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االفتتاحية

مخيّمات  الحروب؛  جّراء  الطرق  قارعة  عىل  ملقاة  عائالٌت 
مجازفات  من  ناجون  املدن؛  مشارف  عىل  مقامة  مرتجلة 
محفوفة باملخاطر لعبور البحر... تلك هي الّصور املتداولة 
إىل  أفضت  والتي  املهاجرين  عن  اإلخبارية  القنوات  عرب 
التهوين من قضيتهم ملجّرد تحويلها، يف غالب األحيان، إىل 
نوع من التنميط الذي يحيل إىل مأساة العرص. ومع ذلك، فإّن 
هذه األحداث تعكس أوضاعا حقيقية تماماً، مثل تلك التي 
أفغانستان.  مغادرة  إىل  الّساعون  املدنيون  حاليّا،  يعيشها، 
تلّخص  أن  من  أبعد  وهي  للهجرة،  الرتاجيدي  الوجه  إنّها 
الواقع املعقد، واملتعّدد واملتغّي لهذه الّظاهرة الكربى للقرن 
الحادي والعرشين. ففي عام 2020، قّدرت املنظمة الدولية 
للهجرة )OIM( عدد األشخاص الذين غادروا بالدهم بنحو 
272 مليون شخص هربا من العنف أو الكوارث الطبيعية 
أو اآلثار الناجمة عن تغي املناخ، وكذلك من أجل الدراسة، 

والبحث عن شغل، واستنباط حياة أفضل يف مكان آخر.
يُستغّل  أصبح  بانتظام،  يتزايد  فتئ  ما  الذي  الرقم،  هذا 
بسهولة من ِقبل الذين يستخدمونه كسالح سيايس ويلّوحون 
بما يُمثّله املهاجرون من تهديد، فيجعلون منهم كبش الفداء 
املضيفة  املجتمعات  املناسب ويحّملونهم مسؤولية مخاوف 
ومشاعر اإلحباط التي تنتابها. هذه املخاوف، التي تشتّد يف 
النمطية  األفكار  من  أيضا  تتغذّى  الصحية،  األزمات  فرتات 
واألحكام املسبقة عن املهاجرين فتحجب عددا من املعطيات 
موجات  بأّن  القائلة  منها  خاصًة  واسع،  نطاق  عىل  املثبّتة 
نزوح السكان تجري أوالً فيما بني البلدان املنخفضة الدخل 
أو املتوّسطة الدخل، وأّن حوايل نصف عدد املهاجرين ال يعرب 

حدود أوطانه.
اإلقصاء،  خطابات  تغذّي  املسبقة  األحكام  هذه  أن  كما 
وتستهدف  الجدد،  الوافدين  ضد  والتّمييز  والعنرصية، 
أجل  من  اليونسكو،  بادرت  وقد  خاص.  نحو  عىل  النساء 
تحديدا،  التّمييز،  أوجه  من  والحّد  معاً  العيش  تشجيع 
للجميع  الشاملة  املستدامة  للمدن  الدويل  التحالف  بإنشاء 
)ICCAR(. كما تسعى املنظمة إىل التّذكي بأن وراء جفاف 
ال  وقصص  البرشية،  املصائر  آالف  تختفي  اإلحصائيات 
سعيدة،  كثية  أخرى  وأحيانا  مأساوية،  أحيانا  لها،  حرص 
فضالً عن ثراء التمازج الثقايف الذي يشكل جزًءا من حياتنا 

وتاريخنا الجماعي.
يف  معنى  من  الهجرة  ملصطلح  مازال  هل  وباملناسبة، 
مجتمعاتنا امُلعوملة، واملوسومة بتكثّف املبادالت، والتنقاّلت، 
البعيد يف متناول العدد  إىل درجة أصبح معها املكان اآلخر 
التّمازج« »منسج  أو  نَْوُل  مَؤلَّفه  يف  الناس؟  من   األكرب 
رينيه  الهاييتي  الكاتب  يدعونا   ،Le Métier à métisser
»إن  ذاتها، بقوله:  املنفى  النّظر يف فكرة  إعادة  إىل  ديباسرت 
صيورة العوملة تدعونا إىل تجاوز االعتقاد البائد بأنّه يجب 
قهوة  رائحة  منه  تفوح  الذي  منزله  يف  يكون  أن  املرء  عىل 

جدته، حتى تكون له هويّة«.
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5 قصص الهجرة   |

الدوليني  املهاجرين  عدد  نمو  انخفض  طويل،  زمن  منذ  مرة  ألول 

القيود  إىل  أساسا،  الطفيف،  االنخفاض  هذا  ويُعزى   .2020 عام  يف 

املفروضة عىل التنقل يف عالقة بجائحة كوفيد ـ 19 إذ ما فتئت أدفاق 

عدد  بلغ   ،2020 عام  ففي  عقود.  عدة  منذ  باطراد  تتزايد  الهجرة 

الذين يعيشون يف بلد غي بلدهم األصيل 281 مليون شخصا. ويف عام 

2000، كان عددهم 173 مليون. ويف عام 1970، 84 مليون.

بناء  أجل  الفقر، ومن  من  الّزمن هرباً  مّر  اإلنسان عىل  لقد رحل 

حياة يأمل أن تكون أفضل. يرتك أهله وذويه ليمنح لنفسه مستقبال. 

واليوم، أصبحت املمرات الرئيسية للهجرة، التي تشكلت عرب الزمن، 

تربط بني البلدان النامية والبلدان الصناعية مثل الواليات املتحدة، أو 

أوروبا، أو االتحاد الرويس أو اململكة العربية السعودية.

 ،2020 العنف. ففي عام  النزاعات وأعمال  أيضا  والّرحيل تمليه 

للمهاجرين،  العدد اإلجمايل  اللجوء %12 من  مثّل الالجئون وطالبو 

بني  عاماً،  مدى عرشين  وعىل  الزمن.  من  عقدين  قبل  مقابل 9,5% 

عىل  أُجربوا  الذين  األشخاص  عدد  تضاعف  و2020،   2000 عامي 

النزوح جراء الحروب أو األزمات أو االضطهاد، إذ ارتفع من 17 إىل 

34 مليون نسمة حسب إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم 

متزايدة  أعداداً  تُجرب  املناخ  تغّي  عن  الناجمة  اآلثار  أن  كما  املتحدة. 

أو  األرايض  تدهور  أو  املياه  ندرة  بسبب  الرحيل  عىل  األشخاص  من 

تآكل السواحل.

وإزاء هذا الوضع، اعتمدت األمم املتحدة االتفاق العاملي من أجل 

الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية بغرض تحسني أوضاع املهاجرين 

عىل الصعيد العاملي، وتشجيع التعاون يف مجال الهجرة. كما يُلزم هذا 

ُطرقاً  يسلكون  الذين  املهاجرين  إىل  املساعدة  بتقديم  الدول  االتفاق 

محفوفة باملخاطر.

فاالستغالل، واالبتزاز، والعنف، نصيب الكثي من املهاجرين الذين 

يقعون تحت رحمة تجار البرش، وال سيما املهاجرون غي الرشعيني 

منهم، إذ يدفع البعض حياته ثمناً لهذه الرحلة. ففي الثالثي األول من 

1146 شخصاً حتفهم وهم يحاولون عبور  2021 وحده، لقي  عام 

البحر األبيض املتوسط.

ويف البلد املضيف - ملن استطاع الوصول إليه- غالباً ما يكون الواقع 

من  كثي  يف  يقعون،  إذ  املهاجرون  بها  يحلُم  التي  الحياة  عن  بعيداً 

األحيان، ضحايا األفكار املسبقة والتمييز. فقدوم مجموعات سكانية 

جديدة يف سياق اقتصادي متدهور، يسوده القلق من املستقبل، غالباً 

ما يُنظر إليه كتهديد يؤجج املخاوف ومشاعر اإلحباط.

غي أننا ننىس أن الواقع أكثر تعقيداً وتبايناً مما يبدو إذ أن عدد 

املهاجرين لنئ كان كبيا فهو ال يمثل عىل الصعيد العاملي سوى 3,5% 

من سكان العالم، وهو أبعد ما يكون عن االجتياح الذي يريد البعض 

العظمى  الغالبية  فإّن  أخرى،  ناحية  ومن  به.  الظاهرة  هذه  وصف 

من املهاجرين تتنقل داخل قاّرتها. ففي عام 2020، كان نصف عدد 

املهاجرين الدوليني تقريباً يقيمون يف مناطقهم اإلقليمية األصلية.

أنياس باردون

اليونسكو



من أجل رؤية صحفية جديدة
إلى المهاجرين

تندرج قضيتا الهجرة والنزوح القرسي ضمن املواضيع األشّد 
الصحفيني  أّن  درجة  إىل  اإلعالم  لوسائط  بالنسبة  صعوبة 
القضايا  هذه  تناول  يف  أحيانا،  يرتّددون،  اإلعالم  وأجهزة 

املعّقدة والحّساسة.

التقارير  إعداد  بعنوان  جديداً  دليالً  اليونسكو  أصدرت  وقد 
مجال يف  للمدرسني  دليل  والالجئني:  املهاجرين   عن 
الصحافة )باإلنجليزية فقط(، يساعد املدرِّبني يف مجال املهن 
حقيقي  مصدر  وهو  املواضيع.  هذه  تناول  عىل  الصحفية 
للجميع،  املفتوحة  املوارد  من  كبيا  عداد  يوّفر  للمعلومات، 
كافة  من  مأخوذة  حاالت  ودراسة  النظرية،  والتصّورات 
أفضل  معالجة  عىل  التشجيع  أجل  من  وذلك  العالم،  أرجاء 
توازناً  أكثر  عام  نقاش  وإثارة  بالهجرة  املتعّلقة  للقضايا 

وأفضل استنارة.

كما يقرتح هذا الّدليل وحدات دراسية بشأن مختلف الجوانب 
املصطلحات  قبيل  من  الهجرة،  مسائل  بتغطية  املتعّلقة 
األفضل،  واملمارسات  املهنية،  والتّحديات  والّسياق،  الرئيسية، 
والّصدمات النفسية )التي يتعّرض لها املهاجرون والالّجئون، 
املواضيع(،  هذه  بتغطية  يقومون  الذين  الصحفيّون  وحتى 
والتّعاون العابر للحدود، وطريقة تقديم املواضيع. وقد توىّل 
الباحثني،  من  دويل  فريق  املسائل  من  املجموعة  هذه  إعداد 

واملدرسني واإلعالميني.

وسيتعلم الطلبة يف مجال الصحافة من هذا الدليل أن تغطية 
املسائل املتعّلقة بالهجرة تقتيض التمسك بأخالقيات التغطية 
واملصادر  الوقائع  واعتماد  السليمة،  واملمارسات  اإلعالمية، 
ما  املهنيون  الصحفيون  فيها  يجد  حني  يف  بها.  املوثوق 
إجابات عىل  للسياقات وإيجاد  يساعدهم عىل تحسني فهمهم 

مختلف املعضالت.

قصص الهجرة 
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وننىس أيضا أن نزوح السكان إنما هو جزء من تاريخ البرشية منذ 

نشأتها. فأقدم وجود برشي أو ما قبل البرشي خارج أفريقيا يعود إىل 

أكثر من مليوني سنة.

تختفي  الجاّفة  اإلحصائيات  وراء  أّن  بالخصوص  ننىس  إننا  ثم 

أغلب  يف  وسعيدة  أحيانا،  مأساوية  حياة  ومسارات  برشية،  مصائر 

فضالً  مثمر،  عرقي  تالقح  إىل  يفيض  الثقافات  امتزاج  وأن  االحيان، 

عن قصص النجاح يف عالم األعمال التجارية، والرياضة، واملوسيقىية، 

والبحث العلمي. وعىل املدى الطويل، تُعد مساهمة املهاجرين، عموما، 

الرأي  هذا  وليس  املضيفة.  للمجتمعات  رابحة  وورقة  هامة  ميزة 

عن  صدر  تقرير  ففي  أوروبا.  ملجلس  وإنما  حكومية  غي  ملنظمة 

هذا االخي يف عام 2017 تحت عنوان الهجرة فرصة يجب اغتنامها 

من أجل التنمية األوروبية، يؤكد أن التأثي الثقايف للمهاجرين »كان 

أوروبا،  يف  واملطبخ  واملوضة،  الفن،  اتجاهات  عىل  كبي  انعكاس  له 

لصالح التنوع«.    

.)OIM( المصدر : تقرير الهجرة في العالم، المنظمة الدولية للهجرة

أدفاق الهجرة باألرقام

 272 مليون 
دولي  مهاجر 

2019 عبر العالم سنة 
سكان العالم من   3,5 %

% 52 هم من الّرجال

البلدان  أهّم 
للمهاجرين األصلية 

: املقيمني باخلارج 
17,5 مليون الهند : 

11,8 مليون املكسيك : 
الصني : 10,7 مليون 

بلد املقصد األّول
املقيمني للمهاجرين 

الواليات املتحدة باخلارج : 

 25,9 مليون 
مليون الجئ سنة 2018

2020 41,3 مليون سنة 
شخص مرّحل داخل بلده األصلي
الّنزاعات بسبب أعمال العنف أو 

689 مليار دوالر
 من األموال احملّولة عبر العالم

البلد األصلي إلى 
: املستفيدين  أهّم 

الهند )78.6 مليار دوالر(
الصني )67,4 مليار دوالر(

مليار دوالر( املكسيك )35.7 

: البلدان مصدر التحويل  أهّم 
الواليات املتحدة )68 مليار دوالر(

اإلمارات العربية املّتحدة )44.4 مليار دوالر(
العربية السعودية )36.1 مليار دوالر( اململكة 
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  حريّة التنّقل حّق إنساني، معّلقة من إبداع الرّسام اإليراني ألييزا تّبوك.
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بني  من  األكرب  العدد  النيجيي  الشباب  يشكل 

الجنوب  بلدان  من  يسافرون  الذين  املهاجرين 

مغادرة  الشباب  هؤالء  يقّرر  فلماذا  أوروبا.  إىل 

املحتملة  باملخاطر  دراية  عىل  هم  هل  بالدهم؟ 

التي قد يتعرضون لها أثناء رحلتهم؟ ذلك هو 

عنوان  تحت  أنجزتُها  التي  الّدراسة  موضوع 

للبقاء:  كاسرتاتيجية  النظامية  غي  »الهجرة 

الحرضية  األوســاط  يف  الشباب  عن  روايــات 

بنيجييا«، واملنشورة سنة 2019. 

الّدراسة يف أربع مدن نيجيية  أنجزت هذه 

كربى –الغوس، إيبادان، إيلـ  إيفي، بنني سيتي- 

لخصوصياتها  نظراً  عليها  االختيار  عليها  وقع 

واستهدفت  النظامية،  غي  بالهجرة  عالقة  يف 

شباباً ترتاوح أعماره بني 15 و35 سنة. وجميع 

أعداد الشباب الذين يختارون مغادرة البالد في تزايد مستمّر. فالبطالة، وغياب 
األفق، واالنجذاب القوي للعالم الغربي المتخّيل، وعدم إدراك مخاطر الهجرة غير 

الشرعية، تمّثل جميعها عوامل مفّسرة لهذا النزوح الجماعي.

النر إيكوتاييجو

أستاذ محارض يف قسم علم االجتماع واألنرثوبولوجيا يف جامعة أوبافيمي أوُوُلُوو بمدينة إيلي ـ إيفي، بنيجرييا.

في نيجيريا،
الـُحـلم بأّي ثمن

إىل  عموما،  مرّشحون،  املستجوبني  األشخاص 

عن  عاطلون  إّما  فهم  القانونية،  غي  الهجرة 

العمل أو يف سنتهم األخية من التعليم العايل، أو 

ملحقون بالخدمة الوطنية اإللزامية.

من  أكثر  أو  واحدة  يف  املدرج  الشباب،  عرّب 

املستقبل  من  مخاوفه  عن  التصنيفات،  هذه 

قيد  عىل  للبقاء  اسرتاتيجية  الهجرة  يف  ورأى 

هذا،  والعْجز.  الفقر  من  والتخّلص  الحياة 

وشملت، أيضا، الّدراسة شبانا وشابّات غادروا 

البالد ثم عادوا إليها، إما طوعاً، أو إثر طردهم.

الشبان  هــؤالء  أغلب  األول:  االستنتاج 

الرسمية  اإلجـــراءات  يجهلون  والشابات 

والقانونية املتعلقة بالهجرة.  فأكثر من النصف 

ال يملك جواز سفر ساري املفعول كرشط أدنى 

أن  يعلمون  وهم  وقانونية.  آمنة  دولية  لهجرة 

الهجرة غي القانونية أو، كما يقال يف نيجييا، 

ممكن.  أمر  أوروبــا»  إىل  األقدام  عىل  »السي 

بطرق  البالد  غادروا  أشخاصاً  يعرف  وأغلبهم 

أو  غي قانونية، سواء باستخدام وثائق مزّورة 

مهربني.  إىل  أو  بالبرش  متاجرين  إىل  باللجوء 

الوسيلة«. كما  »الغاية تربر  أن  ويرى جميعهم 

أنهم ال يعتربون الهجرة غي النظامية جريمة، 

من  يخلو  ال  »ذكياً»  مالئماً  حالًّ  يرونها  بل 

يف  فرغبتهم  الخارج.  إىل  للوصول  »الشطارة» 

الهجرة تحجب مخاطر الرحلة الرسيّة وتجعل 

منهم فريسة سهلة لعصابات االتجار بالبرش.

حياة مثالية متخيّلة

مثايل  كتصور  لألحالم«،  املثي  »الغرب  إن 

صميم  يف  يتنّزل  الغربية،  البلدان  يف  للحياة 

املستجَوبون  يرى  وعموماً،  الهجرة.  مرشوع 

يهاجروا  أن  استطاعوا  الذين  األشخاص  أن 
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الهجرة اإلفريقية إىل أوروبا، عمل فنّي للّرّسام األردني أسامة حّجاج، منجز لفائدة
 Cartoon Movement املنّصة العاملية للّرسم الصحفي، مقّرها هولندا.

 

بلغت نسبة 
المعّطلين عن 

العمل، سنة 2020، 
%53,4 من الشباب 

النيجيري

يف نيجرييا، الِحلم بأّي مثن
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يتمتعون بنوعية حياة أفضل. تقول ساتورداي* 

يف هذا الصدد، وهي شابة عاطلة عن العمل، تبلغ 

من العمر 29 سنة: »غالباً ما يعيش املهاجرون 

نحن  نعيشها  التي  تلك  من  بكثي  أفضل  حياة 

الوقت،  طوال  الكهرباء  فلديهم  نيجييا.  يف 

ويتوافر  أفضل،  مناخية  ظروف  يف  ويعيشون 

لهم غذاء صحي، ويتمتعون بأمان نسبي«. 

باإلذاعة  املستجوبني  مواقف  تتأثر  كما 

العروض  من  ذلك  وغي  واملوسيقى  والتلفزيون 

القادمة من بلدان املقصد والتي تتناقلها الثقافة 

مّمن  املرء  يكون  فأن  اإلعالم.  ووسائط  الشعبية 

»الذي  أي   been to تُو»  »ِبنْي  بـالـ  يوصفون 

سبق أن ذَهب«، يف إشارة إىل الذين زاروا قارات 

أخرى، ال سيما أوروبا وأمريكا، يمنحه ذلك مقاما 

اجتماعياً معيناً ويجعل من استضافة مهاجر عاد 

إىل بلده عنرص وجاهة أو هيبة إضافية.

التي  املقصد،  بلدان  حول  املعلومات  وتأتي 

غالباً ما تتسم باملبالغة وعدم الدقة، من مصادر 

والشبكات  واألقارب  األصدقاء  رسمية:  غي 

االجتماعية.

أفريقيا: موسيقى الراب للتحذير من
الهجرة غير الشرعية

حظي الفيديو كليب »حّذرتُِك» Prévenue ، الذي تم بثّه بمناسبة 

االحتفال باليوم الدويل للمهاجرين يف ديسمرب 2020، بنجاح باهر 

 Xuman يف السنغال. ويظهر يف هذا الكليب مغني الراب إكسومان

وهو يحّذر املغنية مامي فيكتوري من املخاطر التي تنتظرها إذا ما 

حاولت أن تجّرب حّظها بالّدخول يف مسالك الهجرة غي الرشعية.

غرب  يف  اليونسكو  نّفذتها  توعية  حملة  من  جزٌء  الفيديو  وهذا 

ووسط أفريقيا، يف نطاق مرشوع بعنوان »توعية الشباب يف أفريقيا 

املرشوع  هذا  من  والهدف  واالتصال«.  اإلعالم  وسائل  خالل  من 

الهجرة  قضايا  عن  ومتوازنة  بمعلومات صحيحة  الشباب  مّد  هو 

املرتبطة الجائحة  املهاجرين يف سياق  املسّلط عىل  التمييز   وأوجه 

بكوفيد ـ 19.

فعىل مدى أسبوعني، تناقلت الشبكات االجتماعية ووسائل اإلعالم 

املحلية مقاطع فيديو كليب، ورسوم كاريكاتورية، ورسائل سمعية 

وبرصية، يف ثمانية بلدان )الكاميون، كوت ديفوار، غانا، غينياـ 

الفرنسية  بالّلغتني  السنغال(  نيجييا،  النيجر،  مايل،  كوناكري، 

الباويل،  مثل  وطنية،  رسمية  لغة   20 إىل  إضافة  واإلنجليزية 

والفانتي، واملالينكي، واليوروبا، والوولوف.

ثمرة عمل يف ورشتي  بثها  تم  التي  كليب  الفيديو  وكانت مقاطع 

ونيامي  )السنغال(  داكار  يف  نُّظمتا  الهجرة  كتابة حول موضوع 

)النيجر( يف أكتوبر ونوفمرب 2020، بالتّعاون مع الّرابطة الثقافية 

الحكومية  غي  النيجيية  واملنظمة   ،Africulturban الّسنغالية 

»منتدى األنشطة الشاملة» Global Actions Forum، وصحفيني، 

هذه  سجلت  أسبوعني،  غضون  ويف  ومهاجرين.  وفنانني  وخرباء، 

الحملة نحو ستة ماليني مشاهدة، وحّققت ثالثمائة ألف مشاركة 

عىل املنّصات الّرقمية.

©
 U

N
ES

C
O

  كليب »تحذير Prévenue«  لفنّانَْي الّراب، كزومان ومامي فكتوري، ينّبه إىل مخاطر الهجرة الرسيّة. 
وقد حصل عىل 000 235 مشاهدة عىل قناة اليونسكو/داكار عىل اليوتيوب.
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وغالبا ما تُستقى املعلومات، املبالغ فيها أو غي 

الّدقيقة، من بلدان املقصد من مصادر غي رسمية 

كاألصدقاء، واألقارب، والشبكات االجتماعية.

