل مل يعجبهــا  املجــالت العاملي
ــراء املجــالت  ــدد ق ــا”. وال شــك أن ع ــاالت وجودته ــوى املق محت
املحليــة أو املجــالت العامليــة يف الجنــوب يكــون أقــل بكثــري منــه 

يف الشــامل. 

ــون النازحــون  ــا األكادميي ــي يواجهه ــة الت ــات الحالي ــع التحدي تنب
مــن  الســوريون،  النازحــون  ومنهــم  العــامل،  مســتوى  عــىل 
االنقطــاع  تشــمل  )ومتعــددة(،  متنوعــة  عوامــل  مجموعــة 
ــة  ــم العلمي ــرتاف مِبؤهالته ــدم االع ــة، وع ــم األكادميي ــن حياته ع
ووثائقهــم، وتهميشــهم يف ســوق العمــل، والضغــط النفــيس 
ــد،  ــع الجدي ــع املجتم ــم م ــات تكّيفه ــم[، وصعوب ــع عليه ]الواق
وقلــة فرصــة العمــل ]املتوافــرة لهــم[، والعمــل بأجــور منخفضــة، 
ــة، وعزلتهــم  ــة امللزِم وعوائــق تعلــم اللغــة، والقيــود البريوقراطي
عــن املجتمــع األكادميــي. وقــد قالــت أمينــة، أثنــاء مقارنــة 
ــا الســابق  ــة باملخاطــر مِبنصبه ــة املحفوف ــا غــري األكادميي وظيفته
كمحــارضة جامعيــة يف ســوريا: »إنهــا وظيفــة غــري ثابتــة وال توفــر 
ــق  ــه، فهــي الطري يل األمــان عــىل اإلطــالق. ]...[ ويف الوقــت ذات
الوحيــدة التــي أكســب بعــض املــال مــن خاللهــا«. ويصــف 
الخاصــة  بالسياســات  املتعلقــة  التحديــات   )Sami( ســامي 

ــال: »نظــرًا لعــدم  ــب قائ ــا األجان ــني والرعاي بالتعامــل مــع الالجئ
وجــود معادلــة للمؤهــالت والشــهادات هنــا يف تركيــا، فــإن 
العديــد مــن األكادمييــني الســوريني النازحــني ال يقومــون بإجــراء 
ــد  ــذي ق ــر ال ــط، األم ــس فق ــون بالتدري ــم يكتف ــاث، أو إّنه أبح
ــة إىل  ــرور الوقــت«. وباإلضاف ــع م ــم م ــر ســلبا عــىل مهاراته يؤث
هــذه الصعوبــات، يشــغل األكادمييــون الســوريون النازحــون 
ــام:  ــيني، أال وه ــني رئيس ــني اثن ــك لضابط ــة وذل ــب متدني مناص
محدوديــة قدرتهــم عــىل التنقــل بحريــة مــن جهــة ونقــص 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــم م ــل والدع التموي

القدرة عىل التنقل
إن أحــد القيــود التــي تكبــل أيــدي األكادمييــني الســوريني النازحني 
هــو عــدم القــدرة عــىل التنقــل بحرّيــة، وذلــك ألن الفــرص 
املتوافــرة لهــم واحتياجاتهــم التنمويــة تتأثــر بالقيــود عــىل التنقل 
ــني  ــر لألكادميي ــي تتواف ــك الت ــن تل ــك- ع ــف – ال ش ــي تختل الت
الدوليــني الذيــن ميكنهــم – يف كثــري مــن األحيــان- التنقــل بحريــة 
ــة املتعلقــة بتنقــل النازحــني هــي – أكــرب. فالسياســات الحكومي

