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فــرض طــرق معينــة للمعرفــة والتفكــري، فلــن يســتطيع البحــث 
تشــخيص الواقــع. وطاملــا كان الباحثــون بحاجــة إىل الربــط مــع 
ــوا  ــة لتدعمهــم حتــى يتمكن جامعــة مــن شــامل الكــرة األرضي
مــن الحصــول عــىل منحــة، فلــن يصبــح هــؤالء الباحثــون 
ــّدون  ــني ال يع ــني التطبيقي ــا أن الباحث ــان. وطامل ــن للعي ظاهري
ذوي ســلطة يف مجــال الهجــرة القرسيــة، فســيصار إىل تجاهــل 
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بلومنجتون

1. عىل الرغم من تحديد مواقع جميع األكادمييني يف هذه البلدان، وبالرغم من أنهم 
يعملون فيها، فإنهم مل يكونوا جميًعا يف األصل من هذه البلدان؛ إذ مثة  باحثان من فرنسا 

وباحث واحد من األرجنتني.

الكتابة التشاركية واملنشورات املشتملة ]لالجئني[
)Kirandeep Kaur( كريانديب كور

أظهرت تأماليت حول ]قضية[ النرش الشامل من خالل الكتابة التشاركية العديد من الحواجز التي يواجهها 
الباحثون الالجئون واملشاركون يف البحث يف سعيهم  للنرش عىل أرضية عادلة مقارنة بالباحثني الغربيني 

غري الالجئني.

لقـد ازدهـرت روايـات الالجئـني يف السـنوات األخـرية يف كل مـن 
وسـائل اإلعـالم واألوسـاط األكادمييـة. 1 وتوضـح العديـد من هذه 
اسـتعادة صوتهـم  يف  الالجئـون  بهـا  بـدأ  التـي  الطـرق  الجهـود 
وفاعليتهـم مـن خـالل أشـكال رسديـة مختلفـة، يف إطـار زيـادة 
السـيطرة عـىل عمليـة رسدهـم  للقصص. ومـع ذلك ، فـإن الحوار 
حـول كيفيـة تضمـني أصـوات الالجئـني وخرباتهـم ومعرفتهـم يف 

الخطـاب األكادميـي واملامرسـات املعرفيـة مل ينتـه بعـد.

ونظـرًا ألن لـدّي خلفيـة يف تدريـس اللغـة، باإلضافـة إىل خلفيـة 
يف األبحـاث املتعلقـة بالهجـرة القرسيـة، فقـد كافحـت منـذ فـرتة 
طويلـة يف رحلتـي البحثيـة ملعرفـة كيفيـة التواصـل مـع اآلخريـن 
قـرسا.  املهجريـن  مـع  النـرش[  ]يف  التشـاركية  تجـاريب  حـول 
فتسـاءلت: هـل مـن املمكـن االنضـامم يف اتصـاالت بحثيـة مـع 
مشـاركني مـن الالجئـني )الذيـن هـم - بالفعـل- ليسـوا باحثـني(؟ 
هـل ميكـن أن تكـون األصـوات متسـاوية يف االتصـاالت البحثيـة 
عندمـا تكـون ديناميكيـات السـلطة ]القـوة[ غري متكافئـة إطالقا؟

املـايض عـىل نـرش عـدد خـاص مـن مجلـة  العـام  لقـد عملـت 
الثقـايف  والـرتاث  والهجـرة  األرشـيف  مجلـة  النازحـني:  »أصـوات 
 Displaced Voices: A Journal of Archives, Migration
and Cultural heritage تحـت عنـوان »بأصواتهـم أنفسـهم«.2 
أصـوات  مَتوضـع  ليعيـد  الخـاص  العـدد  لهـذا  تصـورا  فوضعنـا 
القائـدات املهّجـرات قـرساً مـن النسـاء يف كواالملبـور، وهـن مـن 
أصبحـن مؤلفـات مشـاركات معي،3 وكذلـك لتصويرهـن كفاعالت 
يف توصيـل معرفتهـن مـن خـالل الكتابـة املشـرتكة. وعـىل الرغـم 

مـن ذلـك، فقـد تبـنّي يل بـأن الكتابـة املشـرتكة محفوفـة باألسـئلة 
املربكـة حـول السـلطة ]القـوة[ واملامرسـات واملعرفـة.

