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العمــيل  الالجئــني والدعــم  بــني متطلبــات مشــاركة  اجمــع 
ــاركة  ــادة مش ــات لزي ــض الترصيح ــدرت بع ــد ص ــا: لق لتنفيذه
ــا يف  ــاك حواجــز )مِب ــري أّن هن ــة، غ ــني يف الشــبكات الدولي الالجئ
ذلــك قيــود الســفر( تحــد مــن نجــاح تطبيــق هــذه املعايــري. لــذا، 

ــة. ــة مزدوج ــة إىل مقارب ــاك حاج هن

قــم بتمكــني شــبكات مــن أجــل مشــاركة الالجئــني ومســاهمتهم: 
ال يتشــارك الالجئــون صوًتــا واحــًدا. فنحــن منثــل مجموعــة 
ــر  ــن أن يوف ــربات. ميك ــن الخ ــر وم ــات النظ ــن وجه ــة م متنوع
إنشــاء شــبكات عامليــة يتواصــل الالجئــون مــن خاللهــا مــع 
بعضهــم البعــض منصــة لالجئــني ليــس مــن أجــل املســاهمة يف 

ــا.  ــل لقيادته ــب، ب ــات فحس املناقش
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يناقش أربعة باحثني نازحني، يتولون قيادة إجراء دراسة حول املنظامت التي يديرها الالجئون يف رشق 
إفريقيا، الفوائد والتحديات املرتبطة بأن تكون باحًثا »من الداخل«

ــاعدين  ــم مس ــني بوصفه ــن الالجئ ــون م ــّم باحث ــا ُيَض ــادًة م ع
كباحثــني  وليــس  البحثيــة،  املشــاريع  بيانــات يف  وجامعــي 
أساســيني أو قــادة بحــث. وقــد يؤدي ذلــك إىل حصول اســتغالل 
ووقــوع اختــالل تــوازن للقــوى بــني الباحثــني الداخليــني ]مــن 
ــة أخــرى[ يف مشــاريع  ــن جه ــني ]م ــني الخارجي ــة[ والباحث جه

ــة. ــة ويف مجــال أبحــاث الهجــرة القرسي البحــث الفردي

ــح »الباحــث الداخــيل« لإشــارة إىل أي  نحــن نســتخدم مصطل
باحــث عايــش تجربــة النــزوح، ويشــمل ذلــك الالجئــني وطالبي 
فاقــدي  واألشــخاص   )IDPs( الداخلــني  والنازحــني  اللجــوء 
الجنســية واملجموعــات األخــرى التــي تــم تهجريهــا قــرساً 
ــون  ــا يزال ــن م ــك الذي ــواء أولئ ــى، س ــش يف املنف ــي تعي أو الت
ــتخدم  ــن نس ــم. ونح ــم منه ــد توطينه ــن أعي ــني أو الذي نازح
ميربتجربــة  مل  باحــث  ألي  خارجــي«  »باحــث  ]مصطلــح[ 
ــات  ــات ومؤسس ــره يف جامع ــواء كان مق ــزوح، س ــية للن معيش

ــتنا  ــا. إن دراس ــة أو يف جنوبه ــرة األرضي ــامل الك ــة يف ش بحثي
ــا  ــوىل قيادته ــي يت ــة املنظــامت الت ــدور حــول طبيع ]هــذه[ ت
ــني  ــادة باحث ــا بقي ــا يف رشق إفريقي ــون )RLOs( وتأثريه الالجئ
داخليــني نازحــني مــن بدايــة البحــث إىل نهايتــه.1 ونحــن 
ــن  ــا م ــث باحث ــات إذا كان الباح ــد والتحدي ــف الفوائ نستكش
الداخــل، كــام نحــاول تبيــان الحاجــة إىل دعــم األبحــاث التــي 