إذا- مصــدر قلــق كبــري لألكادمييــني الســوريني النازحــني؛ فقدرتهــم 
ــرى  ــة األخ ــات األكادميي ــرات ويف الفعالي ــاركة يف املؤمَت ــىل املش ع
تعتمــد - ابتداء-عــىل حصولهــم عــىل التأشــريات، والتــي يصعــب 
أحيانــا الحصــول عليهــا. فبعــض الــدول، كقطــر واإلمــارات العربية 
ــئ«.  ــه كـــ »الج ــم تصنيف ــن يت ــول م ــمح بدخ ــدة، ال تس املتح
ومــن الجديــر بالذكــر أن قــدرة األكادمييــني عــىل الحصــول 
ــول  ــىل الحص ــم ع ــة، أو قدرته ــة أو ترقي ــب أكادميي ــىل مناص ع
ــالل  ــن خ ــأىت م ــم تت ــال تخصصاته ــي يف مج ــر أكادمي ــىل تقدي ع
ــة ومــن خــالل التواصــل  مشــاركتهم يف إلقــاء املحــارضات الدولي
مــع نظرائهــم يف املؤمَتــرات والفعاليــات األكادمييــة، فالقــدرة عــىل 
ــة  ــىل املكان ــة ع ــارة دال ــّد إش ــرص ُيع ــذه الف ــىل ه ــول ع الحص
األكادمييــة. لــذا، قــد ينتهــي األمــر بهــؤالء األكادمييــني النازحني إىل 
أن تكــون ســريهم الذاتيــة مفتقــرة إىل مثــل هــذه األنشــطة، مــا 
قــد يحرمهــم مــن الحصــول عــىل مناصــب أكادمييــة مســتقرة. أمــا 
يف الوقــت الحــارض، وبســبب جائحــة COVID-19، فقــد ســّهل 
التحــول إىل إجــراء مثــل هــذه النشــاطات عــرب اإلنرتنــت عمليــة 
حضــور الفعاليــات واألنشــطة املختلفــة، كــام وّفــر بيئــة مشــاركة 
أكــرث شــمولية. وعــىل الرغــم مــن هــذا، فليــس مــن املعــروف كــم 
سيســتمر هــذا الوضــع. لــذا، يقــع عــىل عاتــق أولئــك امللتزمــني 
بدعــم األكادمييــني النازحــني أن يضعــوا يف اعتباراتهــم دامِئًــا توفــري 

خيــارات املشــاركة عــرب اإلنرتنــت.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن بعــض األنشــطة واملشــاريع األكادمييــة 
تتطلــب فــرتات إقامــة أطــول يف بلــد آخــر )مثــل إشــغال منصــب 
مــا بعــد الدكتــوراه أو االنضــامم إىل فريــق مــرشوع بحثــي(، 
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وهــذا – ال شــك- أمــر قــد يكــون معقــًدا ومحفوًفــا كذلــك 
باملخاطــر بالنســبة لألكادمييــني الســوريني النازحــني. فقــد ُيضطــر 
األكادمييــون النازحــون إىل التنــازل عــن حقهــم يف اإلقامــة واملزايــا 
األخــرى يف البلــد املضيــف لهــم إذا مــا أمضــوا عــدًدا محــددا مــن 
األيــام خــارج ذلــك البلــد. وقــد أوضــح بازيــخ )Bazikh( كيــف 
أّن الحصــول عــىل الجنســية الفرنســية ســيتيح لــه اغتنــام الفــرص 
ــة  ــا اإلقام ــق بقضاي ــام يتعل ــا في ــون قلق ــة دون أن يك األكادميي
ــت انتظــر الحصــول عــىل الجنســية  والتنقــل، فيقــول: »لقــد كن
ــة.  ــدان مختلفــة بحّري ــيك أمَتكــن مــن التنقــل إىل بل الفرنســية ل
فحمــيل جــواز الســفر ]الســوري[ اآلن ال يســعفني-حرفًيا- يف 

