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التز ٌام بال َعدْل َ
طول الحياة

السمو األ ِم ُري الحسن بن طالل
ِ
صاح ُب ُّ

كان لعمل باربارا هاريل-بوند أث ٌر ٌ
املهجرين ويف نظرة الناس إليهم.
عميق يف حياة َّ
تاريـــخ طويـــل ولكـــنْ مل يخضـــع نظـــام الب ــاد األخ ــرى ،وال س ـ َّ
ٌ
لدراســـة التَّهجـــر
ـيم بب ــا ٍد يف الوط ــن الع ــريب ،لدع ــم م ــا
ِّ
غنـــى عنهـــا.
ـي ومق ــارن وناق ــد توفـــره املنظمـــة مـــن خدمـــات ال
ً
ـم تاريخ ـ ٍّ
املس ــاعدات الدولي ــة ُبكل َّيت ــه لتقيي ـ ٍ
حتَّـــى ُن ِ َ
ـــر مؤ َّلـــف باربـــارا هاريل-بونـــد األصيـــل فـــرض
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أ َّنـــه ميكـــن ملهـــارات الفـــرد املهنيـــة ومعارفـــه األخـــرى أنْ
جم ــة للبل ــد املضي ــف ،وس ــعت إىل أدراج
وجعلهـــا ِف ْكرهـــا ا ُمله ِي ُ
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وامليــداين الدقيــق را ِئــد ًة يف
هجريـــن يف خطـــط التنميـــة االجتامعيـــة االقتصاديـــة يف
ُ ِ
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ٌ
مخفقـــة فحســـب ،بـــل كانـــت كذلـــك وكثـــراً
التـــي مل تكـــن
الش ــدي َد ع ــى ٍّ
مـــا أتـــت بنتائـــج عكســـية .ورأت َّأن أكـــر العالقـــات بـــن وم ــا تحاش ــت واق ــع معان ــاة اللج ــوء َّ
كل م ــن
ـــع مـــن ُقـــ ْر ٍب
مختل ــف الجه ــات الفاعل ــة والهيئ ــات -أي الهيئ ــات اإلنس ــانية الالجئـــن وعـــال اإلغاثـــة .فأدركـــت َّأن
التجم َ
ُّ
والداعمـــن الدول ِّيـــن والحكومـــات املحليـــة واملجتمعـــات حـــول مجموعـــة مـــن الغربـــاء أو ،وهـــذا أســـوأ ،حـــول َمـــن
املحلي ــة املضيف ــة -فيه ــا ُّ
تحك ــم وإضع ــاف .ولق ــد أ ِن َف ــت م ــن قـــد ُي ُ
خـــاف منهـــم ،ال يـــأيت بحكـــم الـــرورة بالصداقـــة أو
َ
َ
َّ
الحرم ــان وال َت َوه ــان يف التهج ــر وإع ــادة
ع ــدم الش ــفافية يف ُن ُظ ــم اإلغاث ــة املعق ــدة وم ــن البريوقراطي ــة ب ــروح االجت ــاع ،وأن ِ
ُ
شـــجع عـــى
السفســـافة التـــي هبطـــت إىل مســـتوى العيشـــة اال ِّتكاليـــة التوطـــن أو التَّجريـــ َد مـــن الكرامـــة واألمـــل ال ت ِّ
َّ
وتجري ــد املس ــتفيدين ،م ــن كل الهيئ ــات ،كرامته ــم اإلنس ــانية ك ــرم األخ ــاق .فعام ــل اإلغاث ــة ال ــذي يش ــهد ذل ــك ق ــد يخي ــب
وأمله ــم يف املس ــتقبل .وال غ ــرو َّأن ه ــذا ن ّف ــر َّ
كل أحــ ٍد منه ــا أملـــه ويحـــ ُّز يف نفســـه ْأن ال ُشـــ ْكر َان وتؤثـــر فيـــه العـــداوة
املهجريـــن.
املتكـــررة التـــي يواجههـــا.
إال َّ
إذ هـــي رأت رأيَ عينهـــا الـــرر النفســـاين الـــذي تحدثـــه
املعان ــاة الفظيع ــة الت ــي عاناه ــا ع ــدد كث ـ ٌـر م ــن الالجئ ــن يف
جن ــو ِّيب الس ــودان ،غ ــر أ َّن ــه م ــا كان م ــن ذل ــك إال ْأن زاد ع ــى
تصميمه ــا تصمي ـ ً
ـا ع ــى أال تك ــون ‘صوتــاً للصامت ــن’ ،ولك ــنْ
ُخْ
ْأن ترف ــع الصم ــت ع ــن الصامت ــن فت ــ ِر َج أصواته ــم.
كان يف العـــام املـــايض كثـــر مـــن األحـــداث الســـيئة ومثلهـــا
مـــن األحـــداث الحســـنة يف بلـــدي -األردن -ويف غـــره مـــن
الب ــاد .ول ــو كان ــت بارب ــارا عائشــ ًة القت ــدح غضبه ــا م ــن َّأن
الحـــرب يف اليمـــن -التـــي يف أول عـــام  2019بلغـــت الســـنة
الخامس ــة م ــن عمره ــا -أدَّت إىل أس ــوأ أزم ــة إنس ــانية عرفه ــا
التاريـــخ .ولـــكان غاظهـــا ْأن تســـمع خـــر ســـحب متويـــل
الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة لوكال ــة األم ــم املتح ــدة إلغاث ــة
وتش ــغيل الالجئ ــن الفلس ــطينيني يف ال ــرق األدىن (األون ــوروا)
يف عـــام  ،2018واألفعـــال التـــي بهـــا ُيحت َمـــل أن تتفـــ َّكك
املنظمـــة بر َّمتهـــا ،ولكانـــت ابتهجـــت مـــع ذلـــك باســـتجابات