األوقات الصعبة ومراحل الكتابة
للنرش؛  أمن  مكان  إيجاد  هو  واجهناه  الذي  األول  التحدي  كان 
أو  بالالجئني  الخاصة  املجالت  النرش يف  إجراءات  بأن  فقد وجدنا 
يف املجالت اإللكرتونية عرب اإلنرتنت مكلفة جدا. ومل يكن هناك إال 
عدد قليل من اآلليات التي تدعم املؤلفني يف املرة األوىل، خاصة 
من جاء منهم من خلفيات ضعيفة، كام كانت هذه اآلليات تفتقر 
بني  التشاركية  الكتابة  تطبيقات  املناقشات حول  من  مساحة  إىل 
النرش  الباحثني واملشاركني يف األبحاث. لقد توصلنا إىل أن عملية 
بحد ذاتها هي مِبثابة حاجز أمام الكتابة التشاركية مع القائدات 
لتطوير  املساحة  توافر  ما  حد  إىل  أعاق  ما  وهذا  الالجئات.  من 
األفكار بشكل جامعي. فأصبحت هناك حاجة إىل تصور العملية 
للنرش،  املفهوم  )عرض  حيث:  من  جديد  من  برمتها  املعتادة 
واملسودة األوىل، وتحرير املقال مع التعليقات، واملسودات النهائية 
والتعديالت(. أما التحدي الثاين، فكان تجربة الكتابة ومحو األمية 
الرقمية عند املؤلفني املشاركني. لقد أصبح واضحا لدينا بأن عوامل 
املنشورات دون  وإنتاج  للنرش،  النهائية  باملواعيد  االلتزام  ضغط  
نجاح فرصنا يف  قّلل من  قد  الكتابة،  بتعليامت  أو معرفة  توجيه 
آليات  بتوفري  املشاركني  املؤلفني  لذا، جاء طلب  املشرتك.  التأليف 

مرنة تستند إىل الحوار الذي يعزز من مهاراتهم الكتابية. 

لقـد أظهـر »األرشـيف الحّي لالجئـني« ومجلة »أصـوات النازحني« 
توزيـع  جـاء  فقـد  هـذا،  ومـع  املرونـة.  حديًثـا-  املؤسسـة   -

mailto:Rossmarydmarquez@gmail.com
https://twitter.com/Marquez_Lameda


5353 املَعرَِفُة والّصوُت والّسلَطُة نرشة الهجرة القرسية 70

املشـاركني يف املـرشوع مـن كل أنحـاء العـامل، وكنـا نعمـل ]معـا[ 
خـالل الجائحـة. فـكان مجمـوع مـا قضينـاه سـبعة أشـهر ابتـداء 
ـص – خالل  مـن أول لقـاء مـع النسـاء إىل وقـت النـرش. وفـد ُخصِّ
ذلـك- وقـت كبـري للعمـل عـىل ]تحسـني[ مهـارات الكتابـة لـدى 
املؤلفـني املشـاركني، خاصـة الذين طلبوا اإلرشـاد الفـردي بناًء عىل 
مهاراتهـم الكتابيـة ومعرفتهـم وظروفهـم الشـخصية. ومن الالفت 
أن معظمهـم كانـوا ميلكـون قـدرات عاليـة يف مهـارات التحـدث؛ 
إذ قدمـوا عروضهـم يف العديـد مـن املؤمَتـرات ذات الصلـة باألمم 
املتحـدة أو املنظـامت غري الحكومية أو املؤمَتـرات األكادميية، لكن 
كانـت قدراتهـم الكتابيـة – باملقابل- محـدودة جـًدا لدرجة إنتاج 
نـوع خـاص مـن النصوص مثـل الكتابـة للمنظامت غـري الحكومية 
)NGOs( للحصول عىل التمويل، أو كتابة منشـورات عىل وسـائل 
التواصـل االجتامعـي أو مقـاالت إخباريـة قصـرية. فكانـت الكتابة 
النرثيـة الطويلـة أو كتابـة املقـال الصحفـي عـىل وجـه التحديـد 
تجربـة جديـدة بالنسـبة لهـم. فلـم يكـن معظمهـم عـىل درايـة 
بالتنسـيق العـام للمقـال: )املقدمة، والجسـم الرئيـيس، والخامَتة(، 
كـام مل يكونـوا عـىل درايـة باملهـارات األساسـية يف كتابـة الفقـرة. 
وهـذه املهـارات الكتابيـة تعـّد بالنسـبة للعديـد ممـن درسـوا يف 
املؤسسـات التعليميـة الغربيـة4 أمـرًا مفروًغـا منه. أمـا األمر الذي 