ــكان!«. ــفر إىل أي م الس

التمويل والدعم
ــود  ــك العق ــا يف ذل ــي، مِب ــل األكادمي ــوق العم ــة س ــرب هشاش تعت
قصــرية األجــل والعقــود منخفضــة األجــر منهــا، مــن األمــور 
وذلــك  النازحــني،  األكادمييــني  مهــن  تحــدد  التــي  املصرييــة 
ألســباب رئيســية ثالثــة؛ أوالً، لقــد خــرج العديــد مــن األكادمييــني 
الســوريني نازحــني مــع عائالتهــم، وهــم املعيــل الوحيــد أو املعيــل 
الرئيــيس لهــم. لــذا، تبــنّي بــأن العقــود قصــرية األجــل غــري كافيــة 
وغــري آمنــة كذلــك عــىل الصعيديــن الشــخيص واملهنــي. ثانًيــا، إن 
الوضــع املــايل للباحثــني األكادمييــني الســوريني النازحــني أقــل أماًنــا 
ــن قــد يكــون وضعهــم أكــرث  مــن وضــع الباحثــني املحليــني الذي
ــن  ــاال م ــل ح ــون أفض ــد يك ــة أو ق ــة املالي ــن الناحي ــتقرارًا م اس
ناحيــة الوصــول إىل املــوارد التــي هــي أصــال غــري متاحــة للباحثــني 
النازحــني. وال شــك أن وضــع األكادمييــني الســوريني النازحــني بــات 
ــم  ــد منه ــم ألن العدي ــل نزوحه ــه قب ــام كان علي ــا م ــل أماًن أق
ــرية خــالل  ــد نفقــات كب ــد غــادر ســوريا دون مدخــرات، وتكب ق
ــأن  ــتيك ب ــة تش ــاط األكادميي ــن األوس ــاس م ــزوح. فالن ــة الن رحل
النجــاح يف هــذا املجــال أصبــح يعتمــد عــىل وجــود رشيــك أعــىل 
ربًحــا، كــام يعتمــد عــىل أن يكــون الشــخص شــاًبا وليــس معيــال 
لغــريه، أو حتــى عــىل امتالكــه بعــض مدخــرات أرسيــة. ثالًثــا، إن 
إشــغال األكادمييــني الســوريني النازحــني مناصــب مؤقتــة يضطرهم 
إىل قضــاء جــزٍء كبــرٍي مــن وقتهــم الثمــني يف البحــث عــن فــرص 
جديــدة، األمــر الــذي ميكــن أن يؤثــر عــىل إنتاجيتهــم. ففــي حــني 
أن هــذا األمــر يؤثــر عــىل العديــد مــن األكادمييــني الذيــن ليســوا 
بالــرضورة نازحــني، فــإن األكادمييــني الســوريني النازحــني )خاصــة 
ــن  ــض ع ــت للتعوي ــن الوق ــد م ــار الســّن( يحتاجــون إىل مزي كب
ــون  ــل األكادميي ــام يفع ــة، ك ــم املهني ســنوات االنقطــاع يف حياته
ــة األمــد. يقــول  ــن نزحــوا بســبب رصاعــات طويل اآلخــرون الذي
بازيــخ ، املقيــم يف فرنســا: »كان عــيّل أن أبــدأ مــن نقطــة الصفــر 
كــام لــو أين مــا زلــت يف العرشينــات مــن عمــري. فأنــا أشــعر اآلن 
ــي ســأحصل عــىل  بعــدم الثقــة بشــأن مســتقبيل. وال أعتقــد أنن

معــاش تقاعــدي مثــل اآلخريــن ]األكادمييــني املحليــني[ هنــا، لــذا 
أشــعر أننــي لــن أكــون يف أمــان الحقــا ... «

غالًبــا مــا يركــز التمويــل  املقــّدم لألكادمييــني النازحــني، مِبــن فيهم 
الســوريون، عــىل وظائــف أو عــىل مشــاريع معينــة تتمحــور حول 
ــق  ــدو املنط ــزوح. ويب ــة بالن ــك املتعلق ــانية أو تل ــا اإلنس القضاي
الدافــع لذلــك هــو أن جميــع النازحــني ســيكونون راغبــني يف 
ــة  ــار املرتتب ــزوح أو اآلث إجــراء األبحــاث  السياســية املتعلقــة بالن
عليــه. لهــذا، ذكــر بعــض األكادمييــني الســوريني النازحــني وجــود 
نقــص يف مَتويــل املجــاالت البحثيــة األخــرى، مثــل الفيزيــاء 

ــاء. والكيمي

مجلــس  مثــل   )NGOs( الحكوميــة  غــري  املنظــامت  توفــر 
األكادمييــني املعرضــني للخطــر )CARA( ومعهــد التعليــم الــدويل 
)IIE( فرًصــا مختلفــة وتقــدم دعــام لزمــاالت بحثيــة ممّولــة 
لألكادمييــني النازحــني يف أجــزاء مختلفــة مــن العــامل. ومــع ذلــك، 

