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مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص

تستعرض هذه الورقة بعض األفكار النظرية، حول موقع الالجئين في املناقشات االجتماعية والنفسية 
الذين  السوريين  الباحثين  كفاح  إلى  اإلشارة  مع  الالجئين«،  »األكاديميين  مفهوم  تناقش  ثم  واإلنسانية، 
يعيشون في املنفى. وباالعتماد على تجارب أكاديميين سوريين في النزوح وحياتهم في املنفى، تجادل بأن البنى 
تهديدات  أو  أنهم ضحايا  للجوء refugeeness”«، وتصوير هؤالء األكاديميين على  االجتماعية والسياسية 
مجتمعية كالجئين، بحاجة إلى أن تتحول إلى روايات عن القبول البشري، وفرص لإلنتاج املشترك للمعرفة، 

والتنوع األكاديمي واملنافع املتبادلة.
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مقدمة

مساء أحد أيام الجمعة، بعد أن تناولنا العشاء في مطعم في وسط املدينة، دعانا محمد )اسم مستعار( 
إلى شقته املستأجرة لتناول بعض الوجبات السورية مع الشاي. جلست أنا وزميلي على األريكة، وبدأنا نحدق 
في  »وطنه«  تمثل  التي  اليدوية  واملصنوعات  الفنية  واألعمال  الكتب  بعض  هناك  كانت  جلوسه.  غرفة  في 
سورية. في كل مرة ألتقي فيها بـ محمد أثناء رحلتي البحثية إلى توليغ Tuleeg  )اسم مستعار لبلد املنفى الذي 
يعيش فيه محمد(، أسأله عن الوضع في »الوطن«، في سورية. في لقائي األول معه، تحدث محمد عن مكتبة 
جديدة أنشأها في املنزل، لكنه اضطر إلى ترك كل �شيء وراءه، عندما اضطر إلى الفرار فجأة نتيجة تصاعد 
أنني سأعيش   

ّ
أتخيل قط »لم  قال:  ثم  للحظة  الليلة، صمت  تلك  في  في منتصف حديثنا  األمنية.  املخاطر 

مهنّية بصورة  أنجزوا دراسة  الذين  األفراد  أحد  كان محمد  الثانية«.  الدرجة  كإنسان من  يوم حياتي  ذات 
جيدة كطبيب، وباحث أكاديمي ومحترف في مجال الصحة العامة، لكنه وجد نفسه فجأة مجرًدا من حقوقه 

السياسية وحريته الشخصية وكرامته املهنية لكونه الجًئا.

واملنح  األكاديمية  الحرية  تكون  ما  غالًبا  االستبدادية،  لألنظمة  والخاضعة  بالصراع  املتأثرة  األماكن  في 
الدراسية وسالمة العلماء والباحثين في خطر. تستعرض هذه الورقة بعض النقاشات النظرية حول التمييز 
تجارب  عن  تقارير  تورد  ثم  ومن  السوريين،  الالجئين  من  األكاديميين  وتجارب  الالجئين،  بحق  االجتماعي 
محمد، أحد هؤالء األكاديميين الذي يعيش في املنفى في توليغ. قابلت محمد أول مرة عام 2014، واستلهمت 
كثيًرا من القيم من غنى تجربته وذكائه وسعة معرفته، وتطورت هذه املقابلة الحًقا إلى تعاون بحثي وصداقة. 
ا في مجال التعليم في بيئات الصراع، وجدت دائًما أن قصة محمد ملهمة وكاشفة أيًضا، لذلك، 

ً
بصفتي باحث

دعوته إلى مقابلة بحثية للتفكير والتأمل في رحلته نحو الحياة في املنفى وتجربتها. أجريت هذه املقابلة في أيار/ 
مايو 2020، كجزء من مشروع بحثي أكبر يركز على تطوير طرق مستدامة لتحسين نوعية حياة األشخاص 
الذين يعيشون في أزمة طويلة األمد. بالتأمل في تجاربه -كأكاديمي الجئ- واالنخراط في األفكار النظرية، تجادل 
الورقة بأن التركيبات االجتماعية والسياسية لـ »اللجوء« تميل إلى تجاوز جميع أشكال الهويات األخرى، وأن 
األكاديمي في املنفى ليس استثناًء. نسبًيا، من منظور النجاة األسا�شي، يمكن اعتبار األكاديميين الالجئين ذوي 
امتياز، نظًرا لرأس مالهم االجتماعي والثقافي املوسع وإرادتهم الشخصية للتغلب على الضغوط، بخصوص 
الوصول إلى الغذاء والصحة والتعليم ألطفالهم، ولكن القيود حول التنقل املكاني والحرية السياسية وعدم 
اليقين بما يخص مستقبلهم هي أمور مشابهة لعامة السكان الالجئين العالقين في املخيمات أو املجتمعات 

املضيفة.

املواقف  إنتاج  وطرق  اإلنسانية  النزعة  نقد  حول  النظرية،  املناقشات  بعض  الورقة  هذه  تقّدم   ،
ً

أوال
وأنظمة  الالجئين  األكاديميين  ملفهوم  موجزة  مراجعة  أقدم  ذلك،  بعد  املضيفة.  البلدان  في  الالجئين  تجاه 
النزوح  لتجارب  تحليل  ذلك  ويتبع  السوريين.  الالجئين  لألكاديميين  املنهكة  التجارب  مناقشة  قبل  الدعم، 
إلى األفكار النظرية والقضايا األوسع  النتائج واألحكام، باالستناد  إلى  لدى األكاديميين السوريين، للتوصل 

لألكاديميين في املنفى.
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النزعة اإلنسانية واملواقف تجاه الالجئين

تاريخًيا، كان استخدام مصطلح »الالجئين« مفيًدا في الدعوة لحماية السكان املهجرين قسًرا من اإلهمال 
بالتزاماتها  املضيفة  الحكومات  الالجئين  تعريف  ر 

ّ
يذك كما  تستضيفهم.  التي  املجتمعات  في  واالضطهاد 

داخل  يعيشون  الذين  املواطنين  لغير  األساسية  االحتياجات  وتأمين  اإلنسان  حقوق  لحماية  القانونية، 
حدودها اإلقليمية ]1[. ويساعد التعريف املجتمَع الدولي والحكومات الوطنية في دعم أجندة العدالة وحقوق 
الالجئين في العودة إلى ديارهم أو إعادة توطينهم والحاجة إلى مشاركتهم السياسية ملعالجة أسباب املعاناة 
اإلنسانية. تدعم االتفاقات الدولية بخصوص حماية الالجئين فكرة حقوق اإلنسان واملسؤوليات اإلنسانية 
 humanitarianism للحكومات الوطنية أكثر من مواطنيها. ومع ذلك، هناك أيًضا نقد متزايد للنزعة اإلنسانية
كمجال للبحث واملمارسة تهيمن عليه األجندات الغربية والتمويل والتوظيف، وتعارضه كثير من السياقات 
الجنوبية ]العالم غير الغربي أو الفقير[ ]2[. قد ُينظر إلى الوكاالت اإلنسانية في هذه األوضاع على أنها وكالء 
النظام  تعّرض  ا، 

ً
حديث ضمنية.  واقتصادية  أمنية  مصالح  لها  الجديدة،  االستعمارية  الشمالية  للهيمنة 

اإلنساني الدولي لالنتقاد، باعتباره »مظهًرا معاصًرا للضرورات واملستلزمات االستعمارية« ]3[. 