بطالة متوّطنة

البطالة  ومعّدالت  االقتصادية  األوضــاع  إن 

بالنيجييني  تدفع  الّشباب  املرتفعة يف صفوف 

وقْدر  ووظائف،  أفضل،  فرص  عن  البحث  إىل 

أكرب من األمان. وقد ورد يف إحصائيات 2020 

من   53,4% أّن  لإلحصاء  الوطني  للمكتب 

تقرير  يف  وجاء  العمل.  عن  عاطلون  الشباب 

نيجيي،  مليون   86 أن  العالم  يف  الفقر  ساعة 

السكان، يف حالة فقر  يعادل %41 من  ما  أي 

مدقع حاليا. وهذه الحقائق االقتصادية، املقرتنة 

االستقرار  عدم  قبيل  من  أخرى  بمتغّيات 

اآلثار  إىل  النزاعات ـ إضافة  السيايس وتصاعد 

الناجمة عن جائحة كوفيد ـ 19 املتفشية حاليا 

الشباب،  من  متزايد  عدد  مغادرة  إىل  أفضت  ـ 

من فئات معينة، نيجييا، باتجاه بلدان يُعتقد 

أنّها واعدة بقدر أكرب.

غادروا  الذين  املستجَوبني  أغلب  واعرتف 

يكونوا  لم  أنهم  قانونية  غي  بصورة  نيجييا 

عىل دراية بما ينتظرهم. وقد روى العديد منهم 

إىل  للوصول  محاوالتهم  عن  مرّوعة  قصصاً 

أوروبا سياً عىل األقدام. تروي جيسيكا، الشابة 

التي تجاوزت سن الثالثني والعائدة من إيطاليا، 

أن ست شابات من الالتي سافرن معها ُهلكن 

يف البحر. وكان عددهن 160 شابة موزعة عىل 

ثالثة قوارب، تعّطل اثنان منها يف عرض البحر، 

ويف  النجدة.  وصول  قبل  راكبات  سّت  وتوّفيت 

بعد وصولهّن  النّاجيات  استقبال  وقع  النهاية، 

إىل إسبانيا من طرف مشغلني بعضهم يف وضع 

قانوني والبعض اآلخر غي رشعي.

إّن نمّو أي بلد وتطّوره يتوّقفان إىل حّد كبي 

عىل تنمية رأس ماله البرشي، أي عىل التدريب 

تعيش  النيجيية  الجامعات  أن  غي  والتعليم. 

املوّظفني  إرضابات  جراء  شلل  حالة  بانتظام 

الثقة  فقدان  إىل  وتفىض  التّدريس  تعّطل  التي 

إىل  الّشباب  يدفع  ما  وهو  املؤّسسات.  بهذه 

البحث عن الّدراسة يف الخارج. 

تثقيف الشباب يف عالقة 
بمخاطر الهجرة غري النظامية

غالباً ما تُفيض هذه األوضاع إىل نوع من الهجرة 

البقاء  الطالب  معظم  يفّضل  مراحل حيث  عىل 

يف البلد املضيف بعد نهاية دراساتهم بحثا عن 

بالدهم.  إىل  العودة  عن  بدالً  أفضل  مستقبل 

انقادت  فقد  استجوبناها،  التي  جيسيكا،  أّما 

وراء مهربني أغروها بتحقيق أحالمها يف مجال 

الثالثي  عطلة  »أثناء  تقول:  بالخارج.  الدراسة 

أصدقاء  أحد  أخرب  الثانوية،  للمدرسة  األول 

العائلة والدّي بأنه سيأخذني إىل إيطاليا ملواصلة 

دراستي هناك. واستطاع إقناعهما بأن دراستي 

يف إيطاليا ستكون أيرس«. غي أنّها أدرَكْت الحقا 

أنها ُخِدعت فعادت إىل نيجييا.

الشباب  تدفع  التي  األسباب  فهم  إن 

أجوبة سياسية.  يثي  قد  الهجرة  إىل  النيجيي 

الرحيل،  عن  بالعدول  الشباب  هذا  فإقناع 

الالمساواة،  معالجة  نيجييا  من  يقتيض 

لشعبها.  األمان  وتوفي  العمل،  فرص  وخلق 

الشباب  لتثقيف  وأنشطة  برامج  وضع  ويجب 

عليها  تنطوي  التي  والفخاخ  املخاطر  بشأن 

املصي  أعينه عىل  النظامية، وفتح  الهجرة غي 

والحياة  الرشعيني  غي  املهاجرين  ينتظر  الذي 

الربامج  تشمل  أن  ويتعني  املقصد.  بلدان  يف 

مفاهيم  الثانوية  باملرحلة  الخاصة  التعليمية 

يف  الدولية  واإلجراءات  املهاجرين  حقوق  عن 

مجال الهجرة.

لصالح  اقتصاداً  تنشئ  أن  نيجييا  وعىل 

أن  يف  للراغبني  يمكن  حيث  وتعّززه،  الشباب 

الدعم  عىل  الحصول  من  أعمال  رواد  يكونوا 

هذه  من  كل  إّن  الرضوري.  واملايل  املادي 

الكنز  ذلك  عىل  للحفاظ  أساسية  التدخالت 

يمتلكها  التي  والقدرات  املهارات  من  الثمني 

شباب البالد.  

تم تغيي جميع األسماء املذكورة من أجل حماية هوية    *

املشاركني يف هذه الدراسة.

 

يرى الشبان في 
الهجرة غير 

النظامية حالّ 
»ال يخلو من 

الشطارة« للوصول 
إلى الخارج
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 اإلعالم عن موجات الهجرة كما يراها فنّان الكاريكاتور الفرنيس-البوركيني، داميان غالز. رسم منجز 
وسائل  عرب  االستقاللية  اإلفريقي  الشباب  »إكساب  شعار  تحت  اليونسكو  حملة  إطار  يف   2020 سنة 

اإلعالم واالتّصال«.
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 التنقل
الالجئون من إفريقيا يريدون 

جميعهم القدوم إىل أوروبا

يف الدول الغنية، يسود االعتقاد عاّمة أن جميع 

أمريكا  أو  أوروبا  إىل  الذهاب  يتمنّون  الالجئني 

الالجئني  واقع  أن  غي  أسرتاليا.  أو  الشمالية 

 86% أّن  إذ  تماًما  مختلف  التنّقل  بخصوص 

ومتوسطة  منخفضة  بلدان  تستضيفهم  منهم 

العرشة  بني  من  بلدان  تسعة  أن  كما  الدخل، 

من  هي  الالجئني  من  عدد  أكرب  تضم  التي 

بلدان الجنوب.

إىل االستقرار  أن عدًدا كبيا يتطّلع  صحيح 

هذا  بأن  تعرتف  األغلبية  لكن  غنية  دولة  يف 

من  أكثر  أن  نجد  لذلك  واقعي.  غي  املرشوع 

يف  يرغبون  أبابا  أديس  يف  الالجئني  من   95%

االستقرار يف بلد ثالث، عىل أّن أكثر من النصف 

يف  جدا  ُمستبعد  األمل  هذا  تحقيق  أن  يدرك 

املستقبل القريب. 

الالجئني  أن عدًدا كبيًا من  كينيا، ورغم  يف 

فإن  السنة،  نفس  خالل  إقامته  مقّر  يُغّي 

أما  داخليّا.  يبقى  التنقل  هذا  من  األكرب  القدر 

فيتعلق  الدويل،  الصعيد  عىل  التنقل  بخصوص 

بالتنقالت  أو  املجاورة،  أوغندا  بدولة  أساسا 

من  اإلقامة  أو  الوطن  إىل  العودة  مثل  املنظمة 

جديد. وال يهاجر إىل أوروبا أو غيها من البلدان 

 الغنية سوى جزء ضئيل فقط - أقل بكثي من

%1 يف السنة-.

استقبالهم،  يتّم  الالجئني  أغلبية  الخالصة: 
البلدان  قبل  من  استضافتهم،  وستتواصل 
داخل  واملتوسط  الضعيف  الدخل  ذات 

منطقتهم األصلية.

 التماسك االجتماعي
املجتمعات املضيفة معادية، 

منهجيا، لالجئني

تعترب  املضيفة  املجتمعات  بأن  االعتقاد  يسود 

صورة  يف  أنّه  إالّ  عليها.  عبئا  الالجئني  حضور 

النّظرة  تغيي  يُمكن  مناسبة،  سياسات  إقرار 

إىل الالجئني من سلبية إىل إيجابية. ففي بعض 

املناطق الحدودية النائية، يمكن أن يُمثّل وجود 

األسواق  أحد  اإلنسانية  واملنظمات  الالجئني 

أّن  بدليل  الوحيد  التشغيل  ومصدر  القليلة 

وجود مخيم لالجئني يف كاكوما، يف كينيا، يوّفر 

للمجتمع املحيّل منفذاً تجارياً للماشية وللحطب 

عن  فضالً  للعمل،  وفرصا  للتسخني،  املعّد 

الوصول إىل املدارس واملستشفيات.

بسبب  النازحني  األشخاص  عدد  بلغ  لقد 

منذ  مسبوق  غي  حّدا  واالضطهاد  الرصاعات 

الحرب العاملية الثانية. غي أنه بالنّظر للوضع 

الحايل امُلتّسم بتسييس قضايا اللجوء والهجرة، 

يجد  الفقية،  أو  الغنية  البلدان  يف  سواء 

عىل  الحصول  يف  متزايدة  صعوبة  الالجئون 

حماية دولية. وقد يُعزى جزء من املشكلة إىل 

اإلعالم امُلضّلل إذ تعمد وسائل اإلعالم والقادة 

التي  الصورة  تشويه  إىل  أحيانًا  السياسيون 

يتلّقاها الجمهور عن الالجئني يف اعتبارهم عبئا 

عىل املجتمعات املضيفة.

يمكن  كيف  الالجئني:  »ثروة  كتابي  يف 

تطوير  يف  املساهمة  النازحني  لألشخاص 

واسعة  دراسة  عىل  اعتمدت  االقتصادات«، 

وشملت،  إفريقيا،  رشق  يف  أُجٍريت  النّطاق 

بالخصوص، أكثر من 16.000 بني الجئ وفرد 

من املجتمعات املحلية املضيفة داخل املخيمات 

واملدن يف كّل من أثيوبيا، وكينيا، وأوغندا. وقد 

خمس  بدحض  امُلستقاة  املعطيات  سمحت 

أساطي متداولة عىل نحو واسع عن املهاجرين 

املساهمة  بإمكانهم  أنه  وبيّنت  إفريقيا  يف 

توّفر  صورة  يف  امُلضيّفة  بلدانهم  تطوير  يف 

سياسات إدماجية شاملة.

الالجئون: حتى نقطع مع

األحكام المسبقة

يُعتقد أن كل الالجئين اإلفريقيين ُمرّشحون للهجرة إلى أوروبا، وأّن 
المجتمعات المضيفة معادية لهم دائًما إذ سيتحّولون، بالضرورة إلى 

منافسين للسكان المحليين في سوق الشغل. مثل هذه األفكار المسلّم 
بها، والواسعة االنتشار، تفّندها إلى حّد كبير التحقيقات الميدانية.

الكسندر باتس

كسفورد باململكة املتحدة، ومؤلف كتاب  أستاذ مختص يف الهجرات القرسية والشؤون الدولية بجامعة أ
 The Wealth of Refugees: How Displaced People Can Build Economies »ثروة الالجئني: كيف يمكن

لألشخاص النازحني املساهمة يف تطوير االقتصادات«.
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يف جميع البلدان التي شملتها الّدراسة، ثبت 

إذ  هاًما،  دوًرا  يلعب  املبارش  االتصال  أن  لدينا 

كلما ارتفع مستوى التفاعل بني املجموعات، كان 

إيجابية،  أكثر  أفراد املجتمعات املضيفة  موقف 

تجاه  السكان  موقف  ويرتبط  املدن.  يف  خاصة 

تتبنّاه  الذي  باملوقف  وثيًقا  ارتباًطا  الالجئني 

عائالتهم وجيانهم، وهو ما يدّل عىل أن النظرة 

إىل الالجئني تتكّون داخل املحيط القريب.

قدر  أقىص  تحقيق  باإلمكان  الخالصة: 

املضيف،  للمجتمع  االقتصادية  الفوائد  من 

مساندة  الالجئني  مجال  يف  السياسات  وعىل 

الجماعات املحلية املضيفة وتعزيز العالقة بني 

الالجئني واملضيفني.

 الحّق يف العمل
البلدان املضيفة ال تجني شيئا من 

السماح لالجئني بالعمل

بالالجئني  املتعلقة  الدولية  القوانني  تمنح 

اجتماعية واقتصادية  اإلنسان حقوًقا  وبحقوق 

وحرية  الشغل  يف  الحق  ذلك  يف  بما  لالجئني، 

التنقل. لكن العديد من البلدان املضيفة لالجئني 

تحّد من هذه الحقوق اعتقادا منها بأن السماح 

توترات  يخلق  أن  شأنه  من  بالشغل  لالجئني 

يُجرب  لذلك،  ونتيجة  املضيف.  املجتمع  داخل 

الالجئون يف دول مثل كينيا وتنزانيا عىل البقاء 

طيلة سنوات يف مخيمات الالجئني دون التمّكن 

تُفيد  الحصول عىل شغل. وهناك معطيات  من 

الالجئني  حقوق  عىل  سلبية  تبعات  لذلك  أن 

ورفاهيتهم، وربما أيًضا عىل البلدان املضيفة.

أوغندا هي إحدى الدول األفريقية الوحيدة التي 

إقامتهم.  تسمح لالجئني بالشغل واختيار مقر 

يحصل  إذ  ملحوظة  مزايا  تُوّفر  املقاربة  وهذه 

الالجئون يف أوغندا عىل دخل يفوق %16 دخل 

الالجئني يف دولة كينيا املجاورة.

هذه  مثل  أن  إىل  املعطيات  بعض  وتُشي 

وعىل  الالجئني  عىل  بالفائدة  تعود  السياسات 

السواء.  حد  عىل  املضيفة  الدولة  مواطني 

حوايل  تملك  أوغندا،  عاصمة  كمباال،  ففي 

شخًصا  تُشّغل  رشكة  الالجئني  أرس  من   21%

املوظفني هم من  األقل، و%40 من  واحًدا عىل 

من  للعديد  وبالنسبة  املضيفة.  الدولة  مواطني 

اقتصاد  تنمية  يف  الالجئون  يساهم  األوغنديني، 

البالد كمنتجني ومستهلكني وباعثي رشكات.

يف  الالجئني  حق  تعزيز  من  بد  ال  الخالصة: 

إجــراءات  –بفضل  نشيط  نحو  عىل  العمل 

تحفيزية- أينما كانوا يف العالم. 

 امرأة من توكانا )عىل اليسار( وصديقتها، وهي الجئة من جنوب الّسودان، مقيمة
بمخيّم الالّجئني بكالوبايي، جنوب غرب كينيا. 


املنظمة   ، الهجرة  مجال  يف  مفاتيح  كلمات  املصدر: 

الدولية للهجرة، اليونسكو

مهاجرون أم 
الجئون أم 
مشّردون؟

عليه،  متّفق  تعريف  يوجد  ال  ـ  املهاجر 
ملنظمة  وفقاً  »مهاجر«.  ملصطلح  قانوناً، 
»أّي  إىل  املصطلح  هذا  املتحدة، يشري  األمم 
سنة  من  ألكثر  أجنبي  بلد  يف  أقام  شخص 
سواء  األسباب،  عن  النّظر  بغض  واحدة، 
كانت طوعيّة أو كرهيّة، وبغض النّظر عن 
كانت  سواء  للهجرة،  املستخدمة  الوسيلة 
نظامية أو غري نظامية«. إال أن االستخدام 
أنواعاً معيّنة  الكلمة يتضّمن  الشائع لهذه 
عمال  مثل  األجل،  قصريي  املهاجرين  من 
لفرتات  يسافرون  الذين  املوسميني  املزارع 
الزراعة  مواسم  أثناء  للعمل  قصرية 

أو الحصاد.

لعام  جنيف  اتفاقية  تعّرف  ـ  الاّلجئ 
1951 »الاّلجئ» عىل أنه »كّل شخص يوجد 
مربّر  تخّوف  بسبب  جنسيته  دولة  خارج 
ترجع  ألسباب  لالضطهاد  التعّرض  من 
انتمائه  أو  جنسيته  أو  دينه  أو  عرقه  إىل 
آرائه  أو  معينة  اجتماعية  فئة  لعضوية 
التخّوف  ذلك  بسبب  وأصبح  السياسية، 
بحماية  يستظّل  أن  عىل  القدرة  إىل  يفتقر 

دولته أو لم تعد لديه الرغبة يف ذلك“.

أُكرهوا  الذين  األشخاص  ـ  املرّشدون 
أماكن  أو  منازلهم  ترك  عىل  أو  الفرار  عىل 
إقامتهم املعتادة، إما بعبور الحدود الدولية، 
أو بالتنقل داخل بلدهم، أو اضطروا إىل ذلك، 
والسيما نتيجة أو سعياً لتفادي آثار النزاع 
املسلح، أو حاالت العنف املعّمم، أو انتهاك 

حقوق اإلنسان، أو الكوارث الطبيعية.

الذي  الّشخص  هو  ـ  الّلجوء  طالب 
بلده األصيل ويرغب يف الحصول عىل  غادر 

وضعية الجئ.

تعريفات
© UNHCR / Samuel Otieno

الالجئون: حتى نقطع مع األحكام املسبقة
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 املدن مقابل املخيمات

وضع الالجئني يف املدن دائًما أفضل 

من وضعهم يف املخيّمات

األغلبية  تقيم  األفريقية،  الصحراء  جنوب  يف 

يف  إحصاؤهم  تّم  الذين  الالجئني  من  الساحقة 

لألمم  السامية  املفوضية  وحسب  املخيمات. 

الالجئني، فإن %16 فقط من  املتحدة لشؤون 

الالجئني يف كينيا يعيشون يف نيوبي، و%6 من 

الالجئني يف أوغندا يعيشون يف كمباال، و4% 

من الالجئني يف إثيوبيا يعيشون يف أديس أبابا. 

قيود  يعكس  واملدينة  الريف  بني  التوزيع  هذا 

السلطات العامة، واالستعداد النسبي للمساعدة 

أو التشغيل، واختيارات الالجئني.

باملدن  املقيمون  املهاجرون  يكون  ما  غالبًا 

سكان  أّن  حني  يف  الذكور،  ومن  سناً  أكرب 

اإلناث.  ومن  عموما،  سناً،  أصغر  املخيمات 

الالجئني  عائالت  تفرتق  أن  أحيانا  ويحدث 

فينتقل إىل املدن من بإمكانهم العثور عىل عمل، 

إىل  يحتاجون  الذين  أولئك  املخيمات  يف  ويبقى 

املساعدة أو املعالني.

رشق  يف  بها  قمنا  التي  الدراسة   وتُظهر 

بشكل  عيشهم  يكسبون  الالجئني  أن  إفريقيا 

ليسوا  لكنهم  املدن،  يف  يكونون  حينما  أفضل 

بالرضورة سعداء أكثر، أو يف صحة أفضل، أو 

أن تغذيتهم أحسن من أولئك الذين يعيشون يف 

املخيمات. ثانيا، فإن موقف املجتمعات املضيفة 

ريفية  بيئة  يف  يعيشون  الذين  الالجئني  تجاه 

يكون أكثر إيجابية. وأخياً، تُوجد حركة تنقل 

بني املخيمات واملدن.

الخالصة: ليس هناك فرق جوهري بني اإلقامة 
الريفية  املناطق  يف  أو  الحرضية  املناطق  يف 

 مومبي ساميل، مهاجر يبلغ من العمر 24 سنة، أصيل جمهورية الكونغو الّديمقراطية، بصدد صناعة أقنعة يف مؤّسسته
الصغية بمخيّم الالّجئني بكينيا. 
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 جوائز نوبل
اآلتية من مكان آخر

منذ سنة 1969، تاريخ إنشاء جائزة االقتصاد، توّجه أغلب الحاصلني 
عىل جوائز نوبل إىل معاهد يف الواليات املتحدة. بيد أّن العلماء املنخرطني 

يف األبحاث العالية الدّقة غالبًا ما يكونون من املغرتبني، إذ تشي مؤسسة نوبل، إىل أّن 87 
فائزا بالجائزة من مجموع 281 من العاملني حرصيا يف منشآت أمريكية هم أصيلو بلدان 

أجنبية. 

 15 تَُعدُّ اململكة املتحدة   ،1969 الّظاهرة يف أماكن أخرى. فمنذ سنة  هذا، وتاُلََحظ نفس 
من الحاصلني عىل الجائزة ُولدوا يف الخارج من مجموع 45 يمثّلون مراكز بحث. وتحتّل 
سويرسا الّصدارة يف هذا املجال بثمانية متحّصلني عىل جائزة نوبل من أصل أجنبي مقابل 
سبعة فقط ولدوا يف سويرسا. أّما البَلَدان الوحيدان اللذان احتلت معاهدهما مكانة ضمن 
العرشة األوائل، دون مساعدة العلماء املهاجرين، هما اليابان، بخمسة عرش فائًزا وطنيًا، 

والسويد، بثمانية فائزين.

إن النسبة املرتفعة للمهاجرين واملغرتبني الحائزين عىل جائزة نوبل تعود إىل حد كبي إىل 
اإلغراء العاملي ملعاهد البحث. فوفق ما ورد يف إصدار 2021 لتقرير اليونسكو حول العلوم، 
فإن دول مجموعة العرشين تضّم، بما يُكافئ الدوام الكامل، ما يقارب %89 من مجموع 

الباحثني يف العالم.

ثّم   ،)21.1%( الصني  تليه   ،)23.5%( الباحثني  من  عدد  أكرب  األوروبي  االتحاد  ويضّم 
الواليات املتحدة )%16.2(. ويف بعض الحاالت، شهد عدد الباحثني ارتفاعا بنسق أرسع 
من نسق تطّور نفقات البحث، وهو ما يُوّلد رصاعا من أجل تمويل املشاريع من شأنه أن 

يغذّي هجرة األدمغة.

خيارا  يُمثّل  الخيارين  فكال  لالجئني.  بالنسبة 

وعىل  النسبية.  وعيوبه  مزاياه  له  مفروضا 

عىل  تركز  أن  الالجئني  مجال  يف  السياسات 

تحسني الوصول إىل املناطق الحرضية والريفية 

عىل حد سواء.

 السياسات
 مساعدة الالجئني تُمليها

االعتبارات اإلنسانية فقط

أنها  عىل  بالالجئني  اإلحاطة  إىل  يُنظر  ما  غالبًا 

عمل إنساني فقط. فالقانون الدويل والدفاع عن 

رسم  يف  هاًما  دوًرا  شك  دون  يلعبان  الالجئني 

التصّورات لحماية الالجئني، ولكن علينا أيًضا أن 

نُدرك أن املساعدة املقدمة لالجئني تندرج ضمن 

سياق سيايس معّقد وغامض يف كثي من األحيان.

يظهر  الالجئني  لحقوق  السيايس  فالجانب 

البلدان،  دوافع  بعمق  نتفّحص  عندما  جليّا 

مجال  يف  وسخاء  تقدمية  األكثر  تلك  وخاّصة 

يف  الذاتي  االكتفاء  فسياسة  الالجئني.  استقبال 

أوغندا، التي أشاد بها املجتمع الدويل عىل نطاق 

يف  تُوضع  أن  املثال،  سبيل  عىل  يجب  واسع، 

فهمها.  يتم  حتى  والسيايس  التاريخي  سياقها 

مقاربة  هي  بل  حديثًا  ابتكاًرا  ليست  فهي 

الرؤساء  من  بدعم  الزمن،  مرور  مع  تطّورت 

املتعاقبني.