ــة. ــرص مؤقت ــذه الف ــم ه ــا أن معظ ــر هن ــدر بالذك يج

ويحتــاج األكادمييــون النازحــون أيًضــا إىل الدعــم ليســتطيعوا 
ــد  ــة بنجــاح. فالعدي ــري املألوف ــايل غ ــم الع ــة التعلي تجــاوز أنظم
مــن األكادمييــني الســوريني النازحــني يعانــون مــن وجــود ثغــرات 
ــل أو التدريــب أو  يف ســريهم الذاتيــة تعــزى إىل نقــص التموي
الدعــم مــن أجــل تقويــة ملفهــم األكادميــي، ســواء كان ذلــك يف 
 :)Bazikh( ــخ ــال بازي ــد ق ــا. وق ــم منه ــرد نزوحه ــوريا أو مِبج س
»نحــن، كأكادمييــني نازحــني، قــد ال نكــون مســتعدين جيــًدا 
ــاركة  ــم مش ــا تت ــا م ــني«. فغالًب ــني املحلي ــع األكادميي ــس م للتناف
تجربــة التوجيــه املهنــي لألكادمييــني بشــكل غــري رســمي أو 
رمِبــا فقــط أثنــاء برامــج الدكتــوراه، وهــي التجربــة التــي قــد ال 
ــني النازحــني،  ــل األكادميي ــن قب ــا بســهولة م ميكــن الوصــول إليه
ــد رصح  ــم. وق ــم ونجاحه ــرص ترقيته ــق ف ــد يعي ــذي ق ــر ال األم
ــن  ــال م ــابًقا مَتوي ــى س ــذي كان يتلق ــو ال ــن )Hassan(، وه حس
قبــل منظمــة غــري حكوميــة يف اململكــة املتحــدة، قائــال: »مل أكــن 
أملــك املعرفــة الصحيحــة حــول كيفيــة إنتــاج أبحــاث للنــرش مــع 
باحثــني آخريــن يف الجامعــة. ولطاملــا ينتابنــي شــعور دائــم بأننــي 

ــم دعــويت.« ــف ينتظــر أن تت ضي

الخامتة
تــربز الحاجــة ملحــة لوجــود دعــم متعــدد املســتويات يف العديــد 
مــن املجــاالت وذلــك لتســهيل دمــج الباحثــني النازحــني يف 
ــني  ــا باألكادميي ــب دامِئ ــب الرتحي ــذا، يج ــة. ل ــاط األكادميي األوس
النازحــني ليــس فقــط لتقديــم تجاربهــم الحياتيــة لتكــون مــادة 
بحثيــة، ولكــن لتســهيل انضاممهــم أيضــا إىل املجتمعــات الفكريــة 
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ــن  ــددة م ــواع متع ــراء أن ــىل إث ــن ع ــني قادري ــرى كأكادميي األخ
املعرفــة والخــربات البديلــة التــي ليســت –بالــرضورة أن تكــون-  
أوروبيــة أو غربيــة بطبيعتهــا، والتــي ليــس بالــرضورة كذلــك أن 

ــا اإلنســانية. ــزوح والقضاي تكــون مرتبطــة بالن

الحكوميــة  األكادمييــة وللمنظــامت غــري  للمؤسســات  ميكــن 
)NGOs( التــي تعنــى مِبســاعدة الباحثــني النازحــني وحتــى 
ــم  ــة لتقدي ــوة ضاغط ــا كق ــوم بدوره ــراد أن تق ــني األف األكادميي
ــا.  ــيض قدم ــىل امل ــاعدتهم ع ــني ومس ــني النازح ــم لألكادميي الدع
فيمكــن خلــق دعــم ناجــح أو توجيــه الخطــط الحاليــة وتوســيعها 
ــدويل  ــون ال ــدور )Kaldor( للقان ــز كال ــا مرك ــي طّوره ــك الت كتل

ــني  ــني املعرض ــس األكادميي ــا مجل ــي طوره ــك الت ــني أو تل لالجئ
الفاعلــة تقديــم  للخطــر )CARA( .وميكــن لهــذه الجهــات 
برامــج توجيــه مســتدامة لألكادمييــني النازحــني الذيــن رمِبــا 
يصبحــون الحًقــا موجهــني ألفــواج الحقــة مــن األكادمييــني. فمثــل 
هــذه الربامــج ميكنهــا أن تقــدم دعــاًم كبــريًا لألكادمييــني النازحــني 
ــة  ــارات الالزم ــك تزويدهــم بامله ــا كذل ــا وشــخصًيا، وميكنه مهنًي

ــام. ــدم إىل األم للتق
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اإلقصاء من املحادثات: تأمالت الجئني أفغان
)Rebecca Daltry( وريبيكا دالرتي )Noor Ullah( ونور الله )Asma Rabi( أسامء ربيع

زال  ما  السياسات،  صنع  ويف  األبحاث  إجراء  يف  الالجئني  ألصوات  التقدير  فيه  يتنامى  الذي  الوقت  يف 
الالجئون األفغان يواجهون عقبات للوصول إىل هذه املحادثات واملشاركة فيها. فرؤاهم تقدم توصيات 

حول كيفية زيادة فرص دمجهم إلثراء عملية صنع القرار.