وصف شيمني Chimni النزعة اإلنسانية بأنها »أيديولوجية الدول املهيمنة، في عصر العوملة الذي مّيز 
التدخلية  النزعة  لتبرير  ستخدم 

ُ
ت التي   ،]4[ والجنوب«  الشمال  بين  االنقسام  وتزايد  الباردة  الحرب  نهاية 

انتقائية، على أساس األمن البشري، ولكنها تقوم أساًسا على افتراض  interventionism، وغالًبا ما تكون 
الطوارئ، مثل  أن حاالت  إلى   Klein الغربية. ويشير كالين  للقوى  اقتصادية  أو  وجود فوائد جيوسياسية 
تقّوض  وقوية،  نشطة  نيوليبرالية  سياسات  تتبعها  ما  غالًبا  العنيفة،  والصراعات  الطبيعية  الكوارث 
مسؤولية الدولة في تلبية احتياجات السكان املتضررين، وتكثف عملية تحويل الخدمات العامة إلى شركات، 
وتضغط من خالل السوق الحرة التي تعمل فيها حالة الطوارئ، كـ »عالج بالصدمة« ]5[. في سياقات األزمات، 
التنافسية شبكات  الحرة  السوق  أنظمة  تدّمر  نادرة واملصاعب االقتصادية شديدة،  الفرص  حيث تكون 

]1[  - UNHCR )1951( Convention and protocol relating to the status of refugees, New York: United Nations High
Commissioner for Refugees. Accessed on 20 July 2020 at: https://www.unhcr.org/uk/3b66c2aa10 

]2[  - Pacitto, J. and Fiddian-Qasmiyeh, E. )2013( Writing the ”Other” into humanitarian discourse: Framing theory and prac-
tice in South-South humanitarian responses to forced displacement, Oxford: Refugee Studies Centre, University of Oxford. 
Accessed on 10 June 2020 at:
https://www.rsc.ox.ac.uk/files/files-1/wp93-south-southhumanitarianism-contexts-forced-migration-2013.pdf, 
Egeland, J. )2011( Foreword: Humanitarianism in the crossfire, In M. Barnett and T. G. Weiss, Humanitarianism contested: 
Where angels fear to tread, Oxford: Routledge, & Chimni, B. S. )2000( Globalization, humanitarianism and the erosion of 
refugee protection, Journal of Refugee Studies, 13)3(,243–263, https://doi.org/10.1093/jrs/13.3.243 

]3[  - Ibid, Pacitto, J. and Fiddian-Qasmiyeh, E. )2013(, p. 6

]4[  - Ibid, Chimni, B. S. )2000(, p. 244

]5[  - Klein, N. )2008( The shock doctrine: The rise of disaster capitalism, London: Penguin

https://www.unhcr.org/uk/3b66c2aa10
https://www.rsc.ox.ac.uk/files/files-1/wp93-south-southhumanitarianism-contexts-forced-migration-2013.pdf
https://doi.org/10.1093/jrs/13.3.243
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األمان الخاصة باملواطنين، ووجود الالجئين في تلك السياقات يغذي فقط تصورات املواطنين حول ضعفهم 
االجتماعي واالقتصادي.

من منظور علم النفس االجتماعي، قد يواجه الالجئون أيًضا نمطين من املواقف من املواطنين: »الدمج 
الجماعي‹‹ الذي يبرز الطبائع املشتركة واملساواتية أو آفاق املساهمة في مجتمعهم؛ أو »التهديد الجماعي« 
»الدمج  يزداد  أن  يمكن   .)2001 ولوميو،  )براتو  والقمعية  املتحيزة  املواطنين  طبائع  عن  يكشف  الذي 
الجماعي«، عندما تكون هناك فوائد اجتماعية واقتصادية من تدفقات الالجئين إلى املجتمعات املضيفة. 
على سبيل املثال، »يمكن لالجئين إحضار املهارات واملساهمة في رصيد رأس املال البشري، وكذلك تحفيز 
التجارة واالستثمار، وكذلك خلق فرص العمل، وجذب املساعدات واالستثمارات اإلنسانية«، على سبيل 
املثال، في البنية التحتية التي ستفيد الالجئين واملجتمع ككل ]6[. ومع ذلك، يشكل الالجئون أيًضا عبًئا على 
النفقات العامة في البلدان املضيفة، ملا لهم من آثار سلبية على نتائج سوق العمل، مثل األجور والتوظيف 
 على »التهديد الجماعي«، الذي يخلق 

ً
ومشاركة القوى العاملة للسكان املضيفين ]7[. تمثل هذه التجارب مثاال

توترات بين مجتمعات الالجئين واملجتمعات املضيفة.

»التهديدات«  أو  إنسانية،  أسس  على  »اإلنصاف«  أفكار  أيًضا  الالجئين  تجاه  املواطنين  مواقف  تصّور 
وطالبي  بالالجئين  ترحيبية  بيئة  إلى  اإلنصاف«  »دوافع  وتؤدي  االقتصادي.  رفاههم  أو  االجتماعية  لهويتهم 
د »دوافع التهديد« الكراهية أو العنصرية أو اإلقصاء أو الرفض ]8[. هذه املعضالت متجذرة 

ّ
اللجوء، بينما تول

بعمق في فهم املواطنين ووعيهم املتزايد بـ »الهوية االجتماعية )من نحن ومن هم؟(، والتحيز والتمييز )كيف 
نشعر تجاه بعضنا البعض؟ وكيف نتعامل مع بعضنا البعض؟(، والعالقات بين املجموعات )ما العالقات 
التي تحوزها مجموعاتنا؟(« )براتو وليميو، 2001: 413-414(. ويصبح االعتراف االجتماعي بالالجئين ككائنات 
بشرية قانونية، وقبولهم في قطاع التوظيف وإدماجهم في األدوار املهنية كأعضاء غير تراتبيين في املجتمع، 

عمليات متنازع عليها.

تقدم نظرية الهيمنة االجتماعية )Social dominance theory( ]نظرية للعالقات بين الجماعات تركز 
على بقاء واستقرار التسلسل الهرمي االجتماعي القائم على أساس الجماعات. ووفًقا لهذه النظرية ُيحافظ 
على التفاوتات القائمة على أساس الجماعات، من خالل ثالثة سلوكات أساسية بين الجماعات وهي: التمييز 
بين  »العالقات  لغلبة  مفيًدا  نظرًيا  تفسيًرا  السلوكي[  التماثل  وعدم  املتراكم،  الفردي  والتمييز  املؤس�شي، 
املجموعات« املعقدة بين الالجئين واملجتمعات املضيفة. والحظ براتو ولومي )2001: 414( أنه يمكن »فهم 
بالتحيز وأنظمة املعنى املشتركة  الفردية  النزعات  أو  ارتباط امليول  هذه العالقات من خالل تحليل كيفية 

]6[  - Khoudour, D. and Andersson, L. )2017( Assessing the contribution of refugees to the development of their host
countries, DEV/DOC )2017(1, Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. https://www.oecd.org/offi-
cialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DEV/DOC)2017(1&docLanguage=En, p. 11 

]7[  - Ibid. p. 12

]8[  - Louis, W. R., Duck, J. M., Terry, D. J., Schuller, R. A. and Lalonde, R. N. )2007( Why do citizens want to keep refugees out? 
Threats, fairness and hostile norms in the treatment of asylum seekers, European Journal of Social Psychology, 37, 53–73, p. 
54

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DEV/DOC(2017)1&docLanguage=En
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DEV/DOC(2017)1&docLanguage=En
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اجتماعًيا، والتمييز املؤس�شي بين بعضها ]9[. من هذا املنظور، يبدو أن األفراد الذين لديهم مستويات أعلى من 
نزعة الهيمنة االجتماعي يميلون إلى اإليمان بالتراتبية االجتماعية، ويمتلكون مواقف سلبية تجاه أولئك الذين 
يمثلون مجموعات منخفضة القوة مثل الالجئين. في حين أن أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من 
نزعة الهيمنة االجتماعية يعتقدون أن املعاملة املتساوية للناس يمكن أن تقلل نسبة املشكالت االجتماعية. 
تنعكس أنظمة املعتقدات هذه في دعم الناس للسياسات االجتماعية املتعلقة بالالجئين، أي أن األشخاص 
الذين يحتلون مرتبة عالية في نزعة الهيمنة االجتماعي يدعمون عموًما السياسات التي تعزز وتحافظ على 
التراتبية االجتماعية، بينما يدعم األشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من نزعة الهيمنة االجتماعي 
 ،Pratto and Lemieux بشكل عام السياسات التي يمكن أن تضعف حدة التراتبية االجتماعية )براتو ولوميو
2001: 418(. ومع ذلك، في أبحاث علم النفس االجتماعي املعاصر، هناك طريقتا تفسير بما يخص سبب 
تكبر أو تحيز بعض األشخاص أكثر من غيرهم: السمات الشخصية، التي تؤكد أن التحيز أو التحامل هو 
الوضع االجتماعي«  أو  الذاتي االجتماعي،  والتصنيف  للناس،  ]10[، و«الهوية االجتماعية  »سمة شخصية« 
]11[. بكلمات أخرى: تتنبأ السمات الشخصية الفطرية للناس ومستوى تكّيفهم االجتماعي، بمواقفهم تجاه 

