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توجيه األصوات الجديدة يف مجال النرش حول الهجرة القرسية
)Alice Philip( وأليس فيليب )James Milner( وجيمس ميلرن )Heather Alexander( هيذر الكسندر

توفر التغذية الراجعة من املؤلفني الذين شاركوا يف خطة إرشادية جديدة رؤى مفيدة حول آلية زيادة 
إرشاك وجهات النظر املمثلة متثياًل ضئيال يف موضوع النرش عن الهجرة القرسية.

يظل النرش، خاصة يف املجالت العلمية املحكمة من املختصني، من 
أكرث الطرق ذات الفائدة امللموسة يف تبادل املعرفة حول موضوع 
النزوح القرسي، وأحسنها للميض قدما باملنح الدراسية واألهداف 
املهنية الفردية، وأكرثها فائدة يف إثراء الجدل ]الدائر[ حول وضع 
السياسات. وقد وجدت دراسة أجريت عام 2020م ملجلة دراسات 
بإنها  القول  والتي ميكن   ،Journal of Refugee Studies اللجوء 
واحدة من أكرث املجالت تأثريًا يف هذا املجال، بأن العلامء املقيمني 
يف شامل الكرة األرضية هم من قاموا بتأليف 90٪ من املقاالت.1 
يف حني أنه، خالل الفرتة الزمنية ذاتها، كان نحو 85٪ من املهجرين 
قرسا يف العامل يتواجدون يف جنوب الكرة األرضية. 2 إّن عدم توازن 
القوى هذا ينتج عنه بالرضورة تحّيز البحث العلمي لصالح قضايا 
الهجرة القرسية يف شامل الكرة األرضية، كام يثري أسئلة أساسية 
تولدت  لذا،  ذاتها.  القرسية  الهجرة  التأثري يف مجال  توزيع  حول 
هناك قناعة متزايدة برضورة تغيري الوضع الراهن، لغايتني، أولهام 
من أجل تعزيز ]عملية[ إدراج العلامء من نصف الكرة الجنويب 
بحد ذاتها ]يف عملية النرش[، وثانيهام لضامن أن يعكس البحث 
العلمي يف هذا املجال املعرفة والرؤى لهؤالء الباحثني الذين هم 
لديهم  هؤالء  من  فالكثري  القرسية،  الهجرة  ظاهرة  إىل  األقرب 
]اآلن[: كيف  السؤال  يبقى  بثمن. ولكن  تقّدر  خربات حياتية ال 

ميكن تحويل هذه القناعة إىل تغيري حقيقي واقعي؟

اكتساب رؤى جديدة والبحث عن حلول
املشرتكة  الالجئني  أبحاث  الجــراء  املحلية  الشبكة  تشاركت 
القرسية  الهجرة  نرشة  مجلة  يف  التحرير  فريق  مع   )LERRN(
إىل  الوصول  عمليات  تحسني  كيفية  الستكشاف  وذلك   )FMR(
الالجئني ومَتثيلهم، وكان ذلك لدعم خطة إرشادية جديدة تهدف 
إىل زيادة إدراج وجهات النظر التي كانت قليلة التمثيل من ذي 
مبادرات  من  املبرشة  النتائج  عىل  املبادرة  هذه  َبنت  وقد  قبل. 
أخرى، ال سيام برنامج توجيه األقران ]الزمالء[ للباحثني النازحني 
الذي استضافه مركز كالدور )Kaldor( لقانون الالجئني الدويل يف 
 )University of New South Wales( جامعة نيو ساوث ويلز
 Raoul Wallenberg( لوند  جامعة  يف  والنربغ  راؤول  ومعهد 
Institute at Lund(. فقدمت هذه املبادرات التوجيه ]اإلرشاد[ 
أخرى   الدعم  من  أشكاال  قدمت  كام  األقــران،  الزمالء  قبل  من 
من  عانوا  الذين  املهنية  حياتهم  بداية  يف  املغمورين  للباحثني 

