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العمل مع الباحثني النظراء يف مجتمعات الالجئني

ويليام باكونزي

هناك فرصة يف أن يكون الباحثون النظراء الالجئون مصدراً حيوياً للوصول إىل مجتمعات الالجئني وتكوين
معرفة حولهم ومساعدتهم ،وال بد للباحثني الدوليني من أن يفكروا بأفضل السبل للعمل بالتعاون مع
هؤالء الباحثني من الالجئني.
ناكيڨــايل واحــدة مــن أقــدم تجمعــات الالجئــن وأكربهــا
يف أوغنــدا وقــد جذبــت اهتــام الباحثــن الدوليــن عام ـاً
بعــد عــام .وأنــا الجــئ كونغــويل أعيــش يف ناكيڨــايل
منــذ عــام  2006وامتهنــت العمــل اإلحصــايئ مــن
خــال دراســتها وشــاركت بصفتــي باحث ـاً نظــراً يف عــدة
مرشوعــات بحثيــة نفــذت يف ناكيڨــايل.
وهنــاك تحديــات كثــرة الحظتهــا يف األبحــاث الســابقة
التــي كان مــن املقــدور الحيلولــة دونهــا مــن خــال
النقاشــات املســبقة .فعــى ســبيل املثــال ،يف املرشوعــات
التــي تعتمــد عــى وضــع خرائــط للفئــات الســكانية
املســتهدفة ،قــد تحــدث أخطــاء يف الحســابات إذا مــا
اقتــر اعتــاد الباحثــن الخارجيــن عــى البيانــات اآلتيــة
مــن املصــادر الرســمية .ومثــال ذلــك أن فريقــي أوكلــت
إليــه مهمــة مقابلــة مجموعــة مــن العائــات الكونغوليــة
التــي قــدرت قاعــدة بيانــات إحــدى الهيئــات الدوليــة
عددهــا بثالمثائــة أرسة ،لكننــا عندمــا وصلنــا إىل القريــة
فوجئنــا أن عــدد األرس مل يتجــاوز خمســن أرسة.
وميكــن للظــروف املناخيــة أيضـاً أن تكــون ذات أثــر كبــر
يف كفــاءة األبحــاث .فعندمــا يســتهدف الباحثــون فئــة
ســكانية كبــرة يف وقــت محــدود قــد يفاجئهــم موســم
املطــر ويعيــق عملهــم .أ َّمــا مــن الناحيــة األخــرى ،لــو َّ
أن
هــؤالء الباحثــن الدوليــن َّ
وضحــوا تطلعاتهــم وتوقعاتهــم
وأهدافهــم فعندهــا ســيكون مبقدورهــم االطــاع عــى
الظــروف املؤثــرة يف مخرجــات املــروع ونواتجــه ومــن
ـم ســيتمكنون مــن اتخــاذ االحتياطــات الرضوريــة للحــد
ثـ َّ
مــن أي عوامــل قــد تش ـ ِّوش عــى البحــث.
وبضــان حصــول الباحثــن النظــراء عــى املعلومــات
الكافيــة حــول أهــداف األبحــاث ،ســيكونون قادريــن
عــى رشح هــذه األهــداف عندمــا يســتقطبون املشــاركني
وعندمــا يديــرون التوقعــات بعــد اســتكامل البحــث.
ومــن األمــور التــي قــد تكتســب أهميــة حيويــة كبــرة
أن يتمكــن الباحثــون النظــراء مــن ترجمــة األســئلة إىل

