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االلتزامات الخطابية وحقائق التمويل يف »داداب«)Dadaab(، كينيا
راشيل سلفر )Rachel Silver(، ومارك أوكيلوأويات)Mark Okello Oyat(، وهايون كيم )HaEun Kim(، وسهرة 

)Sahra Mohamed Ismail( محمد إسامعيل

نستند يف هذه املقالة إىل تجاربنا املتنوعة كفريق بحث عابر للحدود الوطنية وتابع ملرشوع التعليم العايل 
بال حدود لالجئني، للتفكري مليًّا يف كيفّية استمرار مامرسات التمويل الحالية يف تقييد عملية البحث التي 

يتوىل قيادتها الالجئون يف داداب )Dadaab( يف كينيا.

لقـد التزمـت املؤسسـات الشـاملية، عىل مـدى السـنوات الخمس 
املاضيـة بشـكل مّطـرد، وبطـرق واضحـة، يف دعـم األبحـاث التـي 
يتـوىل قيادتهـا الالجئـون. وتعمـد املؤسسـات الخاصـة إىل تنميـة 
الباحثـني مـن الالجئـني مـن خـالل الربامـج األكادمييـة والزمـاالت 
الجانـب  ثنائيـة  املؤسسـات  وتسـتخدم  باملرونـة. 1  تتمتـع  التـي 
دعـوات التمويـل املسـتهدفة لتضخيـم أصـوات املنظـامت التـي 
يقودهـا الالجئـون والنازحـون داخليـا، ولدعـم القـدرات البحثيـة 
يف املؤسسـات الجنوبيـة. وقـد أطلقـت الجامعـات شـبكات عابرة 
لحـدود األوطـان مـن أجـل إلقـاء الضـوء عـىل أبحـاث الالجئـني 
التباينـات  تصحيـح  إىل  املبـادرات  هـذه  وتسـعى   2 ودعمهـا. 
عـىل  اعـرُتِف،  حيـث  القرسيـة،  الهجـرة  دراسـات  يف  التاريخيـة 
نطـاق واسـع، بوجـود إشـكالية يف سياسـات التمثيـل. فهـي بذلك 
تعكـس قـوة دافعـة أوسـع إلضفـاء الطابـع املحـيل عـىل إنتـاج 
املعرفـة، ولوضـع السـلطة واملوارد بيـد الالجئني الفاعلـني بدالً من 

الدوليـة.  املؤسسـات 

وميكـن، اسـتناًدا إىل تجربتـا، أن ُتعرَقل مثل هـذه الجهود بحواجز 
مختلفـة. فنحـن أربعـة باحثـني نقيم يف كنـدا وكينيـا اجتمعنا مًعا 
 .)BHER( يف سـياق مـرشوع التعليـم العـايل بـال حـدود لالجئـني
برنامـج  خريجـي  مـن  الجئـان  وإسـامعيل(  )أويـات  منـا  اثنـان 
التعليـم العـايل بـال حـدود لالجئـني BHER، ويعيشـان يف كينيـا، 

واثنـان منـا )سـيلفر وكيـم( موظفـان يف جامعـة يـورك يف كنـدا.

إّن برنامـج التعليـم العـايل بـال حـدود لالجئـني BHER هـو اتحاد 
مكـّون من جامعـات ومن منظامت غري حكوميـة NGOs، يهدف 
إىل تعزيـز فـرص التعليـم العـايل ليكون أكرث شـموالً وأكرث مسـاواة 
بـني الجنسـني مـن الالجئـني. ويف عـام 2018، بـدأ برنامـج التعليم 
العـايل بـال حـدود لالجئني BHER، اسـتجابة لطلبـات الطالب ويف 
محاولـة لتعزيـز إنتـاج املعرفة املحلية، يف تقديم برامج الدراسـات 
العليـا للمؤهلـني يف مخيـامت »داداب« )Dadaab( لالجئـني يف 
كينيـا. وأكمـل يف يوليـو 2022، 18 رجـاًل و10 نسـاء مـن جامعـة 
يـورك )MEd( درجـة املاجسـتري يف الرتبيـة املرتكزة عـىل األبحاث 

التـي اعتمـدت كليا عـىل املخيامت.

