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هل إجراء البحوث يف ‘املناطق الساخنة’ ُمْفرٌَط فيه؟ َمَساِئُل أخالقيٌَّة يف ُجُزِر 

كارِتريت
يوهاِنس لوتز

جذب وضع سكان جزر كارتريت، الذين تيَّزوا كثرياً بأنَّهم أول ‘الجئي تغريُّ املناخ’، كثرَي اهتامٍم بإجراء 
البحوث عليه. فام تأثري هذا االهتامم؟ وهل التقيُّد باألخالقيَّات املتعارفة ُمحَسٌن؟ 

أجريـت قبـل بضـع سـنوات، يف جـزٍء مـن بحثـي يف الهجـرة 
التـي لهـا صلـة بتغـريُّ املنـاخ، دراسـة تجريبيـة دارت حـول 
أفضـل ُسـُبِل التفاعـل مـع األفـراد واملجتمعـات املحليـة يف 
الجـزر املرجانيـة النائية يف شـاميلِّ وشـاميلِّ رشقـيِّ بوغانفيل، 
الجديـدة.1  غينيـا  بابـوا  وهـي منطقـة ذات حكـم ذايت يف 
وقـد ُاْخِتـرَي هـذا املوقـع تحديـداً بعـد إجـراء بحـٍث ميـداين 
سـابٍق2 يف اقرتاحـات جاء فيها أنَّ سـكان الجـزر يف هذا الجزء 
ـاً بارتفاع مسـتوى سـطح  مـن العـامل قـد يتأثـرون تأثُّـراً خاصَّ
دٌة  البحـر الـذي لـه صلة بتغـريُّ املناخ وأسـباب حدوثـه متعدِّ

وتختلـف يف املحيطـات عـىل حسـب املوقـع.3 

وعـىل امتداد عدد من األسـابيع، شـملت الدراسـة التجريبية 
مشـاركني يف البحـث )مـن كلٍّ مـن املهاجريـن واملضيفـني يف 
املجتمعـات املحليـة األصليـة ومجتمعات املقصـد( يف مواقع 
هـا جزيرة تولـون املرجانية، املعرفة باسـم  مختلفـة، مـن أهمِّ
جـزر كارتريـت أو كيلينيـالو، وهـي مجموعـة ُجـُزٍر نائيـٍة 

 . منخفضة

مـن  واسـٍع  اهتـامم  إىل  الِويـب  يف  البحـث  نتائـج  وتشـري 
وسـائل اإلعـالم بالجـزر املرجانيـة وباالنتقال القـرسي الحايل 
انها الـذي يزيـد عددهـم عـىل ألفـي نسـمة  ـع لسـكَّ واملتوقَّ
مـن جـرَّاء خطـٍر وشـيٍك: خطـر الفيضـان أو الَغْمـر الدائـم. 
وبإيجـاٍز أقـول: يظهـر أنَّ مـا تنـرشه وسـائل اإلعـالم جعـل 
ثـاً يف  جـزر كارتريـت إحـدى أكـرث املناطـق امُلهتـمِّ بهـا تحدُّ
شـأنها عامليـاً، فضـاًل عـىل مواضيـع رئيسـية ُتكَتـب يف أمرهـا 
تنرشهـا وسـائل اإلعـالم العاملية الكـربى.4 ونظـراً لوجود ميٍل 
محـدٍد يف النـرشات اإلخباريـة إىل التمثيـل بعناويـن مثـرية 
للعواطـف مـن مثـل ‘أْطَلْنِطُس املحيـط الهـادئ: أول الجئي 
كارتريـت  ان جـزر  الوصـف يف سـكَّ املنـاخ’5 ولتكـرار  تغـريُّ 
بأنَّهـم ‘أول الجئـني بيئيـني’ يف العـامل أو ‘أول الجئـي التغـريُّ 
املناخـي’، كان مـن أسـباب إجـراء الدراسـة التجريبيـة املزيد 
ـل سـكان الجـزر  التـي ُيفضِّ مـن املعرفـة يف أمـر الصفـات 
أنفسـهم أن يوصفـوا بها أو الكيفيَّة التـي يحبون أن يتحدثوا 

