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8 املهمشة  املجتمعات 
الوصول إىل الحقوق يف دول الهجرة بني الجنوبية

املحررون املشاركون
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| دانيال مارتينز | محرر تنفيذي | الربازيل
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دعوة للمساهامت

 تضعنا قضية الهجرة - سواء يف نطاق النزوح بني الجنوب والشامل أو بني الجنوب والجنوب - مقابل سلسلة من القضايا املعقدة التي 

 تنحو إىل التناقض: التحديات الناشئة عن هوية متنامية وتنوعية، عرقية وقومية ودينية ولغوية، )قضايا( التعصب الديني املتعدد،

 والعنرصية وكره )عداء( األجانب؛ القضايا املتعلقة باالندماج الثقايف واالقتصادي للمهاجرين يف بلد اللجوء؛ متثالت رعايا املهاجرين وبلدانهم

 األصلية، أشكال الرتميم لبلد املنشأ الناتج عن فقدان السكان الحاصلني عىل درجة أعىل من املؤهالت التعليمية واملهنية، من بني أمور

.أخرى

 تقليدياً، يعتمد منظور الهيمنة الذي يدعم قراءة املوضوعات املربزة عىل أساس املراجع املنتجة يف البلدان املركزية من وجهة نظر اقتصادية 

 وتكنولوجية - “الشامل”، بعيداً عن املعنى الجغرايف. يحدث هذا حتى عندما نتحدث عن الباحثني ومراكز دراسات البلدان املهمشة، بالنظر

.إىل الهيمنة القوية ملنظور “املركزية األوروبية” يف عملية التدريب ووجهات نظر التحليل

 وبهذه الطريقة ، يتم التعامل مع البلدان املهمشة ورعاياها وفق منظور اختزايل ووصمي، مبا أن”النموذج” الحامل المتياز املجتمع والدولة

ا كمرجع .يقوم باعتبارأغنى البلدان وأكرثها هيمنة سياسيً

 يتم الكشف عن مثال منوذجي عندما يتم التفكري يف العملية املذكورة من مفاهيم الجذب والتنافر فيام يتعلق ببلدان املنشأ واملقصد 

 لألشخاص الذين يهاجرون، نظرًا ألنه يتم العمل عىل هذه املفاهيم، بشكل عام، بطريقة ال لبس فيها وثنائية التفرع، فإن الديناميكيات

 العالئقية التي متيز تنقل املهاجرين تصبح غري مرئية، يف الواقع ال يحتوي البلد األصيل عىل عنارص التنافر فحسب - وهذا هو السبب يف أن

ا ما يرص عىل الحفاظ عىل عالقته معه ويحاول إىل حد ما، تحويله إىل منطقة املقصد، باإلضافة إىل تحميله بعيداً عن املامرسات  املهاجر دامئً

 األخرى التي تهدف إىل إبقائه “حارضاً يف الغياب”. من ناحية أخرى ، فإن ما يدعى بالدول الجاذبة لديها مجموعة من املواقف التي تخلق

 قيوًدا وحدوًدا لإلدماج االجتامعي املناسب للشخص املهاجر. لذلك ، فإن االفرتاضات االختزالية التي تدعم مفاهيم التنافر واالنجذاب تنتهي

.يف نهاية املطاف بإخفاء تعقيد العالقات بني املهاجرين واألقاليم التي ينسجون فيها حركتهم

 يف ضوء هذا املثال والكثري غريه، من الرضوري بناء مفاهيم ومناذج ودراسات وتجارب جديدة حول ظاهرة الهجرة ، وال سيام ما يحدث بني

.بلدان جنوب العامل

 يسلط مصطلح )الدول الالمركزية - املهمشة( الضوء عىل أهمية اعتبار املساواة والتنمية والوصول إىل الحقوق أساسية للسكان املهاجرين. 

 نسلط الضوء أيًضا عىل أهمية توجيه مسارات ووجهات نظر أولئك الذين يهاجرون ، وإعطاء دور جوهري ملوضوعات هذه العملية

.واالهتامم بالخصائص الدقيقة والذاتية التي تعززها التجارب

ا ، ال نركز عىل مسألة إعداد التقارير )التبليغ، التوثيق( عىل الرغم من إدراكنا ألهميتها يف جوانب معينة،  يف الواقع ،  كام هو الحال دامئً

 فإن النهج الرئييس الذي نسعى  إىل توجيهه هو إبراز التجارب التي تشري إىل بدائل للتحديات التي متيز الهجرة فيام بني بلدان الجنوب يف

.مجاالت املساواة والتنمية والوصول إىل الحقوق

 إضافًة إىل ،Periferias 8 وبالتايل ، فإننا ندعو األشخاص والجامعات واملؤسسات املكرسة للعمل مع موضوع الهجرة للمساهمة يف بناء 

 مساهامت من مختلف أشكال التعبري عن روايات املهاجرين )الشهادات ، التصوير الفوتوغرايف ، األدب والشعر ، الفنون البرصية والفيديو(،