يقوم طالب الدراسات العليا والخريجون يف برنامج التعليم العايل 
مِبكافحة  الدراسية  املنحة  خالل  BHER من  لالجئني  حدود  بال 
فنرشوا  القرسية.  الهجرة  ودراسات  التعليم  يف  التمثيل  فجوات 
محكمة  مجالت  يف  ومشرتكا  فردًيا  مقااًل   )15(  2019 عام  منذ 
العديد  يف  شاركوا  كام  محررة.  مجلدات  ويف  النظراء  قبل  من 
املفوضية  منتدى  ذلك  يف  مِبا  الدولية،  والجامعات  املؤمَترات  من 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني UNHCR العاملي3.  كام 
الرتبية،  يف  املاجستري  بدرجة  خريجني  خمسة   2020 عام  يف  قام 
 ،Ismail وإسامعيل  Oyat أويات  املشاركان  املؤلفان  فيهم  مِبن 
بتأسيس جمعية »داداب« لالستجابة )DRA(، وهي أول منظمة 
يقودها الالجئون RLO يف داداب )Dadaab(، وتعمل عىل إنتاج 
أبحاث عالية الجودة تعكس االهتاممات املحلية. وتعمل جمعية 
داداب لالستجابة DRA كمنظمة مجتمعية مسجلة يف كينيا مع 
سيلفر املشاركان  املؤلفان  فيهم  مِبن  آخرين،  وأفراد  مؤسسات 
األبحاث  بإجراء  تتعلق  متنوعة  مشاريع  يف   ،Kim وكيم   Silver

والتطبيقات التعليمية.

هذه خطوات واسعة. لكن ما تزال هناك، بالرغم من ذلك، حواجز 
كبرية تعيق املساواة يف إنتاج املعرفة، وبشكل أكرث تحديًدا، أمام 

النقل الهادف للموارد من الشامل إىل الجنوب.

ممنوع من املشاركة الكاملة
املبادرات،  لدعم  الثنائية  املؤسسات  من  التمويل  دعوات  تعطي 
التي يقودها الالجئون، إشارة إىل االلتزام بتنويع الرشكاء واملشاريع. 
ومع ذلك، فإن هيكل التطبيقات يؤدي بشكل رصيح و/ أو ضمني 
إىل استمرار االعتامد عىل املؤسسات الشاملية كمتعاقدين أساسيني 
زال  فام   .)PIs( رئيسيني  كمحققني  الشامليني  الباحثني  وعىل 
التمويل نتيجة لذلك موجهاً نحو املنظامت الدولية األكرب حجاًم، 

وليس نحو املنظامت التي يقودها الالجئون. 

لتقديـم  املثـال، دعـوة مَتويـل حديثـة  لقـد ركـزت، عـىل سـبيل 
أفريقيـا  الالجئـني يف  مقرتحـات مـن حكومـة كنـدا عـىل تعليـم 
جنـوب الصحـراء الكـربى. فكانـت تلـك الدعـوة رائـدة يف تأطـري 
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التعليـم املـدريس الجيـد عـىل النحـو األمثـل مـن خـالل بنـاء 
قـدرات منظـامت يتـوىل قيادتهـا الالجئـون RLOs، ومن خالل 
تقديـم املنـح لهـا. ولكـن كان لتلـك املنـح مـع ذلـك متطلبـات 
صارمـة، مِبـا يف ذلـك أن يكـون املتعاقـد األسـايس َكَنِديًّـا، وأن 
يثبـت أن لديـه القـدرة املؤسسـية إلدارة مبالغ كبـرية من املال 
)تصـل إىل 40 مليـون دوالر كنـدي4 عىل مدى خمس سـنوات(. 
وقـد أدى هـذا إىل اسـتبعاد العديـد مـن املرشـحني املحتملـني، 
تـارًكا مجـااًل صغـرًيا ملنظـامت غـري حكوميـة دوليـة عريقـة يف 
الغالـب مؤهلـة ألن تتقـدم لهـذه املنـح. ومـن واقـع خربتنـا، 
فـإن هـذه املنظـامت مَتيـل إىل تطويـر مقرتحاتهـا يف مقارهـا 
قيادتهـا  يتـوىل  التـي  املنظـامت  مشـاركة  وتطلـب  الرئيسـية، 
الالجئـون RLO لدعـم التطبيـق بـدالً مـن توجيهـه وتشـكيله.