اللغــة املحليــة ومناقشــة موضوعــات البحــث وتوضيحهــا
والتعليــق عليهــا وإعــداد أســئلة املقابــات .فقــد اتضــح
لنــا يف إحــدى الحــاالت ،عــى ســبيل املثــالَّ ،
أن مجــرد
طــرح األســئلة عــى الالجئــن حــول العــودة إىل بلدانهــم
األصليــة كان مصــدراً لشــعور غــر مريــح ينتــاب األشــخاص
ا ُملقا َبلــن بــل تخلــف بعضهــم عــن مواعيــد املقابــات
ليتضــح لنــا أن ذلــك الشــعور يرتبــط بوجــود إشــاعات
مختلفــة تذهــب إىل َّ
أن كثــراً مــن الالجئــن أجــروا عــى
ً
العــودة غصب ـاً عنهــم .وقــد شــهدنا أيض ـا حــاالت وافــق
فيهــا الالجئــون عــى املشــاركة يف املقابــات ظنــاً منهــم
أنهــا كانــت حــول فــرص إعــادة التوطــن ،ويرجــع ذلــك
جزئيــاً إىل َّ
أن الباحــث كان أبيــض البــرة.
والتحــدي اآلخــر يتمثــل بالتغذيــة الراجعــة ،فاملشــاركون
يف مختلــف املرشوعــات البحثيــة يتوقعــون -ولهــم
الحــق بذلــك -أن َي َّط ِلعــوا عــى النتائــج ويعرفــوا
مــدى إســهامهم يف حــل املشــكالت والتحســينات التــي
يجــب إجراؤهــا نتيجــة لهــذه التعليقــات .ولذلــك،
عندمــا ُيســتَثنَى املشــاركون يف املشــاريع البحثيــة مــن
تلــك املعلومــات ،يشــعرون بخيبــة أمــل ويعــرون
عــن انزعاجهــم للباحثــن الجــدد بالقــول «لقــد قابلنــا
أشــخاصاً مثلكــم عــدة مــرات ســابقاً ولكننــا مل نــر أي
تغيــر ،رمبــا أنتــم مثلهــم؟» وعندمــا يغــادر الباحثــون
الدوليــون ،يبقــى الالجــئ النظــر يف دور ضابــط االرتبــاط
ويعنــي ذلــك أن عليــه البقــاء يف املجتمــع لــرد عــى تلــك
التســاؤالت .فعــى ســبيل املثــال ،تجــري بعــض األبحــاث
ســنوياً (كــا الحــال يف بحــث حــول تغذيــة الالجئــن
يف ناكيڨــايل) .ولــك أن تتخيــل انزعــاج النــاس عندمــا ال
يتلقــون تعليقــات أبــدا عــى أبحــاث العــام املــايض ،إذ
ُي َ
فــرَ ض إعــام املشــاركني مبــدى النجــاح الــذي تحقــق
يف البحــث الــذي شــاركوا بــه ومــا إذا كان قــد حقــق
أهدافــه مــن ناحيــة تغيــر اآلراء أو الربامــج .ويعنــي
ذلــك بالــرورة أن يكــون الباحثــون الدوليــون منفتحــن
عــى الباحثــن الالجئــن وتزويدهــم باملعرفــة الالزمــة
إليصــال النتائــج ألولئــك املشــاركني.
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وأخــرا ،يجــب إتاحــة ســبل االطــاع عــى نتائــج البحــوث
والرشيحــة الســكانية التــي اســتهدفها البحــث .فــا ينبغــي
االكتفــاء بنــر النتائــج واألبحــاث عــى اإلنرتنــت حيــث ال
يســتطيع كثــر مــن الالجئــن الوصــول إليهــا ،بــل ينبغــي أن
تصــل املعلومــات حتــى لألشــخاص الذيــن ليــس لهــم القــدرة
عــى الوصــول إىل اإلنرتنــت خاصــة ممــن كانــوا ضمــن عينــة
البحــث .ولذلــك الغــرض ،هنــاك صيــغ بديلــة للمخرجــات
التــي قــد تكــون مالمئــة أكــر وإن كانــت أكــر صعوبــة ،مــن ويليام باكونزي bakunziw@gmail.com
قبيــل املحتــوى املــريئ والبــث اإلذاعــي وتقديــم العــروض باحث نظري يف تجمع ناكيڨايل ورئيس سابق للجنة رفاه الالجئني .3
التوضيحيــة يف املؤمتــرات واالجتامعــات.

وكذلــك ينبغــي للباحثــن الدوليــن أن يعملــوا مــع الباحثــن
النظ ـراء داخــل مجتمعــات الالجئــن إذا أرادوا إج ـراء البحــوث
بفعاليــة وحساســية .ويجــب عليهــم ،عــى أي حــال ،أن يتعلموا
كيفيــة تحســن مامرســاتهم للعمــل مــع الباحثــن النظـراء كــا
يجــب أن يتعلمــوا التخطيــط ملرحلــة مــا بعــد مغادرتهــم وبقــاء
الباحثــن النظـراء.