ولك ــنْ لي ــس ُّ
كل م ــا يف ص ــدر األم ــر به ـ ٍّـم وغ ـ ٍّـم .فق ــد كان ــت
َّ
ْ
باربـــارا لتدعـــم كل الدعـــم َمـــن يحـــاول أن ُي ْح ِســـنَ العمـــل
يف الظـــروف العصيبـــة .وأشـــر هنـــا ،عـــى ســـبيل املثـــال،
إىل مـــا ح َّققـــه لويـــد أكســـوريث 2يف مكافحـــة عـــدم املبـــاالة
‘خط ــاب
العاملي ــة الت ــي ترم ــى يف وج ــه الالجئ ــن ،ويف مكافح ــة ِ
الخ ْش ــية’ ،ويف إخــراج اقرتاح ــات عملي ــة ملحاس ــبة الحكوم ــات
ِ
ورفـــع إيـــرادات التنميـــة لفائـــدة الالجئـــن.

قول الحقيقة ملَنْ يف الســلطة

مل تخ ـ َ
ـش بارب ــارا يوم ـاً ،بطبعه ــا الح ــا ِّد ولس ــانها الحدي ــد ،م ــن
ق ــول الحقيق ــة أله ــل الس ــلطة .فتحــ َّدت كل االفرتاض ــات ومل
تكـــن ناقـــد ًة غـــر ذات خـــرة مبـــا تقـــول .وكـــا ‘ســـارت يف
رحبــاً بكث ــر
الس ــبيل ال ــذي مهَّدت ــه’ بجع ــل منزله ــا م ــاذاً ُم ِّ
بـــن ِشـــ َّدة املـــودَّة وكـــرم األخـــاق،
املهجريـــن ،وهـــذا ُي ِّ
مـــن َّ
فق ــد خ َّلص ــت نفس ــها م ــن قي ــود املقارب ــات الحالي ــة وأح َّل ــت
محلهـــا البدائـــل .وكنـــت أنـــا وباربـــارا نديـــر الحديـــث ،يف
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جلس ــة ِملؤه ــا القه ــوة والس ــجائر ،و ُن ِطي ُل ــه ح َّت ــى اللي ــل ح ــول
ِع َظ ــم ش ــأن ْأن يتحق ــق توزي ــع مناس ــب للمعون ــات الدولي ــة
ِّ
لـــكل مـــن الالجئـــن واملجتمعـــات
إذا كان يف ذلـــك إفـــاد ٌة
َ
ْ
املحليـــة املضيفـــة .وقـــد ا ْع َتقـــدَت بزيـــادة الثقـــة بال ُبنَـــى
املحليـــة ،حكوميـــ ًة كانـــت أو غـــر حكوميـــة ،ال باملوظفـــن
ِّ
لـــكل للعـــال الالجئـــن
الدوليـــن ،وبإنشـــاء فـــرص العمـــل
َّ
ثـــم تعزيـــز االقتصـــادات األهـ ٌّـم مــن ذلــك كلــه ،أن اإلســام ،وهــو أمــر اعرتفــت باربــارا
واملضيفـــن عـــى الســـواء ،ومـــن َّ
املضيفـــة ففـــي ذلـــك منفعـــة للجميـــع.
بجميل ــه ،يش ــجع ع ــى العط ــاء الخ ــري ويث ِّب ــط بش ــد ٍة إنش ــاء
ـس
التعوي ــل ع ــى غ ــر النف ــس ال ــذي ُيــ َرى أن ــه ُيقــ ِّوض ُأ ُس ـ َ