بهـا هـم عـن حالهم.6 

أثـارت الدراسـة التجريبيـة من األمور األخالقيَّة أسـئلًة ومسـائَل 
ذات شـأن، ومنها:

كيـف تفهـم املجتمعـات املحليـة االهتـامم الخارجـي الكثري   
وامُلسـتَمرَّ فيـه بوضعهم؟ 

أِمـَن املمكـن اإلفـراط يف البحـث باملواقـع أو السـكان املهم   
يطـرق  أْن  أو  النَّـاس  يؤثـر هـذا يف  أْن  وكيـف ميكـن  بـه، 

النتائـج؟ 

هـل مـن كمٍّ ‘مثـايلٍّ’ للبحث؟ فنظراً إىل ما ليس يف الحسـبان   
املجتمعـات  يف  البحـوث  ُتحِدثهـا  أْن  ميكـن  تأثـرياٍت  مـن 
املحليَّـة التـي يف ‘املناطـق السـاخنة’ التـي تشـهد الهجـرة، 
ـة تقليـل البحـوث عـىل زيادتهـا؟ هـل األحسـن أن ترجـح كفَّ

هـل تسـتفيد املجتمعـات املحليـة يف األماكـن التـي يصعب   
الوصـول إليهـا باكتفاٍء مـن الدعاية اإلعالمية وهـل يرد إليها 

كل مـا يخـرج مـن البحـوث من نتائـج وحواصل؟ 

رة، امُلسـتَمرُّ فيهـا مـع مرور    أميكـن للزيـارات البحثيـة امُلكـرَّ
عـات ال تأخـذ بواقـع الحال  الوقـت، أن تـؤدي إىل َنْسـِج توقُّ
تـدور حـول ُوُروِد مسـاعدة مسـتقبلية محتملـة عـىل مـا له 
صلـة بالتكيُّـف أو االنتقال أو إعادة التوطـني أو الدعم املايل 

أو كل ذلـك يف آٍن معـاً؟ 

رة ‘التملمَل مـن البحث’، وهل    هـل تسـبب املقابالت املتكـرِّ
ر ِذكرُها شـيئاً فشـيئاً يف  ُد األسـئلة امُلكـرَّ ميكـن أْن يؤثـر تعـوُّ

نتائـج البحـث أو أْن تحرفها عن مسـارها؟

هـل تسـاهم الدعاية يف آخر املطاف يف حامية املسـتضعفني   
ـع، أم أنَّ املسـتضعفني يف  بتعريـف أوضاعهـم يف نطـاق موسَّ

املجتمعـات املحليـة يف حاجـة إىل االحتامء مـن الدعاية؟ 

هل ُتروِّج الدعاية ‘السياحة القامئة عىل الكوارث’؟   

 أيكـون مـن األخالقيَّـات يف بعـض الظـروف تنظيـم الوصول   
ابـة هـذا غـري مفيـٌد أو  إىل مواقـع معيَّنـة، أم أنَّ َحـْرَس البوَّ
؟  متعـاٍل أو مانـع لنشـوء املعرفـة، وبذلـك يصـري غـري أخالقـيٍّ
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اإلنسـانية    البحـوث  أخالقيَّـات  لجـان  ُتـدِرَج  أْن  أينبغـي 
بالجامعـات مبادَئ توجيهية ُمَضافـة يف إجراءات األخالقيَّات 
ببحوثهـا )ومـن ذلك، ضامن أْن ُيطَلَع املشـاركون يف البحوث 
التَّزاُيـدي  اإلداري  الِحمـلُ  أنَّ  أم   ،) األقـلِّ يف  نتائجهـا  عـىل 
املرتبـط بَضْبـِط االلتـزام األخالقـي النَّامـي برسعـٍة قـد يثقل 