ال ُيعـرتف بـه غالبـا فهـو ميـزة التواصـل التي ُتكَتَسـب مـن خالل 
هـذه املامرسـات عـىل مهارات الكتابـة. فهذه واجهـة إضافية تركز 
األوسـاط األكادمييـة مـن خاللها عـىل ]اكتسـاب[ املعرفـة الغربية 

عـىل حسـاب أصـوات املجتمعـات املحرومـة ومعارفها.

إيجاد مامرسة الكتابة التشاركية
 Displaced Voices النازحـني  لنـا مجلـة أصـوات  لقـد سـمحت 
بإنشـاء جدولنـا الزمنـي الخاص بنا، كـام أتاحت لنا أيضـا إجراءات 
مسـاِندة لكنهـا كانـت أيًضا مسـتوفية ملعايري املجلـة. فاتفقنا، عىل 
سـبيل املثـال، عـىل وضع عمليـة إدراج املراجـع جانبـاً إلتاحة أكرب 
قـدر ممكـن مـن أشـكال التعبـري وإعـادة تركيـز أصـوات املؤلفني 
عمليـة  إيجـاد  إىل  فعمدنـا  عندهـم.  الكتابـة  وأمنـاط  املشـاركني 
تكراريـة )العصـف الذهنـي، والتدريـب عـىل الكتابـة، والكتابـة 
ذاتهـا، واملشـاركة يف الكتابـة، والتحريـر، وردود األقـران(، وذلـك 
لدعـم تأسـيس إجراء الحـوار وتبـادل اآلراء. إن تفصيـل العمليات 
االجرائيـة للمؤلفـني املشـاركني بناًء عىل مسـتوى كتابتهـم الفردية 
 Skype يعنـي بالـرضورة أيًضـا تخصيـص وقت لجلسـات سـكايب
الفرديـة، وكذلـك إنشـاء محادثـات فرديـة وجامعيـة عـىل وسـائل 
التواصـل االجتامعـي باإلضافـة إىل حلقـة لتعليقـات مـن األقـران.

 )Amin Kamrani املصدر: أمني كمراين( )RWDN( سُة ومديرُة شبكِة تنميِة نساِء الروهينجا رشيفة شاِكرَة، مؤسِّ
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يف نهايـة املطـاف، عمـدت إىل تضمـني طريقة التدريـس التأملية5، 
والعمـل  االنعكاسـية  مبـدأ  عـىل  تركـز  تشـاركية  عمليـة  وهـي 
املشـرتك، بحيـث تبقـى أصـوات املتعلمـني يف بـؤرة الرتكيـز. لقـد 
كانـت عوامـل املرونـة واملدخالت اإلبداعية والصبغة غري الرسـمية 
للمؤلفـني  الكافيـة  املسـاحة  إلتاحـة  النـارش رضوريـة  قبـل  مـن 
املشـاركني إلنتـاج أعاملهـم. وعىل الرغـم من كل ذلـك، ظل جميع 
املؤلفـني املشـاركني ينظـرون إىل دوري  بوصفـي مدرًسـا ملهـارات 
الكتابـة أكـرث مـن كـوين مؤلًفـا مشـارًكا. لقـد حاولنـا موازنـة هذه 
التـي قامـوا  أفـكار املشـاركني أو نصوصهـم  املعضلـة باسـتخدام 
اسـرتاتيجيات  مناقشـة  يف  االنطـالق  كنقـاط  بالفعـل  بإنتاجهـا 
تحسـني الهيـاكل اللغويـة بشـكل منفصـل عـن املناقشـات حـول 
محتـوى الكتابـة. ومـع هـذا، اسـتمر طـرح األسـئلة حـول كيفيـة 

إنتـاج محتـوى املقـاالت عـىل أسـاس مـن التكافـؤ الحقيقـي. 