الخالصة: يجب عىل املنظمات اإلنسانية الدولية 

أن تكون واعية بالسياق السيايس الذي تندرج 

الالجئني  عن  فالدفاع  الالجئني.  حماية  ضمنه 

وحده ليس كافيًا بل يجب وضع اسرتاتيجيات 

تعزيز  أجل  من  تحفيزية  وإجراءات  متنّوعة، 

حقوق الالجئني يف مختلف البلدان. 

 

بالنسبة للعديد من األوغنديين، 
 يساعد الالجئون في تطوير

اقتصاد البالد
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لورا بريديخو

اليونسكو

حوايل  اضطر  و2019،   2008 سنتي  بني 

البالغ عددهم  البالد  656.000 من بني سكان 

33 مليون نسمة، إىل التنّقل إثر حدوث كوارث 

الداخلية  التنقالت  رصد  مركز  حسب  طبيعية، 

التنقالت،  هذه  تبلغ  أن  ويُتوّقع   .)IDMC(

مسبوقة  غي  مستويات   ،2100 سنة  بحلول 

الطبيعية  التقّلبات  لوتية  حاّد  تصاعد  مع 

واشتدادها.

»هوايكو«  هي  هنا،  املفتاح،  الكلمة  إّن 

ضابطة  ماركيز،  ليليانا  تقول  كما   ،huayco

الّصورة بالتلفزيون يف ليما، مضيفة: »ذلك هو 

االسم الذي يُطلق عىل الفيضانات التي تتسبّب 

 El النينيو  ظاهرة  تقريبًا،  صيف  كل  فيها، 

يف  معها  التّعايش  عىل  أَْجرَبَتْنَا  والتي   ،Niño

بالد يعود فيها تاريخ أول نزوح ُمكثّف مرتبط 

خرج  عندما  عرش،  الثامن  القرن  إىل  باملناخ 

عن   ،Zaña زانيا  مدينة  يسقي  الذي  النهر، 

مجراه، وأجرب املدينة كلها عىل الّرحيل«. 

الجنوبي  النينيو/التذبذب  ظاهرة  تعترب 

للتغيات  األول  العامل   )ENOA )اإلينوا 

تتميّز  البيو. وهي ظاهرة  للمناخ يف  الطبيعية 

 )El Niño )النينيو  احرتار  مراحل  بتعاقب 

النينيا  الحرارة  )لدرجة  انخفاض  ومراحل 

الهادئ،  املحيط  يف  البحر  سطح  عىل   )Niña

الجوي  الغالف  يف  تغّيات  حدوث  يف  تتسبب 

سيّما  ال  املناخ،  يف  عميق  تغيي  إىل  تصل  قد 

آخر  تبعات  من  وكان  التساقطات.  أنظمة  يف 

بما   2017 سنة  اإللقاء،  ساحلية  نينيو  موجة 

في البيرو،
تزايد أعداد المهاجرين ألسباب مناخية

نظرا المتداد السواحل على حوالي 3.000 كم، ووجود أنظمة بيئية شديدة 
التأّثر بالتغّير المناخي، تُعتبر البيرو واحدة من البلدان التي تشهد ترابطا 

وثيقا بين األحداث الطبيعية وتنّقل البشر.
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لتحسني  يهاجرون  البيو  فسكان  التاريخية. 

أو  االجتماعي  ووضعهم  عملهم،  ظــروف 

يف  البيئية  الضغوط  من  وللهروب  التعليمي، 

التاريخية خلقت  الفرتة األخية. هذه التدفقات 

شبكات قوية شّجعت عىل الهجرة يف اتجاه املدن 

والساحل وساعدت عىل حركة التحويالت املالية 

نحو املناطق الريفية يف البيو.

الداخلية  الهجرة  يف  املناخ  ويتسبّب 

التي أصبحت ديناميكيتها تعتمد  بالخصوص، 

سواء  االجتماعي  التمايز  معايي  عىل  حاليا 

املغادرون(،  أكثر  هم  )الشبان  السن  حيث  من 

عرضة  األكثر  هم  )الفقراء  الدخل  مستوى  أو 

للهجرة(، أو الجنس )تنّقل الرجال يفوق بقليل 

تنّقل النساء(.

طول  عىل  الصيادون  يتنقل  السواحل،  عىل 

الرشيط الساحيل وفق توفر املوارد البحرية التي 

فاّلحو  يهاجر  حني  يف  اإلينوا.  ظاهرة  تحّددها 

فرتات  أثناء  ُمؤّقت  بشكل  الشمال(  )يف  ٍبييُورا 

الهضاب  تنويع دخلهم. ويف  بحثا عن  الجفاف 

يف  الترسيع  إىل  املناخي  التغّي  أّدى  املرتفعة، 

الواسعة حيث يهاجر  التاريخية  الهجرة  أدفاق 

ونقص  والجليد،  الربد  موجات  بسبب  الناس 

الجليدية،  األنهار  تراجع  عن  الناجم  املياه 

ويف  التساقطات.  نظام  عىل  الطارئة  والتغيات 

بالخصوص  الفالحون  يهاجر  سيلفا،  مناطق 

واالنجراف، وتراجع الغابات، واملخاطر الصحية 

الناجمة عن فرط الحرارة.

 ،20% الفقر  نسبة  فيها  تتجاوز  بالد  يف 

تفّش  مع  االجتماعية  التفاوتات  فيها  وتعّمقت 

حّدة  من  تزيد  التهديدات  هذه  فإن  الجائحة، 

للسكان.  واالقتصادية  االجتماعية  الهشاشة 

مهّدد  للبيو  الرتابي  املجال  نصف  فإّن  حاليًا، 

يعيشون  السكان  وثلث  املتكّررة؛  بالكوارث 

 9 من  وأكثر  للخطر،  معّرضة  مناطق  يف 

الغزيرة  لألمطار  ُمعّرضون  شخص  ماليني 

واالنجرافات  واالنهيارات  املتكّررة  والفيضانات 

 3.5 حوايل  الجفاف  يتهّدد  حني  يف  األرضية؛ 

ماليني نسمة.

احرتار  أي يف حالة  السيناريوهات،  أسوأ  يف 

األرض بأكثر من 4 درجات مئوية بحلول سنة 

تهديدات  ثالثة  األنديز  بلد  عىل  تخيّم   ،2100

كربى سوف تتسبّب يف تنّقل عرشات اآلالف من 

يف  »الساخن»  الحراري  التوتّر  ويف  األشخاص، 

منطقة األمازون، والذوبان شبه الكامل لألنهار 

دورات  وحدوث  األنديز،  جبال  يف  الجليدية 

نينيو أكثر حّدة من ذي قبل قد تُعّرض سكان 

السواحل إىل الخطر.

تنّقالت داخلية

دائمة  كانت  سواء  البيو،  يف  الهجرة  تعترب 

التقاليد  من  خارجية،  أو  وداخلية  مؤقتة  أو 

الطرقات.  عىل  شخص  من 300.000  يقرب 

غي أنه، عالوة عن ظاهرة النينيو، تتعرض كّل 

من األنظمة البيئية الثالثة يف البالد إىل مخاطر 

تتسبّب يف موجات هجرة  أن  يمكن  خصوصية 

هائلة.

تزايد املخاطر الطبيعية

املنطقة  الكوستا،  سكان  تعّرض  عىل  عالوة 

السكان  من  األكرب  الجزء  تأوي  التي  الساحلية 

البالد، إىل تأثيات اإلينوا  وتُعترب مركز اقتصاد 

أيًضا  عرضة  فهم  األّول،  الخّط  يف  باعتبارهم 

األمطار،  انحباس  فرتات  يف  املتكّرر  للجفاف 

درجات  يف  الشديد  لالرتفاع  أقل،  وبدرجة 

الحرارة وحرائق الغابات والّرياح العاتية.

املرتفعة، ترتبط  الهضاب  يف سييا، منطقة 

إىل  إضافة  باملياه،  املناخية  املخاطر  معظم 

بعض  يف  الحّر  وموجات  املرتفعة  الحرارة 

والتي  جًدا  املنخفضة  الحرارة  إىل  أو  املناطق، 

تبلغ التجّمد يف أماكن أخرى مثل كوزكو. ومن 

تسارعها  يتسبب  أن  يمكن  التي  املخاطر،  أكرب 

املرتفعة،  املناطق  سكان  من   28% هجرة  يف 

تراجع األنهار الجليدية الذي يهّدد أحد مصادر 

املياه الرئيسية يف البالد.

وأخيًا، تشهد السيلفا، أو الغابة االستوائية، 

من  العكس  عىل  أو،  الكربى،  الفيضانات  تعّدد 

الضفاف،  وانهيار  شديد،  جفاف  فرتات  ذلك، 
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 صور للجبل الجليدي ياناماراي من سلسة جبال بالنكا البيضاء. نالحظ الرتاجع الواضح
فيما بني 1997 )عىل اليمني( و2004  )عىل اليسار(.  
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واألوضاع. وأّن الذي يميّزها عن بعضها البعض 

هو طبيعة استجابة السلطات«.

رائدة  تعترب  الالتينية  »أمريكا  أن  ويضيف 

والبيئة  الهجرة  مجاالت  يف  سياسات  وضع  يف 

ومنطقة  القدر  بنفس  ربما  املناخي،  والتغّي 

املحيط الهادئ. ففي العديد من بلدان املنطقة، 

مثل البيو أو غواتيماال أو بليز أو تشييل، تُبذل، 

حاليا، جهود لتحسني املقاربة السياسية للهجرة 

الناجمة عن التغّي املناخي.«

ورغم بعض الثغرات القانونية، فقد اعتمدت 

األطر  من  العديد   2000 سنة  منذ  البيو 

لديها،  وتتوّفر  املناخي،  التغّي  حول  املرجعية 

القانونية  األدوات  من  واسعة  مجموعة  اآلن، 

والسياسية لتأطي الهجرة الناتجة عن املناخ.

ويؤكد بابلو إسكريبانو أنه، لنئ ظّلت معظم 

إىل  بالتايل  وتعود  داخلية،  املناخية  الهجرات 

مسؤولية الدول، فهناك، أيضا، مبادرات إقليمية 

جارية اآلن.

الالتينية،  أمريكا  »يف  ُموّضحا:  يُضيف  ثم 

الهجرة  حول  الجنوب-أمريكي  املؤتمر  يُعترب 

تقّدما  األكثر  املقاربة  ذات  اإلقليمية  املنظمة 

حاليًا  تقوم  وهي  املناخية،  الهجرة  بخصوص 

بالهجرة  املتعلقة  السياسات  خرائط  برسم 

رضوريّة  أداة  وهي  املناخي«.  والتغّي  والبيئة 

الطبيعية  التأثي املستقبيل لألخطار  إىل  بالنظر 

عىل سكان القارة.  

يبنّي أنه، خالل العرشية املاضية، أثارت األحداث 
 21.5 بمعدل  جديدة  تنقالت  باملناخ  امُلتّصلة 
تسبّبه  ما  ضعف  أي  سنة،  كل  حالة  مليون 

النّزاعات وأعمال العنف.

التنقالت  رصد  مركز  بيانات  وحسب 

مليون   30.7 أُجرب   ،2020 لسنة  الداخلية، 

شخص، يف العالم، عىل املغادرة بسبب الكوارث 

الطبيعية. وقد مثّلت الظواهر املناخية %98 من 

أسباب التنقل املرتبطة بالكوارث.

رصد  مركز  مديرة  بيالك،  ألكسندرا  تقول 

أن  أيًضا،  تقريرنا،  »يُظهر  الداخلية:  التنقالت 

داخل  يبقون  ينتقلون  الذين  األشخاص  معظم 

بلدهم األصيل«، معرّبة عن خشيتها من أن تؤدي 

االجتماعية  التفاوتات  احتداد  »إىل  املخاطر 

واالقتصادية«.

استجابة يف طور التنظيم

البحوث  معهد  مدير  روكسرتوم،  يوهان  يُؤّكد 

أن  بوتسدام،  يف  املناخي  التغّي  تأثي  حول 

املناخي  التغّي  تأثيات  أن  يبنّي  البيو  »نموذج 

وتدهور النظم البيئية يزيدان من مخاطر تنّقل 

البرش وهجرتهم«.

إىل  »بالنظر  أنه  إسكريبانو  بابلو  ويالحظ 

كوستا،  )سييا،  بيئية  أنظمة  لديها  البيو  أّن 

سيلفا( مشرتكة مع البلدان املجاورة، فإن هذه 

البلدان يمكن أن تتقاسم معها عددا من الحقائق 

مؤقتـا ومن باب االحتياط خالل موسم األمطار 

لضمان أمنهم الغذائي.

عىل  املقصودة  األماكن  تنطوي  ما  وغالبًا 

سهول  األنهار،  )مجاري  ومخاطر  ُمجازفات 

فيها  يشّح  مرتفعات  للفيضانات،  ُمعّرضة 

مّما  إلخ(،  املدن،  ضواحي  يف  باملاء  اإلمداد 

إىل  للهجرة  الدولية  املنظمة  حسب  يؤدي،  قد 

لدى  النفسية-االجتماعية  التكلفة  »ارتفاع 

وسبل  منازلهم  يفقدون  الذين  األشخاص 

عيشهم وممتلكاتهم«.

يف هذا السياق، يكتيس دور وسائل اإلعالم يف 

التعامل مع التنقالت الناجمة عن التغي املناخي 

أهمية إضافية. تقول ليليانا ماركيز، معربة عن 

أسفها: »ما زال ضحايا هوايكو 2017 يعيشون 

أما  سنوات«.  ثالث  ميّض  بعد  ليما  يف  خيام  يف 

بابلو إسكريبانو، أخصائي الهجرة وتغي املناخ 

بالواليات  للهجرة  الدولية  املنظمة  مكتب  يف 

اهتمام متزايد  املتحدة، فيالحظ بدوره: »هناك 

بالرّسديات البرشية املرتبطة بالهجرة املناخية«.

ويضيف: »هذه الرّسديات هاّمة ألنها تُقّرب 

التغّي  ضحايا  يعيشه  الذي  الواقع  من  املتلّقي 

املناخي والهجرة القرسية.»

ظاهرة عاملية

البيو  يف  املناخ  بسبب  الهجرة  تزايد  يندرج 

من  عدد  يف  الشأن  هو  كما  عاملي  توّجه  ضمن 

 - عالية  مستويات  بلغت  التي  األخرى  البلدان 

عىل  وتنزانيا،  وغانا،  وفيجي،  بنغالديش،  مثل 

وجه الخصوص–.
املفوضية  نرشت  املنقيض،  أبريل  ففي 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني تقريًرا 

 إنقاذ ضحايا إعصار أْل نينو بمنطقة بيورا، شمال غربي البالد حيث أجربت سيول األمطار
عىل تهجي حوايل 000 300 شخص من ديارهم، سنة 2017.

 

ألقت آخر موجة 
نينيو ساحلية، سنة 
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غادر حسان تراوري )وقع تغيي االسم( مؤخراً 

غرب أفريقيا. وهو اآلن الجئ يف كيبيك، بعد أن 

جماعات  ارتكبتها  عنف  وأعمال  مذابح  واجه 

املساء، ينزوي مع أرسته ويحّصن  جهادية. يف 

نوافذ منزله، فهو ما زال يشعر بأنه مالحق. 

معالجته،  توىل  الذي  النفيس  األخصائي  يقول 

جان ـ برنارد بوكرو، األستاذ املساعد يف جامعة 

املساعدة  لخدمات  املشارك  واملؤسس  الفال 

املهاجرين  مساعدة  يف  املتخصصة  النفسية 

ذهنه  ولكن  هنا،  »إنه   :SAPSIR والالجئني 

مثله«،  الكثيين  شأن  شأنه  هناك،  دائما 

لها معنى معنّي يف  التي  األشياء  »إّن  ويضيف: 

بلده لم تعد كذلك هنا. وهو يمّرر مشاعر القلق 

التي تنتابه إىل أرسته«.

مما  أكثر  املهاجرون  يعاني  ال  وعموما، 

الصحة  مشكالت  من  السكان  عامة  يعانيه 

يصاب  العاملية،  الصحة  ملنظمة  )وفقاً  العقلية 

كل  األٌقّل عىل  مّرة يف حياته عىل  واحد  شخص 

الحياتية  تجربتهم  أن  غي  أشخاص(.  أربعة 

الخاّصة قبل الهجرة ويف البلد املضيف قد تزيد 

من ضائقتهم النفسية.

بمقدورهم  الذين  للمهاجرين،  وبالنسبة 

العودة إىل بالدهم األصلية، فقد تنتابهم مشاعر 

الحياة  مثالية عىل  الكآبة عندما يضفون نظرة 

برنارد  ـ  جان  يوضح  وراءهم.  تركوها  التي 

إىل  تؤدي  قد  هذه  الحزن  »مشاعر  أن  بوكرو 

تحيني أمراض كامنة سابقة أو تفاقمها يف حالة 

توّفر أرضية هشة أو ضعيفة منذ البداية«.

فك شفرة املعاناة

أما فيما يتعلق بطالبي اللجوء والالجئني الذين 

يكون  التجاوز  فإّن  وتمّزقات،  قطائع  عاشوا 

أصعب إذ هم معرضون إىل اضطرابات االكتئاب 

والتّوترات  األرسية،  النّزاعات  وإىل  والقلق، 

املنفي  يزيد  والتي  الصدمات  تيل  التي  النّفسية 

اضطرابات  مظهر  تأخذ  ما  وغالبا  حّدتها،  من 

جسدية تؤثر عىل الرأس أو الجهاز الهضمي أو 

العمود الفقري. ويوضح جان ـ برنارد بوكرو 

أنه »حتى إن لم تتجّل هذه املعاناة عضويا فهي 

املهاجرين،  من  العديد  قراءة  ألّن  تظّل حقيقية 

التي  للمصاعب  تقليدية،  ثقافات  إىل  املنتمني 

يمّرون بها تختلف كثياً عن قراءتنا نحن. لذلك 

وجب قبل كّل يشء فك شفرتها«. وهذه األمراض 

املختلفة تؤثر يف املقام األول عىل الثقة بالنفس، 

وعىل الرابطة االجتماعية، والنظرة إىل املستقبل.

بدرجات  والالجئون،  املهاجرون  يعاني  كما 

واعتداءات  مؤسسية  عنف  أعمال  من  متفاوتة، 

مثلما  املضيفة  البلدان  يف  تحدث  قد  متكررة 

من  نجت  التي  املرأة  تلك  حالة  ذلك  تشهد عىل 

أرستها  فقدت  أن  بعد  الرواندي  العرقي  النزاع 

يشء  كل  رغم  ونجحت  أطفالها،  من  وعددا 

مساء،  وذات  كيبيك.  يف  جديدة  حياة  بناء  يف 

تعرضت إىل اعتداء وهي خارجة من مقر عملها.
يقول جان ـ برنارد بوكرو أن »هذا االعتداء 
أيقظ جميع ما تعّرضت له من صدمات سابقة. 

وتغلبت  حيوية،  من  استعادته  ما  كّل  فانهار 
الالعقالنية عىل مشاعرها، وأصبحت تشعر أنّها 

ما زالت يف خطر، أينما حّلت«.

 إسهام الطب النفيس اإلثني
أو العرقي

مارتينيز  لوسيل  النفسية  األخصائية  تقول 

االجتماعي  العمل  بمدرسة  األستاذة  بورخيس، 

والعضو  الفال  جامعة  يف  الجنائية  والدراسات 

النفسية  املساعدة  لخدمات  املشارك  املؤّسس 

املتخصصة للمهاجرين والالجئني، أنه »يف بداية 

القرن العرشين، توّلد لدى املهاجرين والالجئني 

شعور بأنهم ال يحظون بالفهم عندما يتوّجهون 

إىل الشبكة الصحية أثناء فرتات التأّزم النفيس. 

لذا تفاعلنا مع هذا الواقع وأنشأنا قسما لتقديم 

الخدمات لهؤالء األشخاص«.

وتقّدم خدمات املساعدة النفسية املتخصصة 

املجاورة  املحالّت  يف  والالجئني  للمهاجرين 

التابعة،  بالالجئني  الخاصة  الصحية  للخدمات 

بدورها، إىل مستشفى جيفيي هيل يف كيبيك.  

وتقول لوسيل مارتينيز بورخيس إنه »بالنسبة 

الكبية  املجموعة  فإن  املعّقدة،  الحاالت  إىل 

وتعني  أفضل«.  نحو  عىل  تستجيب  التي  هي 

يتابع  الذي  املتدخل  الّطرف  الكبية  باملجموعة 

رئييس،  نفيس  أخصائي  من  واملكّون  املريض 

وممرض،  اجتماعي،  وعامل  مشارك،  ومعالج 

ومرتجم وسيط ثقايف. وتضيف بورخيس: »إن 

يأتون  ما  غالباً  بهم  نلتقي  الذين  األشخاص 

محلية،  مجتمعات  من  أو  جماعية  أوساط  من 

 في كندا،
مركز لمعالجة أمراض المنفى

بعد أن ظلّت المعاناة النفسية للمهاجرين والالجئين موضع تجاهل 
لفترة طويلة، أصبحت اليوم محّل اعتراف أفضل كما هو الشأن بالنسبة 

لخدمات المساعدة النفسية المتخصصة صلب مستشفى جيفري هيل في 
كيبيك، التي تتعامل مع األعراض التي يعاني منها المرضى استنادا إلى 

ثقافتهم األصلية.

غاي سابوران،

صحفي مستقل. مونرتيال



يف كندا، مركز ملعالجة أمراض املنفى



زاوية كبرى

  18 |   رسالة اليونسكو • أكتوبر – ديسمرب 2021

يف  انخرط  أن  يوم  إىل  له  مستقبل  تصّور  عىل 

حركة محلية إلنقاذ نهر يف كيبيك.

يقول جان ـ برنارد بوكرو أن هذا الشخص 

»وجد نفسه يف وسط مشابه، ويف مجال يعرفه 

وله معنى بالنسبة إليه. وهو ما يسمح للشخص 

ظّل  يف  العيش  ويواصل  متماسكاً  يعيش  أن 

الحفاظ عىل كيانه«.

مثاالً  بورخيس  مارتينيز  لوسيل  وترضب 

يف  نراه  بما  أشبه  األمر  »إّن  قائلة:  ذلك  عىل 

قبل  الشخص  مظهر  عن  الخاصة  اإلعالنات 

فمن  وبعدها،  التجميلية  الجراحية  العمليات 

بائس  شخص  من  ننتقل  الجسدية،  الناحية 

ثقة  أكثر  شخص  إىل  الوجه  وباهت   ، ومنحٍنٍ

استعاد  وقد  االبتسامة؛  وجهه  تعلو  بالنّفس، 

مثل  نشاهد  لم  لو  ونحن،  املستقبل.  يف  ثقته 

كان  أنه  أعتقد  فال  العالج،  أثناء  النتائج  هذه 

بمقدورنا مواصلة العمل.«

ثّم تضيف: »يف بعض األحيان، نفقد االتصال 

بأشخاص يتسمون بعدوانية ليست يف طبعهم، 

يغمرهم الحزن أو االكتئاب، فيفقدون الثقة يف 

اآلخر وليس بمقدورهم ربط الصلة«.

