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أخالق َّيات االختالف والتنازع عند باربارا

جاشوا كرايز

تعود مقاربة باربارا هاريل-بوند إىل اعتقادها َّأن الناس ك َّلهم بالغون متساوون مسؤولون.

مـا كان لِ ُ
ين الجانـب يومـاً صفـة مـن صفـات باربـارا هاريـل-
صعـب إرضاؤهـا،
بونـد ،إذ كانـت حـادَّة الطبـع قليلـة الصبر
ٌ
فن َّفـرت عنهـا ناسـاً وأوقـدت يف صـدر مثلهـم نـار الحامسـة
سـعي منهـا وحدهـا ورا َء منـارصة
مبـا كان يظهـر أحيانـاً أنـه
ٌ
الالجئين .ومـا كان مـن وقتها فـر ٌاغ متلـؤه بدقائق األمـور ،ألنَّ
مـا كان لهـا مـن الوقـت مل يكفهـا ُّ
قـط؛ فما عاشـت باربـارا
يف حياتهـا يومـاً إال وكانـت مسـتعجلة ،وكانـت تطلـب الشيء
نفسـه إىل العاملين معهـا.

َ
منهـوك ال ُقـ َوى.
كنـت قدمـت إليهـا مـن جنـوب السـودان
فراحـت باربـارا تسـألني عـن أمـر البلـد فأكثرت يف السـؤال
وألحـت ،ثـم جعلتنـي على عمـلٍ دافعـ ًة إ َّيل ملـف قضيـة
َّ
أيـام بعـد ذلـك؛ اسـتحالت ‘عطلتي’
مـن القضايـا .ويف الثالثـة ٍ
طالـب لجـو ٍء
بأكسـفورد إىل تجـ ُّر ٍد لقضيـة يسـتأنف فيهـا
ُ
أوغنـديٌّ قـراراً أصدرتـه وزارة الداخليـة يف اململكـة املتحـدة.
قصتـه مـا فيهـا من التناقض فطلبت إليـه باربارا وهي
وكان يف َّ
قصتـه
خائبـة املجـيء إىل شـ َّقتها .فأغاظهـا ونحـن نسـتمع إىل َّ
القصة من عدم
أسـأ ُله أسـئل ًة ُمحا ِوالً بها ْأن ُأسـ ِّوي مـا يف َّ
وأنـا ْ
االسـتواء .فلـم يكـن لها ٌ
وح ْيته،
وقت ملعالجـة تو ُّقفه وتـردُّده َ
فقـد كان عليهـا ْأن تعمـل يف قضيتـه على عجـلٍ ْ
وأن ُتسـ ِّويَ
أمرهـا .وأنـا أعـرف كثيراً مـن النـاس الذين ظنُّـوا ْأن مـا كانت
ً
الئقـة الكيف َّيـة يف صـوت باربـارا؛ أولئـك الذيـن رأوا أنه ينبغي
َ
ْ
َّ
ْأن يعامـل الالجئـون معاملـة املنكوبين أو أن ُيعا َملـوا كأنهـم
مـن غير كوكـب .فأقـول :ليـس ذلـك مـن باربـارا يف يشء.