العرقي،  أو  الطائفي  العنف  )مثل  التاريخية  األحداث  ل 
ّ
تشك الخصوص،  وجه  على  الخارجية.  املجموعات 

والحروب األهلية، والصراع بين بلد الالجئين األصلي والبلد املضيف، وما إلى ذلك(، والديناميات السياسية 
الوطنية والبنى االجتماعية )مثل التكوين الديني أو العرقي للمجتمع املضيف فيما يتعلق بخلفيات السكان 
الالجئين( عمليات التصنيف الذاتي للمجموعة واملوقع االجتماعي والسيا�شي. هذه األفكار النظرية مفيدة 
في شرح سبب التمييز ضد األكاديميين الالجئين، بوصفهم مجموعات منخفضة القوة، أو الترحيب بهم في 
البيئات املؤسسية في البلدان املضيفة. على سبيل املثال، الحظ واتينبوف وآخرون أن »صانعي السياسة 
خالل  من  األمنية،  والقضايا  والسياسة  االجتماعية  املشكالت  إلى  ينظرون  السكان  من  والكثير  اللبنانيين 
عدسة الهوية الطائفية العامة واملشتركة، في حين أن تأثير املفاهيم املجردة للمواطنة اللبنانية العمومية أو 

حقوق اإلنسان ضئيل ]12[.

وتشويههم  تهجيرهم  تم  الشخصية،  منزوعة  مادية  كيانات  أنهم  على  الالجئين  تمثيل  يتم  ما  غالًبا 
كفئٍة  معهم  والتعامل  الالجئين،  عن  التاريخ  نزع  عملية  بأن   ،)378  :1996( ملكي  ويجادل  وتشريدهم. 
إلى  وإضافة  خرسان«.  ساكتين/  »ضحايا  إلى  تحّولهم  العامليين،  واألطفال  والنساء  الرجال  من  متجانسة 
السياسية تحرم غير املواطنين من قدرتهم على  الهوية  الدولة لتحديد  املتمحورة حول  املقاربة  ذلك، فإن 
التأثير في السياسات واللوائح التي تؤثر على حياتهم داخل البلدان املضيفة. يفّوض هذا املوقف مسؤولية 
تمثيل صوت الالجئين، مع استثناءات قليلة، إلى الوكاالت الدولية، بحيث يصبح »سرد تجارب الالجئين من 

]9[  - Sidanius, J. and Pratto, F. )1999( Social dominance: An intergroup theory of social hierarchy and oppression, New York: 
Cambridge University Press.

]10[  - Allport, G. )1954( The nature of prejudice, Reading, MA: Addison-Wesley

]11[  - Ekehammar, B., Akrami, N., Gylje, M. and Zakrisson, I. )2004( What matters most to prejudice: Big five personality, 
social dominance orientation, or right-wing authoritarianism? European Journal of Personality, 18, 463–482.

]12[  - Watenpaugh, K. D., Fricke, A. L. and King, J. R. )2014b( We will stop here and go no further: Syrian university
students and scholars in Turkey, New York: Institute of International Education and UC Davis, p. 14
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اختصاص الخبراء الغربيين«: تصبح حياة الالجئين موِقًعا ُيعاد فيه إنتاج طرق املعرفة الغربية« ]13[. يعيد 
كل من التمثيل اإلعالمي لالجئين وتصويرهم في األدبيات اإلنسانية، على شكل موارد مرئية ونصية ورقمية، 
إنتاج فكرة »اللجوء« كأجساد مادية صامتة وخالية من الفردية واإلرادة السياسية. تميل هذه التمثيالت 
إلى توليد »الشفقة«، وخدمة جمع التبرعات للوكاالت اإلنسانية، لكنها أيًضا تعيد إنتاج السرديات الغربية 
املعممة حول تجارب الالجئين كضحايا. يجادل راجارام كذلك بأن تعميم تصوير الالجئين، كضحايا غير 
]14[. هذا ال يعني إنكار حاجة  مسيسين عاجزين، يحجب »خصوصية األنواع املختلفة في تجربة الالجئين« 
إنكار  الغذاء واملأوى والرعاية الصحية والتعليم، وال يعني  إلى املساعدة اإلنسانية، مثل  السكان الالجئين 
تجاربهم السابقة في العنف واالضطهاد السيا�شي أو اإلقصاء االجتماعي والسيا�شي املستمر في املجتمعات 
املضيفة، إنما يعني أن تحديد أو تعريف وجودهم ضمن حدود العجز والصمت عن الكالم يقّدم وصًفا غير 
مفيد وغير مكتمل لوجودهم. يشير ملكي Malkki بحق إلى أن املمارسات اإلنسانية، في تجريد مآزق الالجئين 
من سياقات سياسية وتاريخية وثقافية محددة، تميل إلى إسكات الالجئين )ملكي، 1996: 378(. إن إسكات 
إلى تقييد السرديات حول الحقوق والحريات  الفردية، إضافة  إنكار لإلنسانية  صوت الالجئين هو عملية 
داخل أرا�شي الدولة. ونتيجة لذلك، فإن »هوية الالجئ« تعزز مفاهيم أصلهم وثقافتهم وجنسيتهم، وبالتالي، 
للعثور على وطن جديد  إعادة توطينهم  أو  العودة(  بلدهم األصلي )حق  لّم شملهم مع  إلى  إما  فهم بحاجة 

وجنسية جديدة، بناًء على تفضيلهم.

ُينظر إلى الالجئين على أنهم تهديد لـ »األمن املجتمعي«، وهي فكرة تشير إلى قدرة املجتمع على الحفاظ على 
طابعه األسا�شي وإعادة إنتاجه ]15[. وبهذا املعنى، يتعرض األمن املجتمعي لجماعٍة ما للتهديد، عندما ُيمنعون 
من إعادة إنتاج هويتهم االجتماعية ونقلها إلى األجيال الجديدة. على عكس أمن الدولة الذي يركز على تحليل 
وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، فإن األمن املجتمعي له »هوية« في مركز التحليل. ومن ثم، فإن انعدام األمن 
املجتمعي يمثل تهديدات للهويات اإلثنو قومية والدينية املهيمنة التي ُينظر إلى بقائها ونوعية حياتها وهويتها 
الوطنية، على أنها معرضة للخطر بسبب تدفقات الالجئين. يالحظ شانكس Shanks، »في املجتمعات التي 
، فإن االستراتيجية الدفاعية الواضحة هي تعزيز 

ً
ترى تهديًدا لهويتها، سواء كان التهديد حقيقًيا أو متخيال

األمن املجتمعي« ]16[. يمكن ملثل هذه االستراتيجية الدفاعية أن تشكل حمالت إعالمية مناهضة لالجئين، 
وتصور الالجئين على أنهم تهديد لألمن القومي، إضافة إلى تشويه الجناح اليميني سمعة الالجئين، باعتبارهم 
مستفيدين غير مرغوب فيهم من نظام الرعاية االجتماعية، وإحياء القومية املتطرفة. على املستوى العملي، 
تتجلى هذه األساليب من خالل إبعاد الالجئين من خطاب السياسة الوطنية، واستبعادهم من الوصول إلى 
التعليم والخدمات الصحية والتوظيف. ومع ذلك، فإن نظرية األمن املجتمعي تبالغ في تقدير املجتمعات 
باعتبارها كيانات متجانسة، وتضعف من قيمة الخالفات داخل املجموعة التي قد يكون فيها بعض األفراد 

]13[  - Rajaram, P. K. )2002( Humanitarianism and Representations of the Refugee, Journal of Refugee Studies, 15 )3(, 247-
264.

]14[  - Ibid, p. 212

]15[  - Waever O., Buzan B. and Kelstrup, M. )1993( Identity, migration and the new security agenda in Europe, London: Pal-
grave Macmillan.

]16[  - Shanks, K. )2019( Societal security and education in deeply divided societies, Education and Conflict Review, 2, 15–19, 
p. 16
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ربما  التي  الخارجية  الجماعات  وقبول  واملساواة  باالنفتاح  يتسم  الذي  املجتمعي  التغيير  لتبني  مستعدين 
أصبحت ضحايا الصراع أو االضطهاد السيا�شي. 

