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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 الالجئــني وأكربهــا 
يف أوغنــدا وقــد جذبــت اهتــامم الباحثــني الدوليــني عامــاً 
بعــد عــام. وأنــا الجــئ كونغــويل أعيــش يف ناكيڨــايل 
مــن  اإلحصــايئ  العمــل  وامتهنــت   2006 عــام  منــذ 
ــاً نظــرياً يف عــدة  ــي باحث خــالل دراســتها وشــاركت بصفت

مرشوعــات بحثيــة نفــذت يف ناكيڨــايل. 

ــابقة  ــاث الس ــا يف األبح ــرية الحظته ــات كث ــاك تحدي وهن
التــي كان مــن املقــدور الحيلولــة دونهــا مــن خــالل 
ــال، يف املرشوعــات  النقاشــات املســبقة. فعــىل ســبيل املث
التــي تعتمــد عــىل وضــع خرائــط للفئــات الســكانية 
املســتهدفة، قــد تحــدث أخطــاء يف الحســابات إذا مــا 
اقتــر اعتــامد الباحثــني الخارجيــني عــىل البيانــات اآلتيــة 
ــت  ــك أن فريقــي أوكل ــال ذل مــن املصــادر الرســمية. ومث
إليــه مهمــة مقابلــة مجموعــة مــن العائــالت الكونغوليــة 
ــة  ــات الدولي ــدى الهيئ ــات إح ــدة بيان ــدرت قاع ــي ق الت
ــة  ــا إىل القري ــا وصلن ــا عندم ــة أرسة، لكنن ــا بثالمثائ عدده

فوجئنــا أن عــدد األرس مل يتجــاوز خمســني أرسة.

وميكــن للظــروف املناخيــة أيضــاً أن تكــون ذات أثــر كبــري 
يف كفــاءة األبحــاث. فعندمــا يســتهدف الباحثــون فئــة 
ــم  ــم موس ــد يفاجئه ــدود ق ــت مح ــرية يف وق ــكانية كب س
ــا مــن الناحيــة األخــرى، لــو أنَّ  املطــر ويعيــق عملهــم. أمَّ
حــوا تطلعاتهــم وتوقعاتهــم  هــؤالء الباحثــني الدوليــني وضَّ
وأهدافهــم فعندهــا ســيكون مبقدورهــم االطــالع عــىل 
ــن  ــه وم ــرشوع ونواتج ــات امل ــرة يف مخرج ــروف املؤث الظ
ثــمَّ ســيتمكنون مــن اتخــاذ االحتياطــات الرضوريــة للحــد 

ــد تشــوِّش عــىل البحــث. ــل ق مــن أي عوام

النظــراء عــىل املعلومــات  الباحثــني  وبضــامن حصــول 
الكافيــة حــول أهــداف األبحــاث، ســيكونون قادريــن 
عــىل رشح هــذه األهــداف عندمــا يســتقطبون املشــاركني 
البحــث.  التوقعــات بعــد اســتكامل  وعندمــا يديــرون 
ــرية  ــة كب ــة حيوي ــب أهمي ــد تكتس ــي ق ــور الت ــن األم وم
ــئلة إىل  ــة األس ــن ترجم ــراء م ــون النظ ــن الباحث أن يتمك

اللغــة املحليــة ومناقشــة موضوعــات البحــث وتوضيحهــا 
ــد اتضــح  ــالت. فق ــداد أســئلة املقاب ــا وإع ــق عليه والتعلي
ــرد  ــال، أنَّ مج ــبيل املث ــىل س ــاالت، ع ــدى الح ــا يف إح لن
طــرح األســئلة عــىل الالجئــني حــول العــودة إىل بلدانهــم 
األصليــة كان مصــدراً لشــعور غــري مريــح ينتــاب األشــخاص 
ــالت  ــد املقاب ــن مواعي ــم ع ــف بعضه ــل تخل ــني ب امُلقاَبل
ــاعات  ــود إش ــط بوج ــعور يرتب ــك الش ــا أن ذل ــح لن ليتض
مختلفــة تذهــب إىل أنَّ كثــرياً مــن الالجئــني أجــربوا عــىل 
ــق  ــد شــهدنا أيضــاً حــاالت واف ــم. وق ــاً عنه العــودة غصب
ــم  ــاً منه ــالت ظن ــاركة يف املقاب ــىل املش ــون ع ــا الالجئ فيه
ــك  ــادة التوطــني، ويرجــع ذل ــرص إع ــت حــول ف ــا كان أنه