ورأت بارب ــارا بال ـ ِـغ أهمي ــة الح ــقِّ يف تقري ــر املص ــر م ــن غ ــر كرام ــة اإلنس ــان .وكذل ــك ش ــأن أهمي ــة العدال ــة ،لي ــس م ــن
نظ ــر إىل وض ــع الف ــرد .ولق ــد يك ــون القان ــون ال ــدويل لالجئ ــن حي ــث توزي ــع ال ــروات الع ــادل فحس ــب ،ولك ــن م ــن حي ــث
أق ــدم صي ــغ القوان ــن الت ــي ُت ْع َن ــى بفه ــم الحاج ــة األصيل ــة ال حامي ــة الضعي ــف م ــن اس ــتغالل الق ــوي ،ومن ــارصة املظلوم ــن
أس م ــن أس ــس العقي ــدة اإلس ــامية.
لحامي ــة الن ــاس فحس ــب ،ب ــل ملنحه ــم ش ــيئاً م ــن ح ــقِّ تقري ــر أيضــاً ،فالعدال ــة ٌّ
املص ــر .وكان ــت بارب ــارا يف ِّ
كل حياته ــا من ــارص ًة ثابت ــة الع ــزم
فأس َســـت ال بـــ َّد ْأن يزيـــد فقـــدان باربـــارا عـــى عزميتنـــا عزميـــ ًة ،ال أنْ
لربامـــج املعونـــة القانونيـــة وحقـــوق الالجئـــنَّ .
برنامـــج دراســـات الالجئـــن (الـــذي هـــو مركـــ ٌز اليـــو َم) يف ُيق ِّلله ــا ،ذل ــك ح َّت ــى ُن ِت ـ َّـم م ــا بدأ ْتــ ُه .فإ َّنه ــا كان ــت ش ــديدة
أكســـفورد عـــام  1982ثـــم اســـتم َّرت يف تأســـيس عـــدد مـــن اإلنفعـــال شـــفيق ًة ،ومـــا كان اللتزامهـــا بـــكل جوانـــب حيـــاة
الربام ــج األخ ــرى يف ب ــاد جن ــو ِّيب الك ــرة األرضي ــة .وبع ــد ذل ــك
املهجريـــن حـــدودٌ  .ومـــا كان مـــن ِصدقهـــا وأمانتهـــا أصـــاب
َّ
َّأسســـت برنامـــج الحقـــوق يف املنفـــى (َ )Rights in Exileك ِبـــ َد املؤسســـات واملامرســـات الضـــا َّرة واألبويـــة وا ُملز ِّكيـــة
وأدارتـــه ،وهـــو برنامـــج يو ِّفـــر لالجئـــن املعونـــة القانونيـــة نفس ــها ،ويف إمت ــام م ــا تركتـــه لن ــا بارب ــارا م ــن عم ــل ف ـ ٌّ
ـكل
واملعلوم ــات و ُي ــر ِّوج لإلعان ــة القانوني ــة لالجئ ــن أين ــا كان ــوا .منـــا وشـــأنه.
ســـبتمرب/أيلول -مـــن قـــدرة املـــوارد األصيلـــة ،مـــن مثـــل
املهجريـــن والبـــاد التـــي
مـــال الـــزكاة ،لتُســـتع َمل يف إعانـــة َّ
يوجـــه هـــذا املـــال
تســـتضيفهم .ثـــم كان الخـــوف مـــن ْأن َّ
إىل أيـــدي اإلرهابيـــن ،ولكنَّنـــا ســـألنا أنفســـنا :أليـــس الفـــراغ
أســـوأ؟