وكان مـن املامرسـات األخـرى التـي عمدنـا إىل تطبيقهـا، التغذيـة 
الراجعـة مـن األقـران النظـراء بـني املؤلفـني املشـاركني أنفسـهم، 
بهـدف رفـع ثقتهم وتشـجيع الحـوار بينهم. وقد وجدنـا بأن هذه 
املامرسـة أكـرث فاعليـة، وتخلـق عندهم شـعورا أقـل بالدونية، ويف 
الوقـت ذاتـه شـعورا أكـرب بالتّمكـن مـن عمليـة مراجعـة األقـران 
]غـري املشـاركني[ أو مـن  الخـرباء والباحثـني اآلخرين. وقد اشـتمل 
التفقـد التحريـري النهـايئ بعـض جوانـب مشـاركة مقاالتهـم مـع 

باحثـني آخريـن ومـع محـرر املجلة.

لقـد كانـت أهـم نتائـج التعلـم العميل هي إيجاد مسـاحة تتسـم 
بتنويـع دوري الخـاص، ال بـل وتكييفـه مـع احتياجـات املؤلفـني 
املشـاركني حسـب مـا هـو مطلـوب، يف ذات الوقـت الـذي كانـت 
مـن  كنـت  وقـد   6 املقـاالت.  مقدمـة  يف  دامِئًـا  توضـع  أصواتهـم 
وقـت إىل آخـر أتحداهـم إلعـادة التفكـري، وإعادة التخيـل وإعادة 
الالجئـني«  »قصـة  يتجـاوز  مِبـا  الخاصـة  قصصهـم  يف  االنخـراط 
الرغـم  أنفسـهم. وعـىل  عـن  لآلخريـن  يخربونهـا  التـي  املعتـادة 
مـن بعـض النجاحـات التـي تبلـورت عـن هـذه املامرسـات، إال 
أن عالقاتنـا األوىل مـع بعـض كباحثـني أو كمشـاركني أو كباحثـني 
مشـاركني مل تـرَق لتصبـح تجربـة الكتابـة التشـاركية مبنيـة عـىل 
العدالـة التـي كنا نتصورهـا. فطغت عنارص التدريـس عندي، بدالً 

مـن ذلـك، عـىل دوري الـذي كنـت أقصـده كمؤلـف ثـاٍن.

موازنة السلطة مع ]قوة[ األصوات
إّن النـرش – نظـرا لطبيعتـه- ليـس شـموليا؛ فاملعايـري والخـربة يف 
الكتابـة ويف عمليـة النـرش ميكـن أن تكـون حواجـز تقـدم أولويـة 
طرائـق الكتابـة الغربيـة فـوق األصـوات التـي تعـرب عـن التجارب 
املعاشـة. وقـد أظهـرت تجربتـي يف العمـل يف هـذا املـرشوع أن 
مرونـة املوقـف والجاهزيـة للدخـول يف محادثـة مـع املسـاهمني 

]يف العمـل[ ميكـن أن يخلقا مسـاحة إلدراج هذه األصوات بشـكل 
أكـرب. فأصبـح مـن املمكـن تبنـي مامرسـات يف النرش، أكرث شـموالً 
وإنصاًفـا، توفـر منصـة لعـرض معـارف املهجريـن قرسيـا، والتعبري 
عـن أصواتهـم، وذلك مـن خالل تجريب أدوار جديـدة، والنظر إىل 
املشـاركني يف الدراسـة كمؤلفـني مشـاركني يف التواصـالت البحثيـة. 
ولكـن مـا تـزال - مـع ذلـك – بعـض املخـاوف والتحديـات قامِئة. 

