
لم  االعرتاض عىل الظُّ
وندو أوِلفِيه روكُّ

أنا الجٌئ أنَّ دفاعها عن الالجئني كان أعىل بكثري من  يتبنيَّ من إعانة باربارا هاريل-بوند يل من حيث 
تحضري طلبات اللجوء.

كان أول عهدي بباربارا يف شهر أكتوبر/ترشين األول سنة 2011، 
بعد أْن اْسَتمعُت إىل لقاٍء معها بإذاعة يب يب يس أنكرت فيه َسْبَق 
أوان التطبيق املَْنِويِّ لبند وقف الحامية عىل الالجئني الروانديني. 
عني دفاعها عن الالجئني الروانديني عىل اختالف أعراقهم  إذ شجَّ
لتني كلامتها أنَّه من  ر يف أنها لعلها قادرة عىل إعانتي، وأمَّ أْن أفكِّ

املمكن أْن أجد مخرجاً من محنتي.

ترفده  الصني بربنامج  يومئٍذ طالب دكتوراه مقياًم يف  ولقد كنت 
فيه  إيلَّ  ُطِلَب  طلباً  رددت  أْن  بعد  ثم  الرواندية.  الحكومة 
الرجوع إىل رواندا ألشهد زوراً عىل زعيم املعارضة الرواندية قبل 
االنتخابات الرئاسية عام 2010، رفضت الحكومة الرواندية إعادة 
إصدار جواز سفري ومنعتني من املِنحَة املالية الطالبية. وامتنعت 
السفارة الرواندية يف الصني عن تصديق زواجي وابني -املولود يف 

الصني سنة 2011- فرُتْكُت بال وثائق رسمية. 

كنَّا  فام  عيلَّ  رداً  منها  أتوقع  مل  مرة،  أول  بباربارا  اتصلت  وملَّا 
ت عىل الرسالة اإللكرتونية التي أرسلتها  ُمتعارَفني. لكنَّ باربارا ردَّ
فأوالً  الصني.  يف  اللجوء  لطلب  ِمَلفٍّ  تحضري  يف  وأرشدتني  إليها، 
إنشاء  عىل  تساعدين  حتى  لجوٍء  طلب  من  عيِّنة  يف  شاركتني 
تي ِمراراً، ُمِثريًَة األسئلة  ديت األوىل، ثم راحت تنعم النظر يف قصَّ مسوَّ
حُه إمالئياً  ها عليها حتَّى متَّت، وتراجع طلب اللجوء وتصحِّ وأنا أقصُّ
مرًة بعد مرٍة. وكانت تجري مراسالتنا بالربيد اإللكرتوين واملِرسال 

اآلينِّ وبرمجيَّة إسكايب والهاتف. 

بني  وكان  الروانديني  الالجئني  مع  العمَل  معتادًة  باربارا  وكانت 
عطوفة  وكانت  األصيل.  البلد  معلومات  من  رضوريٍّ  كلُّ  يديها 
مصاعب.  من  لَِقَيها  وعامَّ  شبابها  عن  ثتني  حدَّ إنها  حتى  جداً 
وكانت باربارا تعطينا ماالً أيضاً وُتكرِثُ أْن تتَّصل مبكتب املفوضية 
اتصالها  يف  وُتلحُّ  نَي  ببكِّ الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 

ينبغي  ما  فيصنعون  هناك  الناس  لهم لُتحرِّك 
يف  تعرفهم  ن  ممَّ غريهم  ُمرشَِكًة  صنعه، 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية 

الالجئني يف مراسالتها فتضع عناوين ُبرُِدهم اإللكرتونية فيها بحيث 
ُترَسل إليهم نسٌخ منها لالطالع عليها. 

يف  مسليك  إمناء  يف  أزيد  أْن  أيضاً  باربارا  يل  َضِمَنْت  وقد  هذا، 
يف  األكادميي  بحثي  أوراق  إمالئياً  حت  فصحَّ األكادميي.  امليدان 
علم الحاسوب، وعرَّفتني إىل كثرٍي من العلامء يف اململكة املتحدة 
امليدان  يف  يعملون  الذين  األمريكية  املتحدة  الواليات  والواليات 
لت شهادة الدكتوراة، كانت كتبت  الذي أعمل فيه، وبعد أْن حصَّ
املتحدة  الواليات  يف  منظمٍة  يدي  بني  مته  وقدَّ تزكية  خطاب  يفَّ 
يل  دبَّرت  التي  للخطر،1  املعرضني  األكادمييني  الباحثني  األمريكية: 

وظائف مؤقتة يف هيئة األساتذة بجامعات هولندا وبلجيكا. 

أُمَنَح صفة  أْن  ُأوِعَز  يونيو/حزيران سنة 2012،  كان يف شهر  وملا 
الالجئ يف الصني فُمِنحُتها، ويف شهر فرباير/شباط سنة 2013 أُِعيَد 
توطيني يف السويد حيث ال يزال يل صفة الالجئ وأنتظر أْن ُينَظر 
يف طلٍب للحصول عىل الجنسية السويدية كنت قد رفعته منذ زمن 
قريب. فإن ُقِبل طلبي عنى ذلك عندي إمكان االندماج والحامية 

ة. التامَّ

أنَّ  باربارا  عرفت  فيها  التي  ونصف  سنوات  يف ست  تبيَّنُت  لقد 
طلبات  لهم   َ ُتيرسِّ أن  التجاوز  كلَّ  تجاوز  الالجئني  عن  دفاعها 
عن  ة  والجدَّ أبنائها  عن  األمِّ  دفاع  عنَّا  دافعت  هي  إذ  اللجوء. 
أحفادها، ليس إليجاد مخارَج ملَِحِننا فحسب، بل لذلك ولننجح يف 
ِمَهِننا. وعندي أنَّ ما تركته لنا إرثاً هو االعرتاض عىل الظلم، فإمنا 
هو يشء ميكن أْن يأخذه عنها كلُّ أحٍد. والنصيحة التي أرغب يف 
أْن أشارك الالجئني اآلخرين فيها من غري تكلُّف هي: دافعوا عن 
لو  الصواب مهام كلَّف ذلك. فقد كان ملا كنت فيه مخرٌج سهٌل 
ثم  قاومت  ولكنَّني  يجوز.  ال  ما  فصنعت  ة  دَّ للشِّ خضعت  أنني 
وجدت مخرجاً من محنتي، والفضل يف ذلك يعود إىل عون باربارا.
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