النزوح القرسي.3

 FMR ولوضع التصميم ]الالزم[ لهذه العملية، عمد فريقا مجلة
وشبكة LERRN إىل تشكيل مجموعة استشارية مكّونة من رشكاء 
مقرهم يف مناطق استضافة الالجئني املهمة يف جنوب الكرة األرضية 
وأشخاص لديهم تجربة معيشية حقيقية يف النزوح. فساعدت تلك 
املجموعة يف رسم الدعوة لتقديم مقاالت للنرش لهذا العدد من 
والصوت  »املعرفة  موضوع  حول   FMR القرسية  الهجرة  نرشة 
والقوة«، كام قدمت أيًضا رؤى حول كيفية التغلب عىل العوائق 
فريقا  أجرى  املناقشات،  لتلك  وتاليا  اإلدمــاج.  دون  تحول  التي 
جلسة  يف  للمشاركني  استبياًنا   LERRN والشبكة   FMR املجلة 
 4،»FMR لجمع معلومات حول موضوع »الكتابة من أجل مجلة
دون  تحول  التي  العوائق  حول  املعلومات  جمع  بهدف  وذلك 
النرش. وكانت الغالبية الساحقة من املشاركني يف االستطالع  هم 
الحكومية  املنظامت غري  أو  األكادميية  األوساط  يعملون يف  ممن 
)NGOs( أو وكاالت األمم املتحدة )UN( يف جنوب الكرة األرضية. 
وكان ثلثهم ممن لديهم تجربة معيشية حقيقية يف النزوح، وكان 
أكرث من نصفهم من مواليد جنوب الكرة األرضية، وكان ثلثهم من 
النحو  املكتسبة من هذا االستطالع عىل  الرؤى  النساء. وتضمنت 

التايل:

تبقى اللغة عائقا مهام أمام النرش يف مجلة نرشة الهجرة القرسية 
النزوح.  بالنسبة لالجئني وغريهم ممن عانوا من  )FMR( خاصة 
مقاالت  استالم  تقبل  القرسية  الهجرة  نرشة  أن  من  الرغم  فعىل 
إال  واإلسبانية،  والفرنسية  والعربية  اإلنجليزية  باللغات  وتنرشها 
ظلوا  النزوح  يف  شخصية  خربة  لديهم  ممن  وغريهم  الالجئني  أن 
املجال  اإلنجليزية يف  اللغة  االتهام إىل أن هيمنة  يوجهون أصابع 
النرش،  يف  رئييس  عائق  هو  االفرتايض،  أو  الحقيقي  سواء  الدويل، 
وكذلك نقص فرصة للكتابة بلغات غري اللغات التي تنرش بها مجلة 
عامل  كان  ذلك،  من  النقيض  القرسية FMR. عىل  الهجرة  نرشة 
قلة توافر الوقت للكتابة - بدالً من اللغة - هو العائق يف النرش 
عند املؤلفني الذين مل يكونوا الجئني أو أولئك الذين مل يكن لديهم 
تجربة شخصية حقيقية يف النزوح برصف النظر عن عالقتهم بعامل 

جنوب الكرة ألرضية.

أفكارهم  الثقة يف  أو عدم   / النرش و  املعرفة حول عملية  نقص 
االستطالع  املشاركني يف  ذكر معظم  لقد  الكتابية.  قدراتهم  أو يف 
ألنهم  رمِبا  النرش،  أمــام  العوائق  بعض  واجهوا  أنهم  املسحي 
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يف  الكتابة  كيفية  ورشة عمل حول  بأنفسهم حضور  اختاروا هم 
أن  فعند سؤالهم عام ميكن   .FMR القرسية الهجرة  مجلة نرشة 
يزيل هذه الحواجز، ذكر جميع املشاركني بأن التوجيه ]االرشاد[ 
النرشة[.  ]يف  مشاركتهم  لزيادة  نجاعة  األكرث  التدخالت  من  يعد 
املرشدون  يتناولها  أن  التي يجب  املحددة  املوضوعات  واشتملت 
توجيه الباحثني حول عملية النرش، وبناء الثقة يف أفكار الباحثني 

ومساعدتهم يف صياغة كل املقال ]الذي ميكن قبوله[ للنرش. 

توجيه املؤلفني الجدد
املحلية  والشبكة   FMR القرسية  الهجرة  نرشة  مجلة  أطلقت 
إلجراء أبحاث الالجئني املشرتكة LERRN، استجابة للحاجة امللحة، 
برنامًجا إرشادًيا تجريبًيا يف كانون أول من عام 2021، وقد ُصمم 
الربنامج من أجل تعزيز ضّم املؤلفني من خلفيات الهجرة القرسية 
تسعة  اختيار  فتم  املجلة.  يف  األرضية  الكرة  جنوب  من  أو   / و 
مؤلفني بناًء عىل جودة مقرتح مقاالتهم وعىل بيان ذايت قصري. لذا، 
التوجيه الفردي عرب  استفاد أولئك املؤلفون من ساعة كاملة من 
اإلنرتنت، كام استفادوا أيضا من تغذية راجعة مكتوبة عىل مسودة 
مقالتهم الحقا. وعىل الرغم أن تلك املشاركة يف الربنامج مل تضمن 
للمؤلفني النرش يف املجلة، إال أنها زودتهم بنصائح إرشادية موّجهة 

حول كيفية جعل أبحاثهم املقدمة للنرش أكرث تنافسية. 