 كذلك إىل البحث األكادميي من الجنوب العاملي )ورشات العمل واملقاالت( ، سيكون من املمكن إطالق آفاق جديدة لفهم ظاهرة الهجرة
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 وقوة األشخاص الذين يهاجرون وقدراتهم عىل إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهونها - دون خسارة أبعاد السياق السيايس واالقتصادي

.والبيئي واالجتامعي املعقد الذي يندرجون فيه

نرجو أن نوسع نظرنا إىل الهجرة ، وهي واحدة من أكرث القضايا إلحاًحا التي يجب إبرازها ومواجهتها يف عامل اليوم

MIDEQ حول

 هو مرشوع بحثي مدته خمس سنوات ممول من قبل اململكة )MIDEQ( مركز الهجرة وعدم املساواة والتنمية فيام بني بلدان الجنوب

 MIDEQ وتقوده جامعة كوفنرتي. يوضح ، )GCRF( من خالل صندوق أبحاث التحديات العاملية ، )UKRI( املتحدة للبحوث واالبتكار

 إىل تحويل الفهم الحايل MIDEQ العالقات املعقدة واملتعددة األبعاد بني الهجرة وعدم املساواة يف سياق الجنوب العاملي. تهدف

 واملستقبيل لهذه العالقات من خالل تحقيق الالمركزية يف إنتاج املعرفة حول الهجرة وعواقبها من شامل الكرة األرضية إىل البلدان التي

ا عىل األدلة للعالقات بني الهجرة MIDEQ تحدث فيها معظم الهجرة. باالعتامد عىل تجربة وخربة رشكائنا يف 12 دولة ، تبني  فهاًم قامئً

.وعدم املساواة والتنمية

 هدفنا النهايئ هو تفكيك االفرتاضات السائدة حول سبب هجرة الناس وعواقب الهجرة ، وتعميق املعرفة وفهم العالقات بني الهجرة وعدم 

 املساواة والتنمية يف بلدان الجنوب. نقوم بذلك من خالل بناء إطار بحثي للهجرة يف جنوب الكرة األرضية قادر عىل تحدي الروايات السائدة

    وترجمة هذه املعرفة إىل سياسات ومامرسات ملموسة تعمل عىل تحسني حياة املهاجرين وأرسهم واملجتمعات التي يعيشون فيها. اعرف

www.mideq.org املزيد عىل

التوجيه التحريري
 متتلك املجتمعات املهمشة يف محورها مظهًرا من مظاهر وتقدير قوة الضواحي. يجب عىل مقرتحات التعاون املقدمة النظر يف هذا املبدأ

.“واالمتثال له. ملعرفة املزيد ، اقرأ الـ بيان مجتمع مارْيه، بيان املجتمعات املهمشة، و “منوذج الفاعلية وتربية التعايش

 نؤكد أن مفهوم املجتمعات املهمشة عليه أن ُيفهم يف شكله املوسع، استقراًء للمنطقة الحرضية وبناًء عىل فهم حقائق املجتمعات.

 املهمشة الغري خاضعة للمجتمعات املهيمنة، وبالتايل ، فإنه يأخذ بعني االعتبار أيًضا مجتمعات: أرايض السكان األصليني ، والكويلومبوالس ،

.واألقليات الدينية والعرقية ، والغجر ، والقضايا اإلثنية والعرقية وقضايا مجتمع امليم، واللجوء والهجرة ، يف سياق أوسع لألطراف العاملية

مساهامت

 مقرتحات املساهامت باللغات الربتغالية Periferias بحلول 31 أبريل 2023. تتلقى revista@imja.org.br يجب تقديم املساهامت إىل

.واإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية ، والتي تلبي املواصفات املطلوبة يف كل فئة تحريرية. كحد أقىص ، مرة واحدة عىل منصة نرش أخرى

مقالة بحد أقىص 3500 كلمة ، باستثناء قامئة املراجع

ورشة عمل، إعداد تدريبي  يصل إىل 2500 كلمة

.قصة قصرية ما يصل إىل 2000 كلمة

.شهادات تصل إىل 2500 كلمة

 يحتوي عىل ما يصل إىل 10 صور ، ، Revista Periferias مقال مصور مؤلف حول هذا املوضوع ، مع األخذ يف االعتبار التوجه التحريري لـ

.مع نص متهيدي

 الفنون املرئية: إنتاج صور تأليفية أو عن عمل فني تأليف - رسوم متحركة ، رسوم متحركة ، كاريكاتري ، جرافيتي ، رسم ، نقش ، نقش

 خشبي ، تدخالت فنية ، تدخالت يف املساحات أو غريها من التعبريات - مصحوبة بنص متهيدي. يجب إرسال الصور بدقة منخفضة للنظر

.فيها. يف حالة املوافقة ، سنطلب املواصفات الفنية ألغراض النرش