توجـد هنـاك قيـود حقيقية عىل إعـادة توجيه التمويـل الثنايئ 
بعيـًدا عـن املنظـامت الدوليـة. ومـع ذلـك، تصبـح الدعـوات 
املتعاقـد  مـن  معـني  شـكل  طلـب  خـالل  مـن  التحويليـة، 
األسـايس، عرًضـة ألوجه القصـور املعتادة يف الـرشاكات البحثية 
التوقعـات واألهـداف غـري  الشـامل والجنـوب، وتشـمل:  بـني 
الجديـدة  االسـتعامرية  واالفرتاضـات  الـرشكاء،  بـني  املتوازنـة 
القـدرات،  بنـاء  إىل  يحتـاج  ومـن  الخـربة  ميتلـك  مـن  حـول 
والنفـوذ الشـاميل غـري املتـوازن، وتوزيـع األدوار غـري املنصـف 
العابـر للحـدود الوطنيـة، وبالتأكيـد التفاوت الشـديد يف فرص 

الحصـول عـىل التمويـل. 5

عنـد  التحديـات  هـذه  بعـض  بحثـي،  كفريـق  واجهنـا،  لقـد 
األربعـة  الباحثـون  فصمـم  التمويـل.  عـىل  للحصـول  التقـدم 
مرشوًعـا نوعًيـا الستكشـاف العوائـق التـي تحـول دون توطـني 
العلـامء  يسـتطيع  ال  ذلـك،  ومـع  داداب.  يف  املعرفـة  إنتـاج 
مـن الالجئـني أن يسـجلوا يف طلـب التمويـل بصفتهـم باحثـني 
إىل  ينتمـون  ال  أنهـم  مـادام  داخليـا  النازحـني  مـن  مشـاركني 
جامعـة. كـام ال ميكنهـم الحصـول عـىل مَتويـل ألنشـطة البحث 
كمتعاونـني رسـميني يف املـرشوع. فلـيك ُيدَفـع لهـم مـن خـالل 
 Ismail »و»إسـامعيل Oyat »املنحـة، يتوجـب تعيني »أويـات
كمستشـارين أو كمسـاعدين بحثيـني. وكلٌّ مـن هاتـني الفئتـني 
الوظيفيتـني تجعـل مكانـة الباحثـني ومكانـة املنظـامت التـي 
يتـوىل قيادتهـا الالجئـون RLO يف مراكـز ثانويـة. لقـد ُتركنـا 
لنقـرر بأنفسـنا مـا إن كان ينبغـي لنـا تقديـم اقـرتاح مـرشوع 
كان منصًفـا يف االسـم ولكنـه ليـس منصفـا يف تخصيـص املوارد، 
الوظيفـة  يف  هرمـي  ترتيـب  عـىل  يحافـظ  مقـرتح  تقديـم  أو 
ولكنـه يتيـح مزيـدا مـن املرونـة يف تحويـل األمـوال - وهـو 
هـي  الهادفـة  املتبادلـة  املشـاركة  كانـت  إذا  مسـتحيل  خيـار 