تقدير أهمية املعارف املحلية للعمل اإلنساين :تعلم الدروس من جمهورية
أفريقيا الوسطى
بريحيت بيكوارد ولوك ديلفت

عىل املجتمع اإلنساين أن يستفيد من مجموع املعارف التي طورتها املنظامت الوطنية غري الحكومية يف
ُحسنها ويجمعها ويعززها وينرشها.
بيئات ال ِّنزاع املط َّول ثم ي ِّ

تبني تجارب منظمة كاريتاس يف جمهورية أفريقيا الوسطى مساحة للعمل اإلنساين يف املناطق التي يصعب عىل الجهات
ورشيكتها مركز التنمية ومامرسات الطوارئ َّأن املنظامت غري الفاعلة الدولية العمل فيها.
الحكومية 1لديها قدر ال بأس به من املعارف التي ميكن أن تساهم
بها يف رفد املعارف الحالية املوجودة يف القطاع اإلنساين الدويل .املعرفة املحلية :جانب رئييس من
فقد عقدت املنظمتان ورشة عمل مشرتكة يف يونيو/حزيران  2018جوانب عملية التوطني
حول نقل املعرفة اإلنسانية املحلية وتقييمها للوقوف عىل مدى يعيـب الدراسـات واألبحـاث املتعلقـة بتوطين املسـاعدات ،أي
أهمية املعرفة املحلية وكيف ميكن للمجتمع اإلنساين تحديد نقـل قيـادة توفير امسـاعدات إىل املنظمات املحليـة بـدالً مـن
املعارف الخاصة بالعمل اإلنساين وجمعها وتطويعها ونرشها إيـكال تلـك املهمـة إىل الجهات الفاعلـة الدوليةَ ،ض ُ
عـف تضمينها
لوضع االستجابات يف سياقها الصحيح وإصباغها بالصبغة املحلية 2.للمعـارف (سـواء أكانـت املحليـة منهـا أم اإلنسـانية) وإدارتهـا.
وحتى يف الحاالت التي كانت تلك الدراسـات تشير بها إىل املعرفة
ومنظمة كاريتاس يف جمهورية أفريقيا الوسطى هيئة رائدة يف املحليـة فكانـت مقتصرة على معـارف السـكان األصليين (التـي
توزيع الطعام وتعمل يف ذلك املجال بالتعاون مع برنامج األغذية عـاد ًة مـا ُتختّـزل يف املعرفـة الفنيـة مثـل أسـاليب البناء الشـعبية
العاملي يف ثالثة من املناطق الحساسة يف جمهورية أفريقيا أو املعلومـات السـياقية) وعلى املعارف التي تـدور حول املجتمع
الوسطى .وقد َو َّجهَت املعرفة املحلية التي يتمتع بها فريق العمل املحلي أو البيانـات األساسـية لألوضـاع السـائدة مثـل املعلومـات
من املواطنني ا ُملن ََّظم َة يف تطويرها للمعرفة اإلنسانية املحددة ،حـول إمكانيـة الوصـول .كام َّأن تلك الدراسـات تسـتخلص أمثلتها
فــازدادت قدرتها عىل الوصول إىل املجتمعات املتأثرة وخفض مـن بيئـات الكـوارث الطبيعية دون البحـث يف سـياقات ال ِّنزاعات
مخاطر العمليات وإثراء التفاعالت املراعية للخصوصيات الثقافية املط َّولـة .وحتـى تلـك املعرفة ،فلا ُتذ َكـر وال ُيعتَمد عليهـا إال عند
بني السلطات املحلية الرسمية وغري الرسمية باإلضافة إىل تيسري التجهيـزات واالسـتعدادات والشروع بالتخطيـط كما يحدث عند
املفاوضات مع مجموعات املتمردين .ويف جمهورية أفريقيا تقييـم الحاجـات وتحليـل السـياقات .أ َّمـا املعرفة املحليـة بالعمل
الوسطى حيث نزح أكرث من شخص من كل خمسة أشخاص اإلنسـاين ،ف ُي َ
نظ ُـر إليهـا على أنهـا بديهيـة وليـس على أنهـا قامئـة
َ
بسبب ال ِّنزاع الذي طال أمده ،يتمتع العاملون يف كاريتاس بالقدرة على األدلـة .وعلاوة على ذلـك ،قـد ُينظـر إىل بعـض مامرسـات
عىل التفاوض بشأن الوصول اآلمن إىل املجتمعات املتأثرة وإيجاد املنظمات الوطنيـة غير الحكوميـة على أ َّنهـا تنسـجم انسـجاماً
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