وتواصل: »إن منظومتنا تستجيب إىل طلب 

يستعيدون  نستقبلهم  الذين  وأغلب  حقيقي، 

أولئك  فهم  قلقي  يثي  ما  أما  لحياتهم.  املعنى 

الذين ال يمكنهم الوصول إلينا، والسيما األطفال 

الذين يعاني الكثي منهم من الصدمات النفسية. 

ذلك ما يقّظ مضجعي يف الوقت الراهن«. ومن 

النفسية  املساعدة  خدمات  تضع  أن  املقرر 

املتخصصة للمهاجرين والالجئني نصب أعينها 

املكّون الطفويل يف خريف عام 2021. 

مكانة  يعطي  الذي  العرقي  النفيس  الطب  إىل 

محورية للبعد الثقايف الكامن والذي يتجىّل من 

خالل األعراض النفسية.

النفسية  املساعدة  خدمات  وحدة  تجتمع 

بالشخص  والالجئني  للمهاجرين  املتخصصة 

الذي  املتدخل  عىل  مرة، وترشف  و17   15 بني 

سيتوىل زمام األمور. هكذا أصبحت هذه املقاربة 

تنتهج يف جميع أنحاء البالد.

عن  معلناً  بوكرو،  برنارد  ـ  جان  يقول 

ربع  منذ  املجال  هذا  يف  أعمل  »إنني  ارتياحه: 

لدى  تطوراً  نشهد  إننا  أقول  أن  ويمكن  قرن 

يف  املتدخلني  بعض  أّن  يضيف  ثّم  املتدخلني« 

النفيس  الطب  من  حاليا،  يستلهمون،  كيبيك 

بني  املشرتكة  الرسيرية  واملقاربة  العرقي 

الثقافات لعالج املعاناة النفسية للمهاجرين.

استعادة الثقة يف املستقبل

يحتاج املهاجرون والالجئون إىل األمن الجسدي 

إنجاز  بمقدورهم  أن  يشعروا  وأن  والنفيس 

عن  أجوبة  إيجاد  عليهم  يتعني  كما  مشاريع. 

السؤال التايل: كيف يظل املرء هو ذاته بعد كّل 

ما عاناه وحيثما ذهب؟ إن األمر يتطلب بعض 

ومحيط  لهم،  واقية  شبكة  توفي  مع  الوقت 

آمن. ومن  مكان  أنّهم يف  يشعروا  وأن  مطمنئ، 

أمثلة ذلك املهندس الزراعي األمريكي الجنوبي، 

الذي كان محبوساً لدى املليشيات بعد انخراطه 

وكان  الريفية.  املحلية  املجتمعات  يف  تماماً 

مختطفوه قد حبسوه يف كيس وألقوا به يف املاء 

وأطلقوا النار عليه. لكنه نجح بأعجوبة ووصل 

إىل كيبيك يف حالة من الكآبة الشديدة، ال يقوى 

أفضل  نحو  عىل  يستجيبون  فهم  السبب  ولهذا 

للحاالت،  وتبعاً  مجموعة«.  بها  تقوم  لتدخالت 

مجموعات  خالل  من  متابعات  أيضاً  هناك 

تكون  ما  ونادراً  ثالثة(،  أو  )متدّخالن  صغية 

هناك متابعات فردية.

هذه  »خالل  بوكرو  برنارد  ـ  جان  يقول 

اللقاءات، يتعني علينا أن نستند، فعليا، إىل ثقافة 

الشخص، وإىل العنارص التي أسهمت يف تكوينه 

عالم  إىل  النّفاذ  إليه. يجب  بالنسبة  ولها معنى 

الشخص املعني، تدريجياً، ثم نسج فهم وبناؤه 

فيه.  االنخراط  من  لتمكينه  معه  باالشرتاك 

ولهذه املوافقة أهمية قصوى يف تقبل الشخص 

العالج واعتباره مفيدا له«. وتنتمي هذه املقاربة 

التحالف الدولي للمدن المستدامة الشاملة للجميع، 
شبكة مدن مضيفة

لم يكن لدى سايل، وعيل، وناريمان، سوى أسبوعني لإلقناع. فقد اُختي هؤالء الشبان األملان الثالثة ليكونوا عىل رأس حملة »معا من أجل 
ور النمطية التي تالحق املهاجرين. وقد نظمت فيما بني 26 نوفمرب و7 ديسمرب 2019، من خالل  اإلنسانية«، الّرامية إىل مكافحة الصُّ
حوايل ألف ملصقة ضمن حملة واسعة النطاق عىل الشبكات االجتماعية، تروي قصص االندماج الناجح لسايل، طالبة الطّب، وعيل، رجل 

املطافئ والريايض، وناريمان، الضابطة البحرية للتّعريف بها لدى سكان برلني، وشتوتغارت، وليبزيغ.

وتُعّد هذه الحملة مثاال من بني أمثلة أخرى عن أنشطة التحالف الدويل للمدن املستدامة الشاملة للجميع )ICCAR( الذي أطلقته اليونسكو 
يف عام 2004، بهدف إبراز إسهامات املهاجرين والالجئني يف تنمية املجتمعات املضيفة.

فالتّحالف الدويل يساهم، من خالل شبكته التي تضم أكثر من 500 مدينة من جميع أنحاء العالم، يف رسم السياسات، وتعزيز القدرات، 
والقيام بأنشطة توعوية وتحسيسيّة، من أجل التشجيع عىل تنمية حرضية إدماجية وشاملة للجميع، وخالية من جميع أشكال التمييز.

 

منذ منعطف 
األلفية الثانية، 

ساد شعور لدى 
المهاجرين 

والالجئين بأّن 
الشبكة الصحية 

تسيء فهمهم 
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بالّرصاص رميا  أعدم  لرجل  ذاتي  بورتريه 
سان  ساحة   ،Self-Portrait as Shot to Death
الفوتوغرايف  للمصّور   ،)1979( برشلونة  نيي،  فيليب 
والفنّان املفاهيمي conceptuel والناشط األرجنتيني، 
النّفسية  الحالة  إنتاج  أعاد  الذي  برودسكي،  مارسيلو 
للمنفي من خالل صوره، أثناء منفاه بإسبانيا فيما بني 

1974و 1984.
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«كان عيلّ، يف بعض األحيان، أن أختار بني األكل 

اتّصال  عىل  أظّل  حتى  اإلنرتنت،  إىل  والنّفاذ 

املال،  إىل  أحتاج  وعندما  بلدي.  يف  بأرُستي 

إيلّ  أجري معها مكاملة ِعرب »واتساب«، فرتسله 

فورا«. هذه الكلمات التي قالها مامادو، الشاب 

تُلّخص  سنة،   22 العمر  من  البالغ  النيجيي 

يف  الجوالة  للهواتف  الحيوي  الدور  لوحدها 

حياة املهاجرين. ولعّل الّدليل الحاسم عىل هذه 

االتصال  عىل  الالجئني  إنفاق  أن  هو  األهميّة 

ميزانيتهم،  ثلث  إىل  يصل  قد  اإلنرتنت  بشبكة 

الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  ملكتب  وفقاً 

)HCR( يف الّرباط.

األصلية،  بلدانهم  املهاجرون  يغادر  فعندما 

هواتفهم  عىل  بالكامل  ُمعتِمدين  يصبحون 

واّللوحات  الذكية  الهواتف  أن  والواقع  الجوالة. 

تأثي كبي عىل تجاربهم يف كلٍّ  لها  األلكرتونية 

ضوء  عىل  ذلك  ويتبنّي  رحلتهم.  مراحل  من 

 2017 عامي  بني  املنجز  امليداني  االستبيان 

فيليبو  مع  باالشرتاك  فاس،  مدينة  يف  و2019 

والفنون  العلوم  جامعة  يف  الباحث  بيجنامي، 

التطبيقية بجنوب سويرسا، والذي شمل الجئني 

سوريا،  من  رسمية  أوراق  بدون  ومهاجرين 

وليبيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى.

لقد ظّل املغرب، لفرتة طويلة، أرضاً للهجرة 

العرشين،  القرن  منتصف  منذ  يتحّول،  أن  قبل 

مكاناً للعبور واستقبال عدد كبي من املهاجرين 

الكربى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  من  القادمني 

نيجييا،  مايل،  ديفوار،  الكوت  )الكونغو، 

والذين  الخصوص(،  وجه  عىل  والسنغال 

يرغبون يف الوصول إىل أوروبا، سواء عن طريق 

عرب  أو  و»مليلية»  »سبتة»  اإلسبانية  الجيوب 

جزر الكناري قبل عبور البحر األبيض املتوسط 

املهاجرون  املحيط األطليس. ولنئ كان هؤالء  أو 

مجّرد  املغرب  يف  إقامتهم  أن  عموما،  يعتربون، 

منهم  بالعديد  ينتهي  األمر  فإن  مؤّقتة،  مرحلة 

إىل البقاء شهورا بل سنوات، أحيانا، يف ظروف 

صعبة.

التّعاون والّدعم املتبادل

األشخاص  لدى  الكفاءة  مستويات  كانت 

»درايتهم  عىل  يوثّر  مما  متفاوتة،  املستجوبني 

الرقميّة«، أي قدرتهم عىل االستفادة من الفرص 

تكنولوجيا  وشبكات  اإلنرتنت  َعرب  لهم  املتاحة 

الهاتف الجوال.

األجهزة  أّن  اكتشاف  من  نتفاجأ  ولم 

التكنولوجية تُيرّس تبادل املعلومات منذ مرحلة 

دوافع  حيث  من  سواء  الرحلة،  انطالق  قبل  ما 

عىل  واملسارات  الوجهات  اختيار  أو  الهجرة، 

كما  ذاتها.  الّرحلة  أثناء  ثم  الخصوص،  وجه 

التعاون بني املهاجرين  أن هذه األجهزة تُسهل 

يف  هم  الذين  األشخاص  أما  املتبادل.  والدعم 

عىل  أكرب  بقدر  فيعتمدون  قانوني،  غي  وضع 

تلك  والسيما  الرسمية،  غي  املعلومات  مصادر 

الّصادرة عن املهربني.

الّطرق  معرفة  بميزة  املهّربون  ويتمتع 

عىل  الحصول  وإجراءات  الحدودية  واملعابر 

من  قابلناهم  الذين  ذكر  وقد  التأشيات. 

دقيقة  معلومات  من  استفادوا  أنهم  املهاجرين 

الشبكات  أيضاً  يستخدمون  الذين  املهربني  من 

باملساعدة  املهاجرين  لتزويد  االجتماعية 

أثناء الرحلة.

الشاب  ريجيس،  أن  ذلك  أمثلة  ومن 

اتّبع  سنة،   23 العمر  من  البالغ  الكاميوني 

أصبحت الهواتف الجّوالة عنصراً أساسياً في بقاء المهاجرين والاّلجئين على 
قيد الحياة بفضل المحافظة على اتصالهم بأُسِرهم، والتماس مساعدة مالية 
في حالة مواجهتهم صعوبات ما، والحصول على معلومات أساسية تخّول لهم 
مواصلة رحلتهم. يشير استبيان ميداني أُجِري في مدينة فاس بالمغرب إلى 

األهمية الحاسمة للتكنولوجيات الجوالة في جميع مراحل رحالت المهاجرين 
والالجئين.

الهاتف الجوال،
الَبْوَصَلة التي ال غًنى عنها للمهاجرين

موحى الناجي

رئيس املعهد الدويل للغات والثقافات )INLAC(، وأستاذ بجامعة سيدي دمحم بن عبد هللا يف فاس، املغرب.
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كغيهم  يتعّرضون  املبذولة،  الجهود  من  الرغم 

األمنية  االجراءات  أو  االعتداءات  أو  الرسقة  إىل 

يف  وتجربهم،  الحدود  عبور  عن  تصّدهم  التي 

أغلب الحاالت، عىل البقاء يف بلد العبور.

كما يمكن للتكنولوجيات الجديدة أن تكون 

يف  تؤثّر  قد  وشائعات  زائفة  ملعلومات  ناقلة 

أن  ذلك  مثال  للهجرة.   املرشحني  اختيارات 

 23 العمر  البالغ من  اإليفواري  الشاب  إبراهيم، 

بمغادرة بلده بعد أن قرأ عىل  اتّخذ قراراً  سنة، 

املغرب،  إىل  وصوله  بمجّرد  أنه  اإلنرتنت  شبكة 

يتم إرساله إىل بلد أوروبي باعتباره طالب لجوء 

األمر  أن  أدرك  وعندما  تعليمه.  يزاول  مازال 

ليلة، محاوالً، يف  ليس كذلك، خاطر بحياته كل 

إسبانيا.  إىل  متجهة  شاحنات  ركوب  مّرة،  كّل 

املهاجرين  بني  شائعة  الروايات  هذه  ومثل 

غي الرشعيني.

أما أولئك الذين وصلوا إىل وجهتهم املنشودة، 

اإلرساليات  تطبيقات  ِعرب  يساهمون،  فهم 

قرار  عىل  التأثي  يف  االجتماعية،  والشبكات 

املعلومات  تبادل  خالل  من  للهجرة،  املرشحني 

والصور عن حياتهم الجديدة. 

الشاب  يايا،  يقول  الجّوال.  الهاتف  تكنولوجيا 

الغيني ذو االثنني والعرشين سنة: »بدون هاتفي 

كنت  االجتماعية،  الشبكات  وبدون  الذكّي، 

والعزلة.  اإلقصاء  ملزيد  معّرض  بأنّني  سأشعر 

أصدقائي  من  املساعدة  لطلب  أستخدمه  فأنا 

ولكي أبقى عىل صلة بأرستي«.

غي أن التكنولوجيات الجديدة ال تحمي من 

بالهجرة غي الرشعية.  املرتبطة  املخاطر  جميع 

املزّودين  املهاجرين  أن  بحثنا  أظهر  فقد 

أكثر  بالرضورة،  ينجحون،  ال  جيدة  بمعلومات 

عىل  إذ  املنشودة،   الوجهة  بلوغ  يف  غيهم  من 

رسائل  ِعرب  ُمهّربه  إليه  نقلها  التي  التعليمات 

الهاتف الجوال انطالقا من بلده األصيل وصوال 

املهاجرين  بعض  أن  بيد  فاس.  مدينة  إىل 

املهربني  خدمات  عىل  االعتماد  يرفضون 

ويواصلون رحلتهم باستخدام تطبيقات املالحة 

من قبيل نظام تحديد املواقع جي. بي. أس أو 

خرائط غوغل.

الّصلة بالعائلة

فيما يخّص األشخاص الذين ألقت بهم املقادير 

واملحفوفة  املضمونة  غي  الهجرة  ُطرق   عىل 

يشء،  كل  قبل  وربما  الهاتف،  يُعّد  باملخاطر، 

يف  بقوا  الذين  باألقارب  املطمئنة  الّصلة  بمثابة 

بالظروف  اّطالع  عىل  هؤالء  يظّل  حيث  الوطن 

الّرسائل  ِعرب  املهاجرين  برحالت  املحيطة 

والّصور املتبادلة بواسطة تطبيقات واتساب أو 

ماسنجر أو فيسبوك.

الّدعم املعنوي الذي تقّدمه األرُس يكون  هذا 

مالية  بمساعدة  األحيان  من  كثي  يف  مصحوباً 

غالباً ما تلعب دورا حاسما يف مواصلة الرحلة. 

وعادة ما تُحّول هذه األموال مبارشة عن طريق 

 

قد يصل إنفاق 
الالجئين على 

االتصال بشبكة 
اإلنترنت ثلث 

ميزانيتهم
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 حقيبة وكنّش وهاتف، هي كّل ما حمله معه سعيد، 25 سنة، عند هروبه من الّسودان إىل فرنسا. صورة مأخوذة من مجموعة
»محتوى كيس املهاجرين« للفوتوغرايف امليداني الفرنيس، ماكسيم راينيي.

الهاتف الجوال، البَْوَصلَة التي ال غًنى عنها للمهاجرين
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تغمره  موسكو،  رشقي  صاخب  مقهى  وسط 

تراقب  بسليمان-تو،  ويعرف  رشقية  موسيقى 

انطالقا  النوادل  الحزم، تحّركات  بكثي من  امرأة، 

القاعة، وعينها عىل هاتفها  الخلفي من  الجزء  من 

املكان،  صاحبة  توكتوروفا،  فينيا  إنّها  الجوال. 

تنتصب يف فستانها الفاتح اللون وشعرها املشدود 

برصانة، وقد بلغت األربعني من العمر.

إثر طالقها، بلدة  13 سنة خلت، غادرت،  منذ 

أوش الصغية يف قيغيزستان، لتستقّر يف العاصمة 

الروسية مع ابنتها البالغة من العمر ثالث سنوات. 

كانت تفتقد إىل أدنى مورد وليس لديها مكان تذهب 

إليه، لكن ال يشء يُحبط عزيمتها، وهي التي باعت، 

البازار  يف  والسجائر  العلك  صغية،  كانت  عندما 

املحيل بعد انتهاء حّصة الدرس ملساعدة أرستها.

كان بإمكانها أن تصبح ُمدّرسة يف بالدها بعد 

تقول:  لكنّها  االقتصاد،  يف  شهادة  عىل  حصولها 

صعبة  ستكون  الحياة  كانت  حّد  أّي  إىل  »أتصّور 

فمتوسط  األساسية«.  النفقات  يغطي  يكاد  براتب 

دوالر   200 حوايل  يبلغ  قيغيزستان  يف  الراتب 

شهريًا، وهو األدنى بني دول املنطقة. وكانت روسيا 

من  قدموا  مهاجر  مليون   ،2019 سنة  يف  تعّد، 

قيغيزستان.

عند وصولها إىل موسكو، عرفت املسار التقليدي 

آسيا  الواقع يف  البلد  القادمني من هذا  للمهاجرين 

الوسطى. فهي تتذّكر كيف كانت تسكن قبوا مع 

لون  ابنتها: »يف تلك الفرتة، كان ]القرغيزيون[، يُشغَّ

عادة كعمال نظافة ويعيشون يف األقبية«. يف البداية، 

اشتغلت بّوابة يف عمارة فخمة، ثم راكمت وظائف 

أن  واختارت  ابنتها،  تعليم  لتمويل  تنظيف  عاملة 

ترفض وظائف ذات أجور أعىل حتى ال تضطّر إىل 

إيداع طفلتها لدى مربية للعناية بها. تقول فينيا: 

»كان من املهم بالنسبة يل أن أراها تكرب أمامي«.

قوة األحالم

العمل الشاق، تمّكنت يف سنة  املداومة عىل  بفضل 

شقة  لرشاء  املال  من  يكفي  ما  توفي  من  واحدة 

صغية يف أوش، مسقط رأسها. »كنت أستيقظ عند 

الفجر لرتتيب بيت ُمشّغيل األول، ثم أصطحب ابنتي 

إىل املدرسة وأعود إىل العمل قبل أن أذهب من جديد 

لتنظيف  أذهب  تنام،  املدرسة. وعندما  لجلبها من 

األرضية لدى ُمشّغل آخر. كنت مثل الهامسرت داخل 

قفصه الدائري«.

حاملة  فينيا  كانت  املشاق،  تحّملها  جانب  إىل 

ملكان  مالكة  فيه  تكون  رفاهة  أكثر  بحياة  لحلم 

»اليوم  وتقول:  ثانية  تتزّوج  لم  وهي  بها.  خاص 

تلفزيون  ولدي  موسكو  يف  الخاصة  شقتي  أملك 

بشاشة كبية. وهو دليل عىل أن األحالم يمكن أن 

تتحقق!«.

العودة إىل الوطن  مع مّر السنني، ما فتئ أفق 

يبتعد. فالرغبة يف ضمان حصول ابنتها عىل تعليم 

جعالها  الشخيص  نجاحها  عىل  والحرص  جيد، 

تؤّجل هذه العودة باستمرار. إذ تضيف: »غادرُت 

عدم  عىل  العزم  مقّرة  وأنا  مّرة  من  أكثر  موسكو 

العودة إليها، لكنني كنت أعود يف كل مّرة«.

منذ  طويالً  شوًطا  قطعت  إنها  والحقيقة 

صاحبة  اآلن  أصبحت  فقد  موسكو،  إىل  قدومها 

أعمال بالكامل إذ تملك، بالرشاكة، مطعمني. ورغم 

تقطع  لم  فهي  الروسية،  بالعاصمة  استقرارها 

الصلة مع بالدها األصلية.

ومنذ ثالث سنوات، فتحت مع العديد من الرشكاء 

قاعة السينما القرغيزية الوحيدة يف موسكو. غي أن 

اإلداري رسعان  الترّصف  التجربة واألخطاء يف  قّلة 

ما أجهضا هذه املبادرة. بيد أّن تلك األشهر القليلة 

من حياة سينما »ماناس«، وهو اسم مللحمة قرغيزية 

مواطنيها  لدى  الحاجة  لخلق  كافية  كانت  شهية، 

الذين قاموا بحملة نشيطة إلعادة فتحها.

وها أن »ماناس» تُصبح اليوم واحدا من األماكن 

الثقافية القرغيزية الرئيسية يف املدينة، حيث يأتيها 

فينيرا توكتوروفا، مسار 

مهاجرة قيرغيزية
عند وصولها إلى موسكو منذ 13 سنة خلت، عرفت فينيرا توكتوروفا، في 
البداية، نفس مصير المهاجرين القرغيزيين من مراكمة للوظائف الشاقة 

منخفضة األجر. وهي اليوم صاحبة َمطعميْن إلى جانب بعثها لسينما 
»ماناس«، القاعة القرغيزية الوحيدة في المدينة.

نازيجول جوسوبوفا

صحفية قريغزيية مقيمة يف موسكو )اتحاد روسيا(
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روسيا إىل قاعة السينما مجموعة من األفالم املقتبسة 

من أعمال هذا الكاتب. هكذا تمّكنت »ماناس«، طيلة 

سنة كاملة، من برمجة أفالم قيغيزية من »العرص 

االبتهاج:  من  بكثي  فينيا  تقول  مجانًا.  الذهبي» 

»لقد كانت هدية رائعة !«، ُمعرتفة بأنّها اكتشفت، 

عىل نحو متأّخر، ثراء السينما القرغيزية.

بعد 13 سنة من مغادرتها بلدها، تفّكر فينيا 

يف إمكانية البقاء يف موسكو لبضع سنوات أخرى. 

»هنا، كان عيلّ أن أتحّمل قساوة الشغل وأن أتغلب 

يف  باالنرشاح  أشعر  كنت  لكنني  الصعوبات،  عىل 

حياتي الجديدة. لقد تعلمت التفكي بشكل مختلف 

وأصبحت أقوى«. ومع ذلك، فإنها لم تتخّل أبًدا عن 

األمل يف العودة يوًما ما للعيش يف بالدها األصلية. 

»مهما كان مستوى تعليمنا ومدى نجاحنا، فنحن 

بأننا  خاص  شعور  دائًما  لدينا  يبقى  املهاجرون 

قادمون من مكان آخر«. 

دائًما عىل إتاحة الفرصة لهم ملشاهدة أفالم تنطق 

عرفوها  التي  األماكن  ذكرى  فيهم  وتثي  بلغتهم 

أيّام طفولتهم.

نهضة السينما القريغيزية

القرغيزية  السينما  اكتسبت  سنوات،  بضع  منذ 

أوَجه  املحيل  السابع  الفن  بلغ  وقد  حيوية جديدة. 