كانت ردود الفعل من املشاركني إيجابية للغاية، فأكد املتدربون 
التي  العوائق  عىل  التغلب  يف  ساعدهم  قد  الربنامج  بأن  كلهم 
مع  خرباتهم  سيشاركون  أنهم  أكدوا  كام  النرش،  يف  يواجهونها 
كتابة  عىل  قدرتهم  حّسنوا  بأنهم  معظمهم  شعر  فقد  اآلخرين. 
مقال قوي، وكان هذا هو السبب الرئييس النضامم معظم املتدربني 
إىل الربنامج. وبنّي العديد من املتدربني أن العملية اإلرشادية قد 
ساعدتهم عىل تهذيب موضوع مقالهم، كام ساعدهم عىل تكييفه 
 ،FMR وفًقا للمتطلبات املحددة من مجلة نرشة الهجرة القرسية
استشارات  عىل  حصلوا  أنهم  إىل  أيضا  املشاركني  أحد  أشار  وقد 
هادفة بشأن الكتابة عن الهجرة القرسية، وهو أمر مل يكن متوفرا 

لهم يف مؤسساتهم. 

أنهم  إىل  فأشاروا  إيجابية،  راجعة  تغذية  أيضا  املستشارون  وقّدم 
بشأن  سيام  ال  معهم،  املتدربني  تفاعل  من  تعلموا  قد  أنفسهم 
املوضوعات املتعددة التي تم تغطيتها يف النسخ األولية من مشاريع 
البحث. فذهب العديد من املوجهني إىل ما هو أكرب من االلتزام 
الوقتي األويل، فعمدوا إىل إجراء محادثات متعمقة ومستمرة مع 
املتدربني. وعىل الرغم من هذا، فقد ذكر بعض املوجهني أنهم قد 
شعروا بأنهم غري قادرين – أحيانا- عىل تقديم املشورة بشأن بعض 
التحديات الخاصة التي يواجهها الباحثون يف جنوب الكرة األرضية، 
النرش حول  جراء  لهم  تحصل  أن  التي ميكن  الوخيمة  كالعواقب 

املوضوعات الحساسة سياسياً. لذا، فإن إرشاك املزيد من املوجهني 
الذين  ألولئك  املشورة  تقديم  ويف  القضايا  هذه  يف  الخربة  ذوي 
السياسية الحساسة  القضايا  بالتعامل مع  ليسوا عىل دراية كافية 
سيكون أمرًا مهاًم يف أي برنامج مستقبيل. ويبقى أن نرى إىل أي 
الهيمنة  مدى ميكن لربامج اإلرشاد املستقبلية أن تتصدى لحاجز 
الهجرة  حول  النرش  عامل  يف  واملتصورة  منها  الحقيقية  اإلنجليزية 

القرسية، فال يزال أمرا ننتظر رؤية ماءله يف املستقبل. 

الخطط املستقبلية
لقد شجع نجاح برنامج اإلرشاد التجريبي للشبكة املحلية إلجراء 
أبحاث الالجئني املشرتكة LERRN ومجلة نرشة الهجرة القرسية

من  وذلك  استباقية،  خطوات  يف  االستثامر  مواصلة  عىل   FMR
التواصل  قنوات  عىل  النارشين  املؤلفني  يف  التنوع  زيادة  أجل 
الخاصة بهم. وتعتزم مجلة نرشة الهجرة القرسية وضع خطة أكرث 
و  القرسية  الهجرة  تجارب  لديهم  الذين  باملؤلفني  دميومة خاصة 
الراغبني  األرضية،  الكرة  جنوب  يف  يعيشون  الذين  املؤلفني  أو   /
وباإلضافة  للمجلة.  ]املرسلة[  مقاالتهم  لتطوير  الدعم  تلقي  يف 
أسئلة  تطرح  اإلنرتنت،  عرب  ندوات  عقد  يعتزمون  فهم  ذلك،  إىل 
حول إجراءات النرش ومتطلبات املجلة املحددة. فقد قّدم برنامج 
اإلرشاد التجريبي واالستطالع املسحي رؤى قيمة للغاية من شأنها 
أن تساعد مجلة نرشة الهجرة القرسيةFMR  عىل إطالق املبادرات 

التي تهدف إىل معالجة عدم التوازن الحايل يف التأليف.