املنشـودة. الغايـة 

ميكـن ملنـح الربمجـة أو البحث التـي مَتول املنظامت التـي يقودها 
الالجئـون RLOs مبـارشة أن تخفـف مـن حـدة هـذه األنـواع من 
املشـاكل. وُتَعـدُّ هـذه الفـرص، عـىل الرغـم مـن أنهـا عـادة تكون 
التـي يقودهـا  أصغـر يف الحجـم، رضوريـة بالنسـبة للمنظـامت 
الالجئـون RLOs الكتسـاب الخـربة كمتعاقدين أساسـيني، وبالتايل 
تتعاظـم احتامليـة نجاحهـم يف طلبـات املنـح مـن الحجـم األكـرب. 
عندمـا حـدد أعضـاء جمعيـة »داداب« لالسـتجابة DRA فرصـة 
عاليـة جـدا وذات صلـة ممولة بشـكل ثنايئ اسـتوفيت فيها جميع 
املتطلبـات، مل يتمكنـوا مـن التسـجيل يف بوابـة املنظمـة بسـبب 
التحديـات التكنولوجيـة، وبالتـايل مل يتمكنـوا مـن تقديـم طلـب 
موثـوق،  إنرتنـت  إىل  يحتاجـون  الالجئـون  فالباحثـون  مكتمـل. 
إىل  للوصـول  وتكنولوجيـا  كهربـاء  وإىل  كافيـة،  بيانـات  وحـزم 
بوابـات ال يسـهل التنقـل فيهـا دامِئًـا، حتـى يف األماكـن األخـرى. 
فالعوائـق الكبـرية أمـام الدخـول، مثـل السـرية الذاتيـة الكنديـة 
املمولـة  املقرتحـة  البحـث  ملشـاريع  املطلوبـة   )CV( املشـترتكة 
اتحادًيـا يف كنـدا والتـي يسـتغرق إكاملهـا سـاعات مـن االتصـال 
غـري املنقطـع، أو نظـام األرقـام العاملـي للبيانـات األمريكية ونظام 
إدارة الجوائـز، تجعـل العلـامء ومنظامتهـم يف البيئـات النائيـة أو 
شـحيحة املـوارد املحرومـة بشـكل ممنهـج يف وضـع ال يحسـدون 
عليـه. فلهذه األسـباب، وعـىل الرغم مـن االلتزام الخطـايب املتزايد 
 DRA بالتوطـني بـني املمولـني، تظل جمعيـة »داداب« لالسـتجابة
يف أغلـب األحيـان يف وضـع تعاقـد جـزيئ. فُيطلـب مـن »أويـات« 
 )Dadaab( داداب  يف  وأقرانهـم   Ismail و»إسـامعيل«   Oyat
مـا  لكنهـم  الكبـرية،  املنـح  طلبـات  املشـاركة يف  منتظـم  بشـكل 
يلبثـون أن يصبحـوا ممثَّلـني اسـمًيا أو حتـى بشـكل غـري مـريئ يف 
إدارة املشـاريع واملنـح مِبجـرد الحصـول عـىل التمويـل. ويصبـح 
هـذا التهميـش مؤثـرًا بشـكل خـاص يف املنـح املقدمة عىل أسـاس 

الرشاكـة مـع املنظـامت الشـعبية.

تتجـىل مشـاعر عـدم الثقـة والتهميش بشـكل أوضـح يف القرارات 
ـه يف  املتعلقـة بتمويـل املـرشوع. فلقـد الحظنـا أن األمـوال ُتوجَّ
أغلـب األحيـان حـول املنظـامت التـي يتـوىل قيادتهـا الالجئـون

ROLs  أو مـن خاللهـا وليـس لهـا مبـارشة. وعـادة مـا يـربر ذلـك 
بالنفـور مـن املخاطـرة واملخـاوف بشـأن السـعة، لكن ذلـك يعيق 
العمـل  عـن   RLOs الالجئـون  يقودهـا  التـي  املنظـامت  قـدرة 
بوصفهـا جهـات تعاقـد أساسـية ويحـد بالتـايل مـن قدرتهـا عـىل 
النمـو. قـد تواجـه املجموعـات املحليـة بالفعـل تحديـات تتعلـق 
ذات  بنجـاح يف  املـرشوع  أمـوال  إدارة  ميكـن  ولكـن  بالقـدرات، 
الوقـت الـذي ميكـن أن تتلقـى فيه املنظمـة دعاًم لتلـك القدرات.

 DRA لالسـتجابة  داداب  جمعيـة  إىل  دعـوة  مؤخـرًا  هـت  ُوجِّ
للمشـاركة يف بحث تعاوين دويل حول تجارب الالجئني يف املنطقة. 
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ومـع ذلـك، مل تتمكـن املنظمـة، نظـًرا ملتطلبـات األهليـة، مـن 
تلقـي األمـوال بشـكل مبـارش. فقـرر املتعاقـد األسـايس، لتجنـب 
الروتـني البريوقراطـي، تعيـني أفـراد مـن أعضـاء جمعيـة داداب 
لالسـتجابة DRA كمستشـارين بـدالً مـن التوسـط يف اتفاقيـة 
تنظيميـة. لقـد جعـل هـذا القـرار الباحثني الالجئني غـري قادرين 
عـبء  بقضايـا  يتعلـق  مـا  يف  املسـاومة  عـىل  بشـكل جامعـي 
تـرك ذلـك جمعيـة داداب لالسـتجابة  لقـد  العمـل والتمويـل. 
وغـري  واملعـدات،  العامـة  النفقـات  لدفـع  مؤهلـة  غـري   DRA
قـادرة عـىل إبـراز املرشوع يف سـريتها املؤسسـية عـىل الرغم من 

أن أعضاءهـا هـم مـن قامـوا بإجـراء البحـث.

