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التململ من البحوث امُلْنَتِشُ يف الالجئني الروانديني بأوغندا
إْكِليئوفاس كاروما

ُيظِهُر الالجئون يف مستوطنة ناكيڨايل لالجئني تلملهم من البحوث، ولكنَّ باحثًة خاَصًة عاَدت إليها زائرًة 
مرًة أخرى وبزيارتها َكَشَفت يف الحكاية عامَّ مل يكن يف الِحْسبان.

ا كان يف خـالل بحثـي لنيـل درجـة الدكتـوراه1 بـني سـنة  ملَـّ
2009 وسـنة 2013 يف شـؤون الالجئـني الروانديـني بناكيڨـايل، 
إحـدى أقـدم تجمعـات الالجئـني يف أوغنـدا، تنبَّهـت يف أثنـاء 
املقابـالت إىل كثـرٍي مـن العبـارات التـي تفصـح عـن التملمـل 
مـن البحـث. إذ غلـب عـىل شـكاوى اإلفـراط يف البحـث أْن 
ة اإلعـادة والتكـرار والفضـول غالبـاً  تـأيت مـن َجْمـٍع بـني ِشـدَّ
عـن الحاجـة يف البحـوث التـي تجـري يف املخيَّـم، فضـاًل عـىل 
الشـعور بـأنَّ البحـوث ُتْخِفـُق يف إحـداث تغيرٍي حقيقـيٍّ كبرٍي 
مقـداره أو فائـدٍة للُمقيمـنَي اللذيـن ُتجـَرى عليهـم البحوث. 
ولقـد ُينَظـُر إىل البحـوث يف بعـض الحـاالت أنَّهـا جـزٌء مـن 
قـد  الحـاالت  مـن  غريهـا  ويف  والسـيطرة.  للمراقبـة  نظـاٍم 
الباحثـني يف شـؤون حياتهـم  تنفـع  أنَّهـا  البحـوث  ُينَظـُر إىل 
وِمَهِنهـم وتـرتك شـؤون حيـاة امُلجـَرى عليهـم البحـوث -أي 
ـٍن فيهـا ذي شـأن، بغـضِّ النظر  الالجئـون- مـن دون أي َتحسُّ
عـن مسـاهامتهم يف املعلومـات والوقـت والنشـاط واملـوارد. 

الالجئـني  إعـادة  جذبـت  و2013،   2009 عامـي  وبـني 
ع ببنـد وقـف الحاميـة عـن  الروانديـني إىل وطنهـم )والتـذرُّ
والدوليـني.  املحليـني  الباحثـني  انتبـاه  مـن  كثـرياً  الالجئـني( 
ففـي جْمـٍع للبيانـات سـنة 2011، قالـت الجئة رئيسـة وهي 

نـة: غضبا

كل  خضـمِّ  يف  قصصنـا  لوا  ليسـجِّ الباحثـني  مجـيُء  “أْتَعبنـا 
الوطـن،  إىل  قرسيـة  فإعـادة  فيهـا،  نحـن  التـي  املشـكالت 
ونـوم يف األدغـال خوفـًا مـن أْن ُنسـاَق يف الليـل إىل روانـدا، 
األرايض  ُمْلـِك  مـن  وحظرنـا  الغذائيـة،  حصصنـا  وتخفيـض 
والوصـول إىل الخدمـات االجتاعيـة. ال أحـد يعتنـي بأمرنـا. 

ًا  رون معاناتنـا فِيدُيويَّ تأتـون ]أنتـم[ فتأخـذون قصصنا وتصـوِّ
وتختفـون.”

وقـال  أرسيت؟”  َبْحُثـَك  “أسـُيْطِعُم  قـال:  آخـر  الجـئ  وسـأل 
أيضـاً مشـارٌك مـن املشـاركني يف مناقشـٍة: “نـرى أنَّ الباحثـني 
مـن  مزيـداً  ُيْجـُروَن  فبذلـك  امُلـزداَدة  مـرسورون مبشـكالتنا 
األبحـاث. ...مـا نـزال نواجـه املشـكالت ذاتها عـىل الرغم من 

عـدد الباحثـني الذيـن اجتمعنـا بهـم.”