 LERRN ستواصل الشبكة املحلية إلجراء أبحاث الالجئني املشرتكة
دعم عملية األقلمة يف البحث األكادميي من خالل سلسلة ندوات 
عرب اإلنرتنت5 ومن خالل الربامج األخرى. وها هيLERRN  تطلق، 
بالرشاكة مع املركز الكندي ألبحاث التنمية الدولية IDRC شبكة 
والتي ستأخذ  القرسي6،  النزوح  البحثية حول  الكرايس  عاملية من 
بالحسبان الدروس املستفادة من برانامج اإلرشاد التوجيهية، مِبا يف 
ذلك التعلم من النظراء، والرتويج الفعال للتنوع اللغوي، وكل ذلك 
كجزء من جهد ]يهدف[ إىل نقل الدافعية إىل املؤلفني واألكادمييني 

من جنوب العامل.

الرشاكات  الضوء عىل أهمية  التجريبي  اإلرشاد  برنامج  لقد سلط 
الهادفة وكذلك عىل أهمية التعلم من األقران النظراء بني املؤلفني 
الذين لديهم خربات واسعة النطاق يف النرش من جهة وأولئك الذين 
لديهم خربة، خاصة من جنوب الكرة األرضية، من جهة أخرى. كام 
بيئة  لخلق  وذلك  الدعم،  إىل  الحاجة  عىل  الضوء  الربنامج  سّلط 
للتغلب  الحاجة  ذلك  ويشمل  النرش،  موضوع  يف  الجميع  تشمل 
مخاطر  وتخفيف  املستبعدة،  اللغة  حاجز  مثل  الحواجز  عىل 
األرضية.  الكرة  جنوب  يف  املؤلفني  بعض  يواجهها  التي  السالمة 
املبادرات  هذه  كل  من  الهدف  بأن  القول  نستطيع  النهاية،  ويف 
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هو ضامن أن ُتناقش التطبيقات واملامرسات وأن تتشكل من قبل 
الحارض.  وقتنا  يف  القرسية  بالهجرة  تأثراً  األكرث  هم  الذين  أولئك 
وما يزال هناك الكثري الذي يجب القيام به لتحقيق هذا الهدف، 
يف  اإلنجليزية  ]اللغة[  هيمنة  موضوع  مِبعالجة  يتعلق  ما  خاصة 
دورنا يف  نلعب  بأن  ملتزمون  لكننا  القرسية،  الهجرة  النرش حول 

املساهمة يف هذا التغيري الرضوري والذي رمِبا فات موعده.

هيذر الكسندر 
heatheralexander@cunet.carleton.ca 

ضابط بحث، LERRN، جامعة كارلتون

 وجيمس ميلرن 
jamesmilner@cunet.carleton.ca 

مدير املرشوع، LERRN؛ أستاذ مشارك، جامعة كارلتون

 وأليس فيليب
alice.philip@qeh.ox.ac.uk 

مدير التحرير، FMR، جامعة أكسفورد

1. راشيل مكنايل ونادية رحيم، »ما مدى عاملية مجلة دراسات الالجئني؟« )2020(
bit.ly/global-jrs

2. يف أعقاب غزو أوكرانيا وأزمة النزوح التي تلت ذلك، تغريت اإلحصائيات هذه، فارتفع 
عدد األشخاص النازحني داخل أوروبا بشكل كبري. وبالرغم من ذلك، ظلت هيمنة التأليف 

الغريب )وخاصة االنجلوفونية ]للناطقني باإلنجليزية[( جلّية يف مجال النرش.
3. برنامج توجيه األقران للباحثني النازحني يف مركز كالدور:

bit.ly/kaldor-mentoring
www.fmreview.org/writing-fmr 4. الستعراض الندوة عرب اإلنرتنت، قم بزيارة

bit.ly/lerrn-webinar-series  .5
bit.ly/idrc-research-chairs  .6

تشييد جرس بني الشباب والسلطة: املجلس االستشاري للشباب بالقاهرة
 )Lokpiny Bol Akok( و لوكبينى بول أكوك )Fnan Mhretu( ْفَنان مهريتو

ُتربز الخربة املكتسبة يف تطوير مجلس استشاري للشباب، ضمن أطار برنامج خدمات »سانت أندرو« 
بذويهم،  املصحوبني  غري  واألطفال  الشباب  من  الالجئني  أصوات  اشتامل  أهمّية  القاهرة،  يف  لالجئني 

والتحديات الناِجمة عن ذلك يف املناقشات حول القضايا التي تؤثر بشكل مبارش عىل حياتهم.

