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تبديل  إىل  والالجئون  نحن  عملنا  متحور  إعادة  يف  وُيحَتاُج  هذا، 
يف طريقة التفكري، غري أنَّه ميكننا أيضاً إجراءات تلبس لكلِّ حالٍة 
الالجئني  لَُبوسها يف تدرسينا وبحوثنا ومامرستنا. وتحتاج دراسات 
الدارسني  من  كثري  إىل  املعرفة  فروع  من  فرٌع  هي  حيث  من 
عىل  يعينونا  ليك  اللجوء  يف  سابقة  خربة  لهم  الذين  والباحثني 
لني، وليك تندمج  إعادة النظر يف التاريخ والسياسة من وجهة املتنقِّ
املحلية هي  للمناطق  والعابرة  الوطنية  للحدود  العابرة  الروايات 

وقصص اندماج الالجئني التي هي أشيع منها. 

هون بها النظر إىل  وميكن لألساتذة أْن يستنبطوا جداوَل قراءٍة فيوجِّ
لني. وميكن للمزاولني العاملني  الدراسات يف التاريخ وتجارب املتنقِّ
’والسكان  لني  املتنقِّ من   ً كالَّ يساعدوا  أن  االجتامعي  لإلندماج 
املحليني‘ يف املجتمعات املحلية عىل أْن يشعروا بالراحة يف مجتمع 
أْن  للامنحني  وميكن  أهله.  يساوون  رشكاٌء  لوَن  املتنقِّ فيه   ٍ متغريِّ

لني ومن  يتغلَّبوا عىل خوفهم من الباحثني يف شؤون الالجئني املتنقِّ
ها  املزاولني يف تنمية املجتمع املحيل، ليك مُيوِّلوا املشاريع التي ُيِعدِّ
أخرياً،  لهم.  ُتعدُّ  والتي  اللجوء  يف  سابقة  خربة  لهم  الذين  الناس 
ميكن للمؤسسات التي تساهم يف امليدان أْن تفعل أكرث مام تفعله 
ني.  امُلختصِّ من  اللجوء  يف  سابقة  لهم خربة  َمن  توظيف  يف  بكثري 
فليست املسألة هاهنا نقصاً مبا ُيحَتاج إليه؛ إذ ما يزال عدد الناس 
املدربني مهنياً وذوي الخربة وَمن لهم تجربة يف الهجرة القرسية 
من مصدرها األصيل يزداد. ولو كانت باربارا هاريل-بوند عائشًة 

ٍل يف هذا االتجاه.  لهتفت استحساناً بتبدُّ

 afabos@clarku.edu أنيتا فاُبس 
قٌة  بروفيسورة يف التنمية الدولية واملجتمع الدويل والبيئة، ومنسِّ

 يف برنامج الالجئني والهجرة القرسية واالنتامء بجامعة كالرك.
http://bit.ly/ClarkUni-RefugeesForcedMigration

إنشاء تقارير الشهود الخرباء: إرُْث باربارا
مايا غرَندِلر

إن ُذِكرَت أهمية التفصيل والدقة البالغة يف أثناء تحضري تقارير الشهود الخرباء فليس للمغاالة يف ذكرها 
مجال. 

ملَّا كانت باربارا أقامت يف عدد من البالد األفريقية وأجرت فيها 
بحوثاً، َعِمَلْت كثرياً عمل الشاهدة الخبرية يف قضايا اللجوء. وكان 
ُينِشُئه  الذي  املحتمل  بالخطر  صلة  له  ذلك  يف  تعمله  ما  أكرث 
صلة  له  كان  عملها  إنَّ  غري  األنثوية،  التناسلية  األعضاء  تشويه 
أحياناً مبواضيع أخرى منها بند وقف حامية الروانديني يف أوغندا 
من  جنسية  له  ليس  َمن  عىل  الذي  االضطهاد  خطر  احتامل  أو 
الشهادة  صوغ  إحسان  أنَّ  باربارا  وعند  مر.  يف  الفلسطينيني 
“َكَسَل  مرٍة  بعد  مرًة  شكت  وقد  اللجوء.  طلب  قبول  ِعاَمُد  هو 
املمثلني  عىل  الغضب  من  تفور  كانت  ما  وكثرياً  امُلسَتْطِلعنَي”، 
هم  بتعاونهم  جيدة  شهادة  إخــراج  عن  ين  املقرِّ القانونيني 
قوا طالبي اللجوء  ليهم، وعىل متَّخذي القرارات الذين ما صدَّ وموكِّ

مامَّ يف قصصهم من ‘تناقض’. 

وكانت باربارا تدأب يف أْن ُتعِمَل نفسها يف إخراج شهادة جيدة 
الرفق  بني  تجمع  باربارا  وكانت  بالتفاصيل.  اهتامم  لها  وكان 
امُلْسَتطَلعنَي عىل إخبارها ما تحتاج إىل معرفته.  َدلِّها  دة يف  والشِّ
الصحيحة  كالتواريخ  تفاصيَل  ’التفاصيل‘  كلمة  عندها  َعَنْت  وما 
القرارات  ُمتَّخذي  يقود  أن  ميكن  استذكارها  عن  العجز  أنَّ  )مع 
التي  التفاصيل  ولكْن  به(1  موثوق  غري  الطلب  صاحب  عدِّ  إىل 

ومبجتمعهنَّ  وبُأرَسِهنَّ   ، وبتعليمهنَّ النساء  تعتقده  مبا  صلة  لها 
إذ  األصلية.  بالدهنَّ  يف  االجتامعية  الحياة  وبديناميَّات  املحيل، 
كانت باربارا تويل اهتامماً خاصاً مبجموعات النساء العرقية ومبا 
يحيط بالبالغات وبالزواج من عادات يف مجتمعهنَّ املحيل، فكلُّ 
ذلك ميكن أنَّ يؤثر يف احتامل خطر أن ُيعاىَن من تشويه األعضاء 
التناسلية األنثوية. وانصبَّ تفكري باربارا عىل ما يعانيه أفراد أرس 
النساء ووجهات نظرهم يف تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، ال 
سيَّام النساء منهم، وليس هذا فحسب، بل انصبَّ تفكريها عىل 
ذلك وعىل وجهات نظر أزواج النساء وأرسهم. وكانت تتنبَّه إىل 
إىل  طريقاً  فتشقُّ  وتقيِّدها،  دة  امُلعقَّ األرسية  والعالقات  األسامء 

إدراك قوة تأثري الديناميَّات فيها. 