يف  واالندمــاج  التنــوع  زيــادة  يف  املتمثــل  التحــدي  إن 
ــة قــد غــدا ]أمــًرا[  ــة حــول الهجــرة القرسي ــات العاملي املحادث
القــرارات  اتخــاذ  بــه عــىل نطــاق واســع. فعمليــة  مقــرًّا 
ــال يف  ــرث مي ــت أك ــد أصبح ــات ق ــوث والسياس ــة بالبح املتعلق
ــوا يف  ــا كان ــادًرا م ــطون ن ــا ناش ــرية إىل أن يقوده ــة الخ اآلون
ــًرا  ــرث تأث ــم األك ــن ه ــخاص الذي ــن األش ــدرون م ــايض ينح امل
ــىل  ــم. وع ــون أصواته ــرارات، أو ميثل ــذه الق ــارش به بشــكل مب
الرغــم مــن هــذا، فقــد تنامــت الدعــوة لالعــرتاف بقيمــة ضــّم 

]الالجئــني[ ومَتثيلهــم.

دت مشــاركة الالجئــني، بوصفهــم باحثــني مشــاركني،  ــدِّ لقــد ُح
شــعور  زيــادة  يف  تســهم  أن  ميكــن  مهمــة  وســيلة  بأنهــا 
الالجئــني بامللكيــة واملســئولية، وبالتــايل فهــي تســهم يف تنميــة 
ــدي يف  ــري النق ــم التفك ــي عنده ــم، إذ تنم ــم وقدراته مهاراته
عمليــات البحــث وتعــزز تعظيــم املشــاركة املحليــة.1 فانعكــس 
املعرفــة  ملشــاركة  مســارات  إيجــاد  إىل  الدعــوات  هــذا يف 
األكادمييــة مــن جنــوب الكــرة األرضيــة،2 ودحــض االفرتاضــات 
ــوع مــن البحــث هــو  ــل هــذا الن ــأن مث ــة ب ــة الطاغي التقليدي
ــة  ــاالت السياس ــركات يف مج ــاك تح ــت هن ــودة.3 وكان ــل ج أق
تعكــس مشــاركة الالجئــني يف اآلليــات الدوليــة يف صنــع القــرار، 
مثــل إعــالن نيويــورك لعــام 2016 بشــأن الالجئــني واملهاجريــن 

ــام 2018. 4 ــني لع ــأن الالجئ ــي بش ــاق العامل وامليث

إن اثنــني مــن مؤلفــي هــذا املقــال هــم مــن الالجئــني األفغــان؛ 
فنحــن نــدرك أن لدينــا تحديــا متمثــال يف جعــل أصواتنا مســموعة 
ــا  ــد مررن ــات، وق ــع السياس ــراء األبحــاث ويف صن يف مجــاالت إج
بالتجربــة جنًبــا إىل جنــب مــع أقراننــا بشــكل مبــارش. لقــد ُولدنــا 
ــدر  ــا عــن ق ــادرت أفغانســتان بحًث ــني يف باكســتان ألرس غ كالجئ
أكــرب مــن األمــن وعــن حيــاة أفضــل لنــا. نحــن ملتزمــون، بعــد أن 
جهدنــا يف متابعــة التعليــم وبعــد عملنــا اآلن كباحثــني محرتفــني، 
ــن  ــري م ــه يف كث ــوت ل ــذي ال ص ــا ال ــوت مجتمعن ــل ص ــأن منّث ب
ــال مَتثيــاًل ناقًصــا عــىل الــدوام. فبحلــول  األحيــان، والــذي كان ممثَّ
عــام 2022، ســيكون هنــاك 2.6 مليــون الجــئ أفغــاين يف جميــع 
أنحــاء العــامل باإلضافــة إىل 3.5 مليــون نــازح داخلًيــا، وهــذه 
األرقــام مرجحــة لالرتفــاع. إن مقالنــا هــذا لــه جــذور يف أصــوات 
ــا، ويقــدم أمثلــة حيــة للحواجــز متعــددة الجوانــب التــي  أقرانن
ــدم  ــام يق ــاع، ك ــذا القط ــان يف ه ــني األفغ ــه الالجئ ــف يف وج تق

ــا لزيــادة تنــوع املحادثــات.  مقرتحاتن

يات االنضامم إىل املحادثات تحدِّ
1. معّوقات التعليم

ــا مــا ُينظــر إىل التعليــم عــىل أنــه يوفــر املهــارات األساســية  غالًب
الالزمــة للمشــاركة يف إجــراء األبحــاث ويف صنــع السياســات. كــام 
ــم العــايل  ــدوام إىل أن الحضــور يف مؤسســة للتعلي ُيشــار عــىل ال
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