“األكاديميون الالجئون”

الحظ بدي Boyd وعكر Akker ووينتور Wintour أنه »عندما تكون األنظمة دكتاتورية أو عندما تصبح 
دكتاتورية، أو حيث تشتد الحرب األهلية، فإن أولئك الذين »يتحدثون بالحقيقة إلى السلطة«، من خالل 
النقد، ومن خالل اإلشارة إلى االحتماالت البديلة، أو من خالل دعم املعايير األخالقية -الواجبات األكاديمية 
الرئيسة- من املحتمل جًدا أن يتعرضوا لفقدان الوظيفة أو السجن أو التعذيب أو الطرد ]17[. يتسبب النزوح 
الجماعي لألكاديميين في تكلفة باهظة على بلدهم األصلي، ليس فقط من حيث فقدان رأس املال البشري، 
ولكن أيًضا من حيث تدمير الحياة الفكرية للمجتمع بأكمله. على سبيل املثال، كان للطرد الواسع النطاق 
للباحثين والفالسفة والعلماء من أملانيا النازية تأثيٌر مدمٌر على املكانة األكاديمية للبالد، حيث كانت رائدة 
عاملية في املعرفة والبحث العلمي، قبل هتلر، ولم تنجح في استعادة قوتها األكاديمية بعد الحرب العاملية الثانية 
]18[. على العكس من ذلك، يساهم الباحثون الالجئون في رفد الحياة العلمية والفكرية والثقافية للمجتمعات 

املستقبلة، كما في املجتمعات العاملية، وفي دعم التطور األكاديمي في البيئة األكاديمية للمؤسسات املضيفة 
]19[. خالل الحرب العاملية الثانية، استقبلت املؤسسات البريطانية كثيًرا من األكاديميين األملان الذين شغلوا 

مناصب في كليات أكسفورد وكامبردج ولندن املختلفة ]20[. ومع ذلك، غالًبا ما يواجه األكاديميون الالجئون 
االحتجاجات القومية والتهميش والرفض، داخل البيئة األكاديمية املضيفة ]21[. تاريخًيا، حتى تعيين باحث 
ستخَدم 

ُ
متميز مثل ألبرت أينشتاين في أكسفورد القى االحتجاج عليه، على أساس أن األموال العامة يجب أن ت

فقط لدعم العلماء البريطانيين )غرينفيل، 2017: 53(. يشير غرينفيل Grenville )2017: 55( أيًضا إلى أن 
االجتماعية،  أكسفورد  شبكات  إلى  »الوصول  من  وُحرموا  ومهنًيا،  اجتماعًيا  ُهّمشوا  الالجئين  األكاديميين 
بينما أدى الضغط، لحماية الوظائف البريطانية من الدخالء األجانب، إلى خلق حالة لم يعد فيها من وسيلة 

يمكنها التغلب على تلك الحواجز سوى التأييد الحازم من مؤيدي الالجئين«. 

]17[  - Boyd, R., Akker, J. and Wintour, L. )2009( Academic refugees, International Psychiatry, 6)3(, 53–54.

]18[  - Medawar, J. and Pyke, D. )2000( Hitler’s gift: Scientists who fled Nazi Germany, London: Richard Cohen Books

]19[  - Elsner, J. )2017( Pfeiffer, Fraenkel, and refugee scholarship in Oxford during and after the Second World War, In S. 
Crawford, K. Ulmschneider, and J. Elsner, Ark of civilization: Refugee scholars and Oxford University, 1930–1945, Oxford: 
University of Oxford, pp. 26–49.

]20[  - Brockliss, L. )2017( Welcoming and supporting refugee scholars: The role of Oxford’s colleges, In S. Crawford,
K. Ulmschneider, and J. Elsner, Ark of civilization: Refugee scholars and Oxford University, 1930–1945, Oxford: University 
of Oxford, pp. 63–76.

]21[  - Ibid, and Özdemir, S. S. )2019( Pity the exiled: Turkish academics in exile, the problem of compassion in politics and the 
promise of dis-exile, Journal of Refugee Studies, doi:10.1093/jrs/fey076.
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حماية  جمعية  بعد،  )وفيما  األكاديميين  هؤالء  من  كثيًرا  األكاديمية  املساعدة  مجلس  دعم  ذلك،  بعد 
لـ ألبي  ]23[ شهادة  ]22[. قّدم بدي وعكر ووينتور  العلم والتعلم واآلن )مجلس األكاديميين املعرضين للخطر( 
زاكس Albie Sachs، أحد الحاصلين على زمالة مجلس األكاديميين املعرضين للخطر، والذي أصبح فيما 
بعد قاضًيا في املحكمة الدستورية لجمهورية جنوب إفريقيا. يصف زاكس تجربته كيف أصبح الجًئا، ويعرب 
احترامك  تفقد  محطم.  أنك  »تشعر  للخطر:  املعرضين  األكاديميين  مجلس  من  الدعم  لتلقي  امتنانه  عن 
تلقيت ملسة حقيقية من  لقد   ... تعاني  فإنك  تزال قوية،  السياسية ال  اإلرادة  أن  الرغم من  لذاتك، وعلى 
 Scholar Rescue( دفء القلب ]من املنظمة[«. اليوم، هناك منظمات أخرى، مثل صندوق إنقاذ الباحثين
Fund( معهد التعليم الدولي وشبكة الباحثين املعرضين للخطر التي تدعم األكاديميين املعرضين للخطر، 

وفًقا ملبادئ التعاطف اإلنساني.

على الرغم من أن برامج الدعم هذه كانت جديرة باالهتمام بشكل استثنائي، لكل من األفراد، في تأسيس 
حياتهم األكاديمية وللمجتمع البشري، من خالل مساهماتهم العلمية )على سبيل املثال، فاز 16 من العلماء 
املدعومين من مجلس األكاديميين املعرضين للخطر بجوائز نوبل(، يجادل أوزدمير Özdemir بأن مالءمة 
مثل هذا »املزاج الوجداني« يمكن مالحظته واكتشافه في فهم تجارب األكاديميين املعرضين للخطر الذين 
 

ً
]24[. ويجادل بأن »مشاعر الشفقة والتعاطف ال يمكن أن توفر حال تم نفيهم بسبب االضطهاد السيا�شي 

سحرًيا سياسًيا ألولئك الذين ُينفون من خالل العمليات السياسية‹‹، وأن تأطير »الضحية‹‹ يحد من ضرورة 
»التشاور والدراسة واستخالص النتائج‹‹، من كيفية تأثير هذه املشاعر األخالقية على تجاربهم املتنوعة في 
املنفى ]25[. تلخص مجموعة من املساهمات البحثية من األكاديميين السوريين في املنفى، في أماكن ومواقع 
 من مجرد التعاطف اإلنساني. سيناقش القسم 

ً
بحثية أخرى، الحاجة إلى الدعم األكاديمي والتعاون، بدال

التالي بإيجاز تجارب األكاديميين السوريين املتعلقة بالصراع والتهجير ]26[. 

أبحاثهم  ]22[ في  للخطر  املعرضين  األكاديميين  مجلس  من  بدعم  سوريون  أكاديميون  بها  ساهم  قد  الخاص  العدد  هذا  في  األوراق  معظم   - 
وتطويرهم األكاديمي. راجع ورقة هانلي لتقييم برامج مجلس األكاديميين املعرضين للخطر في هذا العدد.