إن اختيـار توظيـف باحثـني مـن الالجئـني كمستشـارين ال ميثـل 
أن  ميكـن  التـي  للميزانيـة  العديـدة  االسـرتاتيجيات  إحـدى  إال 
تعيـق القـدرة طويلـة األجـل للمنظـامت التـي يتـوىل قيادتهـا 
الالجئـون ROLs. أمـا االسـرتاتيجية األخـرى فتتمثـل يف أمنـوذج 
السـداد. فاملنـح ذات منـاذج مَتويـل السـداد - بـدالً مـن تقديـم 
بشـكل  تسـتبعد   - املـرشوع  ألنشـطة  منظمـة  إىل  التمويـل 
تلقـايئ املنظـامت التـي يتـوىل قيادتهـا الالجئـون. فـال تسـتطيع 
املنظـامت التـي يتـوىل قيادتهـا الالجئـون RLOs أن تنفـق ما ال 
مَتلـك، وال ميكنهـا االنتظـار ألسـابيع أو شـهور حتـى يتـم سـداد 

)مـا دفعتـه(.

ال تعكـس مثـل هـذه األنـواع من االسـرتاتيجيات بالرضورة سـوء 
امللحـة،  الزمنيـة  للجـداول  اسـتجابة  تظهـر  قـد  لكنهـا  النوايـا. 
الدفـع  يف  الحقيقيـة  والرغبـة  الصارمـة،  املسـاءلة  وأنظمـة 
Silver وكيـم  لقـد شـارك كل مـن سـيلفر  الالجئـني.  للباحثـني 
Kim يف املشـاريع التـي نـرشت فيهـا مثـل هذه االسـرتاتيجيات. 
ننتقدهـا.  التـي  القـرارات  آثـار  نتحّمـل  وكيـم(  )سـيلفر  نحـن 
ومـع ذلـك، ميكـن لهـذه القـرارات أن تدّمـر مشـاعر الثقـة مـن 
جانـب منظـامت الالجئـني. وبصفتنـا أعضـاء يف جمعيـة داداب 
لالسـتجابة DRA، فإننـا )أويـات وإسـامعيل( غالًبـا مـا نشـعر 
بأننـا مسـتفيدون أو مسـاعدو باحثـني، ولسـنا رشكاء تنظيميـني.

توصيات تخص املامرسة
نظـًرا للحواجـز التـي ال تـزال تعيـق النقـل الهـادف للمـوارد يف 
قطـاع إجـراء األبحـاث يف دراسـات الالجئـني والهجـرة القرسيـة، 
فإننـا نقـدم االقرتاحـات التاليـة، املوجهـة يف املقـام األول نحـو 

مَتويـل املؤسسـات:

للمنظـامت  	 الربنامجـي  التمويـل  أو  املبـارش  البحـث  اقـرن 
موجهـة  بفـرص   RLOs الالجئـون  إدارتهـا  يتـوىل  التـي 
وطويلـة األجـل لبنـاء القـدرة التنظيميـة مـن أجـل زيـادة 

 RLO الالجئـون  قيادتهـا  يتـوىل  التـي  املنظـامت  تأهيـل 
6 املسـتقبل.  يف  أساسـيني  متعاقديـن  ليصبحـوا 

أو  	 األسـايس  للمتعاقـد  األهليـة  متطلبـات  يف  النظـر  أعـد 
وظائـف املحققـني الرئيسـيني PI، ال سـيام إذا كان التوطـني 
هـو النتيجـة املرجـوة. وقـد يشـمل ذلـك إعـادة تعريـف ما 
هـي »التجربـة املقبولـة«. وقـد يقـوم املمّولون أيًضـا بدعوة 
العـروض  لتقديـم  دعواتهـم  ملراجعـة  املحليـة  املنظـامت 

ملعرفـة مـا إذا كانـت مرهقـة بـال داع.