وكان أكـرث الالجئـني راغبـني عـن اسـتئامن أيِّ شـخٍص عـىل ما 
لديهـم مـن معلومـات، ألنَّهـم كانـوا يف محتاريـن خائفني من 
إجبارهـم عـىل العـودة. واعتقـد امُلْسـَتطَلُعوَن أنَّ املفوضيـة 
هـي  تآمـرت  الالجئـني  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية 
وُحكوَمَتـْي أوغنـدا وروانـدا عـىل َقـرْسِ الالجئني عـىل العودة 
َع  إىل روانـدا.2 فضـاًل عـىل أنَّ الالجئـني قـد ال يسـتطيعون توقُّ
لهـذه  وميكـن  البحثيـة،  املشـاريع  يف  مسـاهامتهم  عواقـب 
الَحـرْيُة أْن تخيفهـم وتحول دون مشـاركتهم يف آخر املطاف.3 
ففـي حالـة مـن الحـاالت، كانـت الجئـٌة أبلغـت باحثـًة أنَّهـا 
أنقـذت ناسـاً يف اإلبـادة الجامعيـة التـي وقعت سـنة 1994، 
فأخربتنـا الالجئـة مبـا نشـأ من َخَطـٍر وقلٍق إذ نـرشت الباحثة 

تهـا باسـمها وصورتهـا. قصَّ

التطوعيـة  الطبيعـة  وإثبـات  الثقـة  إنشـاء  أجـل  ومـن 
مـت بـني يـدي الالجئـني  واملعرفيـة ملشـاركة امُلْسـَتْطَلِعنَي، قدَّ
اسـتامرات للموافقـة عـن علـٍم وبيَّنـت لهم أنَّ غاية دراسـتي 
أكادمييـة. غـري أنَّـه يف مناقشـة مـن املناقشـات الجامعية قال 

أحـد املشـاركني: 

القرسيـة، هنـاك مزايـا ال ميكـن أن ننكرها من ذلك نظـراً إىل حالة 
امللـل الشـائعة مـن البحـوث وكراهيـة بعـض مجموعـات الالجئني 

للحضـور يف بحـث يضيـع وقتهم. 

ويف نهايـة املطـاف، نقـول إنَّ هـذه القضايـا األخالقيـة يف سـياق 
املجموعـات التـي مل ُيبَحـث فيها جيـداً وتلك التي أفـرط الباحثون 

أُهِمَلـت فرمبـا تـؤدي إىل تقويـض مسـاءلة  البحـث فيهـا إن  يف 
مجتمـع البحـث ومصداقيتـه يف عيـون الالجئـني إىل درجـة كبـرية. 

 naohiko.omata@qeh.ox.ac.uk ناوهيكو أوماتا 
ُف بحوٍث رئييسٌّ يف مركز دراسات الالجئني يف قسم التنمية  موظَّ
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ِك تريديـن قصصنا لتنقليهـا إىل ... الحكومة الرواندية  “نعلـم أنَّ
ـى  حتَّ الالجئـني  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية  واملفوضيـة 
هـم ُمرِسـُلوِك وأنت هنا  ]ُيخرُِجونـا مـن أوغنـدا[ قـرسًا، ال بدَّ أنَّ

تخدعيننـا بقولـِك إن غايـة بحثـك أكادميية.” 

صنَّفـوين أداًة ِبَيـِد أصحـاب املصلحـة املعنيـني الذيـن كانـوا قد 
دبَّـروا إلعادتهـم قـرساً. غـري أنني أعـدت ذكر غايتـي، وأظهرت 
وقـد  والجامعيـة.  الطالبيـة  يل:  اللتـان  الهويَّـة  بطاقتـي  لهـم 
مـن  يشٍء  إنشـاء  عـىل  امُلضاَفـة  املعلومـات  هـذه  سـاعدتني 
املوافقـة. ولكـْن  اسـتامرات  األمـر يف  عـوا يف آخـر  الثقـة، فوقَّ

بعـد أن كسـبت بعـض الثقـة َطِفـَق الجـٌئ َيْسـأُل:

ُ“ْقلـِت لنـا إنَّ غايـة دراسـتِك أكادمييـة. فكيـف يعيننـا هـذا؟ 
ـا يف أوغنـدا. ولكْن ال نريد العـودة إىل رواندا.  ـا مرغـوٌب عنَّ إنَّ

فكيـف يفيدنـا بحثِك؟”

العامـة  للسياسـة  بتوصيـات  سـيخرج  البحـث  أنَّ  فبيَّنـتُ 
بغيـة التأثـري يف السياسـة العامـة لـيك تعالـج مسـألة اإلعـادة 
القرسيـة إىل الوطـن، وكان الظاهـر أنَّ هذا التِّْبَيـاَن مل ُيرِْضِهم 

. لبتَّة ا

الباحثـون  وعدهـم  التـي  بالوعـود  ـني  مهتمِّ الالجئـون  وكان 
بهـا. وقالـوا إنَّ بعـض الباحثـني يعدونهـم بإرسـال تعقيبـات 
دراسـيٍة  مبَِنـٍح  يعدهـم  وبعضهـم  املؤمتـرات،  إىل  ودعـوات 
حـاًل  سـُيوِجُد  البحـث  بـأنَّ  يعدهـم  وغريهـم  ألطفالهـم، 
قهـم ألنَّهـم يختفـون فـور  ملشـكالت الالجئـني. »مل أعـد أصدِّ
حصولهـم عـىل ِقَصِصنا. فـإذا تتبَّعتهـم واتصلت بهـم بالهاتف 

فـال يجيبـون،« هـذا مـا قالـه أحـد امُلْسـَتْطَلعنَي. 