ــون. ــا الالجئ ــوىل قيادته يت

مزايا أن تكون باحًثا داخلًيا
إن املنظــامت التــي يتــوىل قيادتهــا الالجئــون RLOs هــي 
مــن املواضيــع التــي مل تــدرس ]حتــى اآلن[ بشــكل كاف يف 
ــة  ــا األولي ــرت مراجعتن ــد أظه ــة. فق ــرة القرسي ــات الهج دراس
التــي  املنظــامت  حــول  شــحيحة  املتوافــرة  املعلومــات  أن 
يتــوىل قيادتهــا الالجئــون RLOs، وكذلــك حــول أشــكالها التــي 
ــد  ــا.2 لق ــا وإثيوبي ــة يف تنزاني ــا، وخاص ــورت يف رشق إفريقي تبل
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كانــت معرفتنــا الدقيقــة مِبجتمعــات الالجئــني يف مواقــع إجــراء 
الدراســة هــي امليــزة الواضحــة التــي ســاعدتنا يف تحديــد حجــم 
ــد  ــاك، وتحدي ــون RLOs هن ــا الالجئ ــي يقوده ــامت الت املنظ
مســتويات التأثــري عنــد قيامنــا بتصميــم الدراســة. فنحــن منلــك 
رؤى قويــة حــول الوضــع االجتامعــي ملجتمــع الالجئــني بســبب 
تجربتنــا التــي نعيشــها ]بأنفســنا[ كنازحــني. ولــدى البعــض منــا 
أيًضــا خــربة شــخصية يف العمــل أو التطــوع مــع املنظــامت التــي 
يقودهــا الالجئــون RLOs. فالعديــد مــن RLOs يف مجتمعاتنــا 
ليــس لهــا وجــود عــىل شــبكة اإلنرتنــت، لكــن التجربــة علمتنــا 
RLOs أن بعــض املنظــامت التــي يتــوىل قيادتهــا الالجئــون

خاصــة التــي هــي أصغــر حجــاًم وأقــل مــورًدا لهــا تأثــري كبــري 
عــىل الالجئــني األفــراد وعــىل مجتمعــات الالجئــني. لقــد أقنعتنــا 
ــوىل  ــي يت ــرية الت ــامت الصغ ــىل دور املنظ ــرف ع ــة التع تجرب
قيادتهــا الالجئــون RLOs بالحاجــة إىل رضورة إرشاك تلــك 
ــة  ــة وإىل رضورة دراس ــام املختلف ــامتRLOs ذات األحج املنظ

تأثريهــا عــىل مجتمــع الالجئــني بشــكل أكــرث عمقــا. 

ــا  ــة بينن ــعورًا بالراح ــق ش ــد خل ــني ق ــني داخلي ــا باحث إّن كونن
]أوال[ ومــع الالجئــني املشــاركني ]ثانيــا[. فلقــد شــعر الالجئــون 
واملشــاركون يف دراســتنا مــن املنظــامت التــي يقودهــا الالجئــون

RLO براحــة أكــرب عنــد مشــاركة تجاربهــم ووجهــات نظرهــم 
معنــا. فعــىل النقيــض مــن الباحثــني الخارجيــني، فقــد ســاعدت 
خلفيتنــا املشــرتكة مــع املشــاركني يف بنــاء عالقــات جيــدة بيننــا 
وبينهــم، حيــث غالبــا مــا كان املشــاركون يشــريون بأنهــم 
ــذا  ــرّد ه ــرتض أن م ــن نف ــم. ونح ــع أقرانه ــون م ــوا يتحدث كان
ــن  ــة م ــات املحتمل ــم التداعي ــا نتفه ــم بأنن ــود إىل اعتقاده يع
خــرق خصوصيتهــم، ألننــا ]كباحثــني وكالجئــني يف ذات الوقــت[ 
ــا.  ــة الخاصــة بن ــم خــرق الرسي ــا إذا ت ســنواجه املشــاكل ذاته
ــا  ــك، أنن ــالوة عــىل ذل ــد املشــاركون، ع ــن املرجــح أن يعتق وم
ــاهامتهم،  ــرار مس ــاب الق ــِمع أصح ــعنا لُنس ــا بوس ــنبذل م س
مِبــا يف ذلــك الجهــات املانحــة واملنظــامت غــري الحكوميــة 
الدوليــة واملؤسســات الحكوميــة، وذلــك ألننــا نتشــارك ]معهــم[ 
التحديــات ذاتهــا. ويتوقــع املشــاركون منــا مزيــًدا مــن الصــدق، 
أكــرث مــن ]ذلــك املتوقــع مــن[ الباحثــني الخارجيــني، ألننــا 
جــزء مــن مجتمعهــم، وألننــا قــد مررنــا نحــن أيًضــا مــن قبــل 
بتجربــة إجــراء املقابــالت معنــا وتجربــة عــدم إبالغنــا بنتائــج 

ــذ[. البحــث ]حينئ

الخربة املتنوعة
ــة  ــارب متنوع ــم تج ــني لديه ــة باحث ــن أربع ــا م ــف فريقن يتأل
الباحثــون  يــزال  وال  مختلفــة.  خلفيــات  وذوي  النــزوح  يف 
الرئيســيون يف أوغنــدا وكينيــا وتنزانيــا يعيشــون يف البلــد الــذي 

تعرضــوا فيــه للنــزوح. فالباحــث الرئيــيس يف أوغنــدا هــو الجــئ 
كينــي يف مخيــم ناكيفــايل لالجئــني. والباحثــة الرئيســية يف كينيــا 
هــي الجئــة ســودانية عاشــت يف كل مــن املخيــامت واملناطــق 
الحرضيــة ]هنــاك[، مــا يســّهل عليهــا التواصــل مــع املشــاركني 
مــن كال املكانــني. والباحــث الرئيــيس يف تنزانيــا هــو الجــئ 
ــة مركــزه ]اآلن[ يف  ــة الكونغــو الدميقراطي ســابق مــن جمهوري