]23[  - Ibid, Boyd, R., Akker, J. and Wintour, L. )2009(, p. 53

]24[  - Ibid, Özdemir, S. S. )2019( Pity the exiled, p. 1

]25[  - Ibid, pp. 3-4

]26[  - Parkinson, T., Zoubir, T., Abdullateef, S., Abedtalas, M., Alyamani, G., Al Ibrahim, Z., Al Husni, M., Omar, F. A., Ha-
jhamoud, H., Iboor, F., Allito, H., Jenkins, M., Rashwani, A., Sennou, A., Shaban, F. )2018( ”We are still here”: The stories of 
Syrian academics in exile, International Journal of Comparative Education and Development, 20 )3/4(, 132–147.
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نضال األكاديميين السوريين املهجرين

 منذ اندالع الحرب األهلية في عام 2011، تضرر التعليم العالي السوري بشدة، بسبب النزوح األكاديمي 
 .]27[ البشري  املال  املؤسسية وفقدان رأس  القدرات  وتآكل  املادية،  التحتية  البنية  النطاق وتدمير  الواسع 
إضافة إلى التهجير القسري لطالب الجامعات، فّر ما بين 1500-2000 أستاذ جامعي من البالد ]28[. وأولئك 
الذين بقوا في البالد لربما يدعمون النظام؛ أو مجبرون على االبتعاد عن األنظار والتزام الصمت بخصوص 
كافية،  بدرجة  مؤهلين  وغير  وتبعاتها؛  البالد  مغادرة  أخطار  تحمل  على  قادرين  غير  أو  العدوانية؛  أفعاله 
أو يفتقرون إلى الثقة، للعثور على عمل أكاديمي في مؤسسات أجنبية؛ وقد يكون لديهم ظروف اجتماعية 
وعائلية صعبة تمنعهم من مغادرة البالد )مجهول االسم، 2016( ]29[. كما منعت أيًضا وزارة التعليم العالي 
السورية األكاديميين من أخذ إجازات خارجية غير مدفوعة األجر، فبات من املستحيل عليهم العمل مؤقًتا 
في الخارج، من دون أن يفقدوا وظائفهم في سورية، في حين أن أي شخص يغادر سورية سُيعد »خائًنا للبلد/ 
مه كتيبات 

َ
تنظ الذي  الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاًما،  للرجال  التجنيد اإللزامي  أيًضا  ]30[. هناك  األمة« 

الخدمة العسكرية، وقد أنشأت الحكومة نقاط تفتيش متحركة )جوالة( ومؤقتة للقبض على املتهربين من 
لب 

ُ
م أي شخص يثُبت أنه تهرب من الخدمة العسكرية اإللزامية، كما ط

َ
الخدمة العسكرية ]31[، حيث ُيحاك

من الجامعات أن توظف فقط من أكملوا الخدمة العسكرية، وأن تحجب الرواتب عن املوظفين الذين لم 
يخدموا في القوات املسلحة ]32[.

األكاديمي، بسبب  قادرين على مواصلة عملهم  يكونون غير  ما  »غالًبا  املنفى  في  السوريون  األكاديميون 
الوضع القانوني والحواجز اللغوية والرّضات النفسية واملؤهالت غير املعترف بها وعوامل أخرى« ]33[. هؤالء 

]27[  - Bakarat, S. and Milton, S. )2015( Houses of wisdom matter: the responsibility to protect and rebuild higher education 
in the Arab world, Washington, D.C: Brookings Institution, & Watenpaugh, K. D., Fricke, A. L. and King, J. R. )2014a( The war 
follows them: Syrian university students and scholars in Lebanon, New York: Institute of International Education. Accessed 
on 10 June 2020 at:
https://scholarrescuefund.org/sites/default/files/pdf-articles/the-war-follows-them-syrian-universitystudents-schol-
ars-in-lebanon.pdf 

]28[  - King, J. )2016( Interview with James King, International Journal of Research from the Front-line, 1)2(, 10–16, https://
newresearchvoicesdotorg.files.wordpress.com/2016/04/defvolume-ii-06-04-2016-2.pdf 

]29[  - Anonymous )2016( Syrian academics between reality and ambition: The perspective of a Syrian academic in exile, 
International Journal of Research from the Front-line, 1)2(,
17–19, https://newresearchvoicesdotorg.files.wordpress.com/2016/04/def-volume-ii-06-04-2016-2.pdf 

]30[  - Ibid, Watenpaugh, K. D., Fricke, A. L. and King, J. R. )2014a(

]31[  - Ibid, King, J. )2016(.

]32[  - Ibid, p. 12

]33[  - Parkinson, T., Zoubir, T., Abdullateef, S., Abedtalas, M., Alyamani, G., Al Ibrahim, Z., Al Husni, M., Omar, F. A., Hajhamoud, 

https://scholarrescuefund.org/sites/default/files/pdf-articles/the-war-follows-them-syrian-universitystudents-scholars-in-lebanon.pdf
https://scholarrescuefund.org/sites/default/files/pdf-articles/the-war-follows-them-syrian-universitystudents-scholars-in-lebanon.pdf
https://newresearchvoicesdotorg.files.wordpress.com/2016/04/defvolume-ii-06-04-2016-2.pdf
https://newresearchvoicesdotorg.files.wordpress.com/2016/04/defvolume-ii-06-04-2016-2.pdf
https://newresearchvoicesdotorg.files.wordpress.com/2016/04/def-volume-ii-06-04-2016-2.pdf
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بسبب  عنيفة،  بهجمات  استهدافهم  من  يخشون  لسورية  املجاورة  البلدان  إلى  ُهجروا  الذين  األكاديميون 
لبنان  في  األسد  نظام  شبكة  أن  أيًضا  وآخرون  واتنبوف  الحظ  السوري.  الصراع  من  السياسية  مواقفهم 
هيئة  أعضاء  توظيف  عن  لبنان  في  الجامعات  مسؤولي  تثني  السوريين  لألكاديميين  املحتملة  والتهديدات 
التدريس السوريين ذوي اآلراء السياسية املناهضة لألسد، ومن جانب آخر يواصل تنظيم الدولة اإلسالمية 

تهديد السالمة الشخصية لألكاديميين السوريين في جنوب تركيا الذين يعارضون أيديولوجيته ]34[. 

ط دراسة مشتركة، بين أكاديميين من جامعة كامبريدج وأكاديميين سوريين في املنفى، الضوء على 
ّ
تسل

بعض الشهادات القوية عن رحلة األكاديميين السوريين في النزوح، والتجارب في املنفى، والتأمالت والتفكر في 
الهوية املهنية واملدنية، قبل التهجير وبعده ]35[. حاول العديد من األكاديميين الحفاظ على »توازن العالقات« 
]36[ بين الجماعات املسلحة املختلفة وجيش الدولة، كاستراتيجية للبقاء، لكن الخوف من االعتقال والوقوع 

في مرمى النيران أجبرهم على الفرار ]37[. 

رهم ضعفهم االقتصادي واالجتماعي والسيا�شي باستمرار بوطنهم، حيث كانوا يحققون 
ّ

في املنفى، يذك
»أي  قبول  منهم  كثير  يرفض  العنيف.  الصراع  في  في سورية ضاعت  أسرية مستقرة  وحياة  املهنية  حياتهم 
وعديمي  جذور  بال  »كونهم  بـ  ويذكرهم  إرادتهم،  ممارسة  من  يمنعهم  ذلك  ألن  الالجئ«،  وضع  إلى  انتماء 
البحث عن  املنفى، ورحلة  في  املعيشية الصعبة  الرفض من الظروف  ينبع هذا   .]38[ الجنسية ومرفوضين« 
شعور باالنتماء وفقدان الكرامة واالستقالل في الحياة. يقدم باركنسون وآخرون )2018( أيًضا وصًفا ثرًيا 
لتجاربهم املليئة بالتوترات في املنفى، ويسلط الضوء على الحاجة إلى التعاون املتبادل، والتضامن األكاديمي 
الدولي. بناًء على مفاهيم »الخبرة العالئقية‹‹ و ›‹اإلرادة العالئقية‹‹ ]39[، التي باتت معروفة بأنها االستعدادات 
للمشاركة في إنتاج املعرفة، من خالل التعاون غير الهرمي، يجادل بأن »األكاديميين السوريين وشركاءهم 
ا للعمل مًعا، للحفاظ على الفعالية األكاديمية وتطوير االستراتيجيات واملوارد 

ً
الدوليين يجب أن يطوروا طرق

للحاضر واملستقبل‹‹ ]40[. 

H., Iboor, F., Allito, H., Jenkins, M., Rashwani, A., Sennou, A., Shaban, F. )2018( ”We are still here”: The stories of Syrian academics 
in exile, International Journal of Comparative Education and Development, 20 )3/4(, 132–147, p. 185

]34[  - Cara )2019( Syrian higher education post 2011: Immediate and future challenges, London: Cara )Council for At-Risk 
Academics(. Accessed on 10 June 2020 at:
http://www.educ.cam.ac.uk/networks/eri/publications/syria/190606-REPORT-2-POST-2011-FINAL-ENGLISH.pdf, p. 77 

]35[  - Ibid.