ث ـ َّـم َّإن ح ــقَّ الوص ــول إىل العدال ــة ،ال ــذي جاه ــدت بارب ــارا
السمو األ ِم ُري الحسن بن طالل
ِ
صاح ُب ُّ
معلومات يرجى أن يتَّصل بالدكتور عمر الرفاعي
م ــن أجل ــه ط ــول حياته ــا ،لي ــس حقــاً م ــن حق ــوق اإلنس ــان من شاء مزيد
ٍ
أس لتعزيـــز الحقـــوق األخـــرى كلهـــا :من طريق orifai@majliselhassan.org
فحســـب ،ولكنـــه ٌّ
وإذ
ـة.
ـ
واملدني
ـة
ـ
والثقافي
ـة
ـ
واالجتامعي
ـة
السياس ــية واالقتصادي ـ
www.thenation.com/article/remembering-barbara-harrell-bond-a- .1
ق ــد كان عن ــدي أ َّن ــه “لي ــس ض ــدُّ الفق ــر ال ِغن ــى ...يف كث ــر م ــن /fierce-advocate-for-refugees
األماك ــن ،ض ـ ُّـد الفق ــر ه ــي العدال ــة” 3فق ــد َض َم ْم ـ ُ
ـت يف ع ــام  .2رئيس املجلس العاملي لالجئني ،ووزير سابق يف وزارة الخارجية ووزارة التوظيف
 2005جه ــدي إىل جه ــود مادل ــن أولرباي ــت وج ــوردن بــراون والهجرة بكندا.
 .3براين ستيفنسون ،مؤسس مبادرة إك ِول َجس ِتس ( )Equal Justice Initiativeومديرها
وهرينانـــدو دي ســـاتو وآخريـــن لتأســـيس لجنـــة التمكـــن التنفيذي ،محادثات ِت ْد ( )TEDيف عام  2012و.2013
القان ــوين للفقــراء ،مص ِّوب ــن االنتب ــاه إىل الصل ــة ب ــن اإلقص ــاء
والفق ــر والقان ــون .فم ــن غ ــر العدال ــة ال ُيق َّل ــل الفق ــر وع ــدم
املس ــاواة والتهمي ــش ،فكي ــف باقتالعه ــا م ــن جذوره ــا؟
ذلـــك ،وللعـــامل اإلســـامي تـــر ٌ
متـــن فيـــه فكـــر ســـيايس
اث
ٌ
ـامي
أصي ــل يعتم ــد م ــن حي ــث الجوه ــر ع ــى م ــا ه ــو إس ـ ٌّ
ـــم وأخـــاق ،وفيـــه بدائـــل أخالقيـــة .وكانـــت
مـــن فكـــ ٍر و ِق َي ٍ
باربـــارا تـــدرك حـــقَّ اإلدراك َّأن  80باملئـــة مـــن الالجئـــن
الي ــو َم ه ــم مس ــلمون وتس ــتضيفهم دول إس ــامية يف الغال ــب.
ولـــذا كان مـــن الحصافـــة النظـــر يف إيجـــاد حلـــول مناســـبة
للتحدي ــات الت ــي تتحــ َّدى الطرف ــن .و ُك َّن ــا نع ــرض معــاً ع ــى
التقلي ــل قص ــر النظ ــر -وال ســ َّيام بع ــد الح ــادي ع ــر م ــن

املدونة الصوتية لنرشة الهجرة القرسية
جميع مقاالت هذا العدد متاحة عىل البودكاست
(باللغة اإلنجليزية) يف موقع نرشة الهجرة القرسية.
للوصول إىل املدونة الصوتية لنرشة الهجرة القرسية
(مرتبة حسب األعداد) ،يرجى زيارة املوقع التايل
 https://podcasts.ox.ac.uk/seriesثم البحث عن
” “forced migration reviewاملدونة
متاحة أيضاً عىل .iTtunesU
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