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التمويل واملصداقية والظهور: دعم أبحاث الهجرة القرسية يف جنوب الكرة 

األرضية
)Rossmary D Márquez-Lameda( روزماري دي ماركيز الميدا

الفنزوييل  النزوح  الذين يقومون بإجراء أبحاث حول أزمة  الكرة األرضية  يواجه األكادمييون يف جنوب 
عدًدا من التحديات تتعلق بالتمويل واملصداقية والظهور. يتناقش األشخاص الذين متت مقابلتهم حول 

كيفية مواجهة هذه التحديات يف ضوء الحقائق عىل أرض الواقع

يستند هذا املقال إىل عرش مقابالت متعمقة أجريت مع أكادمييني 
وجمهورية  وبــريو  وتشييل  والــربازيــل  كولومبيا  يف  يتمركزون 
النزوح  بأزمة  تتعلق  أبحاث  بإجراء  الدومينيكان، ويقومون حاليا 
الفنزويلية. 1 فأجريت جميع املقابالت عن ُبعد، باللغة اإلسبانية، 
نوعني  مِبقابلة  قمت  وقد   .2022 عام  من  وشباط  أول  كانون  يف 
األمد  طويل  أكادميي  مسار  لديهم  الذين  أولئك  الباحثني:  من 
ولديهم تدريب عىل أبحاث الهجرة القرسية، وغريهم ممن وجدوا 
غري  بشكل  والالجئني  املهاجرين  تجارب  عن  يبحثون  أنفسهم 
الجنسية  الصحة  مثل  خربتهم  مجاالت  بالحسبان  آخذين  مبارش، 
مجال  يف  »باحثني  يكونوا  أن  دون  املعدية،  واألمراض  واإلنجابية 
الهجرة«. وبغض النظر عن نوع البحث الذي أجراه جميع هؤالء 
األكادمييني )سواء كان بحثا نظرًيا أو تطبيقًيا(، فقد عملوا يف أغلب 
األحيان بالتعاون مع مؤسسات أخرى، سواء عىل املستوى الوطني 
يف  األكادميية  املؤسسات  مع  ]منهم[  البعض  وعمل  اإلقليمي.  أو 

شامل الكرة األرضية.

املقابالت  هذه  من  رََشحت  التي  الرئيسية  القضايا  أبرز  كانت 
باملصداقية  املتعلقة  التحديات  إىل  باإلضافة  التمويل،  نقص  هي 
مركزهم  الباحثني  لوجود  نتيجة  برزت  والتي  والظهور،  األكادميية 

يف جنوب الكرة األرضية أو هم أصال من جنوب الكرة األرضية.

التمويل: حقائق مختلفة
لقـد ركـز أولئـك، الذين أجريـت لهم مقابالت، عىل فشـل وكاالت 
التمويـل يف الشـامل يف االعـرتاف بالحقائـق والتحديـات املتجذرة 
القرسيـة يف سـياق  الهجـرة  البحـوث حـول  إجـراء  يف ]عمليـة[ 
األزمـة الفنزويليـة. فوفًقـا لباحـث مـن كولومبيـا، فـإن: »رؤيـة 
الواقـع مـن الخـارج تختلـف كثـرًيا عـن عيشـه«. فهـذا الباحـث 
قـد شـارك تجربتـه يف دعـوة مَتويـل دوليـة حـول ]سـبل[ وصـول 
الفنزويليـني إىل الرعايـة الصحيـة يف كولومبيـا. فاقـرتح، بنـاًء عـىل 
عملـه مـع املهاجريـن الفنزويليـني وعـىل أبحاثـه األوليـة، إجـراء 
بحـث نوعـي لفهـم موضـوع كـره األجانـب كعائق أمـام الوصول 
إىل ]الحصـول عـىل[ الرعايـة الصحيـة. وعـىل الرغـم مـن ذلـك، 
فقـد كانـت وكاالت التمويـل تطلـب معايـري ]محـددة[ تشـمل 
عـدد األطبـاء وعدد األرسة يف املستشـفى، وما إىل ذلك. ويتسـاءل 
علمنـا  إذا  واألطبـاء  األرسّة  بعـدد  نهتـم  »ملـاذا  قائـال:  الباحـث 
أنـه -–يف الغالـب- يتـم إبعـاد املهاجريـن مـن عنـد البـاب، وال 
يتمكنـون مـن الدخـول إىل املستشـفى؟« لـذا، مل ميـض الباحـث 
وفريقـة يف حالتهـم هـذه قدمـا مِبخطـط مقرتحهـم، وذلـك ألنهم 
التمويـل يـؤدي  الـذي طلبتـه وكالـة  الكمـي  النهـج  اعتـربوا أن 
إىل التغـايض عـن العوامـل املهمـة املتعلقـة بالتحيـز والتمييـز يف 