ــرشة. ــض الب ــث كان أبي ــاً إىل أنَّ الباح جزئي

والتحــدي اآلخــر يتمثــل بالتغذيــة الراجعــة، فاملشــاركون 
-ولهــم  يتوقعــون  البحثيــة  املرشوعــات  مختلــف  يف 
ويعرفــوا  النتائــج  عــىل  ِلعــوا  َيطَّ أن  بذلــك-  الحــق 
ــي  ــدى إســهامهم يف حــل املشــكالت والتحســينات الت م
ولذلــك،  التعليقــات.  لهــذه  نتيجــة  إجراؤهــا  يجــب 
ــن  ــة م ــاريع البحثي ــاركون يف املش ــَتثَنى املش ــا ُيس عندم
ويعــربون  أمــل  بخيبــة  يشــعرون  املعلومــات،  تلــك 
ــا  ــد قابلن ــول »لق ــدد بالق ــني الج ــم للباحث ــن انزعاجه ع
ــر أي  ــا مل ن ــابقاً ولكنن ــرات س ــدة م ــم ع ــخاصاً مثلك أش
ــون  ــادر الباحث ــا يغ ــم؟« وعندم ــم مثله ــا أنت ــري، رمب تغي
الدوليــون، يبقــى الالجــئ النظــري يف دور ضابــط االرتبــاط 
ويعنــي ذلــك أن عليــه البقــاء يف املجتمــع لــريد عــىل تلــك 
التســاؤالت. فعــىل ســبيل املثــال، تجــري بعــض األبحــاث 
ــني  ــة الالجئ ــول تغذي ــث ح ــال يف بح ــام الح ــنوياً )ك س
ــاس عندمــا ال  ــل انزعــاج الن ــك أن تتخي يف ناكيڨــايل(. ول
ــدا عــىل أبحــاث العــام املــايض، إذ  يتلقــون تعليقــات أب
ــق  ــذي تحق ــاح ال ــدى النج ــاركني مب ــالم املش ض إع ــرَتَ ُيف
ــق  ــد حق ــا إذا كان ق ــه وم ــاركوا ب ــذي ش ــث ال يف البح
ــي  ــج. ويعن ــري اآلراء أو الربام ــة تغي ــن ناحي ــه م أهداف
ذلــك بالــرضورة أن يكــون الباحثــون الدوليــون منفتحــني 
ــة  ــة الالزم ــم باملعرف ــني وتزويده ــني الالجئ ــىل الباحث ع

ــاركني.  ــك املش ــج ألولئ ــال النتائ إليص
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ــوث  ــج البح ــىل نتائ ــالع ع ــبل االط ــة س ــب إتاح ــريا، يج وأخ
ــي  ــال ينبغ ــث. ف ــتهدفها البح ــي اس ــكانية الت ــة الس والرشيح
ــث ال  ــت حي ــىل اإلنرتن ــاث ع ــج واألبح ــرش النتائ ــاء بن االكتف
ــل ينبغــي أن  ــا، ب ــني الوصــول إليه ــري مــن الالجئ يســتطيع كث
تصــل املعلومــات حتــى لألشــخاص الذيــن ليــس لهــم القــدرة 
عــىل الوصــول إىل اإلنرتنــت خاصــة ممــن كانــوا ضمــن عينــة 
ــات  ــة للمخرج ــغ بديل ــاك صي ــرض، هن ــك الغ ــث. ولذل البح
التــي قــد تكــون مالمئــة أكــرث وإن كانــت أكــرث صعوبــة، مــن 
قبيــل املحتــوى املــريئ والبــث اإلذاعــي وتقديــم العــروض 

التوضيحيــة يف املؤمتــرات واالجتامعــات. 

ــني  ــع الباحث ــوا م ــني أن يعمل ــني الدولي ــي للباحث ــك ينبغ وكذل
النظــراء داخــل مجتمعــات الالجئــني إذا أرادوا إجــراء البحــوث 
بفعاليــة وحساســية. ويجــب عليهــم، عــىل أي حــال، أن يتعلموا 
كيفيــة تحســني مامرســاتهم للعمــل مــع الباحثــني النظــراء كــام 
يجــب أن يتعلمــوا التخطيــط ملرحلــة مــا بعــد مغادرتهــم وبقــاء 

الباحثــني النظــراء.

 bakunziw@gmail.com ويليام باكونزي 
باحث نظري يف تجمع ناكيڨايل ورئيس سابق للجنة رفاه الالجئني 3. 