أو حتَّـى يعرقـل البحـوث يف املسـتقبل؟

غـري  أمـراً  وإذ قـد كانـت اإلجابـة عـىل جميـع هـذه األسـئلة 
ممكـٍن، فمـن املحتمـل أْن يكـون اإلفـراط يف اإلخبـار عـن جـزر 
كارتريـت قـد سـاهم، جزئيـاً يف األقـل، يف تقليـل إدراك القـوة 
الفاعلـة املحليـة. وال لـوَم عىل سـكان الجزر أْن افرتضـوا أنَّ الكم 
الهائـل مـن االهتامم الخارجي، املسـتمرُّ فيه من سـنني، سـيؤدي 
ال ريـبَ إىل يشء مـن الدعـم املايل أو العمـيل أو كليهام، وهو ما 
مل يحـدث يف معظمـه. ومـن هنـا أْن أثار تواتر اإلخبار يف وسـائل 

املشـكالت. اإلعالم 

التقيُّد باألخالقيات – ِمْن أجل َمْن هذا التقيُّد؟
لألعـامل  الكبـرية  الكميـة  أنَّ  باحـث،  أنـا  حيـث  مـن  عنـدي، 
ُكِتَبـت يف توظيـف املشـاركني يف البحـوث مـن  الكتابيـة التـي 

كانـت  توثيقهـا  أجـل  باألخالقيـات ومـن  التقيُّـد  أجـل دراسـة 
مسـتهِلَكًة للوقـت ومرهقـًة. ولقـد تألَّفـت اسـتامرة معلومـات 
املشـارك وموافقتـه مـن صفحـات ُكِتَبـْت فيهـا معلومـات تعالج 
أمـوراً مـن مثـل عملية اختيـار املشـاركني والغرض من الدراسـة، 
والكشـف  املعلومـات  ورسيَّـة  واملخاطـر،  الدراسـة  ووصـِف 
عنهـا، والشـكاوى والتعقيبـات عىل أعـامل املشـاركني. ونظراً إىل 
انخفـاض معـدالت التعليم ومعرفـة القراءة والكتابـة يف املنطقة 
املَْفُحـوص عنهـا، فـال بدَّ من إثارة سـؤال: هـل املعلومات الكثرية 
املطبوعـة باللغـة اإلنجليزية هـي اآللية التي ليـس بعدها آلية؟ 
ثـم إنَّه ُطِلَب إىل املشـاركني االختيار مـن مجموعة من الخيارات 
يشـريون بهـا إىل الكيفيـة التـي بهـا تسـند تعليقاتهـم إليهم. ثم 
ُطِلَب إىل املشـاركني كتابة التاريخ واالسـم يف االسـتامرة والتوقيع 
فيهـا، كل ذلـك يف حضـور شـاهد )طلـب إليـه أيضـاً أن يكتـب 
ـع يف االسـتامرة ويبـنيَّ عالقتـه باملشـارك أو ُيخـربِ  اسـمع ويوقِّ

مبزيـد معلومـات عـن نفسـه أو كال األمريـن(. 

وُنـوِوَل املشـاركون أيضـاً اسـتامرة إلغـاء املوافقـة. فأتـاح لهـم 
ذلـك إْن هـم عدلـوا فيام بعـُد عن رأيهم خيـاَر إلغـاء موافقتهم 
يف أمـر مشـاركتهم. ولكـنَّ اسـتعامل وثيقـة إلغـاء املوافقة لكان 

ُجَزيرَتا هوين األوىل )األدىن إىل الناظر( وهوين الثانية يف ُجُزر تولون املرجانية
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أنشـأ عقبـات عمليـة صعبـة لـكلِّ سـاكٍن يف الجـزر راغـٍب 
يف إلغـاء موافقتـه السـابقة، ذلـك إْن وضعهـا يف ذهننـا أنَّـه 
حـني كانـت الزيـارة البحثيـة مل يكـن يف الجـزر املرجانيـة 
كهربـاء أو بريـد إلكـرتوين أو بنيـة تحتيـة للهواتـف الذكيـة 
أو مكتـب بريـد أو عبَّـارات منتظمـُة املواعيـد. ويف هـذه 

الحالـة مـا ورد إلينـا مـن اسـتامرات اإللغـاء يشٌء. 