تقديـم الرعايـة الصحيـة.
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قلقــه  عــن  الدومينيــكان  جمهوريــة  مــن  باحــث  وأعــرب 
ــة  ــات مكلف ــا متطلب ــت له ــي كان ــل الت بشــأن مكاملــات التموي
ــدودة،  ــوارد املح ــدان ذات امل ــة يف البل ــري ممكن ــة، أو غ للغاي
قائــال: »يف بعــض األحيــان تقــرأ إعالنــات التمويــل هــذه فتظــن 
ــة إىل  ــة للشــامل«. فعمــد الباحــث يف هــذه الحال بأنهــا مكتوب
االتصــال مِبســؤول الربنامــج ونجــح  يف مطلبــه بتغيــري اإلعــالن. 
ــؤالء  ــة له ــة والحري ــح املرون ــي ال تتي ــل الت ــوات التموي إن دع
ــيل  ــزوح الفنزوي ــة بالن ــا املتعلق ــع القضاي ــل م ــني للتعام الباحث
بطــرق تأخــذ باالعتبــار الحقائــق عــىل األرض َتُحــّد مــن إتاحــة 

ــم وهــادف. ــني إلجــراء بحــث مالئ املجــال للباحث

وألقــت باحثــة أخــرى مــن تشــييل الضــوء عــىل الحاجــة إىل أن 
تأخــذ فــرص التمويــل بالحســبان التنــوع الثقــايف واالجتامعــي 
ــد  ــذي ُيول ــوع ال ــرية إىل: التن ــة، مش ــرة األرضي ــوب الك يف جن
طرًقــا مختلفــة ملعرفــة الواقــع وفهمــه. وأثــارت الباحثــة مســألة 
األرضيــة  الكــرة  شــامل  التمويــل يف  وكاالت  تتصــور  كيــف 
ــق  ــد ال يتواف ــذي ق ــر ال ــتخدمها، األم ــف تس ــات وكي املصطلح
مــع اســتخدامها يف جنــوب الكــرة األرضيــة. وذكــرت عــىل وجــه 
التحديــد، كيفيــة اســتخدام مصطلحــي »الكفــاءة الثقافيــة« يف 
الشــامل و»تعــدد الثقافــات« يف الجنــوب، وكيــف مــن املتوقــع 
ــع  ــوب بوض ــام الجن ــة: “قي ــت قائل ــام. فأضاف ــم تقييمه أن يت

قامِئــة تدقيــق مرجعيــة هــو أمــر غــري مقبــول. ولكــن هــذا هــو 
ــة.” ــاءة الثقافي ــه الشــامل مِبفهــوم الكف ــا يفعل م

ــة  ــات البريوقراطي ــالت التحدي ــر بعــض املشــاركني يف املقاب وذك
املتجــذرة يف إجــراءات تقديــم طلــب الحصــول عــىل التمويــل، 
ــام  ــىل القي ــية ع ــم املؤسس ــة قدرته ــاروا إىل محدودي ــام أش ك
بذلــك، فقــال باحــث مــن كولومبيــا: »قــد يســتغرق األمــر 
عــدة أســابيع أو عــدة أشــهر حتــى تقــوم مؤسســاتنا مِبعالجــة 
املنحــة.  طلــب  مقــرتح  لتقديــم  املطلوبــة  األوراق  بعــض 
وبحلــول الوقــت الــذي نحصــل فيــه عــىل الوثائــق واملوافقــات 
ــل«.  ــى بالفع ــد انق ــايئ ق ــد النه ــون املوع ــة، يك ــن املؤسس م
ــة  ــوارد البرشي ــة امل ــن محدودي ــل، ع ــرون، باملث ــرّب آخ ــد ع وق
واإلمكانــات داخــل مؤسســاتهم لكتابــة املقرتحــات البحثيــة 
ــى  ــة. فحت ــا للمعامل ــًرا رسيًع ــب تدوي ــا يتطل ــا، م ــا مع ووضعه
عندمــا يحظــون بالتمويــل، يجــدون بــأن املؤسســات األكادمييــة 
االحتياجــات  مــع  بالــرضورة-  تتكيــف–  مل  اقليمهــم  يف 
الفنزويليــني، مــا  الخاصــة باملهاجريــن  والســامت املحــددة 
ميثــل تحديــات أمــام توظيــف األشــخاص الذيــن قوبلــوا، وأمــام 
تنفيــذ املشــاريع البحثيــة. فكــام أوضــح أحــد األشــخاص الذيــن 
ــب  ــد تطل ــال، ق ــا، عــىل ســبيل املث ــم يف كولومبي مَتــت مقابلته
ــق  ــق تتعل ــالك وثائ ــن امت ــن املهاجري ــة م ــات البحثي املؤسس