يف السبعينيات التي تُعّد فرتة »املعجزة القرغيزية«. 

تشينجيز  الكاتب  أعمال  سينمائيون  أخرج  فقد 

آيتماتوف إىل الشاشة الكبية. لكن اإلنتاج السينمائي 

الدعم بعد استقالل قيغيزستان وعرف  ُحرم من 

السينمائيني  من  جديد  جيل  ظهر  واليوم،  ركوًدا. 

ونقل إىل الشاشة مشاريع تجارية عرفت طريقها 

نحت  من  القرغيزية  األفالم  ومكنت  الجمهور،  إىل 

مكانتها إىل جانب اإلنتاجات األجنبية.

يف عام 2018، بمناسبة الذكرى التسعني مليالد 

تشينجيز آيتماتوف، أهدت سفارة قيغيزستان يف 

مواطنو هذه الدولة الواقعة يف آسيا الوسطى بحثا 

الوطن.  إىل  الحنني  لنداء  واستجابة  الرتفيه،  عن 

وكثيون هم من يعرتفون لفينيا بأنهم يستمتعون 

بمشاهدة األفالم القرغيزية يف املهجر أكثر مّما لو 

ديارهم. وعند مغادرتهم، يشكرونها  شاهدوها يف 

 

في موسكو، 
تحّملت قساوة 
الشغل، لكنني 

كنت أشعر 
باالنشراح في 

حياتي الجديدة

 فينيا تكتوروفا جالسة يف الصّف األّول من قاعة سينما «ماناس» القرغيزية التي شاركت يف تأسيسها بموسكو، أغسطس 2021.
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زاوية كبرى

  24 |   رسالة اليونسكو • أكتوبر – ديسمرب 2021

يَعّد الصينيون املهاجرون اليوم والذين يعيشون 

يف الخارج، حسب املنظمة الدولية للمهاجرين، 

 60 إىل  العدد  يصل  وقد  مهاجر،  ماليني   10

مليون إذا ما احتسبنا نسلهم.

يف  األرفع  األرقام  من  يُعترب  الرقم  هذا 

الصينية  الهجرة  تاريخ  أن  صحيح  العالم. 

طريق  افتتاح  مع  بدأ  إذ  قديم،  زمن  إىل  يعود 

آنذاك، يف جنوب  البحري، وقد ترّكزت،  الحرير 

عرش،  الخامس  القرن  بداية  ففي  آسيا.  رشقي 

كل  يضّم  حيث  الصينية  األحياء  عديد  أُنشئت 

املهاجرين يف كّل من  واحد منها عدة آالف من 

الحالية. وسوف  إندونيسيا  يف  سومطرة وجاوا 

السادس عرش.  القرن  امُلغرتبني يف  يتكثّف عدد 

األثناء، استقّر األوروبيون يف الرشق األقىص  يف 

وقد  العاملية،  التجارة  شبكة  يف  إدماجه  بهدف 

تطوير  أجل  من  بينهم  فيما  املنافسة  تطّلبت 

تجار  استقدام  آسيا  رشقي  جنوب  مستعمرات 

وعمال صينيني.

عدد  بلغ  عرش،  السابع  القرن  بداية  يف 

جنوب  يف  نسمة   100.000 حوايل  الصينيني 

يف  و30.000   20.000 بني  وما  آسيا،  رشقي 

يف  بالخصوص  يشتغلون  كانوا  حيث  اليابان، 

منتصف  ويف  التقليدية.  والصناعات  التجارة 

يُقارب  عددهم  أصبح  عرش،  التاسع  القرن 

واستقروا  نسمة،  املليون  ونصف  املليون 

اليابان  يف  أّما  آسيا،  باألساس يف جنوب رشقي 

فقد اندمجوا يف املجتمع املحيّل.

تداعيات حروب األفيون

بداية  وحتى  عرش  التاسع  القرن  منتصف  منذ 

سنوات 1940، شهدت الصني موجة ثانية من 

أو  الصينيون  العمال  األسايس  ِقوامها  الهجرة 

حرب  فخالل  امُلتعاقدون«.  الصينيون  »العملة 

التاسع عرش،  القرن  يف  والثانية،  األوىل  األفيون 

املتحدة وفرنسا حكومة  اململكة  أجربت كّل من 

لليد  امُلكثّف  بالرتحيل  الّسماح  عىل  تشينغ 

العاملة الصينية إىل الدول الغربية ومستعمراتها 

لتحّل محّل العبيد الّسود. فكانت بداية انتشار 

الصينيني فيما وراء البحار عرب العالم، انطالقا 

وأفريقيا،  أمريكا،  نحو  آسيا  من جنوب رشقي 

وأوروبا، وأسرتاليا.

اندالع  وقبل  األوىل،  العاملية  الحرب  بعد 

أعداد  ارتفعت  الهادئ،  املحيط  يف  الثانية 

املهاجرين الصينيني بحكم االزدهار االقتصادي 

اليد  عىل  الطلب  ومزيد  آسيا  رشقي  لجنوب 

يف  املغرتبني،  الصينيني  عدد  بلغ  حيث  العاملة، 

بداية أربعينيات القرن العرشين، ما يقارب 8.5 

مليون مغرتب يف العالم، استقّر أكثر من 90% 

 1949 آسيا. وفيما بني  منهم يف جنوب رشقي 

السبعينيات، وضعت جمهورية الصني  وأواخر 

الشعبية حّداً لحركات الهجرة عىل نطاق واسع، 

وتوّقفت بذلك موجة الهجرة املتدّفقة منذ أكثر 

من ثالثة قرون.

الصينيني  املهاجرين  من  الثالثة  املوجة  أّما 

الثمانينيات بصفتها جزءا  يف  بدأت  فقد  الجدد 

وهؤالء  العاملية.  الهجرة  موجة  من  يتجزأ  ال 

الصني   – ثالث  مناطق  أصيلو  هم  املهاجرون 

وتايوان  للهجرة،  الرئييس  املورد  القارية، وهي 

بالبلدان  معظمهم  ويلتحق   – كونغ  وهونغ 

نمّو  أعىل  املتحدة  الواليات  وتُسّجل  الصناعية. 

ألعدادهم.

للصني،  الرسيع  االقتصادي  النمو  أن  بيد 

جعل  الخارجية،  التجارية  عالقاتها  وتطور 

البلدان  إىل  بكثافة  اليوم  يتوّجهون  املهاجرين 

إىل  الصينيني  املهاجرين  عدد  سّجل  إذ  النامية 

آسيا الوسطى وآسيا الغربية، وأفريقيا، وأمريكا 

الالتينية، ارتفاعا كبيا.

مّد السكك الحديدية واستغالل 
املناجم

املهاجرون  فيه  يُقّدم  لم  نشاط  هناك من  ليس 

لفائدة  الكبية  مساهمتهم  الصينيون 

البلدان  مجتمعاتهم الجديدة سواء كان ذلك يف 

التاريخ الطويل للصينيين

المقيمين وراء البحار
زهوانغ غوتو

مدير الدراسات بجامعة هواشياو وأستاذ بجامعة شيامن، بجنوب رشيق الصني. تتناول بحوثه التاريخ 
العريق للصني والعالقات الدولية الصينية. وهو أيًضا عضو يف اللجنة االستشارية ملكتب شؤون صينّي 

ما وراء البحار.

 

إحدى ميزات 
الصينيين إيالؤهم 

أهمية كبرى لتعليم 
األجيال المقبلة



تُعّد الصين، بعد الهند والمكسيك، البلد األصلي ألكبر عدد من المهاجرين 
الدوليين. ويعود تاريخ الهجرة الصينية، التي تمّيزت بموجات متتالية، إلى 

فتح طريق الحرير البحري.



 أطفال يدرسون داخل مغسلة بنيويورك.
 صورة من إنجاز باد غليك Bud Glick الذي قام،

من 1981 إىل 1984، بتصوير الحّي الصيني بمنهاتن 
لفائدة متحف الصينيني يف أمريكا(. ©
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يف  عموميات  إصدار  يصعب  أنه  عىل  املضيفة. 

شأن مجموعة مهاجرين بهذا الحجم. ففي ظّل 

العوملة الشاملة والتواصل املستمر بني الثقافات، 

النّظر  باب ِقرص  العقالني ومن  يكون من غي 

محاولة وصم مجموعات معينة من األشخاص. 

البحار  وراء  ما  صينيّو  واصل  فقد  كّل،  وعىل 

استكشاف هويتهم وبنائها يف هذا العالم الذي 

ما فتئ يسي نحو االندماج. ويف إطار الجائحة 

املرتبطة بكوفيد 19- والتمييز الذي أثارته ضد 

يصعب  آسيا،  رشق  من  املنحدرين  األشخاص 

أن  غي  واحد.  يوم  يف  التحديات  هذه  مواجهة 

الصينيني يف الخارج عرفوا كيف يطّورون عىل 

مّر القرون قدرة عىل الصمود واملرونة ملجابهة 

هذا النوع من املحن. 

الكثي منهم أن يكّون ثروات، وينشئ مؤسسات، 

ويستثمر يف األسواق املالية.

الجيل  لتعليم  األهميّة  إيالء  ميزاتهم  ومن 

القادم وتربيته، ربّما عمال بمقولة »كل عمل هو 

دون املستوى، وحدها القراءة أرفع«. فالعائالت 

أو  غنية  كانت  سواء  التعليم،  تقّدس  الصينية 

تعيش  التي  الدولة  عن  النظر  وبغض  فقية، 

تعليمي  مستوى  لديها  التي  تلك  وحتى  فيها. 

التضحيات  لتقديم  مستعدة  فهي  منخفض، 

يف  تعليمهم  أطفالها  يتلّقى  أن  سبيل  يف 

مدارس جيدة.

تصّورات  أحيانا،  غّذيتا،  امليزتان  هاتان 

الصينيني،  املهاجرين  جاليات  عن  نمطية 

عن  تفصلهم  التي  الهوة  تعميق  يف  زاد  مما 

البلدان  يف  األخرى  االجتماعية  املجموعات 

البلدان  يف  أو  آسيا  رشقي  جنوب  االستوائية 

األمر  تعّلق  أو  وأمريكا،  أوروبا  يف  املعتدلة 

بأنشطة مثل فتح الطرقات واستصالح األرايض 

الثامن  القرن  القاحلة يف جنوب رشقي آسيا يف 

مناجم  واستغالل  وموانئ  مدن  وبناء  عرش، 

الذهب يف الواليات املتحدة يف القرن التاسع عرش، 

ومّد السكك الحديدية أو فتح املطاعم ومحالت 

املواد الغذائية يف أوروبا يف القرن العرشين.

كسب  إىل  يسعون  فهم  عملهم،  وبفضل 

الترّصف  حسن  بفضل  املجتمع  يف  مكانتهم 

الصعوبات  فرتة  يف  وممتلكاتهم  مداخيلهم  يف 

أنفسهم  عىل  يعّولون  تراهم  لذا  االقتصادية، 

طلب  إىل  يضطرون  ال  حتى  أزمة،  حدوث  عند 

ومن  وأصدقائهم،  عائالتهم  من  املساعدة 

الذي  الجديد  املجتمع  من  وأحرى  أوىل  باب 

يعيشون فيه.

تعليم المهاجرين :
نقٌص في التمويل

فتئ  وما  عاًما.   18 دون  هم  اليوم،  العالم،  يف  النازحني  نصف  حوايل  إّن 

الالجئني واملهاجرين يف  ازداد عدد  السنوات األخرية حيث  عددهم يرتفع يف 

سن الدراسة بنسبة ٪26 عما كان عليه يف عام 2000. ذلك ما أورده تقرير 

الهجرة  عنوان  تحت   )GEM(  2019 لعام  التعليم  لرصد  العاملي  اليونسكو 

والنزوح والتعليم: بناء الجسور ال الجدران، والذي يؤكد عىل أّن حق هؤالء 

األطفال يف الحصول عىل تعليم جيد، واملعرتف به نظريا، ال يطبق دائًما عىل 

أرض الواقع. 

البلدان  األطفال، ال سيما يف عدد من  إدماج هؤالء  تقّدم يف  أُحِرز  ذلك  رغم 

الرئيسية املضيفة لالجئني، مثل تشاد، وأثيوبيا، وأوغندا. يف حني تتميّز كّل 

من كندا وإيرلندا بتنفيذ سياسات تعليمية إدماجية للمهاجرين.

بيد أّن التّقرير ينبّه إىل أّن جهود اإلدماج تظّل مهّددة بسبب نقص املعلمني 

املؤهلني. فلتوفري تعليم جيد لجميع الالجئني، تحتاج أملانيا إىل 42 ألف معلم 

7 آالف. وللتّمكن من مرافقة  ألًفا، وأوغندا إىل   80 جديد، وتحتاج تركيا إىل 

هؤالء  يحتاج  الحاالت،  بعض  يف  الصدمات  من  عانوا  الذين  األطفال  هؤالء 

إليه.  ففي لبنان، عىل سبيل  املعلمون إىل تدريب خاّص غالباً ما يفتقرون 

املثال، تلقى %55 فقط من املعلمني تدريباً يؤهلهم لالستجابة الحتياجات 

الطالب النازحني.

 كما أن هناك نقص حاّد يف التمويل إذ يذكر التقرير أّن اإلنفاق عىل تعليم 

الالجئني حول العالم لم يتجاوز 800 مليون دوالر سنة 2016، أي ثلث املبلغ 

املطلوب. 

 

الموجة الثالثة 
من المهاجرين 

الصينيين التحقت 
في أغلبها 

بالدول المصنّعة

كما ظّل الصينيّون املقيمون ما وراء البحار 

بني  ومن  األصلية،  ببالدهم  االرتباط  شديدي 

وأقربائهم  أرسهم  دعم  الرئيسية  أهدافهم 

يف  راسخة  ثقافة  لديهم  أن  كما  وأصدقائهم. 

وهذه  األصلية.  بلدانهم  إىل  أموالهم  تحويل 

وهم  جيل.  بعد  جيال  األجيال  تتوارثها  الّرابطة 

جهود  يف  القرن  عن  يقرب  ما  منذ  يُساهمون 

تحديث الصني. فمنذ ثمانينيات القرن العرشين، 

ثلثي  املغرتبني  من  امُلتأتّية  االستثمارات  بلغت 

فيها  رّخصت  التي  األجنبية  االستثمارات 

الحكومة الصينية.

صور نمطية

أشخاصا  الصينيون  املهاجرون  يُعترب  ما  عادة 

استطاع  وقد  وُمقتِصدون.  العمل  عىل  يقبلون 
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األسنان،
مرآة لتنّقالتنا عبر التاريخ

تُمّثل األسنان ثروة من المعلومات لعلماء اآلثار إذ تمّكن من قراءة عديد 
البيانات ال سّيما المتعلّقة منها بالهجرة.  

جيني داري، اليونسكو

اليونسكو

اآلثار  عاملة  فرايوالد،  كارولني  الّدكتورة  تقول 

االجتماع واألنثروبولوجيا بجامعة  يف قسم علم 

ميسيسبي بالواليات املتحدة، أنّه »مع يشء من 

أن  لألسنان  الكيميائيّة  للرتكيبة  يُمكن  الفطنة، 

تُوّفر قّصة ُمصّغرة عن حياة اإلنسان«. فعندما 

تتكّون األسنان، تُثبّت عنارص ُمتأتّية من الغذاء 

تلك  والكربون.  واآلزوت  األكسجني  مثل  واملاء 

الذي  املكان  عن  تكشف  الكيميائية  الّرواسب 

إنتاج األغذية واستهالكها، »فقد وجدنا  تّم فيه 

آثار  تحمل  أسنانًا  بأرسه  العالم  ثقافات  يف 

القديمة  الشعوب  أن  غالبًا  نعتقد  الهجرات. 

كانت  الواقع  يف  لكنها  مستقّرة،  كانت 

دائمة التّنّقل«.

خاليا  تنتج  ال  األسنان  إّن 

خالفا  تكوينها  بعد  جديدة 

طوال  تتجّدد  التي  للعظام 

املثال،  سبيل  عىل  األّول،  فالرّضس  حياتنا. 

الّطفولة،  األوىل من  الفرتة  ينمو ويستقّر خالل 

»ُمخّزنا« بذلك، كيميائيًا، النظام الغذائي للطفل. 

كما أن أرضاس العقل تحتوي عىل سّجل يدّون 

ما يأكله الكهل ويُرشد إىل مصدر األغذية. هكذا 

للمكان  خريطة  اإلنسان  أسنان  مجموع  يوّفر 

الذي عاش فيه بني والدته ووفاته.

لنا  تُوّفر  التي  وحدها  األسنان  وليست 

القرشة  أو  السنيّة،  فالصفيحة  معلومات، 

الكلسية –تلك الطبقات الصغية جّدا من بقايا 

التقاء  نقطة  يف  املرتاكمة  والبكتييات  الغذاء 

األسنان مع اللثة- تحتوي عىل كميّة من الحمض 

النووي تفوق 25 مّرة تلك املوجودة يف العظم. 

بأسرتاليا،  أدياليد  جامعة  يف  باحثون  قام  وقد 

امُلتأتية  الكلسية  القرشة  بتحليل   ،2019 سنة 

للحصول عىل  القدامى  البولينيزيني  أسنان  من 

تحديد دقيق للتسلسل الزمني ومسارات هجرة 

املحيط  يف  التاريخ  قبل  ملا  البرشية  الجماعات 

الهادئ. ويعتقد علماء األنثروبولوجيا أن دراسة 

القرشة الكلسية لألسنان يمكن أن تقّدم بعض 

الهجرات  مسالك  حول  التساؤالت  عن  األجوبة 

يف املايض.

واليوم، يطبق أخّصائيّو الطب الرّشعي هذه 

التّقنيات لتحديد هويّة املهاجرين الذين يموتون 

د.  تقول  باملخاطر.  املحفوفة  رحالتهم  خالل 

ألّن  ما،  شيئا  أصعب  أمر  »إنّه  فرايوالد 

من  ُمتأتّية  أطعمة  يأكلون  معارصينا 

إذا  ولكن  املختلفة،  األماكن  عديد 

كان عملنا املشرتك يف هذا املجال 

الّشخص  عودة  إىل  يؤّدي  قد 

األمر  فإن  ذويه،  إىل  املتوّف 

يستحق ذلك«. 

األسنان، مرآة لتنّقالتنا عرب التاريخ
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)دراسة  الجينوميات  علم  دور  هو  ما   �
الحمض النّووي القديم(؟

هو  الباليوجينوميك(  )أو  الجينوميات   علم 

واألنثروبولوجيا.  اآلثار  لعلم  ُمكّمل  اختصاص 

واستخراج  بالتنقيب  يقومون  اآلثار  فعلماء 

انتسابها  التي يحاولون تحديد  العظام  شظايا 

تحليل  إن  معينة.  وثقافة  ما  تاريخية  فرتة  إىل 

الحفريات  من  املستخرجة  البرشية  الّرفات 

وضعه  وربّما  الفرد،  جنس  تحديد  من  يَُمكِّن 

كما  بها،  أُصيب  التي  واألمراض  االجتماعي، 

مؤرّشات  إعطاء  من  األحيان  من  كثي  يف  يُمّكن 

مهّمة  وتتمثّل  ما.  مجتمع  اشتغال  طريقة  عىل 

استخراج  يف  والجينيات  الحفريّات  علماء 

الجينوم  لتحليل  العظام  من  النووي  الحمض 

الخاص بها. من ثّمة، تتم مقارنة هذا الجينوم 

أفراد عاشوا يف فرتات تاريخية أخرى،  بجينوم 

أو يف أماكن أخرى، أو مقارنته بجينوم السكان 

بناء  إعادة  يمكن  الطريقة،  وبهذه  الحاليني. 

والقرابة  العائلية،  الروابط  أي  النّسب،  سلسلة 

املختلط  والتّزاوج  الهجرات  وكذلك  الجينية، 

الذي حدث عرب الزمن.

أن  الجينومية  للمعلومات  يمكن  كيف   �
تحكي القصة البيولوجية للسكان؟

تاريخ  بتوصيف  الجيني  التحليل  يسمح 

تنّقالت  وبالتايل  معيّنة،  منطقة  استيطان 

التّزاوج  طريق  عن  واختالطهم  السّكان 

بالجماعات األصلية. فعلم الجينوميات القديمة 

هو الذي سمح بإثبات أن الفاّلحني من األناضول 

أو أصييل بحر إيجة قد انتقلوا إىل شمال غرب 

أوروبا منذ 8.500 سنة. كما أن الفالحة وتدجني 

سنة   12.000 حوايل  منذ  تطّورت  الحيوانات 

األوسط،  الرشق  يف  الخصيب  الهالل  منطقة  يف 

وإيران، واألناضول. ومنذ حوايل 8.500 سنة، 

بدأ هؤالء الفالحون يف الهجرة نحو أوروبا عرب 

طريق قاّرية تنطلق من اليونان مرورا بالبلقان، 

إىل شمال  لتصل  وأملانيا  فالنّمسا،  هنغاريا،  ثّم 

فرنسا )الحوض البارييس(.

كما سلكوا طريقا أخرى تمّر حذو سواحل البحر 

بكرواتيا،  اآلن  يعرف  ما  عرب  املتوسط  األبيض 

وكورسيكا  ورسدينيا،  وصقلية،  وإيطاليا، 

شبه  رشقي  وشمال  فرنسا  جنوب  إىل  وصوال 

التعّرف  تّم  الظواهر  هذه  األيبيية.  الجزيرة 

عليها بفضل تحليل البقايا التي ُعثر عليها أثناء 

أو  الخزفية  الشظايا  خالل  من  سواء  التنقيب، 

عظام  أو  الصوان  حجارة  من  مصنوعة  أدوات 

بفضل  أدخل  الذي  الغنم  مثل  أليفة  حيوانات 

علماء  أن  غي  املزارعني.  من  الجماعات  هذه 

املوجودة  املواد  عىل  اعتمادا  يمكنهم،  ال  اآلثار 

مهارات  كانت  إذا  ما  تحديد  ترّصفهم،  تحت 

التي  هي  وتقنياتهم  الخصيب  الهالل  فاّلحي 

سافرت فقط، أم أن مبتكري هذه التقنيات قد 

انتقلوا جسديًا إىل هذه األماكن. وبفضل التحليل 

التقوا  قد  الفالحني  أن  إثبات  أمكن  الجينومي، 

منذ  املستقّرين  األصليني  بالصيادين-القّطافني 

حوايل 14.500 سنة يف أوروبا قبل أن يختلطوا 

جزئيًا بهؤالء األقوام.

إيفا-ماريا غيغل:
»تاريخ اإلنسانية حكاية هجرات ُمتعاقبة«

سواء ألسباب مناخية أو مرتبطة بالّنزاعات أو بحثا عن موارد العيش، دائما ما 
تنّقل اإلنسان واختلط بغيره عن طريق التزاوج كما يتبّين ذلك من تحليل جينوم 

العظام التي تّم العثور عليها في المواقع األثرية. وفي هذا المجال تقّدم لنا 
إيفا-ماريا غيغل، مديرة األبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي )فرنسا( 

ومسؤولة مشاركة في فريق علم األحياء القديمة في معهد جاك مونو بباريس، 
التوضيحات التالية.