باربارا  شقة  يف  أياٍم  ة  عدَّ عىل  املقابالت  َتْجِري  كانت  ما  وكثرياً 
بأكسفورد، ويكون فيها متدرب يكتب ما يقال عىل ما هو عليه. 
ثم إنَّ باربارا كانت تعرف نفس املرء كيف ُتَطْمن، فُيؤَخذ عندها 
م من الطعام والرشاب اليشء الكثري  من الراحة الحظ الوفري وُيقدَّ
وُيتَجاَذُب من الحديث ما هو خفيف، هذا بني جوالت املقابلة، 
قول  أهمية  ة  وشدَّ الشهادة  ِعَظم شأن  أيضاً  د  تؤكِّ كانت  ولكنَّها 
بكالم  تقول  وكانت  اسُتطيَع،  ما  تفصياًل  رها  وتذكٌّ فيها  الصدق 
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ْهل بها خرٌي  واضح املعنى إنَّ االعرتاف بنسيان بعض الحقائق أو الجَّ
من اختالق التفاصيل. 

وكان من ُقَوى مقاربة باربارا أنَّها كانت تستطلع أيضاً أرسة طالب 
اللجوء أو أفراداً من مجتمعه املحيلِّ كلام استطاعت السبيل إىل 
ذلك، بنفسها أو بالهاتف، فتستأجر مرتجاًم فورياً كلام دعت حاجة 
التي  ومنها  صعوبة،  فيها  التي  األحاديث  من  تحاشت  فام  إليه. 
تجول فيها هي وأفراد األرس املستنكرين أو الراغبني عن املساعدة؛ 
ل يف الغالب بتسلسل أسئلتها معلوماٌت ُيْنَتَفُع بها يف دعم  إذ ُيحصَّ

قضايا طالبي اللجوء. 

ولقد بنت يف ِعْلِمها مبوضوع تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ويف 
بحثها فيه عىل مصادر ثانوية، وعىل دراية خرباء آخرين ومزاولني 
التي كانت  الخبري،  الشاهد  تقارير  بهم. وكان من  لها صلة  ن  ممَّ
استئناف  إجراءات  يف  دلياًل  املحكمة  إىل  وترفعها  باربارا  تخرجها 
طلب اللجوء، ما هو بالحقِّ طويٌل -أي كانت متلؤ يف الغالب نحواً 
طالب  فلكلِّ  بنفسه،  قامئاً  بحثاً  التقرير  فيكون  صفحة-   20 من 
باربارا تبدأ  البلد األصيل مخصصة له. وكانت  لجوٍء معلومات يف 
التقرير بأن تعرض بإيجاز من التأهيل والخربة التي عندها ما يثري 
الحاَل   ُ وُتبنيِّ املوضوع  يف  مة  مقدِّ م  ُتقدِّ ثم  اإلعجاب،  النفس  يف 
االجتامعية والثقافية والسياسية واالقتصادية التي يقع فيها تشويه 
األعضاء التناسلية األنثوية وذلك يف البلد األصيل الذي هو موضوع 

، مع تصويب انتباهها  م حال طالب اللجوء الفرديِّ البحث. ثم ُتقوِّ
كاحتامل  الالجئ،  صفة  بإقرار  صلة  لها  التي  املسائل  إىل  خاصًة 
خطر االضطهاد، وقدرة دولة املنشأ عىل الحامية، ووجود ما يحلُّ 
ظ عن  تتحفَّ باربارا  كانت  أو عدمه. وقد  الداخلية  الحامية  محلَّ 
اإلقرار بأيِّ ُشْبَهة؛ فنعم هي رغبت يف مساعدة طالبي اللجوء ما 
استطاعت إال أنَّها كانت تعلم أنَّ أقرب سبيل إىل ذلك هو إخبار 

ه فال مُيَاُل إىل جانب دون آخر. الخرب عىل حقِّ

إنَّ  أال  الالجئ،  تحصيل صفة  الناس عىل  من  كثرياً  باربارا  أعانت 
مهارتها وَحَذاقتها وخربتها ملفتقدٌة أشدَّ االفتقاد. لكنَّ إرثها باٍق يف 
ما ميكننا أن نأخذه عن طرائقها، ويف صفحات ِوبِّ املنظمة التي 
اِكسايل  اِن  ستها إلعانة الالجئني إعانة قانونية، واسمها رايتس  أسَّ
البلد  خرباء  فيها  ُمْدَرٌج  جداول  فيها  ومامَّ   ،)Rights in Exile(

األصيل ومشورٌة يف مواضيع خاصة.2 
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ة القطار بأكسفورد يف ُجزٍء من مهرجان أكسفورد للفنون. وُكِتَب يف كل جانب من جوانب الصورة الكلامت اآلتية: ُعرَِضت صورة باربارا هذه بلوحة إعالناٍت ُقرَْب محطَّ

أشكر لك إعانتي عى النجاة من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يف نيجرييا.
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