)Arturo Harker Roa أشخاٌص َيعرُبوَن الُحدوَد بني كولومبيا وفنزويال )املصدر: أرتورو هاركر روا



5151 املَعرَِفُة والّصوُت والّسلَطُة نرشة الهجرة القرسية 70

ــة  ــن معالج ــات م ــن الجامع ــل أن تتمك ــة قب ــة القانوني بالهوي
ــل( املرتبطــة  ــام والنق ــل الطع ــف )مث ــز وســداد التكالي الحواف

مِبشــاركتهم يف الدراســة.

املصداقية األكادميية والظهور
لقــد ظهــرت مســألة املصداقيــة األكادمييــة كذلــك يف املحادثــات 
حــول عوائــق التمويــل؛ إذ يقــول أحــد الباحثــني مــن كولومبيــا: 
ــم  ــرية، أعل ــل كب ــة مَتوي ــن وكال ــة م ــىل منح ــل ع ــيك أحص »ل
ــكل رشط  ــي«. ويش ــة تدعمن ــة مرموق ــة إىل جامع ــي بحاج أنن
االرتبــاط هــذا بجامعــة مــن الشــامل أو أن يكــون لديــك 
الشــامل كمؤسســة رئيســية يف أغلــب األحيــان  جامعــة يف 
ــني  ــة الباحث ــن فرص ــد م ــو يح ــة. فه ــب املنح ــكلة يف طل مش
أنفســهم ككيانــات ذات  لتكويــن  الجنــوب  واملؤسســات يف 
ــة،  ــرة القرسي ــول الهج ــاث ح ــراء أبح ــتطيع إج ــة تس مصداقي
لقــد كانــت إشــكالية  أي ليصبحــوا - باختصــار، ظاهريــن. 
املصداقيــة والظهــور طاغيــة يف محادثــايت مــع األكادمييــني 
املحليــني وجعلتنــي أتســاءل: مــن الــذي ُينظــر إليــه وميكــن أن 
ــا يف ]مجــال[  ــا موثوًق ُيعــّد، يف ســياق األزمــة الفنزويليــة، باحًث
ــون املدعــوون لالنضــامم  ــة؟ فمــن هــم الباحث الهجــرة القرسي

ــرون؟ ــتبعد آخ ــاذا ُيس ــانية؟، ومل ــات اإلنس إىل املنتدي

لقــد ألقــت املقابــالت الضــوء عــىل أن تفــاوت أنــواع الباحثــني 
ينظــر إليــه كعامــل رئيــيس يؤثــر عــىل مســألة املصداقيــة 
والظهــور. فقــد عالــج  باحثــو الهجــرة الراســخون دراســة 
عــىل  مركزيــن  النظريــة،  الناحيــة  مــن  الفنزويــيل  النــزوح 
ــن  ــم م ــىل الرغ ــة. وع ــرة يف املنطق ــات الهج ــات وسياس عملي
ذلــك، عمــد الباحثــون التطبيقيــون إىل إجــراء أبحــاث عــن 
ــوا  ــارش، وتناول ــري مب ــكل غ ــني بش ــن والالجئ ــارب املهاجري تج
ــي واالقتصــادي  ــع االجتامع ــي تخــص الواق ــئلة امللحــة الت األس
ــني،  ــني التطبيقي ــة. فبالنســبة للباحث ــدان املضيف األوســع يف البل
مل تكــن ظاهــرة الهجــرة الفنزويليــة بحاجــة إىل تصــور نظــري، 
ــات  ــا - إجاب ــاج إىل أن يجــاب عليه ــدت أســئلة تحت ــا وّل ولكنه
ميكــن أن تدعــم املجتمعــات التــي كانــت تعــاين وتســاعد 
النــزوح  كذلــك الحكومــات أن تفهــم كيــف تعالــج حالــة 