ففـي أطـار املعايـري املتبعـة يف الخطـاب األكادميـي، رمِبـا يفتقـر 
إىل  الضعيفـة  الخلفيـات  ذوو  املشـاركون  املتأهلـون  املؤلفـون 
املهـارات الدقيقـة املطلوبـة ]يف البحـث[، وإىل الثقـة املنشـودة 
للوصـول إىل الفـرص للتعبـري عـن واقعهـم. وقـد تـؤدي الكتابـة 
املشـرتكة مـع أولئـك الذيـن كان لهـم يف األصـل دور الباحـث إىل 
خلـق الفـرص، ولكـن إن تولـدت عنـد الباحـث قـدرة عـىل تقليـد 
أشـكال الكتابـة املقبولة بشـكل أكرب، فقد يهيمـن يف نهاية املطاف 

عـىل أصـوات املؤلفـني املشـاركني.

لقـد كان اسـتخدام النهـج الرتبـوي )البيداغوجي( بداًل مـن تركيزنا 
فقـط عـىل التواصـل البحثـي أمـرًا غـري متوقـع. لـذا، فعـىل الرغم 
مـن أن املؤلفـني املشـاركني اعرتفـوا بأنـه قـد كان لهـذه الطريقـة 
يف   – عندهـم  أثـار  أنـه  إال  عندهـم،  املهـم  دافعهـا  التعلـم  يف 
الوقـت ذاتـه- أسـئلة حـول قوتـه ومكانتـه. وقـد كان عمـيل مـع 
املشـاركني - منطلقـني مـن بحثـي- يعنـي أنـه كان سـيتولد ميـل 
عندهـم أن ينظـروا إيّل بأننـي أكـرث درايـة ]منهـم[، بغـض النظـر 
عـن النهـج التشـاريك الـذي كان يركز عـىل معرفتهـم. إن محاولتنا 
التخفيـف مـن ذلـك ]امليل[ من خالل مامرسـات الكتابة املشـرتكة 
مل تسـتأصل مَتاًمـا عـدم التـوازن، والـذي مـا زلـت أجـده متضمنـا 

بشـكل مـا يف جميـع املقـاالت.

سـأعرتف، بصفتـي باحًثـا مهنًيا مغمورا، أنني سـأتردد  يف االنخراط 
التشـاركية. فالنارشيـن  الكتابـة  النـوع مـن  مـرة أخـرى يف هـذا 
املسـتعدين لتوفـري هـذه املرونـة لـن يتـم اعتبارهـم مـن ضمـن 
املجـالت عاليـة التأثـري. وهـذا يعنـي أن مثـل هـذه املسـاهامت 
لـن تكـون – بالـرضورة – مقـدرة مـن قبـل املؤسسـات األكادميية. 
وعـالوة عـىل ذلـك، لـن يكـون التأليـف املشـرتك قـادرا أن يعكس 
ذاتـه يف العمليـات العميقـة التـي انخرطـت فيهـا أنـا واملؤلفـون 
املشـاركون معـا إلنشـاء هـذه املقـاالت. فغـدا الكثـري مـن عملنـا 
املعـريف التعـاوين غـري ظاهر للعيان. لذا، تسـاءلت– أكـرث من مرة-  
عـاّم إذا كانـت هـذه الجهـود ذات قيمـة بالنسـبة يل أو بالنسـبة 

للمؤلفـني املشـاركني.

مـا يـزال النـرش الشـمويل ومـا زالـت الكتابـة التشـاركية يتطلبـان 
دعـاًم هيكلًيـا أكـرب، كـام يتطلبان القـدرة عىل االبتـكار والجاهزية 
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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.

kksumman@gmail.com كريانديب كور 
@kkaurwrites 

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 

mailto:kksumman@gmail.com
https://twitter.com/kkaurwrites
https://bit.ly/displaced-voices-journal
https://bit.ly/reflect-esol-resource-pack
ell3sf
FMR