]36[  - Pherali, T., & Abu Moghli, M. )2019( Higher education in the context of mass displacement: Towards sustainable solu-
tions for refugees, Journal of Refugee Studies, DOI:10.1093/jrs/fez093, p. 485

]37[  - Ibid, Cara )2019(.

]38[  - Ibid, p. 78

]39[  - Edwards, A. )2011( Building common knowledge at the boundaries between professional practices: relational agency 
and relational expertise in systems of distributed expertise, International Journal of Educational Development, 50, 33–39.

]40[  - Ibid, Parkinson et al. )2018(, p. 145

http://www.educ.cam.ac.uk/networks/eri/publications/syria/190606-REPORT-2-POST-2011-FINAL-ENGLISH.pdf
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على الرغم من شعورهم الواضح بالفخر بمهنتهم وهويتهم األكاديمية، فإن معظم األكاديميين السوريين 
غير قادرين على مواصلة عملهم األكاديمي في املنفى ]41[. على سبيل املثال، األكاديميون السوريون في لبنان، 
عدا استثناءات قليلة، غير قادرين على تأمين العمل األكاديمي في الجامعات اللبنانية، من دون دعم خارجي 
املعرضين  األكاديميين  مجلس  مثل  الدولية  املنظمات  بعض  هناك  ذلك،  ومع   .]42[ الدولية«  املنظمات  من 
للخطر الذي يدعم األكاديميين السوريين في املنفى، لتأمين العمل األكاديمي من خالل الزماالت أو املشاركة 
وتقديم  الدولية  املؤسسات  في  وظائف  تأمين  في  املهجرين  األكاديميين  املنظمات  هذه  تساعد  األبحاث.  في 
على  وتقتصر  صعبة،  املقاربة  »هذه  ولكن  األفراد«،  حياة  في  جذري  تحول  »عملية  وهي  البحثي،  الدعم 
األكاديميين القادرين على السفر« ]43[. إن حجم الطلب أعلى بكثير من قدرة هذه البرامج، وبرامج التوظيف 
دات ثقافًيا من حيث قدرتهن على السفر من دون مرافق،  الدولية غير مفيدة لكثيرين، مثل الباحثات املقيَّ
وأولئك الذين ليس لديهم جوازات سفر أو وثائق سفر، وال يستطيعون السفر خارج بلد املنفى أو داخله. قد 
يكون من الصعب أيًضا على بعض األكاديميين تقديم دليل على املؤهالت واملخطوطات التي ربما تكون قد 
ركت وراءهم، عندما فّروا من الحرب ]44[. نظًرا لتصاعد السياسات العرقية القومية 

ُ
ضاعت أو تضررت أو ت

واملعادية لالجئين في أوروبا والواليات املتحدة، فإن فرص الحصول على تأشيرات للسفر إلى الخارج أصبحت 
محدودة أيًضا.

]41[  - Faulkner, C. )2020( Syria’s exiled academics struggle to rebuild careers wrecked by war, The New Arab. Accessed on 13 
June 2020 at: https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2020/3/20/syrian-academics-displaced-by-warstruggle-to-re-
build-careers 

]42[  - Ibid, Watenpaugh, K. D., Fricke, A. L. and King, J. R. )2014a(, p. 33

]43[  - Ibid, Parkinson et al. )2020(, p. 186

]44[  - Ibid, Pherali, T., & Abu Moghli, M. )2019(

https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2020/3/20/syrian-academics-displaced-by-warstruggle-to-rebuild-careers
https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2020/3/20/syrian-academics-displaced-by-warstruggle-to-rebuild-careers
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ر في تجارب أكاديمي سوري في املنفى
ّ

التفك

اآلن، أعود إلى حديثي مع محمد الذي تصور رحلته في النزوح، وتجربة الحياة األكاديمية واالجتماعية في 
 من نقاط الضعف أو الحساسية النفسية. يصف محمد أن »هويته 

ً
املنفى واملستقبل املجهول، مجموعة

كالجئ« تجعله يشعر بالدونية بين زمالئه األكاديميين، وأنه عرضة للضعف والتأثر السريع، ضمن فضائه 
الالجئين« يحمالن معاني  إلى أن مفهومي »املنفى« و »األكاديميين  املنفى. يشير محمد  في  االجتماعي واملنهي 
 للعمل في املؤسسات 

ً
مختلفة في سياقات مختلفة، ولن يكون جميع األكاديميين الالجئين مجهزين تجهيًزا كامال

األكاديمية الدولية:

ربما يوجد تعريف واسع لتصوير أو وصف مفهومي »األكاديمي« و »املنفى«. املنفى ليس واحًدا. يختلف 
املنفى في لبنان، عن املنفى في ستوكهولم أو في أملانيا أو في جامعة جيدة في اململكة املتحدة. قد يكون األمر 
أكثر صعوبة في مصر أو في لبنان أو في اليمن. لذا، فإن تجربة املنفى ليست وحيدة، وليست متماثلة. وباملثل، 
تجارب  تحدد  املضيفة  الدولة  وسياقات  األكاديمية  البيئات  ألن  نفسه،  هو  األكاديمي  يكون  أن  يمكن  ال 

األكاديميين الالجئين.

قبل  املهنية  حياته  أيًضا  محمد  يصف   ،]45[ املنفى  في  السوريين  األكاديميين  شهادات  في  لوحظ  وكما 
بعد  ممارًسا.  املهنية، كنت طبيًبا  بداية مسيرتي  »في  يقول:  وناجحة.  ومرضية  كانت مستقرة  بأنها  التهجير 
ذلك، بدأت العمل كطبيب مزاول للصحة العامة، إلى جانب ممارستي السريرية كجراح. أشرفت على برامج 
الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة في سورية. لذا، فإن معرفتي بالصحة العامة تنبع من املمارسة، ال من 

البحث األكاديمي. 

ويشرح أكثر: »عندما انتقلت إلى مجال البحث، وتلقيت منحة بحثية كبيرة من مؤسسة أميركية، أنشأنا 
مركًزا لألبحاث. في سورية، ال يمكن العمل بشكل مستقل، لذلك حاولنا أن نكون تابعين لجامعة، وأن نبني 
شراكات مع املنظمات غير الحكومية التي كانت تعمل على قضايا األمراض املزمنة. كانت املدينة التي عشت 
القيام بعملنا. وبحلول منتصف عام  في بداية االنتفاضة عام 2011، لذلك واصلنا  إلى حد ما  فيها هادئة 
2011، عندما بدأنا تنفيذ بحثنا، صار من الصعب كثيًرا التعاون مع الجامعة ووزارة الصحة. كانت مكاتبنا 
أيًضا تقع في خط املواجهة بين املتمردين والقوات الحكومية، لذلك واجهنا خطًرا مادًيا يتمثل في القدرة على 
النظام  فإن  أميركية،  بأموال  أبحاث مستقل ومشروعنا ممّول  كنا مركز  مكاتبنا. ألننا  إلى مواقع  الوصول 

سيعاملنا كجواسيس للواليات املتحدة«.

ا متزايدة من النظام، بسبب خلفياتهم املهنية. منذ أواخر عام 
ً
واجه األطباء مثل محمد ضغوط

ى »مرافق  جمات عل ي الصراع السوري، ومن ضمنه اله ى سالح ف حية إل 2011، تم تحويل الرعاية الص

]45[  - Ibid, Cara et al. )2019(, & Parkinson et al )2018(. 
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 ،]46[ الطب«  ومحاصرة  ي،  الطب حياد  ال وتدمير  حيين،  الص العاملين  واستهداف  حية،  الص الرعاية 
املتظاهرين املصابين  التعامل مع رعاية  ّم  وت حية،  الرعاية الص الذين قدموا  حيين  واملهنيين الص

ا.  جونه طبًي حكومة بحالة من يعال لب منهم إبالغ ال
ُ
ى أنهم أعداء للدولة. وط عل

ويقول محمد: »بدأنا بعالج الجرحى من املتظاهرين. فعلنا شيًئا لم تكن الحكومة السورية تريد رؤيته. 
سلبت  لذلك،  ونتيجة  السورية.  املعارضة  دعموا  إذا  قتلهم،  أو  الصحيين  املهنيين  لتهجير  سعت  لذلك، 
الدولة العسكرية األخالقيات املهنية للعاملين الصحيين. في منتصف عام 2012، بدأت موجة أخرى من قمع 
التي  الدولة األنشطة اإلجرامية  ]47[، وتجاهلت  العاملين الصحيين، مقابل فدية  الدولة، شملت اختطاف 
ا من التعّرض 

ً
تقوم بها امليليشيات املوالية للنظام. كان هذا عندما بدأ كثير من األطباء مغادرة سورية خوف

 عن أنهم لم يتمكنوا من ممارسة املهنة على الوجه الذي تفرضه أخالق املهنة. وقد اعُتقل 
ً

لالختطاف، فضال
بعض األطباء، وتعرض بعضهم للتعذيب حتى املوت«.