نـت بيـان ِحْفـِظ الرسيَّـة  وُنـوِوَل أيضـاً اسـتامرٌة ثالثـُة تضمَّ
االسـم  فيـه  ُيكتـب  أْن  وطلـب  الشـفويِّني،  للمرتجمـني 
والتاريـخ والتوقيـع، وذلـك بحضـور شـاهد يكتـب اسـمه 
ـع املرتجـم الشـفوي عـىل االسـتامرة  ـع أيضـاً. فـإْن وقَّ ويوقِّ
الجامعـة[  ]اسـم  مبـا يف  “االلتـزام  عـىل  وافـق  قـد  يكـون 
مـن مبـادئ توجيهيـة أخالقيَّـة وإجـراءات”. وهنـاك وثيقة 
رابعـة، وهـي اسـتامرة املوافقـة عـىل الظهـور يف الوسـائط 
َر بأي  املتعـددة، فـكان القصـد منها التأكـد أنَّ كلَّ أحـٍد ُصوِّ
وسـيلة يف خـالل البحـث موافـق عـىل أْن ُتسـتعَمل صـوره 
يف “املـواد الرتويجيـة والتعليميـة والتحريريـة، ومـن ذلـك 
املنشـورات واملـواد التسـويقية ومقاطـع الفيديـو والتلفـاز 
واألخـرية،  الخامسـة  الوثيقـة  وهنـاك  باإلنرتنـت”.  والبـثُّ 
وهـي إذن التصويـر يف املوقـع، وهـي اسـتامرة يطلـب بهـا 
إىل املوقعـني عليهـا السـامح للباحـث بتصويـر ممتلكاتهـم 

بالفيديـو.  أو  ر  بالصـوَّ

مـن الوجهـة العمليَّة، الظاهـر أنَّ الوفـاء بالطلبات اإلدارية 
االستشـارية  اللجنـة  فرضتهـا  التـي  البحـث  ألخالقيَّـات 
ألخالقيـات البحـوث اإلنسـانية بالجامعـة وقسـم اإلعـالم يف 
املعهـد أمـٌر ُيِعيـُق التفاعل بني الباحث واملشـارك. وبعد أْن 
مـٍة بسـيطة ليشٍء مـن الثقة، ظهـر أنَّ تصميم  سـت مبقدِّ أسَّ
االسـتامرات التي تحتاج إىل تشـاور ورشح وفهم وتوقيعات 
ن الدراسـة  اً فورياً من دوافـع البحث وتضمُّ كثـرية ُيِثـرُي شـكَّ
مصلحـة النـاس يف صميمهـا بالحـقِّ مـن عدمهـا. ولقـد بـدا 
حـذر املشـاركني واضحـاً يف نظرتهـم إىل مـا وراء الحاجة إىل 
ر أْن  هـذا القـدر مـن اإلجـراءات القانونيـة. وللمـرء تصـوُّ
تكـون الزيـارات اإلعالميـة املكثَّفة السـابقة قد سـاهمت يف 
زرع هـذا الشـك. ومـن هنـا رمبـا يكـون اإلفـراط يف اإلخبار 
اً  سـاً خاصَّ سـني توجٌّ قـد أسـهم يف جعـل سـكان الجـزر متوجِّ

مـن املوافقـة األخالقيـة املكتوبة. 