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 
نها ويجمعها ويعززها وينرشها. بيئات النِّزاع املطوَّل ثم ُيحسِّ

الوسطى  أفريقيا  جمهورية  يف  كاريتاس  منظمة  تجارب  تبني 
غري  املنظامت  أنَّ  الطوارئ  ومامرسات  التنمية  مركز  ورشيكتها 
الحكومية1 لديها قدر ال بأس به من املعارف التي ميكن أن تساهم 
الدويل.  اإلنساين  القطاع  املوجودة يف  الحالية  املعارف  بها يف رفد 
فقد عقدت املنظمتان ورشة عمل مشرتكة يف يونيو/حزيران 2018 
للوقوف عىل مدى  املعرفة اإلنسانية املحلية وتقييمها  حول نقل 
تحديد  اإلنساين  للمجتمع  ميكن  وكيف  املحلية  املعرفة  أهمية 
ونرشها  وتطويعها  وجمعها  اإلنساين  بالعمل  الخاصة  املعارف 
لوضع االستجابات يف سياقها الصحيح وإصباغها بالصبغة املحلية.2 

يف  رائدة  هيئة  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  يف  كاريتاس  ومنظمة 
توزيع الطعام وتعمل يف ذلك املجال بالتعاون مع برنامج األغذية 
أفريقيا  جمهورية  يف  الحساسة  املناطق  من  ثالثة  يف  العاملي 
َهت املعرفة املحلية التي يتمتع بها فريق العمل  الوسطى. وقد َوجَّ
املحددة،  اإلنسانية  للمعرفة  تطويرها  يف  مَة  امُلَنظَّ املواطنني  من 
وخفض  املتأثرة  املجتمعات  إىل  الوصول  عىل  قدرتها  فــازدادت 
مخاطر العمليات وإثراء التفاعالت املراعية للخصوصيات الثقافية 
تيسري  إىل  باإلضافة  الرسمية  الرسمية وغري  املحلية  السلطات  بني 
أفريقيا  جمهورية  ويف  املتمردين.  مجموعات  مع  املفاوضات 
أشخاص  خمسة  كل  من  شخص  من  أكرث  نزح  حيث  الوسطى 
بسبب النِّزاع الذي طال أمده، يتمتع العاملون يف كاريتاس بالقدرة 
عىل التفاوض بشأن الوصول اآلمن إىل املجتمعات املتأثرة وإيجاد 

الجهات  عىل  يصعب  التي  املناطق  يف  اإلنساين  للعمل  مساحة 
الفاعلة الدولية العمل فيها.

املعرفة املحلية: جانب رئييس من 
جوانب عملية التوطني

أي  املسـاعدات،  بتوطـني  املتعلقـة  واألبحـاث  الدراسـات  يعيـب 
نقـل قيـادة توفـري امسـاعدات إىل املنظـامت املحليـة بـدالً مـن 
إيـكال تلـك املهمـة إىل الجهات الفاعلـة الدولية، َضعـُف تضمينها 
للمعـارف )سـواء أكانـت املحليـة منهـا أم اإلنسـانية( وإدارتهـا. 
وحتى يف الحاالت التي كانت تلك الدراسـات تشـري بها إىل املعرفة 
املحليـة فكانـت مقتـرة عـىل معـارف السـكان األصليـني )التـي 
عـادًة مـا ُتخّتـزل يف املعرفـة الفنيـة مثـل أسـاليب البناء الشـعبية 
أو املعلومـات السـياقية( وعـىل املعارف التي تـدور حول املجتمع 
املحـيل أو البيانـات األساسـية لألوضـاع السـائدة مثـل املعلومـات 
حـول إمكانيـة الوصـول. كام أنَّ تلك الدراسـات تسـتخلص أمثلتها 
مـن بيئـات الكـوارث الطبيعية دون البحـث يف سـياقات النِّزاعات 
لـة. وحتـى تلـك املعرفة، فـال ُتذَكـر وال ُيعَتمد عليهـا إال عند  املطوَّ
التجهيـزات واالسـتعدادات والـرشوع بالتخطيـط كـام يحدث عند 
ـا املعرفة املحليـة بالعمل  تقييـم الحاجـات وتحليـل السـياقات. أمَّ
اإلنسـاين، فُينَظـُر إليهـا عـىل أنهـا بديهيـة وليـس عـىل أنهـا قامئـة 
عـىل األدلـة. وعـالوة عـىل ذلـك، قـد ُينَظـر إىل بعـض مامرسـات 
املنظـامت الوطنيـة غـري الحكوميـة عـىل أنَّهـا تنسـجم انسـجاماً 

mailto:bakunziw@gmail.com
ell3sf
FMR cc