أجرت املقابلة أنياس باردون

اليونسكو
 

ال توجد 
مجموعات 

سكانية »نقـيّة« 
وراثيًا
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هل  أسالفنا،  جينوم  تحليل  ضوء  عىل   �
يمكن القول إنّنا جميًعا مهاجرون؟

إطالقا. يف البداية، نحن كلنا أفارقة، ألن أسالفنا 

جميًعا أتوا من إفريقيا. فاإلنسان العاقل )هومو 

يغادرها  أن  قبل  إفريقيا  يف  تطّور  سابيانس( 

عىل مراحل. املرحلة األخية هي مرحلة أسالفنا 

مهاجرون  جميًعا  فنحن  ثَم،ّ  ومن  املبارشين. 

من سلسلة هجرات  يتكون  البرشية  تاريخ  ألن 

يتنقل  البرش  كان  األزمان  غابر  فمنذ  متعاقبة. 

يؤدي  ما  وهو  التّزاوج،  طريق  عن  ويختلط 

ولكن  األصليني،  السكان  استبدال  إىل  أحيانًا 

ليس يف كّل الحاالت.

لم نكن أبدا مقيمني أو مستقّرين. فقد كنّا دائما 

مضطرين للتنّقل والتأقلم. فال وجود ملجموعات 

إىل  يدعو  ما  وهو  وراثيًا.  »نقـيّة»  سكانية 

اختالط  إىل  بيولوجيا،  نحتاج،  ألننا،  االرتياح، 

الجينومات. 

هذه  مختلف  أسباب  عن  نعرف  ماذا   �
الهجرات؟

تبقى  لكنها  أسباب،  عّدة  يف  التفكي  يمكن 

أدّلة  تقديم  نستطيع  ال  إذ  فرضيات  مجّرد 

قد  التنّقالت  هذه  فأسباب  الغرض.   يف  علمية 

تكون مناخيّة كما يمكن أن تكون ديموغرافية. 

فللهجرات دوافع عّدة منها ما هو مرتبط ببحث 

الشأن  هو  كما  عيش  مورد  عن  ما  مجموعة 

كانوا  الذين  للصيادين-القّطافني  بالنسبة 

وعندما  الكبية.  الحيوانات  هجرات  يتقّفون 

تطّور املناخ، كان عىل البرش أن يبحث عن أماكن 

السّكان  بني  النّزاعات  أن  كما  للعيش.  أخرى 

سبب آخر للهجرة. وكما هو الحال اليوم، كانت 

أو  مناخيّة  السنني،  آالف  منذ  التنقل،  أسباب 

معيشيّة أو بسبب النّزاعات. 

الجينوم  عىل  القائم  للتحليل  يمكن  هل   �
الحقائق  يُلقي بأضواء جديدة عىل بعض  أن 

التاريخية؟

لقد حدث ذلك سنة 2012، عندما تم العثور عىل 

رفات فتاة، عاشت منذ ما ال يقّل عن 50.000 

سنة، يف كهف دينيسوفا الواقع يف جبال ألتاي يف 

روسيا. وقد سمح تحليل جينوم عظام أصابع 

رجليها بإثبات وجود سكان معارصين لإلنسان 

النيودرتايل. هؤالء السكان، الذين كانوا يعيشون 

بالسابيانس  واختلطوا  انترشوا  آسيا،  يف 

علماء  أن  والحال  إفريقيا،  القادمني من  األوائل 

األنثروبولوجيا القديمة لم يكونوا، إىل حّد اآلن، 

يعلمون بوجود هذه املجموعة السكانية.

هجرة  يف  يتمثّل  املجال  هذا  يف  آخر  مثال 

الرّحل  البدو  من  وهم  أوروبا،  إىل  اْليَْمنَايَاْس 

البحر  شمال  البونتية  السهوب  من  القادمني 

اقتصادهم  كان  الذين  السكان،  هؤالء  األسود. 

أوروبا  اجتاحوا وسط  البقر،  تربية  عىل  يعتمد 

واختلط  سنة،   5.000 حوايل  منذ  وشمالها 

السكان  من  بالفالحني  خاّصة  منهم  الّرجال 

الحديث.  الحجري  العرص  أواخر  يف  األصليني 

اإلنجابي،  نجاحهم  نسبة  الرتفاع  ونظرا 

يسمى  ما  وهو  هام،  جينومي  استبدال  حدث 

اليوم، ما زال  introgression. وإىل  باالقتحام 

80 إىل %90 من الرجال، يف كّل من بريطانيا 

يحملون  املتحدة،  واململكة  وإيرلندا،  الفرنسية، 

الّظاهرة لم  اليمناياس. هذه  Y من  كروموزوم 

تكن معروفة لدى علماء اآلثار ألنهم لم يعثروا 

عىل آثار ماديّة ملرور اليمناياس.
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 كّلنا مهاجرون، رسم للفنّان 
الرّصبي غوران باجيك.

إيفا-ماريا غيغل: »تاريخ اإلنسانية حكاية هجرات ُمتعاقبة«
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دومينيك روجيه: 
»اليونسكو أتاحت لي رؤية العالم«

الصور: اليونسكو/ دومينيك روجيه

النص: كاترينا مركيلوفا، اليونسكو
يف الّرابع من نوفمرب 1966، تسبّب مدٌّ عال استثنائي الحجم 

)أكوا ألتا( يف تدمي السدود الساحلية ملدينة البندقية، وأغرق 

تلك التحفة املعمارية تحت أكثر من مرت من املياه. ويف أعقاب 

النداء إىل التضامن الدويل الذي أطلقته اليونسكو، تضافرت 

وقامت  املوقف.  هذا  ملواجهة  بأرسه  العالم  بلدان  جهود 

بإعداد  هناك،  إىل  املنظمة  أوفدتها  التي  روجيه،  دومينيك 

األثرية  املعالم  إلنقاذ  املبذولة  الجهود  عن  مصورة  تقارير 

والرسوم الجدارية لهذا املوقع الذي لم يكن مدرجاً آنذاك يف 

قائمة الرتاث العاملي.

عملت  املهنية،  حياتها  من  عاماً  الثالثني  مدى  عىل 

الفوتوغرايف  التصوير  قسم  ترأست  التي  روجيه،  دومينيك 

أنشطة  تدوين  عىل  و1992،   1976 عامي  بني  باليونسكو 

املهمات  أثناء  أو  املنّظمة  مقر  يف  بالصورة سواء  اليونسكو 

العديدة التي ُكلفت بها. فمن الحفل املوسيقي الحدث، الذي 

أحيته الجنوب أفريقية مريم ماكيبا يف عام 1978، إىل أول 

الدولية  اللجنة  طرف  من  االستشعار  ألجهزة  نرش  عمليات 

يف  األمية  محو  بحمالت  مروراً  املحيطات،  لعلوم  الحكومية 

رة الصحفية  الرأس األخرض وإيران وبيو، غّطت هذه املصوِّ

أو  باريس  يومية، سواء يف  أنشطة  من  املنظمة  به  تقوم  ما 

أساسية  شهادة  أنجزتها  التي  الصور  وتشكل  امليدان.  عىل 

وإسهاماً هاّما يف الذاكرة البرصية لليونسكو.

نحو  »طريق  كتابها  يف  الفوتوغرافية  املصّورة  تقول 

رؤية  يل  أتاحت  »اليونسكو   :2016 سنة  الصادر  السالم«، 

العالم، وأنا مدينة لها ألنها جعلتني أفتح عينّي عىل الفوارق، 

أي  حرماناً،  األكثر  الناس  وتطّلعات  املساواة،  عدم  وأوجه 

التّعّرف عىل اآلخرين«.

وقد مثّلت الصور التي أنجزتها دومينيك روجيه، والتي 

عدد  موضوع  الصفحات،  بعديد  اليونسكو  رسالة  خّصتها 

كبي من املعارض الدولية.

دومينيك روجي يف مهّمة يف السنوات السبعني.
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االحتفال  بمناسبة  التاريخي  العرض  هذا  اليونسكو  تنرش رسالة 
ميثاقها  أصبح  التي  اليونسكو  تأسيس  عىل  عاماً   75 بمرور 

التأسييس ساريا منذ 4 نوفمرب 1946. 
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دومينيك روجيه: »اليونسكو أتاحت يل رؤية العامل«

مقطع جزئي ملعبد إيزيس بجزيرة فيال يف نهر النيل بمرص، 1968. 
االستثنائية  األثرية  املنطقة  هذه  طال  الذي  بالغرق  التهديد  إثر 
بمناسبة تشييد السّد العايل، وقع نقل املعالم التي كانت تحتويها إىل 
اليونسكو،  إطار حملة  تركيبها يف  وإعادة  املتاخمة  أجيلكيا  جزيرة 

1960، للحفاظ عىل معالم النّوبة.
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ترميم سقيفة كارياتيد أركتيون، 1968. إثر تدهور حالة معالم 
أكروبول أثينا، أطلقت اليونسكو الحملة العاملية للحفاظ عىل 

أكروبول أثينا وصيانته.

ورشة يف  صغري  ملالك  مجّسم  وصيانة  تنظيف   عملية 
،)1967( فلورنسا  دافندزاتي،  بوالتشيو  املرّمم   الفنّان 

والبندقية  فلورنسا  العامليةإلنقاذ  اليونسكو  حملة  إطار  يف 
إثر فيضانات 1966.

 ترميم رسوم فنّية من طرف الرّسام أصيل البندقية،
 دجوفاني باتيستا بيازيتا )1682-1754( يف بازيليك

سان دجوفاني إي باولو بالبندقية، 1968.



تلّوث املياه يف بحرية البندقية، 1968.
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الجنوب  املطربة  ماكيبا،  ملريام  موسيقي  عرض   .1
بمناسبة  املدنية،  الحقوق  أجل  من  واملناضلة  إفريقية 
السنة الّدولية ملكافحة التمييز العنرصي، مقّر اليونسكو 

بباريس، 21 مارس 1978.

كامف  وويلهالم  الكمنجة،  آلة  عىل  مينوهني  يهودي   .2
باريس،  يف  باليال  بقاعة  تدريب  حّصة  يف  البيانو،  عىل 
بمناسبة  أقيم  موسيقي  لحفل  تحضريا   ،1974 يناير   9
اليونسكو  مجلس  النبعاث  والعرشين  الخامسة  الذكرى 

الّدويل للموسيقى. 

3. ليوبولد سيدار سنغور )عىل اليسار(، رئيس السنيغال 
أثناء  لليونسكو،  العام  املدير  مبو،  مختار  أمادو-  رفقة 

زيارة إىل مقّر اليونسكو يف باريس، يف ماي 1978.

سهرة  أثناء  شنكار،  رايف  الهندي،  وامللّحن  املوسيقار   .4
العرشين  الذكرى  بمناسبة  اليونسكو  مقّر  يف  موسيقية 

النبعاث املنظمة يف نوفمرب 1966.

3
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قيس حرارة املاء  وملوحته من طرف املركز الوطني لبحوث املحيطات 
بمدغشقر، عضو لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم املحيطات، 

نوزي-بي، 1989.

االرتجاجات«  »طاولة  إىل  إرساله  يتّم  مصّغرا  زلزاال  يثري  طالب 
األمم  برنامج  يهدف   .1969 اليابان  هيدروليكي،  جهاز  بواسطة 
املتحدة للتنمية –الذي تسهر اليونسكو عىل تنفيذه - إىل مساعدة 
طور  يف  بلدان  من  قادمني  خرباء،  تدريب  عىل  اليابانية  الحكومة 

النمّو، عىل مكافحة تأثريات الزالزل.

 فالّحون من تاسات، يف السينغال، يعرضون مشاغلهم أثناء 
حّصة تربوية عىل موجات راديو داكار، 1971.
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أطفال وكهول يشاركون يف برنامج نموذجي 
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منطقة كازفني، 1965.
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1. املركز املدريس الرتفيهي يف بامبلونا يف بريو )1967(، بدعم من 
600 فتاة يف النّهار. ويوّفر، يف املساء، دروسا  اليونسكو، يستقبل 
لفائدة  األّولية  واإلسعافات  والحياكة،  والخياطة،  األّميّة،  محو  يف 

األولياء. 

سيول،  شمال  سيتي،  بو  كون  يف  ابتدائية  بمدرسة  تلميذة   .2
جمهورية كوريا، 1969. 

3. درس يف محو األميّة للكهول. اإلكوادور، 1967. تقول دومينيك 
»بالنسبة يل كمصّورة يف سّن  روجي يف كتابها »طريق نحو الّسلم«: 
بصدد  الكبار  رؤية  من  أكثر  املشاعر  يفّ  يثي  يشء  ال   ،1967 سنة   35
التعّلم. هذا الوجه املتحّمس الذي حفرته السنون، وهو منكّب عىل كّراسه 
عىل ضوء مصباح زيتي، داخل كوخ ناء، ظّل وسيظّل لحظة تأّمل مثالية 

يف لوحة رائعة«.

بالرأس  فوغو  جزيرة  ريفية،  منطقة  يف  األميّة  محو  يف  درس   .4
األخرض، 1990.

5. تلميذ بقرص هولدن، مركز استقبال ماسحي األحذية الّصغار يف 
الدويرة بالجزائر، 1964.
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أتاحت جائحة كوفيد ـ 19 رصد انخراط كبي 

يف مجال التعاون وتقاسم املعارف العلمية بني 

وتوفي  الفيوس  مواجهة  أجل  من  الباحثني 

إىل  والتوّصل  مالءمة،  األكثر  العالج  طرق 

الجائحة  وكانت  بالخصوص.  لقاح  اخرتاع 

قامت  عندما  الحواجز  معها  سقطت  فرصة 

)مثل  الكربى  العلمية  النرش  دور  مجموعات 

 Springerسربينغر أو   Elsevier إيلسيفيي 

ماليني  إىل  الوصول  بإتاحة   )wiley وييل  أو 

جميع  من  األخصائيني  لفائدة  البحثية  املقاالت 

أنحاء العالم، وتمكينهم من التعرف عىل التقدم 

املحرز يف مجال البحوث، وتبعا لذلك الترسيع يف 

نسق بحوثهم.

والبيانات  البيانات  عن  القيود  رفعت  كما 

الوقود  باعتبارها  )امليتابيانات(،  الوصفية 

موضوع  لتصبح  العلمية،  للبحوث  الجديد 

أفلتت  هكذا  الباحثني.  مجموعات  بني  تقاسم 

بصفتها  الزمن،  من  لفرتة  العلمية  املعارف 

والراسخة  العتيقة  األشكال  من  عاّما،  نفعا 

نرش  عىل  تشّجع  ال  التي  التجارية  للملكية 

املعارف العلمية.

إحياء  عىل  أثره  الحدث  لهذا  كان  وقد 

لنئ  فالحاجة  املفتوح«.  »العلم  حول  النقاشات 

لم  العلم  فألن  اليوم،  لالنفتاح  ملحة  أصبحت 

خالل  من  للباحثني  متاحا  منه،  جانب  يف  يعد، 

بالنسبة  الثمن  باهظ  أصبح  إذ  نتائجه،  نرش 

الكلفة  ومرتفع  ينتجونه،  الذين  للباحثني 

يف  االشرتاك  يف  ترغب  التي  للمكتبات  بالنسبة 

النرشيات املرموقة.

استبضاع املعارف العلمية

أّدت  التي  التاريخية  الظروف  دراسة  أفضت 

إىل ظهور حركات تناضل من أجل علم مفتوح 

إىل اإلدراك بأن هذا »االنغالق« عميق التجّذر يف 

املسية الطويلة نحو تحويل املعارف العلمية إىل 

املعارف أصبحت تمثّل،  بضاعة تجارية. فهذه 

منذ نهاية الحرب العاملية الثانية، سوقاً مربحة 

النرش  )دور  الرئيسيني  للفاعلني  توّفر  للغاية 

العلمية( مليارات األورو سنوياً.

العلم  بانفتاح  املنادية  املطالب  أّن  ورغم 

املنطق  مع  الحالية،  صيغتها  يف  تتصادى، 

التجاري والترّّصف اإلداري الذين هيكال تنظيم 

من  أكثر  املايض،  القرن  خمسينات  منذ  العلم 

تصاديها مع إدانة املنطق الشمويل أو الكلياني 

الثانية،  العاملية  الحرب  نشوب  إىل  أفىض  الذي 

إىل مطالب  انتساب  يمنع وجود عالقة  ال  فذلك 

االجتماع  عالم  أعلنها  التي  مثل  أقدم  أخرى 

األمريكي روبرت ك. ميتون وفيلسوف العلوم 

باالحتكارات  واملنّددة  بوبر،  كارل  النمساوي 

التجارية  للشمولية  جديدة  أشكاال  باعتبارها 

املعرفة  وهي  ـ  عام  ملك  عىل  تستويل  التي 

من  وإنتاجها  اكتشافها  يتم  التي  ـ،  العلمية 

طرف علماء من القطاع العام وبتمويل عمومي.

وإخضاعها  وتقاسمها،  العلوم،  إىل  النّفاذ  إن 

وتفاعلها  استخدامها،  وإعادة  الشفافية،  إىل 

مع املجتمع، تمثّل القيم التي يدافع عنها العلم 

ترجمتها  تجد  أن  يمكن  قيٌم  وهي  املفتوح. 

والبني  املنصات  يف  فصاعدا،  هنا  من  العملية، 

األساسية الرقمية. كما أّن »إعادة الصياغة« هذه 

إذ  املجتمعي  املعطى  مقاربتها عىل ضوء  يجب 

يتعنّي عىل العلم أن يجدد عالقاته باملجتمع مع 

مراعاة عديد الظواهر من قبيل انتشار األخبار 

الزائفة، أو تصاعد النزعات الشعبوية، أو تفاقم 

أوجه عدم املساواة.

جيل جديد

لظاهرة  اإلعالمي  النرش  الجائحة  أتاحت  لقد 

كانت  أن  بعد  العلوم  انفتاح  مجال  يف  أخرى 

األكاديمية  الدوائر  عىل  مقترصة  األخية  هذه 

من  جديد  جيل  ظهور  حاليا،  نشاهد،  إذ 

العلمية  املجموعات  تسّيها  الّرقمية  الخوادم 

وممارساته  املفتوح،  العلم  مبادئ  تتبنى  التي 

السليمة، ومعاييه. 

يحتلون  الذي  الشبان،  الباحثني  إن 

ينجزون  الجماعات،  هذه  ضمن  مهمة  مكانة 

االختبارات والتجارب سعيا وراء إعادة استنباط 

بما يف ذلك  انفتاحاً،  أكثر  اتصال علمي  نموذج 

من  فيه  يساهم  أن  يمكنه  الذي  املجتمع  عىل 

العلم المفتوح،
حلم بدأ يتحقق

أتاحت جائحة كوفيد ـ 19 إحراز تقدم فعلّي في مجال تقاسم البيانات 
العلمية، لكّن الطريق مازال طويال للوصول إلى »علم مفتوح« حقيقي. ولئن 
سّجلت فكرة الصالح العام تقّدما، السيما لدى جيل الباحثين من الشباب، 
فإن التعامل مع المعارف العلمية كبضاعة يظل القاعدة. ويتبّين على ضوء 

هذه التساؤالت أّن الّرهان يكمن في العالقة بين المواطنين والعلم.

رشيفة أبو قاسم زغموري

أستاذة يف علوم املعلوماتية واالتصال، جامعة كلود برنارد، ليون، فرنسا.
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مخاطر االستئثار باملزايا، وحتى الرشاء، مثلما 

ما شاهدنا ذلك يف املايض.

إن االهتمام الواضح بتحقيق علم مفتوح ال 

بل  فحسب،  األكاديمية  املجتمعات  عىل  يقترص 

األوروبي  السيايس،  األعمال  جدول  اآلن  يشغل 

نحو  التوّجه  هذه  فإّن  الواقع،  ويف  والدويل. 

إىل  الحّر  النّفاذ  مسألة  يتجاوز  العلوم  انفتاح 

بيانات  عىل  االنفتاح  ليشمل  العلمية  النرشيات 

ملبدأ االنفتاح قدر اإلمكان  البحوث ذاتها )وفقاً 

واالنغالق حسب االقتضاء( وعىل العلم التشاركي 

الذي أصبح ميزة القرن الحادي والعرشين. وقد 

رشعت بعض البلدان يف تبني سياسات يف مجال 

تقاسم املعارف العلمية.

اعتزام  االهتمام  لهذا  األخرى  املظاهر  ومن 

 ،2021 نوفمرب  يف  توصيات،  تقديم  اليونسكو 

لتيسي  األعضاء  الدول  إىل  املفتوح  العلم  بشأن 

التعاون الدويل وتعميم االنتفاع عامليا باملعارف 

النرشيات،  التوصيات  هذه  وتشمل  العلمية. 

التعليمية  واملوارد  والربمجيات،  والبيانات، 

والعلم املواطني عىل حد سواء تأكيدا عىل أهمية 

املمّولة  الخاّصة  الوكاالت  بعض  أبدت  وقد 

فونديشن  غيتس  وميلندا  بيل  مثل  للبحوث، 

 )Bill & Melinda Gates Foundation(

 Chan( إينيشياتف  زوكربرغ  تشان  أو 

بهذه  اهتماما   )Zukerberg Initiative

يتيح  الدعم  هذا  أن  واملؤكد  ودعمتها.  النماذج 

أنه ينطوي عىل  بيد  فرصاً حقيقية )للتمويل(، 

خالل تعليقاته. وهذا الشباب يمثّل الجيل الذي 

كرب مع شبكات الويب والوسائل الرقمية، وهو 

ال يخىش أن يهز أركان منظومة ال يمكن النّفاذ 

إليها دون كلمة الرس، منظومة النرش يف املجالّت 

املرموقة، والبالغة االنتقائية والباهظة الثمن.

ريادي  دور  الخوادم  هذه  لبعض  كان  لقد 

كوفيد  جائحة  حول  العلمية  املعلومات  نرش  يف 

ما  تقاسم  من  الباحثني  مكنت  حيث  ـ19، 

امليض  أجل  من  فوريا،  نتائج،  من  إليه  وصلوا 

ُقدماً بخطوات أرسع وعىل نحو جماعي أفضل. 

القدرات  من  قيمتها  املنظومات  هذه  وتستمد 

يتوقف  التي  املتقدمة  والخدماتية  الوظيفية 

يف  السيما  االصطناعي،  الذكاء  عىل  تطويرها 

مواجهة التدفق املتواصل للموارد. وحتى إن لم 

ينتهج الباحثون الطريقة الكالسيكية يف عرض 

أعمالهم عىل التقييم من طرف نظرائهم، فإنهم 

املقاالت  عىل  تضفي  نماذج  بتجريب  يقومون 

التشاركية  التعبئة  عىل  اعتمادا  اختبارية  قيمة 

للمجموعات العلمية.

 

إن االهتمام 
الواضح بتحقيق 

علم مفتوح 
يشغل اآلن جدول 

األعمال السياسي، 
األوروبي والدولي.
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هذه  تحّمل  عىل  القادرين  املؤلفني  بني  مساواة 

املبالغ وبالتايل نرش أعمالهم وفق نظام االنتفاع 

ذلك  لهم  يتوافر  ال  الذين  املؤلفني  وبني  الحر 

النرش سوى يف املجالت  والذين لن يتمكنوا من 

مضامينها  إىل  النّفاذ  يمكن  ال  التي  التقليدية 

سوى عن طريق االشرتاك الباهظ التكلفة.