وبإيجـاز أقـول: أثـار إجـراء الدراسـة أسـئلة عديـدة. ومنها 
املعـارصة  البحـوث  أتصـبُّ أخالقيَّـات  املثـال،  عـىل سـبيل 
ُجـلَّ اهتاممهـا قبـل كلِّ يشٍء عـىل حامية مصالح املشـاركني 
يف الدراسـات؟ أمَّ أنَّ املؤسسـات الرَّاعية تسـتثمر يف الغالب 

يف حاميـة مصالحهـا التـي لهـا صلـة بُسـْمعتها الطيِّبـة، وال 
سـيَّام يف ضـوء البيئـة القانونيـة التـي يكـرث اليـوَم التنـازع 
عـىل  حقـاً  املـرُء  يحصـل  أن  ميكـن  وهـل  تدريجيـاً؟  فيهـا 
’موافقـة كتابيـة خارجـة عـن علـم‘ يف البحـوث التـي تدور 
جامعيـًة  ثقافـًة  الحـال  واقـع  كان  ولـو  ريـن،  املهجَّ حـول 
والتقليـد  محـدودٌة  والكتابـة  القـراءة  عـىل  فيهـا  الُقـْدرُة 
)وأوجـه  املشـرتك  القواسـم  هـي  مـا  ثـم  متـنٌي؟  الشـفوي 
اإلعـالم؟  وأخالقيَّـات  البحـث  أخالقيَّـات  بـني  االختـالف( 
وأخـرياً، عـىل الرغـم مـن نـرش أخبـار جـزر كارتريـت نـرشاً 
شـاماًل، يظهـر أنَّـه ال يوجـد نسـبياً إال القليـل مـن البحـوث 
التـي  املؤلَّفـات  يف  متاحـٌة  األصليـة  املنهجيـة  التجريبيـة 
اسـتعرضها النظـراء. والظاهـر أنَّـه نعـم قـد أْفـرَِط يف زيارة 
جـزر كارتريـت أو يف اإلخبـار عنهـا، لكـنَّ القطـع بأنـه قـد 
أْفـرَِط فيهـا البحـث، إْن ُطبِّـق تعريـف دقيـٌق للبحـث، أمٌر 

مبهـٌم فيـه ُشـْبهة. 

jluetz@chc.edu.au يوهاِنس لوتز 
ق يف الدراسات العليا ورئيس بحوث، كليَّة  ، منسِّ محارٌض رئييسٌّ

كريستيان هرييِتج يف بريسبان www.chc.edu.au؛ وأكادمييٌّ 
مساعٌد يف كلية العلوم االجتامعية بجامعة نيو ساوث ويلز يف 
 https://socialsciences.arts.unsw.edu.au سيدين

1. يشكر امُلؤلِّف لبونيفاس واداري مدَّ يد العون يف البحث ببوغانفيل، ولِجون كوِنل وِبْن 
مايرز تعليقاتهام املفيدة. ويعرتف املؤلِّف أيضاً مِبِنَّة جامعة ساوث إيست ويلز بسدين 

مة الدولية للرؤية العاملية.  وامُلنظَّ
 Luetz J M )2008( ’Planet Prepare: Preparing coastal communities in .2

 Asia for future catastrophes‘, Asia Pacific Disaster Report, World Vision
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www.wvi.org/asia-pacific/publication/planet-prepare
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 and Changing Livelihoods in the Western Pacific‘, The Contemporary
 Pacific, 27)1(, 1–36

ُة يف غريبِّ املحيط  )الجزر الضعيفة: تغريُّ املناخ والتغريُّ التكتوين وُسُبُل املعيشِة املتغريِّ
 https://core.ac.uk/download/pdf/32302769.pdf )الهادئ

 See also Bronen R )2014( ’Choice and necessity: relocations in the .4
 Arctic and South Pacific‘, Forced Migration Review issue 45

)الخيار والرضورة: أوضاع االتقال يف القطب الشاميل وجنويبِّ املحيط الهادئ(
 www.fmreview.org/ar/crisis/bronen

 Vidal J )2005( ’Pacific Atlantis: first climate change refugees‘, .5 
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 Adaptation Strategies for Coastal Communities, Springer Nature, Cham

)لسنا بالجئني وباقوَن هنا حتَّى نلفظ أنفاسنا! - التكيُّف مع تغريُّ املناخ وتجارب الهجرة 
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