حول  الوعي  مستوى  رفع  هو  املقال  هذا  كتابة  من  هدفنا  إن 
بذويهم  املصحوبني  غري  واألطفال  الشباب  تواجه  التي  القضايا 
أصواتنا   - أكرب ألصواتهم  بإرشاك  إلهام  إحداث  )UCY(1، وكذلك 
- يف صناعة القرارات ويف مناقشات السياسات. كام نأمل أيًضا أن 
نربز الحاجة إىل إدراك املعارف واملهارات التي ال تتوافق واملساراِت 
أمناط  مع  تتكافأ  والتي  املتكاملة  تلك  وإمّنا  التقليديَة،  التعليميَة 
يف  وسابقون  حاليون  أعضاء  هم  واملؤلفون  املعيارية.  التعليم 
الشباب  املوظفني  من  كذلك  وهم  للشباب،  االستشاري  املجلس 
الالجئني يف »سانت  الذي يعملون يف ]منظمة[ خدمات  الالجئني 
م خدمات  أندرو« )StARS(، وهي منّظمة يقودها الالجئون تقدِّ
املهاجرين  لالجئني  وتعليمية  وطبية  اجتامعية  ونفسية  قانونية 
املستضعفني الذين يعيشون يف مرص. ونحن - كالجئني - غالًبا ما 
نواجه، يف حياتنا، اضطراباٍت قد تعيق قدرتنا عىل متابعتنا الحصول 
أمام  عىل املؤهالت التقليدية - ولكن ينبغي أاّل يبقى هذا عائقاً 

اإلدماج والتمثيل بعد اآلن. 

يات التي تواجه الشباب واألطفال  التحدِّ
غري املصحوبني بذويهم

ُتَعدُّ ِمرُص موطًنا ألكرث من 285000 الجئ وطالب لجوء مسجلني 
لديها2، من بينهم ما يزيد عن 4000 طفل غري مصحوبني بذويهم 

أو منفصلون عنهم )UASC(.3 إّن األطفال والشباب الالجئني غري 
املصحوبني بذويهم يف القاهرة يواجهون تحديات محددة تتمثل يف 
إمكانية الوصول إىل التعليم والرعاية الصحية واملوارد املالية، فضاًل 
التمييز ضدهم  وعن  الهجرة  عن رحالت  الناجمة  الصدمات  عن 

وعن مخاوف الحامية لديهم.

التي  الرئيسية  التحديات  أحد  التعليم  إىل  الوصول  ُيَعدُّ  التعليم: 
تواجه الشباب واألطفال غري املصحوبني بذويهم UCY يف القاهرة. 
ويستطيع الطالب من السودان وجنوب السودان وسوريا واليمن 
االلتحاق باملدارس العامة يف مرص بشكل قانوين وعىل قدم املساواة 
مع الطالب املرصيني4؛ ومع ذلك فإّن الكثريين منهم ال يلتحقون 
أو  التمييز ضدهم  بسبب  أو  التوثيق  مشاكل  بسبب  ]باملدارس[ 
الشباب واألطفال  يتمتع  املالية. وال  اللغة والعوائق  بسبب عقبة 
غري املصحوبني بذويهم من جنسيات الالجئني املعروفة األخرى يف 
مرص، مِبا يف ذلك من إريرتيا والصومال وإثيوبيا، بضامنة الوصول 
إىل التعليم العام املرصي. والتعليم الخاص ]مِبرص[ مكلف للغاية. 
الشباب واألطفال غري املحصوبني بذويهم مِبدارس  ويلتحق بعض 
أيًضا  يواجهون  ولكنهم  السوداين،  املنهاج  وفًقا  الالجئني  مجتمع 
عوائق مالية أو لغوية كبرية ومحدودية قدرة املدارس، األمر الذي 
التعليم الرسمي تحدّيا صعًبا للغاية.  يجعل الحصول عىل شهادة 
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