محمد يتحسر:

تل أحُد زمالئي في املعتقل، واخُتطف ثالثة آخرون، إما هم أنفسهم وإما 
ُ
»... بالنسبة إلّي شخصًيا، فقد ق

أطفالهم. حينذاك، انتابتني حالة خوف شديد. كنت في مأزٍق بخصوص البقاء أو املغادرة. كان لدي أطفال 
 جديًدا. أحببُت مدينتي وأصدقائي، لكني لم أكن على ما يرام. بدأت أشعر بأن 

ً
صغار. كنا للتو قد بنينا منزال

شخًصا ما سيأتي في أي وقت ويختطفني. لذلك قررُت املغادرة، وفكرت في وجهات متعددة -تركيا أو لبنان أو 
مصر. قلة قليلة قررت الذهاب إلى دول الخليج، الفكرة التي لم ترق لي. كما فكرت في الذهاب إلى أوروبا عن 
طريق التهريب، وعبور الحدود بشكل غير قانوني عبر تركيا. كان الذهاب إلى تركيا أو مصر من دون تأشيرة 

ممكًنا في ذلك الوقت. لذلك، ذهب كثيرون إلى تركيا، ملحاولة الذهاب إلى أوروبا«.

. لذلك، قّرر الذهاب إلى توليغ، 
ً

أراد محمد البقاء قريًبا من سورية، ولم يعتقد أن األزمة ستستمر طويال
ألنها كانت قريبة من مدينته األصلية ولديها بعض الروابط التاريخية مع البالد. كان يأمل أيًضا في الهجرة إلى 
أوروبا، لكن لحسن الحظ ُعرض عليه منصب أستاذ زائر، في إحدى الجامعات املرموقة في توليغ. وقد منحه 
 باحتمال العودة إلى الوطن عند انتهاء الحرب. لسوء الحظ، لم تنتِه 

ً
ذلك شعوًرا مؤقًتا باالستقرار، وأمال

ا وعالًقا في »حالة من الشلل« ]48[،  الحرب ولم يحصل على إقامة دائمة في توليغ. وهكذا أم�شى محمد منسيًّ
ُل محمد كمثل كثير من الالجئين اآلخرين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، فعلى الرغم 

َ
مث

من أن الوظيفة األكاديمية التي حصل عليها هي أفضل مما حصل العديد من زمالئه األكاديميين في املنفى، 

]46[  - Fouad, F. M., Sparrow, A., Tarakji, A., Alameddine, M., El-Jardali, F., Coutts, A. P., El-Arnaout, N., Karroum, L. B., Jawad, M., 
Roborgh, S., Abbara, A., Alhalabi, F., AlMasri, I. and Jabbour, S. )2017( Health workers and the weaponization of health care in 
Syria: A preliminary inquiry for The Lancet–American University of Beirut Commission on Syria, The Lancet, 390 )2(, http://
dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736)17(30741-9. 

]47[  - Baker, A. )2014( Syria’s health crisis spirals as doctors flee, Time. Accessed on 13 June 2020 at: https://time.com/3968/
syrias-health-crisis-spirals-as-doctors-flee/ 

]48[  - Dahya, N. and Dryden-Peterson, S. )2017( Tracing pathways to higher education for refugees: the role of virtual support 
networks and mobile phones for women in refugee camps, Comparative Education, 53)2(, 284–301.

https://time.com/3968/syrias-health-crisis-spirals-as-doctors-flee/
https://time.com/3968/syrias-health-crisis-spirals-as-doctors-flee/
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بأنه لم ينل حق تقديره وقيمته، ألنه ال يملك مؤهالت أكاديمية من جامعة مرموقة، لكونه  يشعر محمد 
درس في جامعة متواضعة في سورية؛ إنه سوري، واألهم أنه الجئ في البلد املضيف. يتابع بحديثه شارًحا:

فإن  الجامعة،  في جّو  دمُت  ما  بخير  أنني  الرغم من  هنا، وعلى  بهم بشكل عام  »السوريون غير مرّحب 
الخروج من قبة الجامعة أمٌر صعب للغاية. إذا كنت تستقل سيارة أجرة وكانت لهجتك سورية، فلن يكون 
سائق التك�شي مسروًرا بملقاك. أفضل ما أحصل عليه هو الشفقة على وضعي، ولكنني أشعر دائًما بأني 

شخص غير مرحٍب به هنا، هناك شعور بأني أشغل وظائفهم«.

ا في حديثه مع عميد مركز األبحاث في جامعته املضيفة منذ ما يقرب من ثماني 
ً
يستعيد محمد مستغرق

سنوات، عندما ذكر أنه يريد العمل في مجال صحة الالجئين. لم يستقبله بشكل جيد، حيث كان ُينظر إلى 
شؤون الالجئين على أنها أعمال منظمات غير حكومية، وليست جزًءا من أي بحث أكاديمي جاد. كان قادًرا 
على نقل مشروعه البحثي الحالي املمول بالكامل حول استهالك التبغ والصحة العامة إلى جامعته املضيفة. 
الالجئين،  صحة  قضايا  على  للعمل  شراكات  وبناء  بحثية  مقترحات  تطوير  محمد  بدأ  العمل،  وقت  خارج 
في  للبحث  التمويل  بالفخر، ألنه اجتذب قدًرا كبيًرا من  اآلن  الباهر. وهو يشعر  النجاح  إلى بعض  وصلت 

األمراض املزمنة بين الالجئين. وها هو ذا يوّضح:

بحثًيا، ونشرت  مليون دوالر على 11 مشروًعا   4,5 املاضية، حصلت على  الثماني  السنوات  »على مدى 
 Lancet plus( 40 مقالة راجعها زمالء لي في كثير من املجالت، منها املجلة الطبية البريطانية النسيت بلس
 مهًما 

ً
British Medical Journal( وحوالي 20 تعليًقا، و4 أو 5 تقارير. لقد جعلُت من صحة الالجئين مجاال

للعمل األكاديمي. يمكنني على األرجح أن أدعي أنني كنت أحد األشخاص القالئل الذين دافعوا عن قضية 
األمراض املزمنة في البيئات اإلنسانية، في الوقت الذي لم يتحدث فيه أحد داخل الوكاالت اإلنسانية عن 

هذه املسألة«.

يمثل البيان أعاله مستوى رائًعا من النجاح األكاديمي واملساهمة التي قّدمها محمد للمؤسسة املضيفة، 
في مجال صحة الالجئين. كان هذا ممكًنا من خالل عمله الشاق على مدى السنوات الثماني املاضية. يضيف 
محمد: »ينبغي أن أقول إنني في مرحلة ما من مسيرتي املهنية هنا، فقدت ثقتي تقريًبا. أعمل بجد حًقا، ال 
أو  العقد  تجديد  القدرة على  أو عدم  الطرد  الخوف من  بسبب  ولكني  أني قدمت مساهمة جديرة،  أجزم 

تصريح اإلقامة في البلد، عملت ما يقرب من 80 ساعة في األسبوع: أكثر من 12 ساعة كل يوم«.