ــا[. ]لديه

ــا عــىل الــدوام. فــام زال هنــاك  مل يكــن هــذا التصنيــف واضًح
عمــل ضخــم متعــدد التخصصــات ومتعــدد األســاليب جــار يف 
ــىل  ــن ع ــة. ولك ــرة القرسي ــات الهج ــال دراس ــة ويف مج املنطق
الرغــم مــن ذلــك، يبــدو أن هنــاك مشــكلة تتمثــل يف أنــه مــن 
غــري املرجــح أن ُينظــر إىل الباحثــني الذيــن يقومــون بعمــل ذي 
قيمــة، ولكنــه تجريبيــا أكــرث فيــام يتعلــق بالنــزوح الفنزويــيل، 

ــىل  ــني، ع ــن والالجئ ــع املهاجري ــارش م ــكل مب ــون بش ويتفاعل
أنهــم ســلطات ذات مصداقيــة يف مجــال الهجــرة القرسيــة، 
ــىل  ــا ع ــي يقدمونه ــدة الت ــر الفري ــات النظ ــن وجه ــم م بالرغ
الطاولــة. فقــال الباحــث الــذي أجــرى بحًثــا مكثًفــا حــول 
الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( يف مخيــامت الالجئــني 
ــروف  ــه مع ــن أن عمل ــم م ــىل الرغ ــه ع ــل إن ــامل الربازي يف ش
وُينظــر إليــه بوصفــه باحًثــا موثوًقــا بــه يف مجــال الصحــة 
ــقَّ دعــوة للمشــاركة  ــة، إال أن فريقــة مل يتل الجنســية واإلنجابي

يف املناقشــات اإلنســانية.

التحديات معالجة 
التوصيــات لتعزيــز  املقابــالت عــدد مــن  لقــد ظهــر مــن 
التمويــل. فــرص  إىل  الوصــول  إمكانيــة  وزيــادة  التعــاون 

ميكــن لشــبكات البحــث داخــل البلــدان أو األقاليــم أن تســاعد 
املتعلقــة  القضايــا  حــول  واملناقشــات  التعــاون  تعزيــز  يف 
ــني  ــط األكادميي ــاعد يف رب ــن أن تس ــة؛ إذ ميك ــرة القرسي بالهج
العمــل  تشــجيع  أبحاًثــا مامثلــة، وميكنهــا  يجــرون  الذيــن 
ــًرا  ــب. ونظ ــرص للتدري ــري ف ــى توف ــات وحت ــدد التخصص متع
للعــدد املتزايــد مــن الباحثــني الذيــن انضمــوا مجــددا للعمــل 
للــدورات  فيمكــن  والالجئــني،  املهاجريــن  مجتمعــات  مــع 
التدريبيــة أن تشــتمل عــىل مناقشــات واســرتاتيجيات أخالقيــة 
تخــص إجــراء مشــاريع ]بحثيــة[ مــع هــذه املجتمعــات. فهنــاك 
حاجــة إىل مَتويــل طويــل األجــل وذلــك لتمكــني شــبكات 

ــتدامة. ــون مس ــن أن تك ــذه م ــث ه البح

ــة  ــح لتغطي ــذي مُين ــو ال ــل األويل، وه ــس التموي ــي تكري ينبغ
إطــالق مــرشوع جديــد، للمبــادرات التــي يقودهــا باحثــون يف 
ــل  ــتويات التموي ــادة مس ــن زي ــة؛ وميك ــرة األرضي ــوب الك جن

ــىل األداء. ــاًء ع ــت بن ــرور الوق مِب

ســُتمكن إعالنــات التمويــل املراعيــة للحالــة الباحثــني مــن 
ــتخدام  ــة باس ــكلة بحثي ــة مش ــة يف معالج ــتقاللية واملرون االس
ــة التــي تشــخص الحقائــق  ــة والطــرق املنهجي األطــر املفاهيمي
ــل أن تكــون  عــىل أرض الواقــع. ويتوجــب عــىل وكاالت التموي
منفتحــة أيًضــا عــىل بحــث مســألة التفــاوض مــع وكاالت 
التمويــل، وذلــك إلتاحــة املجــال لوجــود منهجيــات مختلفــة مل 

ــل. ــات التموي ــل يف إعالن ــمولة يف األص ــن مش تك

التمويــل واملصداقيــة والظهــور هــي مفاهيــم مرتابطــة يتوجــب 
الباحثــني وخصوصيــة  لهــؤالء  الجغــرايف  الســياق  فهمهــا يف 
حالــة النــزوح الفنزويــيل. فطاملــا اســتمرت وكاالت التمويــل يف 
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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 

ــدة. وجهــات نظرهــم الفري
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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   -
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