ــالم.  دار الس

ويف املقابــل لذلــك، فــإن الباحــث اإلثيــويب الرئيــيس هــو الجــئ 
ــال أن  ــاركني مي ــد املش ــد عن ــا. ونج ــس أباب ــاد إىل أدي ــابق ع س
ــدان التــي تعرضــوا  ــون يف البل ينظــروا للباحثــني، الذيــن ال يزال
ــوا يتعرضــون فيهــا للنــزوح، عــىل أنهــم أقــران لهــم،  أو مــا زال
ولكــن نجــد الالجئــني املســتضافني يف إثيوبيــا يعتــربون الباحــث 
اإلثيــويب الرئيــيس غريًبــا ألنهــم ال يتشــاركون معــه الجنســية أو 
ــا شــارك ذلــك الباحــث تجربتــه كالجــئ، نظــر  اللغــة. ولكــن ملّ
ــارج يف  ــل والخ ــن الداخ ــخص م ــه ش ــىل أن ــه ع ــاركون إلي املش

الوقــت ذاتــه.

ــة  ــىل كيفي ــري ع ــا تأث ــق أيًض ــاء الفري ــس أعض ــد كان لجن وق
تصميــم الدراســة وإجرائهــا. أمــا فيــام يتعلــق مِبوضــوع التنــوع، 
ــن  ــد ع ــكل متعم ــات بش ــن الالجئ ــدات م ــت الرائ ــد بحث فق
فــرص العمــل التــي ابتدأتهــا النســاء يف املنظــامت التــي يتــوىل 
قيادتهــا الالجئــون RLOs، وذلــك ألنهــن تعرَّفــن عــىل التحديات 
ــي  ــامت الت ــك املنظ ــائية يف تل ــادات النس ــا القي ــي تواجهه الت
ــل  ــهولة، ومَتي ــرث س ــكل أك ــون RLO بش ــا الالجئ ــوىل قيادته يت
ROLs هــذه املنظــامت التــي تقودهــا الالجئــات مــن النســاء

إىل أن تكــون أقــل بــروزا للعيــان مــن تلــك التــي يتــوىل إدارتهــا 
الرجــال.

تحديات كون الباحث من الالجئني
لقــد واجهنــا العديــد مــن التحديــات الخاصــة لكوننــا باحثــني 
مــن الداخــل، وكذلــك الزدواج هويتنــا كأشــخاص نازحــني 

ــني ــني محرتف وباحث

تتمثــل أحــدى التحديــات، فيــام يخــص عالقاتنــا مــع املشــاركني، 
جميــع  نفهــم  أننــا  يفرتضــون  مــا  غالًبــا  املشــاركني  أن  يف 
الصعوبــات التــي يواجهونهــا، وبالتــايل قــد نقــوم بحــذف بعــض 
ــا  ــال، غالًب ــا. فعــىل ســبيل املث املعلومــات مــن املقابــالت أحيان
مــا ُيــديل املشــاركون بتعليقــات مثــل »أنــت تعــرف مــا أعنيــه«، 
األمــر الــذي يشــري إىل أن بعــض املعلومــات مل ُتقــل ]رصاحــة[. 
لــذا، يتعــني علينــا غالبــا إجــراء مزيــد مــن التعمــق ]يف النقــاش[ 
ــر  ــاك خط ــل، هن ــة. وباملث ــورة الكامل ــا للص ــن فهمن ــد م للتأك
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مــن أننــا قــد نصبــح متحيزيــن، كأن نفــرتض أن وجهــات نظــر 
املشــاركني وآراءهــم، يف ضــوء تجاربنــا املشــرتكة، هــي وجهــات 

نظرنــا وآراؤنــا ذاتهــا.

ــرتاف  ــل يف االع ــا يتمث ــي نواجهه ــات الت ــم التحدي ــد أه إن أح
بالباحثــني الرشعيــني مــن قبــل أصحــاب القــرار مثــل املنظــامت 
ــؤولني  ــدة واملس ــم املتح ــة ووكاالت األم ــة الدولي ــري الحكومي غ
ــىل  ــم ع ــم مقالته ــن عرضه ــم م ــىل الرغ ــذا ع ــني، ه الحكومي
هامــش الحــدث حــول املشــاركة الهادفــة لالجئــني يف االجتــامع 
الرســمي رفيــع املســتوى للمفوضيــة الســامية لشــئون الالجئــني 
ــة أفضــل  ــع بإمكاني ــا نتمت ــن أنن ــم م ــام 2021. وعــىل الرغ لع
ــني،  ــني الخارجي ــة بالباحث ــني مقارن ــع الالجئ للوصــول إىل مجتم
فأننــا مــا زلنــا نكافــح مــن أجــل تأمــني املقابــالت مــع أصحــاب 
ــني  ــا كان يتع ــا م ــاين، وغالًب ــال اإلنس ــني يف املج ــأن املحلي الش
علينــا االعتــامد عــىل الزمــالء مــن غــري الالجئــني لتعريفهــم بنــا.