ـني أيضـًا بتأثـري األسـئلة الدائرة حول  وكان امُلسـَتْطَلُعون مهتمِّ
إحجامهـم عـن العـودة إىل روانـدا، بقولهم إنَّ من األسـئلة ما 
رهـم مبـا عانـوه من قبـُل ومبـا كان فيهم من رضر نفسـاين.  ذكَّ
بالكيفيـة  األسـئلة  بعـض  رتنـي  “ذكَّ امُلسـتجيِبنَي:  أحـد  فقـال 
التـي ُقِتَلـْت بهـا زوجتـي وأطفايل يف روانـدا. إنها أسـئلٌة تعيد 
إىل ذاكـريت ذكريـاٍت فظيعـٍة. حتَّى إنَّ الباحثـني، مع كل ذلك، 
إلينـا  أَعـاَدت  ليعلمـوا  أحوالنـا  متابعـَة  أنفسـهم  يكلِّفـون  ال 
العافيـة بعـد الـرضر النفسـاين الـذي أوقعـوه فينـا مبقابالتهم 
أم ال؟” فينبغـي للباحثـني يف حـاالٍت كهـذه أْن يدميـوا البحـث 
بـوا  عـن طـرق إفـادٍة فوريـٍة - كالنُّْصـِح والتَّحفيـِز- وأن يعقِّ
عـىل مـا كان، بـدل أْن ينـرشوا الوعـود ويقولـوا إنهـا سـُتْنَجُز 
بعـد البحـث، فجائـٌز أالَّ ُتنجـُز هـذه الوعـود أصـاًل فـإىل أْن 

ـا تكـون الجامعـات قـد انتقلت. تخـرج نتائـج البحـث رمبَّ

انتفعوا؟ هل 
 2015 سنة  يف  ناكيڨايل  إىل  ُعْدُت  الدكتوراه،  درجة  ِنلُت  أْن  بعد 
زائرًة ألجتمع مُبْسَتِجيبي بحثي مرًة أخرى واستعلم أحدث أخبار 
من  الرغم  الحامية. وعىل  وبند وقف  إىل وطنهم  الالجئني  إعادة 
املجتمعات  يف  واندمجوا  املخيِّم  من  خرجوا  قد  الناس  بعض  أنَّ 
أْن  استطعت  الحامية(  وقف  بند  من  )خوفاً  املحلية  األوغندية 

أجتمع بأكرث املستجيبني.

البحوث  إنَّ  فقالوا  البحوث.  أمر  يف  مختلٌف  رأٌي  اليوَم  ولالجئني 
وَرَوْوا  قرساً.  منها  ُمخَرِجنَي  غري  بأوغندا  بقائهم  يف  السبب  هي 
إىل  وأشاروا  ودولياً،  محلياً  ُنرِشَت  التي  البحوث  أجزاء  من  عدداً 
منشورات نرشها مرشوع قانون الالجئني ومرشوع باربارا هاريل-

وعدد  أكادميية  ومنظامت   )Fahamu( فاهامو  اسمه  الذي  بوند 
الحكومية، كل هؤالء جاهدوا يف منارصة حقِّ  املنظامت غري  من 
ثوا أيضاً عن بعض  الالجئني الروانديني أْن ال يعادوا قرساً. ثم تحدَّ
الروانديني  الالجئني  بجدٍّ يف مشكلة  يكتبون  كانوا  الذين  الالجئني 
وما وراَء إحجامهم عن العودة. وإذ قد كانوا يرون يف األمس أمر 
البحث كله أمراً ُمفرَطاً فيه ما حلَّ شيئاً من مشكالتهم، فهم اليوَم 
ُأسِقَط سنة  ملا  املنارصين  الباحثون وغريهم من  لوال  إَّنه  يقولون 
إىل  النظر  وجهة  يف  التغريُّ  إىل  ونظراً  الحامية.  وقف  بند   2013
ع مديرو  أْن يوسِّ املفيد  البحوث، فلعلَّ من  الكامنة يف  املساهمة 

املخيَّم مدارَك الالجئني يف علوِّ شأن البحث. 
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