وملَّـا كنـت ابن عرشين سـنة ،وكنت أدرس علم اإلنسـان مريداً
النجـاح فيـه وأصبـو إليـه ،مـررت بغرفـة جلوسـها بالقاهـرة
كما مـ َّر بهـا كثيرون ،فجعلتنـي على البحـث يف أمـر الالجئني
السيراليون ِّيني والليبرييين يف املدينـة .وال َّ
شـك هاهنا أن يخطر
يف ذهـن سـائل أن يسـأل :أكان مـن الصـواب تكليـف طالـب
بالـغ مـن عمـره عرشيـن سـنة القيـام بعمـل ميـداين يذهـب
بـه هنـا وهنـاك؟ فأقـول :ليـس ذلك مـن باربـارا يف يشء .وإمنا
همهـا هـو العمـل ،ولقـد كان فيـه مـن إطلاق وقـد كان التناقـض يغشـو باربـارا كما كان يغشـوها د َُخـان
الـذي كان ُي ُّ
املسـاواة ،فيما طلبـت إىل ِّ
ممـن حولهـا
كل ٍ
أحـد ،مـا ُي ِّ
عج ُب ،سـوا ٌء يف ذلك سـجائرها .فكانـت تطلـب االسـتقالل بالنفـس َّ
ـب إىل الطلاب والالجئين واملتعاونين واألنـداد.
لكنَّهـا ح َّفت نفسـها باألعوان والتابعني .وكانـت تنقد الزاعمني
مـا ُط ِل َ
ً
َّ
أنهـم يسـاعدون الالجئين نقـدا ليـس فيه من اللين يشء ،نعم
ثـم إننـي تذ َّكـرت بعد وفـاة باربارا َّ
كل مـكان عرفتها بـه .فأ َّما إ َّنهـا كانـت تنقـد كثرياً فكـرة مسـاعدة الالجئني يف ذاتهـا ،لكنَّ
ٌ
َّ
ُ
ـح ،وكانـت تل ِقيـ ِه ويف كالمهـا مطمطة ال
القصـة فتختلـف وأ َّمـا أشـخاص َّ
البلـد يف َّ
القصـة فلا .فهـا أنـا سـؤالها الـذي ظـل ُي ِل ُّ
أرى طالبـاً مـن طلاب علـم القانون شـاباً ُي ِعن يف قـراءة ِم ِّ
لف ُتن َْسى ،هـو :مـن سيسـاعدهم؟ إذن ففـي هـذا التناقـض مبدأ
قضيـة مـن القضايا ،وطالبـاً من طالب علم اإلنسـان يدخل إىل أخالقـي .وليـس مـا تركتـه باربـارا لنـا أثـراً أكادمييـاً أو سلسـل ًة
الغرفـة ،والجئـاً يسرد حكايـة ،وشـاباً أو شـابة َّ
وظفتهـا باربارا مـن الذكريـات فحسـب ،بـل هـو أقـرب مـن ذلـك إىل املثـال
ُ
ُ
َ
ُ
ينَ
لتعينهـا على شـؤون املنـزل .وأرى مـن النـاس هنـاك امل ِعي ِن
الـذي يحتـذى بـه ،وفيـه طريـق تسـلك يف عـامل ُيحـا َول فيـه
وا ُملسـت ِعي ِن َ
ُطيع اإلجابـة عـن سـؤال أثارتـه باربـارا يف مقالـة مـن
ني وا ُمل ِ
لتمسينَ نصيحـ ًا أو ُمخ ِّلصـ ًا أو القياً األمرين يف مـا اسـت َ
ِّ
ً
سـبيل مـا يؤمـن بـه .والواضـح ِّ
البين إذ اسـتذكر تلـك الغرفـة مقاالتهـا :أميكـن أن يصير العمـل لخير اإلنسـان ُمتلطفـا بـه
1
هـو إرصار باربـارا الـذي ال يلين على ْأن تعـدل بين ِّ
كل أحـد .عطوفـاً عليه؟
نعـم ،إ َّنهـا رغبـت يف مسـاعدة الالجئين ولكنَّها أيضـاً أعملتهم
ً
كما أعملتنـا جميعـاً .ولقـد عاملتنـا ك َّلنـا معاملـة البالغين فال ولقـد كانـت باربارا داريـة باألعامل الوحشـية يف ميدان العمل
اإلنسـاين .فج َّرسـت يف املقالـة بعـد املقالـة واملقابلـة بعـد
تر ُّفقـ ًا بنـا وال لِ ْيناً.
املقابلـة باملفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئني
وكان آخـر عهـدي بهـا بأكسـفورد ،حين كانـت غرفة جلوسـها وبكيفيـة عمـل املنظامت غري الحكوميـة يف مخ َّيامت الالجئني،
ممت ِلئـ ًة مـر ًة أخـرى مـن أشـخاص القصـة املألوفين ،مـع َّأن ومـن ذلـك الوهـم واالنخـداع والدفاعيـة والرسـوم البيانيـة
ضعـف ،وكانـت أح َّلـت عـن غير ً
رىض سـيجار ًة واإلحصـاء .ولعمـري إين أتذكـر باربارا تسـأل مر ًة بعـد مر ٍة :أال
برصهـا كان يف ٍ
َ
َّ
محـل السـجائر التـي مل تكـن تفـارق شـفتيها .ولقد يسـتطيع النـاس عدَّ أنفسـهم؟ ومل ال يسـتطيع الناس أنفسـهم
إلكرتونيـة
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توزيـع مـا يأتيهـم مـن معونـة فيما بينهـم؟ (إذ هـم يفعلون
ذلـك يف ِّ
كل حـالٍ حين تكـون ُظهُـور موظفـي اإلغاثـة إليهم).
ومـا أ ْبـ َر َز أهميـة نقـد باربـارا يف آخـر املطـاف هـي الدرايـة
تصيير
مبـا جـاءت بـه عالقـات القـوة غير ذات التناسـب ِمـنْ
ِ
الالجئين ال حـول لهـم وال قـوة ومـن إنشـا ِء ُأ ُطـ ِر تعويـلٍ مل
ُيلت َفـت فيهـا إىل قـدرة الالجئين.