أتاحت »هوية محمد الالجئ« والخلفية السورية ومعرفته العميقة باألمراض املزمنة بين الالجئين السوريين 
فرًصا جديدة للتعاون البحثي الدولي. من خالل ملفاته الناجحة من األعمال األكاديمية، يشعر محمد أنه 
ُيعاَمل اآلن بجدية أكبر داخل املؤسسة، على الرغم من وجود »مشكلة متأصلة بعمق تتعلق بنادي النخبة« 
داخل املجتمع األكاديمي، تذكرنا بوصف غرينفيل )2017( للتهميش االجتماعي واملنهي لألكاديميين الالجئين 
في أكسفورد منذ حوالي 80 عاًما. أعرب محمد عن أسفه متحسًرا: »ما زلُت أعمل وفق عقد سنوي، وما زلت 
ال أستطيع طلب اإلقامة الدائمة أو تصريح العمل لزوجتي في توليغ«. أخيًرا، تقديًرا لعمله، ُعرض على محمد 
وظيفة في جامعة أميركية مرموقة، لكن دفعت أزمة كوفيد -19 وسياسات ترامب املناهضة لالجئين بحياته 

ا يعني أن يصبح عدم اليقين أسلوَب حياتك«. نحو مزيد من »املجهول«. يقول بألم: »أن تكون سوريًّ
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ويشير محمد إلى أنه ممتن ملؤسسته املضيفة وزمالئه الذين دعموه، وإلعفاء أبنائه من الرسوم الجامعية، 
لكن كونه السوري الوحيد من بين 800 عضو هيئة تدريسية في الجامعة، فإنه يصور مجاًزا بقاءه على أنه 
»ُمصارع، عليك أن تقاتل من أجل البقاء«. اجتماعًيا، تعيش أسرته في خوف من التمييز -األطفال ال يتحدثون 
العربية خارج املنزل، على الرغم من أن اللغة العربية لغة شائعة في البلد املضيف، لتجنب تعريفهم على 
أنهم سوريون، وكان على زوجته، وهي مهندسة ذات خبرة، أن توقع على وثيقة قانونية باالمتناع عن العمل، 
كشرط للحصول على تصريح إقامتها السنوي في توليغ. بعد االنتهاء من الجامعة، لن يحصل أطفاله على 
تصاريح اإلقامة أو العمل. تمكنت ابنته من مغادرة توليغ بالفعل بعد التخرج، وهو قلق بخصوص ابنه الذي 

سيتعين عليه البحث عن مكان للجوء في مكان آخر العام املقبل.

الشخصية  هوياته  على  تطغى  الالجئ«  »هوية  أن  توليغ  في  واملهنية  االجتماعية  محمد  تجربة  ظهر 
ُ
ت

واالجتماعية واملهنية. إنه يشعر أنه من املحبط أن يوصف كالجئ لألسباب التالية:

...الالجئ هي تسمية وفق التيار الجاري. عندما تحصل على هذه التسمية، فإنك تصبح تلقائًيا أقّل مرتبة. 
أينما كنت، ومهما فعلت. ستبقى الثاني بعد نظيرك من البلد املضيف. في هذا النظام العالمي، يتم وضعك 
بمكانة وطريقة تجعلك تواجه املواطن. أنت عدو املواطن. إذن، أنت شخص يحتاج إلى املساعدة. إنه ليس 
ا، هذه هي املشكلة. األكاديمي �شيء ثاٍن. ألنه من غير املهم أن تكون أكاديمًيا، 

ً
نوًعا من املشاركة أو التعاون. إذ

ألن كونك الجًئا يجعلك بالفعل شخًصا أقّل قيمة.

وهذا يدّل على أن »اللجوء«، بالنسبة إلى األكاديميين الالجئين، هو تسمية أو تصنيف مفروض، ينتهك 
التصنيف  الهوية االجتماعية  تكوين  يتضمن  إليها.  ينتمون  التي  الهويات االجتماعية األخرى  جميع أشكال 
الذاتي، والتأكيد على أوجه التشابه بين الذات وأعضاء املجموعة اآلخرين، واالختالفات بين الذات وأعضاء 
املجموعة الخارجية ]49[. قد »يصنفون أنفسهم« كالجئين، أو »يقارنون أنفسهم«، اجتماعًيا، باملجموعات 
األخرى، ولكن على عكس تشكيل الهوية االجتماعية كعملية لتعزيز »احترام الذات« ]50[، يجد األكاديميون 

الالجئون أن مصطلح »الجئ« يزدري هوياتهم األخرى التي تجسد احترامهم لذاتهم وكرامتهم.

]49[  - Hogg, M. A. and Abrams, D. )1988( Social identifications: A social psychology of intergroup relations and group pro-
cesses, London: Routledge.

]50[  - Stets, J. E. and Burke. P. J. )2000( Identity theory and social identity theory, Social Psychology Quarterly, 63)3(, 224–
237, p. 225
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الخاتمة

ناقشُت في هذه الورقة بعض األبعاد االجتماعية والنفسية املعّقدة التي تحدد مواقف املجتمعات املضيفة 
من الالجئين، ومن ضمنهم الباحثون املنفيون. يعتمد قبول األكاديميين املنفيين االجتماعي، أو رفضهم، على 
بالهوية االجتماعية، واألمن املجتمعي  املجتمعات املضيفة لالجئين واملواقف تجاههم، والشعور  تصورات 
للمجتمعات املضيفة. وتدعم السرديات اإلنسانية عن الالجئين في الغالب مفاهيم الضحية الضعيفة وغير 
العاملية  املعرفة  إنتاج  األكاديميين ووكاالتهم من حيث  الالجئين  إمكانات  تقّوض  التي  واملرهقة،  املستحقة 

والعمل على إعادة بناء التعليم العالي في بلدهم األصلي.

الذي يجدونه  بـ »لجوئهم«  املهجرين  ر األكاديميين 
ّ

ذِك
ُ
ت البلد املضيف تظّل  في  تجربة اإلقصاء والتمييز 

ا لهويتهم كأكاديميين. على الرغم من عدم رغبتهم في أن ُيوصفوا بأنهم »الجئون«، فإن »اللجوء« 
ً
مهيًنا ومثبط

يتسلل باستمرار إلى حقائق حياتهم في املنفى، ويتجاوز شعورهم بالحرية واحترام الذات. األكاديميون، مثل 
محمد، هم أقلية صغيرة من السوريين الذين نجحوا في مواصلة حياتهم املهنية في املنفى، على الرغم من 
العوائق العديدة. ومع ذلك، فإن تجربة محمد تمثل حالة من الوجود املتقهقر بخصوص الحياة في املنفى، 
إضافة إلى املورد الذي يمكن أن يجلبه أحد األكاديميين الالجئ إلى املؤسسة املضيفة. يشير وقف األنشطة 
األكاديمية للباحثين السوريين في املنفى إلى خسارة مأساوية في البحث واملعرفة، مع ما يترتب على ذلك من 

تأثير ضار على اآلفاق املستقبلية للتعليم العالي السوري.

هناك حاجة ملّحة إلى إعادة تشكيل خطاب الضعف والعجز من حيث املوارد واإلرادة والوكالة والتآزر 
تغيير  إلى  حاجة  أيًضا  هناك  العالي.  التعليم  في  األزمة  على  الجماعية  لالستجابة  استخدامها  يمكن  التي 
 للتعامل مع األزمات 

ً
 عاملية

ً
املواقف من الرفض القومي إلى القبول اإلنساني لالجئين، وجعل ذلك مسؤولية

اإلنسانية التي تعرض أهداف التنمية املستدامة للخطر )SDG، 2015(. ولتحقيق هذه الغاية، يجب تحويل 
املناقشات والسياسات الوطنية نحو عملية تسخير معارف ومهارات وشبكات الالجئين األكاديميين لتفيد 

الجميع.

الذي  البحثي  التعاون  في  وكذلك  األكاديمي،  الخطاب  في  التحوالت  بعض  هناك  أّن  للتفاؤل  يدعو  ما 
يعترف باملسؤولية املشتركة، تجاه حماية الحرية األكاديمية واملعرفة البحثية والباحثين املعرضين للخطر، 
في  قّيمة  مساهمة  تقديم  يمكنهم  وُدعموا،  الفرصة  لهم  أتيحت  إذا  الالجئين،  األكاديميين  أن  ذلك  ويؤكد 
الحياة الفكرية للمؤسسات املضيفة وملجتمعها. ويجب توسيع هذه التحوالت وتعميمها في النظم السياسية 

واإلنسانية واالقتصادية، على الصعيدين الوطني والعالمي.
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