عىل  إذن،  التحّقق،  بصدد  املفتوح  العلم  إن 

تتخذ  فتئت  ما  سياسات  بني  الطرق  مفرتق 

طابعاً دولياَ متزايداً ومجتمعات علمية نشيطة 

واالتحاد  وممارساتها  أجيالها  تجديد  بصدد 

السابقة.  األنماط  خارج  تُبتكر  نماذج  حول 

األفق  يف  تلوح  التي  الجديدة  النماذج  وتحاول 

ولعّل  املايض.  احتكارات  من  خاصة،  اإلفالت، 

التحّوالت التي يشهدها العلم اليوم تدور حول 

من  التّحرر  يف  واملتمثّلة  تحديدا  الرهانات  هذه 

النّقدية،  للقيمة  الخضوع  يف  اإلقصائي  املنطق 

باملعارف،  االنتفاع  مجال  يف  الفوارق  ومن 

تزيدها  التي  لالحتكارات  الجديدة  واألشكال 

أجل  احتدادا، وذلك من  الرقمية  التكنولوجيات 

التصدي عىل نحو أفضل للتحديات املعقدة التي 

يواجهها املجتمع. 

العالم، التي يمكن الوصول إليها مجانا، تتزايد 

 75% أن  إىل  التقديرات  تشي  حيث  باستمرار 

بحلول  مفتوحة  تكون  سوف  املنشورات  من 

عام 2030. يف حني تشهد التوعية والتحسيس 

تقدماً،  العلمي  البحث  بيانات  فتح  بشأن 

املالزمة  واملمارسات  التحديات  إدراك  ويتطّور 

الوساطة  من  جديدة  أشكال  وتُستنبط  لها، 

أنفسهم  الباحثني  من  مبادرة  عىل  بناًء  العلمية 

أو  االجتماعية  بالشبكات  يستعينون  الذين 

برشائط الفيديو.

أما مجموعات النرش العلمي الكربى واملناهضة 

متحّمس  نصٍي  إىل  تحولت  فقد  العلم  النفتاح 

لالنفتاح. وبادرت بنقل منصاتها الرقمية بهدف 

تبنّي التّحّول الجاري.

جارية  كانت  التي  املفاوضات  تحّولت  كما 

بني النارشين واملكتبات حول أسعار االشرتاكات 

إىل مفاوضات من أجل إبرام »اتفاقات تحويلية« 

التي يصدرها  املجالت  النرش يف  أسعار  مدارها 

من  معنّي  لعدد  املوّحدة  التسعية  أو  النارش، 

املقاالت القابلة للنرش. وتبدو مثل هذه الّرهانات 

الجامعات إىل كسب  غريبة يف وقت تسعى فيه 

بعني  تأخذ  التي  الدولية  التصنيفات  يف  مكانة 

املنشورات  عدد  الخصوص  وجه  عىل  االعتبار 

الصادرة عن كّل مؤسسة.

إن عدم املساواة القائمة حتى اآلن بني القراء 

)بني أولئك الذين يمكنهم االنتفاع الحر والذين 

عدم  أوجه  إىل  تحولت  ذلك(  يستطيعون  ال 

األكاديمية  الدوائر  يف  منحرص  علم  بني  الخيار 

أهداف  تحّدد  ألن  معاً،  يسعون،  ومواطنني 

النقدي  املنطق  اعتبارات  خارج  العلمي  التقدم 

وانحرافاته.

النّفاذ الحر واملجاني إىل املنشورات

هذا السياق السيايس الوطني والدويل ساهم يف 

سنة  لعرشين  يعترب،  كان  للبحوث  إطار  وضع 

يف  املنشورات  أعداد  فتئت  وما  طوباوياً،  خلت، 

توصية اليونسكو
بشأن العلم املفتوح

بمناسبة املؤتمر العام لليونسكو الذي ينعقد يف نوفمرب 2021، سوف تدعى الدول األعضاء إىل النّظر يف مرشوع توصية 

بشأن العلم املفتوح بغرض تحديد القيم املشرتكة املتعلقة بالعلم املفتوح، واقرتاح تدابري ملموسة بشأن االنتفاع الحر 

بالبينات وتعزيز نرش املعارف العلمية يف جميع أنحاء العالم.

اليونسكو  أقامت خاللهما  لعملية تشاورية استغرقت عامني  العام تتويجاً  املؤتمر  ِقبل  النص هذه من  وتأتي دراسة 

رشاكة جمعت بني أكاديميات، وجامعات، ومكتبات، ودور نرش، وباحثني شبان. وقد وقع تكليف لجنة علمية، مؤلفة 

من 30 خبرياً من جميع أنحاء العالم، بإعداد مرشوع أويل بعد استشارة عاملية لخرباء، ومواطنني، وممثلني عن منظمات 

غري حكومية، ووكاالت تابعة لألمم املتحدة. وتشكل هذه التوصية مرحلة رئيسية لتيسري التعاون الدويل وتعميم االنتفاع 

باملعارف العلمية. 

 

إن النّفاذ إلى 
العلوم، وتقاسمها، 

وإخضاعها إلى 
الشفافية، وإعادة 

استخدامها، 
وتفاعلها مع 

المجتمع، تمثّل 
القيم التي يدافع 

عنها العلم المفتوح
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أفكار

أليكس هولكومب

سيدين،  بجامعة  النفس  علم  كلية  يف  أستاذ 
أسرتاليا

جائحة  تفش  عىل  ونصف  عام  مرور  بعد 

األرواح.  من  العديد  العلم  أنقذ   ،19 ـ  كوفيد 

غي  من  لكان  الحيوية،  الطبية  البحوث  فلوال 

اللقاحات، وال كان ممكنا تقييم  املمكن تطوير 

العلمي لم يكن واضحاً  فعاليتها. لكن املجتمع 

حاسمة  أخرى  مواضيع  يف  الكفاية  فيه  بما 

من  الجدوى  أّن  بدليل  بالجائحة  مرتبطة 

الفيوسات،  انتقال  نماذج  وموثوقية  األقنعة، 

مثال، لم يقع إثباتهما قطعيّا نظرا للعيوب التي 

شابت عديد الدراسات ذات الصلة.

إجراء  الّسهل  ومن  معّقد،  مجال  العلم  إن 

تقييم  وجب  لذا  سليمة.  غي  بطريقة  بحوث 

من  علمية  دراسة  كّل  عن  املرتتبة  التداعيات 

طرف الخرباء. وبصفتي باحثا، أعرف بالتجربة 

كثي  يف  تفّطنوا،  بالتقييم  مكّلفون  خرباء  أن 

أعمايل  يف  عنّي  غابت  نقائص  إىل  األحيان،  من 

تخّول  طريقة  لديه  العلمي  فاملجتمع  البحثية. 

سليم،  نحو  عىل  املراقبة  من  النّوع  هذا  إنجاز 

وإجراء تقييمات من طرف مستشارين مقيّمني. 

ومع ذلك يظّل هذا التقييم قابال للخطأ.

تحظى  ال  العلمية  الدراسات  فأحدث   

الكايف  الوقت  ألصحابها  توافر  إذا  إالّ  بالثقة 

إلخضاعها إىل اختبارات إضافية وُعرضت عىل 

تُنرش  وعندما  الخرباء.  لعديد  الّدقيق  الفحص 

نتائج البحوث، فإن القراء ال يرون منها سوى 

وال  الدراسة،  أنجزوا  الذين  الباحثني  مقاالت 

يشء آخر.

سريورة مغلقة

تُستهل،  البحوث  فحص  عملية  أّن  والحال 

املختصني  من  فريق  يُرسل  عندما  عموما، 

نتائج  تصف  وثيقة  علمية  مجلة  إىل  العلميني 

من أجل تقييم علمي
      أكثر شفافية

 

إّن نفاذ الجمهور 
إلى المناقشات 

التي تدور بين 
الخبراء، يتيح فهماً 

أفضل للعلم
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تخضع البحوث التي يقوم بها العلماء، قبل نشرها، إلى تقييم من ِقبل 
المستشارين المقّيمين، وهم خبراء يقومون بفحص مدى دقة النهج المتبع 

في البحوث ومدى وثوقية النتائج المترتبة عنه. غير أن هذه العملية 
النقدية ال تحول دون حدوث بعض االنحرافات. كما أنها تستعصي تماماً 

على عامة الناس الذين يفتقرون إلى العناصر األساسية لفهم الكيفية التي 
يصاغ بها العلم.
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وال  الطلبات  عليهم  تنهال  ممن  باحثني  أو 

هذه  أّن  عىل  لجميعها.  االستجابة  يستطيعون 

التقييم  عملية  رسعة  من  تحّد  التي  املمارسة، 

من ِقبل املستشارين املقيّمني، ال تعكس التطور 

الديموغرايف للمجتمع العلمي.

أصبحوا  األقليات  وأفراد  النساء  أّن  وذلك 

كما  متزايد،  نحو  عىل  للعلم  أنفسهم  يكّرسون 

أن مساهمات البلدان النامية مثل الصني تشهد 

يبقون  الباحثني  هؤالء  أّن  غي  رسيعاً.  تطّورا 

رادارات  تلتقطهم  وال  الرؤية  مجال  خارج 

واملتحّكمني  املحنّكني  العلميني  األخصائيني 

أمريكا  يف  معظمها  يقيم  التي  املجالت  يف 

الشمالية وأوروبا.

الجديدة  اإلمكانيات  هذه  ازدهار  ولعّل 

هذه  مثل  بفّض  يسمح  قد  والتعليق  النّقد  يف 

بعض  رشعت  وقد  املستقبل.  يف  اإلشكاليات 

املجالت يف دعوة الخرباء إىل نرش تعليقاتهم عىل 

بها. وقد يساعد تطوير  املرتبطة  الويب  مواقع 

هذه املمارسة عىل تنوع عمليات التقييم من ِقبل 

املستشارين املقيّمني.

من أجل فهم أفضل للعلم

مجتمع  داخل  القائمة  الجدلية  أّن  املؤّكد  من 

املعارف  حدود  ترسم  التي  هي  الباحثني 

التي  الشكوك  عن  تعرّب  التي  وهي  وتضبطها، 

جديّة  أو  جديد،  لقاح  فعالية  حول  تحوم  قد 

أو  ما،  بلد  يف  الجفاف  زيادة  بشأن  التنبؤات 

مصداقية النصائح املسداة يف مجال التغذية، أو 

الجمركية.  للرسوم  االقتصادية  التبعات  تقييم 

ويوم يتمّكن الصحافيون والجمهور من االطالع 

عىل جزء من املناقشات التي تدور بني الخرباء، 

وسائط  تقّدمها  التي  التقارير  تكتسب  فسوف 

الدقة، ويُفتح املجال، عموما،  اإلعالم مزيدا من 

لفهم أفضل للعلم.

أيضا.  ذلك  من  الخرباء  يستفيد  وسوف 

من  بعض  عىل  الباحثني  اّطالع  صورة  ففي 

املقيّمون،  املستشارون  يقدمها  التي  التعليقات 

بعض  يف  النظر  إعادة  إىل  أكثر  يسعون  سوف 

فرضياتهم ويتجنبون إضاعة الوقت يف صياغة 

استنتاجات ال تقدر عىل الصمود. وبذلك يستفيد 

الباحثون من هذا الوضع، وكذلك العلم.  

ونعلم اليوم أّن عديد األخصائيني العلميني 

ما  رسعان  التّقييم  عملية  يف  يشاركوا  لم  الذي 

التقطوا عالمات تشي إىل مواطن شّك يف بيانات 

الدراسة، وأرسلوا خطابات تحوي انتقادات إىل 

املجلة يف غضون أيام من نرش املقال. وقد كان 

لالهتمام البالغ الذي أثاره املوضوع تبعاته عىل 

دفع الخرباء إىل فحص املقال بعد نرشه والتعبي 

الحالة  هذه  أن  املؤسف  لكن  شواغلهم.  عن 

تظّل استثنائية.

وثمة مثال آخر حدث يف عام 2013، حيث 

بروتينات  إنتاج  أعادوا  أنهم  باحثون  اعتقد 

املناعة  نقص  فيوس  سطح  عىل  موجودة 

البرشية )اإليدز( بأدنى مقياس لم يسبق له أن 

أنجز من قبل. ونرُش مقالهم يف واحدة من أرقى 

أّن  الحقا،  يُكتشف،  أن  قبل  العالم،  يف  املجالت 

واستند  نرشه.  رفضت  األقل  عىل  مجالت  أربع 

الحادة  البعض من هذه املجالت إىل االنتقادات 

لم  والتي  املقيّمون،  املستشارون  وّجهها  التي 

املجتمع  علم  إىل  بلغت  وقد  منها.  يشء  يُنرش 

بعض  بفضل  القضية  هذه  مالبسات  العلمي 

الصحفيني. 

من  بعض  رشعت  االنتقادات،  هذه  وأمام 

املنجزة  تقييماتها  اليوم، يف نرش  املجالت،  هذه 

العديد  من طرف مستشارين مقيّمني. وأصبح 

شبكة  عىل  مقاالتهم  ينرشون  الباحثني  من 

كما  املجالت.  عىل  يعرضوها  أن  قبل  اإلنرتنت 

لنقد  املخصصة  النقاش  منصات  اكتسبت 

املنشورات العلمية نشاطا أكرب.

هذا، وقد أصبح رؤساء تحرير هذه املجالت 

يجدون صعوبات متزايدة يف العثور عىل خرباء 

التقليدية،  التقييم  بعمليات  القيام  عىل  قادرين 

نحو  عىل  االعتماد،  إىل  منهم  الكثي  ينحو  لذا 

معارفهم  بني  من  خرباء  عىل  متناسب،  غي 

جديدة. فيتوىل رئيس تحرير املجلة، وهو عادة 

دراستها  أخرى،  جامعة  يف  باحثاً  يكون  ما 

ويقّرر ما إذا كانت تفي بمعايي الجودة املتبعة 

يف املجلة. وإذا كانت الحالة تلك، فإنه يستعني 

والذين  ذاته،  املوضوع  يف  متخصصني  بخرباء 

انتقادات  ويُبدون  تعليقات  يقدمون  ما  غالبا 

أحبّذ،  ال  وأنا  الوثيقة.  مؤلفي  إىل  إحالتها  تتم 

املتعّلقة  االنتقادات  عىل  االطالع  يقال،  والحّق 

تصويب  وبعد  أهميتها.  أدرك  لكنّني  بأعمايل، 

بعض أوجه القصور يف الحجج واألدّلة املقّدمة 

يكون  باملوضوع،  املتصلة  الفرضيات  وتطوير 

من  إليه  توصلنا  فيما  أكثر  نثق  أن  بمقدورنا 

استنتاجات عىل أمل أن يكون لها تأثي أكرب.

ورؤساء  املؤلفني  بني  والــرّد  األخذ  هذا 

التحرير واملستشارين املقيّمني يفيض إىل وثيقة 

للبيانات،  رصامة  أكثر  تحليال  تتضّمن  نهائية 

التداعيات  حول  دقة  أكثر  نظر  وجهة  ويقّدم 

املرتتبة عنها.

لكن املؤسف أن الجمهور ال يعلم شيئا عن 

العنارص التي شكلت موضوع إعادة النظر ألن 

املقيّمني  املستشارين  ِقبل  من  التقييم  عملية 

تتم خلف األبواب املغلقة، داخل جدران محمية 

قاعدة  إىل  الوصول  دون  تحول  رس  بكلمة 

البيانات الخاصة باملجلة. بذلك يظّل القراء غي 

التي كانت مثار جدل بحكم  عارفني بالجوانب 

املناقشات.  حرمانهم من حق االّطالع عىل سي 

فِلَفْهِم العنارص التي أثارت الجدل بني الخرباء، 

دراية  عىل  الجمهور  يكون  أن  الرضوري  من 

بتضارب اآلراء الذي ظهرت أثناء عملية التقييم 

من طرف املستشارين املقيّمني.

دراسات موضع تشكيك

تناولتا  دراستني  سحب  تم   ،2020 عام  يف 

كلوروكني  الهيدروكيس  عن  الناجمة  اآلثار 

الدم عىل  العقاقي املضادة الرتفاع ضغط  وعن 

تطور جائحة كوفيد ـ 19، بعد نرشهما، وذلك 

املستشارين  ِقبل  من  تقليدية  تقييم  عملية  إثر 

 The Lancet املقيّمني بطلب من مجلة النسيت

 The ومجلة نيو انجالند جورنال أوف ميديسني

 ،New England Journal of Medicine

أوساط  يف  حظوة  املجالت  أفضل  من  وهما 

نرش  األخية  املجلة  قبلت  وقد  الطبي.  املجتمع 

أربعة  ِقبل  من  تعليقات  تلقت  أن  بعد  املقالة 

العادة،  هي  وكما  طبعا  تعلن،  أن  دون  خرباء، 

أثناء  عنها  امُلعرّب  والتساؤالت  الشكوك  عن 

عملية التقييم. 

 

 نادراً ما يتم
إشراك النساء 
والباحثين من 

البلدان النامية في 
عملية التقييم
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 ديناصورات «صوروبود» ذات العنق الّطويل )عىل اليسار( 
عاشت عرب العالم بأرسه، وظّل آخر ممثّليها يعيش يف أمريكا 

الالتينية حيث تتطّور إىل عمالق.

أمريكا الالتينية،
إلدورادو الديناصورات

مريام برييز دي لوس ريوس 

 أخّصائّية يف علم األحفوريات، دكتورة يف األنرثوبولوجيا البيولوجية وباحثة يف جامعة تشيلي،
 متخصصة يف تطّور أشباه البرش hominoïdes من العرص امليوسيين )ما بني 23 و5 ماليني سنة(.

وهي أيًضا عضوة مديرة يف الجمعية التشيلية لعلوم األحفوريات. تتمحور أبحاثها بالخصوص حول تحديد 
العالقات التطورية بني األجناس من خالل دراسة شكل الجماجم األحفورية.
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فيَم تتمثّل أهميّة االكتشافات التي وقعت   �
حديثا يف أمريكا الالتينية؟

الجنوبي  وطرفها  الالتينية،  أمريكا  تلعب 

أصل  تفسي  يف  أساسيًا  دوًرا  خصوصا، 

الّديناصورات وتطّورها. وقد أنجزت اكتشافات 

األرجنتني، وهي  أساسيّة يف منطقة الريوخا، يف 

دولة تملك تقاليد قديمة يف علم األحافي. وكان 

"اإليورابتور  املعروفة،  الديناصورات  أقدم  أحد 

لونانسيس"، الذي تّم اكتشافه سنة 1991، قد 

 230 من  يقرب  ما  منذ  املنطقة  هذه  يف  عاش 

مليون سنة. وتقوم حاليا فرق يف الربازيل بالبحث 

عن عيّنة أقدم يف املنطقة الحدودية.

الحيوانات  لهذه  عديدة  آثار  عىل  ُعثر  وقد 

 mésozoïque العائدة إىل حقبة الحياة الوسطى

ُوجدت  حيث  سنة(  مليون  و66   250 بني  )ما 

بقايا منها يف القاّرات الخمس إىل حني انقراضها 

 66 قبل  الطباشيي،  العرص  نهاية  يف  امُلكثّف 

العثور  تّم  التي  العيّنات  وتُغّطي  سنة.  مليون 

كان  وقد  باألرض،  مرورها  مراحل  كاّفة  عليها 

الجنس  هذا  ممثيّل  بقية  مع  متزامنا  انقراضها 

املوجودين يف القارات األخرى. غي أن األحفوريات 

التي تّمت يف املخروط الجنوبي ألمريكا الالتينية 

– وهي  تيتانوصورات  بقايا  باكتشاف  سمحت 

فريدة  أجناس  إىل  تنتمي   - دينصورات عمالقة 

أحد  دياغوسوراريزي،  الشيليزوروس  مثل 

األجناس النادرة املعروفة من ذوات األقدام وآكلة 

الّديناصورات  باكتشاف  سمحت  كما  األعشاب. 

يمثلها  والتي  الجنوب،  أقىص  يف  عاشت  التي 

"صوروبود" ضخم تّم انتشاله من تحت األرض 

يف توريس ديل باين، يف تشييل.

تضاعفت االكتشافات الرائدة في علم األحافير في السنوات األخيرة في 
أمريكا الالتينية إلى درجة أصبح يُشار فيها إلى المنطقة، أحياًنا، باسم »مصنع 
الّديناصورات«. هذه التطورات العلمية يمكن تفسيرها، حسب ميريام بيريز دي 

لوس ريوس، بعودة االهتمام بهذا التخّصص وباإلضافة الحاسمة التي وّفرتها مناهج 
البحث الحديثة.
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ضيفتنا

املعلومات  االكتشافات  هذه  ستُغرّي  هل   �

امُلتعلقة بالّديناصورات عىل الّصعيد العاملي؟

من  األحافي،  علم  يف  ألنّه  شّك،  أدنى  بدون 

الرّضوري مقارنة العيّنات املكتشفة مع تلك التي 

سبق التعّرف عليها حتّى يقع تحديد موقعها يف 

مع  العائلية  القرابة  أي  الجينيّة،  التغّيات  سّلم 

الديناصورات األخرى. ويمكن ألحفوريّات جديدة 

فهم  عىل  تساعد  أن  املعروفة  بالبقايا  ومقارنتها 

طريقة  وتقييم  املكتشفة  األجناس  هذه  تطّور 

تكّونها، من خالل مالحظة التغّيات املورفولوجية.

بهذه الطريقة تمّكن املتحف الوطني للتّاريخ 

الطبيعي يف تشييل أن يبنّي، يف أبريل املايض، أن 

البقايا التي تّم العثور عليها يف صحراء أتاكاما، 

البالد، منذ ما يقرب من ثالثني سنة،  يف شمال 

وهو  التيتانوصور،  من  جديد  جنس  إىل  تنتمي 

.Arackar licanantay األراكار ليكانانتي

من  الّسلسلة  هذه  تفسري  يمكن  كيف   �
الّسنوات  يف  الالتينية  أمريكا  يف  االكتشافات 

األخرية؟

التي  التطّورات  بوضوح  تُبنّي  االكتشافات  هذه 

حدثت يف مجال علم األحفوريّات. تاريخياً، كانت 

بسبب  املنطقة،  يف  املعرفة  طليعة  يف  األرجنتني 

أخّصائيني  ووجود  التخّصص  بهذا  االهتمام 

من الّطراز األّول عىل غرار خوسيه فرناندو 

أكثر  اكتشف  الذي  بونابرت، 

جنسا،  عرشين  من 

ــو  ــف رودول و 

النّوع  هذا  بقايا  يف  املتخّصص  كازاميكيال، 

الّضخم من الّصوريني. كما سّجلت بلدان أخرى، 

والربازيل،  وتشييل،  وكولومبيا،  اإلكوادور،  مثل 

وبيو، تقّدما كبيا خالل العقود األخية بفضل 

مراكز  أو  الجامعات  مع  املشاركة  الفرق  عمل 

من  دولية،  فرق  مع  أحيانًا  وبالتّعاون  البحث، 

الواليات املتحدة بالخصوص.