َّ
الحـل عنـد باربـارا ،إذا تخ َّيلـه
وكثيراً مـا يـدور يف ذهنـي َّأن
متخ ِّي ٌـل ،كان إنهـا َء ‘الالجئين’ ،ال إنهـاء الحـرب -فقـد كانـت
واقعيـة تأخـذ بحقائق األشـياء ال تغلـب عليهـا العواطف -وال
إنهـاء تهجير النـاس ،ولكـنْ إنهـا َء مصطلـح ’الالجـئ‘ مـا كان
ُيو ِق ُ
ـف الحقـوق السياسـية ويعامـل النـاس بـه معاملـة صغار
َّ
وأرصت باربـارا على القـول بأنـه ال ينقلـب نضـج
الصبيـانَّ .
الالجئين مبعجـز ٍة حين يغـادرون منبتهـم ،فيصيرون فجـأ ًة
أطفـاالً غير قادريـن على القيـام بشـؤونهم .بـل النـاس دومـاً
بالغـون مسـتطيعون عـدَّ أنفسـهم وتنسـيقَ توزيـع املعونـة
فيما بينهـمْ .
فـإن هـم أخفقـوا ،أو َّ
تأخـروا عـن العمـل ،أو
َّ
ْ
ـقَّ
ارتبكـوا فحسـب ،رأت باربـارا أنـه ُح لهـا أن تغضـب .وال
اسـتثناء يف ذلـك .فك ُّلنـا بالغـون وال وقت ُينشـ َغل فيه بدقائق
األمور.

ِّ
وإن لطاملـا شـعرت َّ
بـأن عمـل باربـارا وحياتهـا يعـودان إىل
ْ
أخالقـي واحـ ٍد :أن كل أحـ ٍد مسـؤول عن نفسـه .وهي
اعتقـا ٍد
ٍّ
بجـ ٍّد طلبـت الشيء
كما طلبـت مـن نفسـها إعمال األخلاق ِ
ذاتـه مـن غريهـا ،وهـذا مـا قادهـا إىل ْأن تنقـد مـا يجـري يف
ميـدان العمـل اإلنسـاين .وكانـت مـن أ َّول املدركين املشـكالت
الناشـئة مـن َّأن املنظمات غري الحكومية ُت َ
سـأل أمـام املانحني
دون الالجئين ،وكانـت أيضـاً مـن أ َّول ناقـدي صـو ٍر ُمسـتغ َرب ٍة
ليـس لهـا تعليـل مـن صـور السـيطرة التـي يجدهـا املـرء يف جاشوا كرايز joshuacraze@joshuacraze.com
مقيم يف برلني.
مخيمات الالجئين ،حيـث تتق َّلـد املفوضيـة السـامية لألمـم
ٌ
كاتب ٌ
املتحـدة لشـؤون الالجئين السـلطان رشعيـاً كان وجـوده أم ال
Harrell-Bond B (2002) ‘Can Humanitarian Work With Refugees Be .1
مـن غير ْأن يف ِّوضهـا إىل ذلـك َّ
الش ُ
ـعب .فعنـد باربـارا أ َّنـه ال Humane?’, Human Rights Quarterly 24, 5185
ميكـن فـرض السـلطان على النـاس أو توليته عليهم مـن مكانٍ (أميكن أن يصري العمل لخري اإلنسان ُم ِّ
تلطفاً به عطوفاً عليه؟)
أن يخـرج السـلطان مـن www.unhcr.org/4d94749c9.pdf
غير الـذي هـم فيـه؛ أي ال بـدَّ مـن ْ
النـاس الذيـن يعلـون بأمـور أنفسـهم وشـؤون معيشـتهم.