الخامتة
ــا  ــام بإجرائه ــن ق ــو أن م ــة ه ــتنا مختلف ــل دراس ــا يجع إن م
األشــخاص  أي  »نحــن«،  هــم  نهايتهــا  حتــى  بدايتهــا  مــن 
ذوو خلفيــات النــزوح: مــن مرحلــة تطويــر أســئلة البحــث 
ومنهجيتــه إىل جمــع البيانــات وتحليلهــا  ثــم إىل كتابــة التقريــر 
ــا  ــز مهاراتن ــا دراســتنا الفرصــة لتعزي ــرت لن ]النهــايئ[. وقــد وّف
ــن  ــة م ــن مجموع ــه م ــالل اإلرشاف والتوجي ــن خ ــة م البحثي
الباحثــني مــن غــري الالجئــني ومــن الالجئــني ذوي الخــربة. كــام 
ــه  ــم، بأن ــبة والدع ــوارد املناس ــل امل ــا، يف ظ ــة لن ــت الدراس بين
ميكــن للباحثــني الالجئــني تــويل إدارة الدراســات واملســاهمة يف 
ــك بفضــل  ــة، وكل ذل ــاج املعرفــة يف مجــال الهجــرة القرسي إنت

ــدة. ــا الفري وضعيتن

ســيتطلب خلــق مســاحات لالجئــني لتــويل إدارة اجــراء البحــث، 
ــل  ــالت داخ ــداين، تعدي ــل املي ــام بالعم ــرد القي ــن مج ــدالً م ب
ــارج  ــر خ ــو أم ــة، وه ــاط األكادميي ــانية واألوس ــوث اإلنس البح
ــة أمنــاط  ــم إعاق ــيك يت ــني. ول ــن الباحث ــراد م عــن ســيطرة األف
بــني  القــوى  تــوازن  الحاليــة وتعطيــل اختــالل  االســتغالل 

ــيل: ــا ي ــويص مِب ــا ن ــني، فإنن ــني والخارجي ــني الداخلي الباحث

التــي يتــوىل  	 يتوجــب عــىل املانحــني مَتويــل األبحــاث 
إدارتهــا الالجئــون يف املوضوعــات التــي حددهــا الباحثــون 

ــع. ــراد املجتم ــع أف ــاور م ــك بالتش ــون وذل الالجئ

ــار  	 ــة اعتب ــة الدولي ــري الحكومي يتوجــب عــىل املنظــامت غ
ــم  ــوا لدع ــني وأن يتقدم ــني رشعي ــني باحث ــني الالجئ الباحث

عمليــات البحــث )مثــل تنظيــم املقابــالت وتأمــني تصاريــح 
إجــراء األبحــاث(.

يتوجــب عــىل الباحثــني الخارجيــني دعــم الباحثــني الالجئــني  	
مــن خــالل اإلرشــاد ومــن خــالل إتاحــة الفرصــة لهــم 
للحصــول عــىل فــرص إجــراء األبحــاث، خاصــة يف األماكــن 

ــوازن القــوى. ــالالت يف ت ــزال تعــاين مــن اخت ــا ت ــي م الت
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1. تتوىل جامعة كارلتون )Carleton( إجراء دراسة املنظامت التي يتوىل إدراتها الالجئون 
RLO من خالل شبكة أبحاث إرشاك الالجئني املحلية LEARN بالرشاكة مع مركز 

دراسات الالجئني )RSC( يف جامعة أكسفورد. كام تتعاون شبكة أبحاث إرشاك الالجئني 
 )Dadaab( ومركز دراسات الالجئني يف رشق إفريقيا أيًضا مع جمعية استجابة داداب

التي بدورها تتوىل دراسة حالة يف مخيامت داداب لالجئني كجزء من الدراسة التي يتوىل 
إدارتها الالجئون، وهذه الدراسة مدعومة جزئًيا من قبل مؤسسات املجتمع املفتوح ومن 
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)Easton-Calabria E( وبنكوك يك )Pincock K(  )2020(  العاملية املحكومة؟ التي 
)RLOs( قدمت معلومات مهمة حول طبيعة املنظامت التي يتوىل إدارتها الالجئون
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