تواتر  يف  دور  التّقنيات  لتطّور  هل   �
االكتشافات؟

األساليب  عىل  يعتمد  ال  تواترها  أن  أعتقد 

كبي،  حّد  إىل  تقليدية  تظل  والتي  املستخدمة، 

بقدر اعتمادها عىل إنشاء فرق محلية ذات تكوين 

علمي رفيع املستوى. ففي الّسنوات األخية، عاد 

العديد من العلماء الشبّان الذين سافروا للحصول 

إىل  أوروبا  أو  املتحدة  الواليات  الّدكتوراه يف  عىل 

بتطوير  القيام  بصدد  وهم  األصلية،  بلدانهم 

األحفورية  الحيوانات  حول  بحوث  مشاريع 

املحلية أفضت إىل اكتشاف مواد جديدة يف مناطق 

باتاغونيا  )مثل  نسبيًا  غي مستكشفة ومعزولة 

إضافة  الرطبة(  االستوائية  الغابات  مناطق  أو 

يف  عنها  الّسهو  تّم  مواد  اكتشاف"  "إعادة  إىل 

املتاحف الوطنية أو املحلية يف انتظار أن يُعيد لها 

الحياة عالم يف األحفوريات.

أيضا  مّكنت  املخربيّة  التّقنيات  أن  صحيح 

تعذّر  لألحفوريّات  جديدة  خصائص  إظهار  من 

اكتشافات باجلملة
قد يكون هو أكرب ديناصور تّم اكتشافه إىل اليوم، حسب دراسة نرُشت يف يناير 2021 يف مجّلة كريتاشيوس ريزيرتش. وقد وقع 
االكتشاف إثر حفريات تّمت يف وادي نهر نوكيان، جنوب-غربي األرجنتني. هذا الصوروبود العمالق، الذي يعود تاريخه إىل 98 
مليون سنة خلت، يبدو أّن حجمه يفوق حجم الباتاغوتيتان، »جبّار باتاغونيا» أكرب ديناصور معروف حتى اليوم. ولقد اكتشف 
علماء األحفوريات 24 فقرة عظمية باإلضافة إىل عدة عظام من الحوض. هذه املجموعة من الديناصورات »سوروبود«، ذات 
العنق الطويل، عاشت يف جميع أنحاء العالم، غي أن بعًضا من آخر ممثليها عاش يف أمريكا الالتينية، حيث تطور ليُصبح عمالقا.

 Llukalkan خالل شهر مارس، أعلنت جامعة سان لويس الوطنية، يف األرجنتني، عن اكتشاف لوكالكان أليوكرانيانوس 
80 مليون سنة. ثم يف أبريل، قّدم  aliocranianus، وهو حيوان الحم عمالق كان يتنقل عرب األرجنتني الحالية منذ حوايل 
املتحف الوطني للتاريخ الطبيعي يف تشييل أراكار ليكانانتاي Arackar licanantay، وهو تيتانوصور يزيد طوله عن ستة 

أمتار، عاش قبل 66 مليون سنة يف صحراء أتاكاما يف شمال البالد.

 

أحد أقدم 
الديناصورات 
المعروفة تّم 
اكتشافه في 

األرجنتين

  إعادة تجسيد رقمي 
لشيليزوروس دياغوسواريزي، 

2018. هذا الجنس الفريد من 
نوعه، املكتشف يف جنوب الشييل، 

يعّد من الثيوبود النّادرة املعروفة.
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مثل  اآلن،  حّد  إىل  إليها  واالنتباه  مالحظتها 

الداخلية  األذن  أو  للجماجم  الداخلية  التّجاويف 

املقطعي  التّصوير  بفضل  سربها  وقع  التي 

كما  الكمبيوتر.  طريق  عن 

ــات  ــدراس ســاعــدت ال

تحّلل  التي  النسيجية 
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العظام.  نمّو  دراسة  عىل  الحيّة  األنسجة  بنية 

معرفتنا  كثيًا  تطّورت  فقد  أخرى،  ناحية  من 

بطريقة تنقّل الحيوانات واالنسداد الذي يصيبها 

 FEA( بفضل التحليل بطريقة العنارص املنتهية

 finite element اإلنجليزي  التعريف  بحسب 

method(، وهي طريقة حساب رقمية تسمح، 

من بني أشياء أخرى، بتمثيل السلوك اآليل بدقة.

بكوفيد19-  املرتبطة  للجائحة  كان  هل   �
تأثري عىل األبحاث األحفوريّة؟

باحث  لكّل  تحّديًا  العاملي  الصّحي  الوضع  يُمثّل 

إلغاء  تّم  ولقد  ومخربيّة.  ميدانيّة  بأشغال  يقوم 

الّزيارات امليدانية السنويّة لعديد الفرق بسبب عدم 

إمكانية تنّقل املشاركني الّدوليني، وألّن التّمويالت 

هذه  تدعم  التي  املؤسسات  عديد  ألن  أو  توّقفت 

األبحاث خّصصت ميزانيّاتها ملقاومة الجائحة.

كما أَْغَلقت املتاحف واملعاهد أبوابها حتى أنه أصبح 

عىل  تحتوي  التي  املجموعات  إىل  الوصول  يتعذّر 

املؤتمرات  للتّحليل. واضطّرت  املعّدة  األحفوريّات 

والعمل  أدائها  مراجعة  إىل  األحافي  بعلم  املعنية 

عن بعد، مما يجعل من التّبادالت بني املتخّصصني 

من  يحرمنا  ما  وهو  مسّجلة،  عروض  مجّرد 

النّقاشات التي تُعترب أساسية يف العلوم. وكما هو 

الشأن لجميع الباحثني اآلخرين، فأنا أنتظر بفارغ 

الّصرب الّلحظة التي سنتمّكن فيها من العودة إىل 

التاّلقي مع الزمالء والحصول عىل املواد.

فيه  تعملني  الذي  مثل  قسم  من  ُطلب  إذا   �
الّسنوات  الحتياجات  مثالية  قائمة  إعداد 

الخمس املقبلة، فماذا ستكون؟

قطب  أّي  احتياجات  فإن  نظري،  وجهة  من 

أبحاث هي نفسها يف كّل مكان، وهي التّمويالت، 

واإلرادة، وتوّفر فرق ُمدّربة عىل نحو جيّد. فمهما 

بلغ مستوى الّرغبة لدى فريق ما يف إحداث ثورة 

يف علم األحافي الوطنيّة أو اإلقليمية، ال يُمكن له 

القيام بعمله يف غياب مؤّسسات تدعم مشاريعه 

قّلة  تُؤّدي  األحيان،  من  كثي  ويف  وتساندها. 

امُلكّلفني  املحليني  املسؤولني  بعض  لدى  املعرفة 

بتقييم املشاريع البحثيّة يف علم األحفوريات إىل 

التّقليل من قيمتها، حتّى أننا نضطّر إىل التخيّل 

عن بعض محاور البحث، رغم الفائدة العظيمة 

التي يُمكن أن تُمثّلها عىل املستوى العاملي.

امُلتخّصصني  عدد  يف  النّقص  فإن  وأخيًا، 

يف أمريكا الالتينية أّدى إىل التّخفيض من رسعة 

تطّور هذا املجال. بيد أن عدد الباحثني امُلدرَّبني 

يف ازدياد، وسنالحظ يف غضون خمس إىل عرش 

رشط  العلمية،  املعارف  يف  كبيا  تطّورا  سنوات 

أن تتمّكن الفرق من الحصول عىل معّدات عالية 

املنطقة  يف  موجودة  غي  هي  والتي  املستوى، 

أعمال  فإن  الواقع،  ويف  دوليًا.  معتمدة  غي  أو 

الباحثني غي ُمعرتف بها من قبل جزء من املجتمع 

العلمي. ورغم كّل هذا، فإن علم األحفوريات هو 

اختصاص يف ازدهار ُمّطرد يف أمريكا الالتينية، 

دراسة،  محّل  اآلن  هي  املواقع  من  العديد  وإّن 

يف  أو  نوكيان،  منطقة  يف  األرجنتني،  يف  خاصة 

دراسة  حاليًا  تتم  حيث  التشيلية،  األنديز  جبال 

موقع آثار أقدام الديناصورات يف منطقة ترماس 

ديل فالكو. 

 عملية تنقيب أركيولوجية يف موقع رودابانيا 
بهنغاريا حيث اكتشفت بقايا قرود من العرص 

امليوسيني، ونشاهد يف مطلع الصورة مييام بييز 
دي لوس ريوس.

  اآلراكار ليكاننتي، الجنس الثالث من الديناصورات املنقرضة من غي الطيور، اكتشف يف الشييل، يف السنوات التسعني، بصحراء آتاكاما. هذا الجنس 
الجديد من التيتانوصور ُعرض يف املتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بالشييل، أبريل 2021.
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فاق   ،2016 أيام. ومنذ  أربعة  ُقتل صحفي كل  الفارط،  العقد  عىل مدار 

عدد الصحفيني القتىل خارج مناطق النّزاع عددهم يف البلدان التي تشهد 

 2020 فيما بني عام  املبّلغ عنهم  العالم،  القتىل يف  حروبا. وبلغ مجموع 

ونهاية يونيو 2021، 86 صحافيا.

أن  إذْ  القاعدة  هو  الصحفيني  قتل  عىل  العقاب  من  اإلفالت  ويبقى 

تسع جرائم قتل من أصل عرش لم تسفر عن أية مالحقة قضائية. بيد أن 

عام 2020 شهد تحّسنا طفيفاً، إذْ بلغت نسبة القضايا املحسومة 13% 

مقارنة بـ %12 يف عام 2019 و%11 يف عام 2018. ويف عديد الحاالت، 

يكون اإلفالت من العقاب ناتجا عن عوائق صلب النظام القضائي ذاته.

القاتلة،  االعتداءات  ضحايا  من  أقل  نسبة  النساء  تشكل  حني  ويف 

فإنّهن أصبحن يواجهن، عىل نحو متزايد، التهديدات، وممارسات التحّرش 

ووفقاُ  نطاقه.  خارج  أو  االنرتنت  عرب  سواء  الجنيس،  النّوع  عىل  القائمة 

للوثيقة املعنونة: التّأثي الّسلبي: االتّجاهات العاملية للعنف  املرتكب ضّد 

الصحفيّات عرب اإلنرتنت )2021(، وهي ورقة مفاهيمية تستند إىل دراسة 

السياسينّي،  املسؤولني  أّن  إىل  وتشي  للصحفيني،  الّدويل  املركز  أجراها 

والّشبكات املتطّرفة، ووسائل اإلعالم املتحيّزة، يُعّدون من بني املحّرضني 

الرئيسيني عىل العنف الذي يستهدف الصحافيّات عىل شبكة اإلنرتنت.

ويف سياق جائحة كوفيد ـ 19، تعّرض العاملون يف وسائل اإلعالم يف 

جميع أنحاء العالم للمضايقات واالضطهاد والحبس جّراء إطالع املواطنني 

عىل تطّورات األزمة الصحية. 

مهنة الصحفي
محفوفة بالمخاطر

يتعّرض الّصحفيون، يوميا، في جميع أنحاء العالم إلى مخاطر وتهديدات 
خطيرة من اعتداءات، وترهيب، وقتل، بسبب أدائهم لعملهم المتمّثل في 

إعالم الجمهور.

ليندا كالسن

اليونسكو

الجرائم  عىل  العقاب  من  اإلفالت  إلنهاء  الدويل  اليوم  بمناسبة  املقال  هذا  يُنرش 

املرتكبة ضد الصحفيني، املوافق لـ 2 نوفمرب..

 املصدر: تقرير املديرة العامة لليونسكو بشأن سالمة الصحفيني وخطر 
اإلفالت من العقاب، 2020.



املناطق األكثر خطورة على الصحفيني

عــدد جرائــم القتــل اُملبلــغ عنهــا بحســب البلــد، 2019-2018

 املصدر: اليونسكو وتقرير املديرة العامة لليونسكو بشأن سالمة الصحفيني وخطر اإلفالت من العقاب، 2020

آسيا واحمليط الهادي
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إجمالــي جرائــم القتــل اُملبلــغ عنهــا حســب املنطقــة، 
بــني عــام 2019 ويونيو 2021

20182019
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االحتاد الروسي
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السلفادور

ليبيريا

نيكاراغوا

اململكة العربية
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سلوفاكيا

تشاد

تشيلي
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الدميقراطية
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نيجيريا
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        املصدر: اليونسكو وتقرير املديرة العامة 
لليونسكو بشأن سالمة الصحفيني وخطر اإلفالت من 
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من الذي ُقِتل وفـي أي سياق؟

النســبة املئويــة للصحفيــني الذيــن ُقتلــوا يف البلــدان 
التــي تشــهد نزاعــات مســلحة مقارنــًة بالبلــدان األخــرى، 

2020 - 2018

 جرائــم قتــل الصحفيــني األجــراء أو املســتقلني،
بــني عــام 2018 ويونيــو 2021، بالنســبة املئويــة

 جرائــم قتــل الصحفيــني احملليــني واألجانــب فـــي جميــع 
أنحــاء العالــم، بــني عــام 2018 ويونيــو 2021

الصحفيــون الذيــن ُقتلــوا، بحســب وســائط اإلعــالم، 
بــني عــام 2018 ويونيو 2021

النســبة املئويــة للرجــال والنســاء بــني الصحفيــني 
الذيــن ُقتلــوا بــني عامــي 2018 و2021 

(إلــى حــّد 30 يونيو)

املصدر: اليونسكو وتقرير املديرة العامة لليونسكو بشأن سالمة الصحفيني وخطر اإلفالت من العقاب، 2020   
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مآل املتابعات القضائية ؟

الّنساء والعنف على اإلنترنت

حالــة التحقيقــات فـــي جرائــم قتــل الصحفيــني، مــن عــام 2006 حتــى عــام 2019، بالنســبة املئويــة

حالــة التحقيقــات القضائيــة فـــي جرائــم قتــل الصحفيــني بحســب املنطقــة، بــني عامــي 2006 و2019

من بني 901 من الصحفيني والعاملني فـي وسائط اإلعالم ـ منهم 714* عّرفن أنفسهن كنساء ـ الذين شاركوا فـي دراسة استقصائية 
لوثيقة اليونسكو االستشارية لعام 2021 واملعنونة  الترهيب: االجتاهات العاملية فـي العنف ِعبر اإلنترنت ضد الصحفيات

73%

20%

 25%

 30%

 18%

 25%

 13%

الترهيب: االجتاهات العاملية فـي العنف عبر اإلنترنت ضد الصحفيات،املصدر: 
ورقة نقاش بحثية/، اليونسكو، 2021

*هذا التحقيق ليست له صفة التمثيل الّشامل، وجميع النتائج املعروضة تتوافق نسبيا مع هذه العينة..

وقعوا ضحايا للعنف ِعبر 
اإلنترنت فـي نطاق عملهم.

تلقوا تهديدات بالعنف 
البدني.

مارسوا الرقابة الذاتية فـي 
وسائل التواصل االجتماعي 

جّراء مستوى العنف الذي 
تعرضوا له عبر اإلنترنت.

تلقوا تهديدات بالعنف 
اجلنسي.

أعلنوا أنهم أبلغوا أرباب عملهم عن 
حوادث عنف عبر اإلنترنت.

تلقوا تهديدات بالعنف ضد 
أقربائهم، مبا فيهم األطفال 

والرّضع.

تعرضوا العتداءات خارج 
شبكة اإلنترنت فـي عالقة 
بالعنف عبر الذين تعّرضوا 

له على اإلنترنت.
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النسبة املئوية
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لم يتّم البّت فيها
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أوروبا الوسطى 
والشرقية
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أفريقيا

16 69 50

 89%

312

آسيا واحمليط
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5 166 197
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الرتاث العاملي عدد 98

مراقبة الرّتاث العاملي من الفضاء
ISSN 1020-4520  )طبعة فرنسية(

EAN 3059630102964
 72 صفحة، 220x280 مم،

مقّصب، 7،50 يورو
منشورات اليونسكو/ بابلشينغ فور 

ديفلوبمينت ليميتيد.

يُعد االستشعار عن بعد أو استخدام التكنولوجيا 
لجمع املعلومات عن بُعد عن منطقة ما، وسيلة 
تتعّرض  التي  املحتملة  األرضار  لتقييم  شائعة 
املناطق  لتقييم  أو  الثقايف،  الرّتاث  مواقع  لها 
الطبيعية. ويعترب تحليل صور األقمار الصناعية 

مكّونا هاّما يف هذه العمليّة.

التّعاون  أن  كيف  نرى  سوف  العدد،  هذا  يف 
الستخدام  الدويل  املركز  قبيل  من  وكاالت  مع 
الثّقايف  الــرّتاث  لصالح  الفضاء  تكنولوجيا 
األوروبية  الفضاء  ووكالة   ،)HIST( والطبيعي 
)ESA(، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 
)UNITAR(، يتيح للخرباء تحديد األماكن التي 
تعّرضت فيها مواقع الرّتاث الثّقايف إىل األرضار، 

أو التي هي يف حاجة ماّسة إىل الحماية.

الرّتاث العاملي عدد 99

الرّتاث العاملي يف الصني )عدد خاّص(
ISSN 1020-4520  )طبعة فرنسية(

EAN 3059630102964
 120 صفحة، 220x280 مم،

مقّصب، 7،50 يورو
منشورات اليونسكو/ بابلشينغ فور 

ديفلوبمينتدرا ليميتيد.

الرتاث  للجنة  واألربعون  الرابعة  الدورة  ُعقدت 
العاملي يف فوزهو )الصني/اجتماع ِعرب اإلنرتنت( 

يف الفرتة املمتّدة بني 16 و31 يوليو 2021.

دوراتها  يف  العاملي،  ــرّتاث  ال لجنة  وتعمل 
الثقافية  املمتلكات  أحد  إدراج  عىل  السنويّة، 
التّقارير  تدرس  كما  العاملي.  الرتاث  قائمة  عىل 
املتعلقة بحالة حفظ املمتلكات املسّجلة، وتدعو 
الدول األطراف إىل اتّخاذ التدابي الرضورية يف 
وتقّرر  للممتلكات.  السليمة  غي  اإلدارة  حاالت 
الّلجنة أيضاً إدراج ممتلكات ضمن قائمة الرّتاث 

العاملي املعّرض للخطر أو سحبها منها.

التنّوع  العاملي«  »الرّتاث  العدد من  يعرض هذا 
الّصني.  يف  والطبيعيّة  الثّقافية  للمواقع  املذهل 
وتُستعرض هذه املقاربات املنتهجة يف إدارة هذا 
الرّتاث الهائل باعتبارها دراسات لحاالت معينة 

وأنشطة تربوية.

publishing.promotion@unesco.org

تناول قضايا املهاجرين 
والالجئني

دليل مدّريس الصحافة
ISBN 978-92-3-100456-8 

)طبعة إنجليزية(
PDF ،210 ممx297،304 صفحة

منشورات اليونسكو
 متوافر عىل الرابط:

https//unescodoc.unesco.org

يتناول هذا الّدليل املوّجه إىل مدّريس معاهد 
الواحد  القرن  تحّديات  أحد  الّصحافة 
والعرشين، ونعني قضايا الهجرة والالجئني 
ثالث  من  شامالً  برنامجاً  لهم  يوّفر  حيث 
الجوانب  جميع  إىل  تتعّرض  وحدة  عرشة 
والعرض  والبحث،  للتّحليل،  الالّزمة 
التمهيدي، وأخالقيات املهنة، بهدف تغطية 

موضوع الهجرة.

بفضل  يتعّلمون،  سوف  الصحافة  فطالب 
والنّزوح  الهجرة  قضايا  أن  الّدليل،  هذا 
وتتطّلب،  برشية  بكائنات  تتعّلق  القرسي 
بالتايل، معارف، وإدراكا بالحقائق الّدقيقة، 
األخالقية،  والتّقارير  املوثوقة،  واملصادر 

واملمارسات الّسليمة.

منشورات اليونشكو

أحدث اإلصدارات

mailto:publishing.promotion@unesco.org
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• Grécia, o percurso de uma estela roubada: Christos Tsirogiannis
• Redes sociais, o novo El Dorado dos traficantes: Tom Mashberg

• Nos Países Baixos, os museus confrontam  o passado colonial: Catherine Hickley• Argentina, na vanguarda das restituições: Irene Hartmann• China, um museu digital reúne  bronzes de todo o mundo: Tang Jigen
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• Las mujeres, heroínas ignoradas de esta crisis, entrevista a Phumzile Mlambo-Ngcuka

• Por un nuevo pacto social en América Latina por Karina Batthyány

•  La crisis sanitaria, un terreno abonado para la desinformación,  
por Diomma Dramé

• Los museos, protagonistas de la resistencia por Sally Tallant

• Una ocasión para reinventar la escuela por Poornima Luthra
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Las mujeres 
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Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
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на волне 

со временем
Радио: 

«Радио Амбуланте»: голос Латинской Америки

Марк Талли: легенда индийских частот

Буркина-Фасо, страна любителей радио 

Himalaya FM: контент по вкусу аудитории в КитаеΟрганизация

Οбъединенньιх Ηаций по

вопросам образования,

науки и культуры
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联合国教育、
科学及文化组织

中国出版传媒股份有限公司
中 译 出 版 社 有 限 公 司

• 加纳：收复被海洋 
夺走的土地

• 被传统拯救的 
塔希提潟湖

• 拉丁美洲 
向塑料宣战

• 绿海龟重归 
塞舌尔群岛

海洋：
扭转局面，
正当其时

Juan Madriz

联合国教科文组织

信 使
2021年第1期

CourrierLE

DE  L’ UNE SCO avril-juin 2021
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Inde : les jeunes à l’épreuve de la crise 

sanitaire

La jeunesse africaine sous influenceurs

En Chine, les vies multiples 

de la génération slashers

La K-pop, un remède anticrise
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Restoring 
BIODIVERSITY, 

Reviving  
LIFE

• Mountain gorillas make a comeback in Africa     

• Islands: Fragile showcases of biodiversity 

• Protecting cetaceans in the Yangtze 

• Australia: After the bushfires   

• Cities: Wildlife thrives in concrete jungles   

Olivette Otele  

explores the little-known 

history of African-Europeans 

OUR GUEST

July-September 2021CourierT HE  UNE SCO

 تصلكم موّف كّل ثالثية
نسخة ورقية من العدد األخري 

سنة واحدة )4 أعداد(: 27 يورو 
سنتان : )8 أعداد(: 54 يورو

 وحيث أن هذه النرشية ليس لها غاية ربحية،
فإن سعرها يُغّطي فقط تكاليف طبعها.

اشرتكوا يف النسخة الّرقمية

https://ar.unesco.org/courier/subscribe

 مجانا
 100%

https://en.unesco.org/courier • https://fr.unesco.org/courier  
 https://es.unesco.org/courier • https://ru.unesco.org/courier • https://ar.unesco.org/courier • https://zh.unesco.org/courier

أصوات متعددة، عالم واحد
 تصدر رسالة اليونسكو في الّلغات الّرسمية السّت للمنظمة،

إضافة إلى لغات اإلسبرانتو، والبرتغالية، والكتالونية، والكورية.  

https://ar.unesco.org/courier/subscribe
https://en.unesco.org/courier
https://fr.unesco.org/courier
https://es.unesco.org/courier
https://ru.unesco.org/courier
https://ar.unesco.org/courier
https://zh.unesco.org/courier


المعلم عمـاد  
إنعـاش التعليم 
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