مَتويـل  	 مـن  مئويـة  نسـبة  تخصيـص  رشط  بتضمـني  قـم 
املنظـامت  مكاتـب  إىل  للمـرشوع  التشـغيلية  التكاليـف 
التـي يتـوىل قيادتهـا الالجئـون RLOs املتعاقـد عليهـا فرعيـا 

رأسـاميل. كاسـتثامر 

اسـتخدم منـاذج موازنـة التقديـم بـدالً مـن منـاذج السـداد  	
كلـام أمكـن ذلـك. ففـرص التمويـل املرنـة تعمـل أيًضـا عـىل 
تعزيـز الربمجـة األكـرث اسـتجابة محلًيا كام تعمـل عىل زيادة 

قـدرة املنظـامت املحليـة عـىل النجاح.

تأكـد أن لـدى املنظـامت اإلقليميـة واملحليـة، خاصـة تلـك  	
فرًصـا  فرعّيـة،  تعاقـد  كجهـات  املشـاريع  يف  تشـارك  التـي 
مبـارشة للتعامـل مـع املمولـني ولديهـا القـدرة عـىل الوصول 
املبـارش إىل وثائـق املـرشوع املتعلقـة بعملهـم )مثـل تقاريـر 

امليزانيـة، ونتائـج الرصـد والتقييـم، ومـا إىل ذلـك(.

يتـوىل  	 التـي  للمنظـامت  التنظيمـي  التطويـر  فـرص  وّفـر 
احتياجاتهـم  لتلبيـة  املوجهـة   ،RLOs الالجئـون  قيادتهـا 

الخاصـة.

مرنـة  	 نهائيـة  مواعيـد  التمويـل  لطلبـات  يكـون  أن  تأكـد 
وبوابات سـهلة االسـتخدام ومتطلبـات تكنولوجيـة منخفضة 

كلـام أمكـن ذلـك.

إن السـامح للمؤسسـات املحليـة التـي يقودها الالجئـون وغريها 
مـن املؤسسـات غـري التقليديـة، وكذلك األفـراد، للعمـل كأطراف 
تعاقـد رئيسـية وكجهـات تحقيق أساسـية IPs يف املنح الرئيسـية، 
املـوارد، ولكنـه سـينتج  توافـر  سـوف يسـتغرق وقًتـا ويتطلـب 
الحـايل،  الوقـت  أيًضـا أبحاًثـا أفضـل وأكـرث شـمولية. فنحـن يف 
واملؤسسـية  الجغرافيـة  املواقـع  الباحثـني ذوي  مـن  كمجموعـة 
بحـذر.  األمـام  إىل  نتقـدم  املتنوعـة،  والسياسـية  واالجتامعيـة 
فنحـن نعمـل عىل تجـاوز القيـود الهيكلية وأوجه عدم املسـاواة 
املزعجـة مـن خـالل التواصـل املفتـوح، والتفكـري الـذايت النقدي، 
وتطبيقات املوازنة الشـاملة ما اسـتطعنا إىل ذلك سـبيال. إن هذا 

ليـس كافيـا، لكنهـا البدايـة.
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resilver@edu.yorku.ca راشيل سلفر 
أستاذ مساعد، جامعة يورك املديرة املشاركة للتعليم العايل بال 

)BHER( حدود لالجئني

 mark01oyat@gmail.com مارك أوكيلو أويات 
@OkelloOyat 

)DRA( مدير مشارك، جمعية داداب لالستجابة

 haeunkim@yorku.ca هايون كيم 
@BorderlessEdu 

)BHER( مديرة املرشوع، برنامج التعليم العايل بال حدود

 nadarbuuni@gmail.com وسهرة محمد إسامعيل 
@SahraMohamed 

)DRA( مديرة مشاركة، جمعية داداب لالستجابة

bit.ly/research-fellowships ; bit.ly/mastercard-scholars-program .1
https://carleton.ca/lerrn/ ; bit.ly/refugee-economies-rlrh .2

3. للحصول عىل الكتالوج الكامل ملخرجات البحث من قبل طالب الدراسات العليا يف 
www.bher.org/research :انظر ، BHER

4. حوايل 31 مليون دوالر أمرييك
5. انظر نرى يوسني )2019( »التوطني: نحن محبطون ، ولسنا أغبياء!«، مجلة مراجعة 

bit.ly/localisation-usen-ar 60 الهجرة القرسية العدد
www.fmreview.org/ar/education-displacement/usen

6. انظر مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني )2020( »مذكرة مفهوم صندوق 
bit.ly/refugee-led-innovation »االبتكار بقيادة الالجئني

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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