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َتِْثيُل الالجِئنَي يف َحْمالت امُلناَصة
نتايل َسَلِئيد

ُتْرَوى  الذين  أْن ُيستنَبط تثيل الالجئني الذي تأيت به مجموعات املناصة والتضامن مبشاركة  ال بدَّ من 
ِقَصُصهم.

ــدث يشٌء يف  ــنة 2015، حـ ــبتمرب/أيلول سـ ــهر سـ ــا كان شـ ملَـّ
ــة  ــة ’ألزمـ ــة العامليـ ـ ــتجابَة العامَّ ل االسـ ــدَّ ــِة بـ ــة الغرابـ غايـ
ــرٍي  ــا. أال وهـــو َنـــرْشُ صـــورة طفـــٍل صغـ الالجئـــني‘ يف أوروبـ
اســـمه آالن كـــردي مـــات غرقـــاً ثـــم ألقـــى بـــه البحـــر إىل 
ســـاحٍل يف تركيـــا، فـــكان أثـــر تلـــك الصـــورة واســـٌع، حشـــد مـــن 
ـــني  ـــع الالجئ ـــاً م ـــوا تضامن ـــون ليحتجُّ ـــون العادي ـــه املواطن أجل
ـــارصو  ـــا من ـــدا، دع ـــني. ويف نيوزيلن ـــاً بالالجئ ـــة مرحب ـــت راي تح
ــؤون  ــابقة بشـ ــربة سـ ــم خـ ــس لهـ ــن ليـ ــني )أي الذيـ الالجئـ
ـــون يف وســـائل اإلعـــالم  ـــني( واملعلِّق ـــارصون الالجئ ـــني وين الالجئ
ــالد  ــنوية يف البـ ــني السـ ــة الالجئـ ــادة حصـ ــَة إىل زيـ الُحكومـ

وإظهـــار اســـتجابة أكـــرث عطفـــاً وترحيبـــاً. 

وميكـــن لتمثيـــل الالجئـــني اإلنســـاين مـــن حيـــث هـــم 
ــال يف  ــي الحـ ــام هـ ــة، كـ ــون إىل اإلعانـ ــرضورون ويحتاجـ مـ
وســـائل اإلعـــالم وحمـــالت املنـــارصة، أْن تكـــون ُمجِديـــًة يف 
جمـــع الدعـــم لالجئـــني، ولكـــن يوجـــد عـــدد مـــن الهمـــوم 
األخالقيـــة تـــدور حـــول هـــذا التمثيـــل والقـــول بالتضامـــن. 
ـــات  ـــار األزم ـــيٌّ ألخب ـــُل اإلعالم ر النَّق ـــوِّ ـــا ُيص ـــرياً م ـــه كث أوالً: أنَّ
اإلنســـانية النـــاَس مـــن بـــالد جنـــويبِّ الكـــرة األرضيـــة معتمديـــن 
ـــا  ـــل م ـــو يتجاه ـــي، وه ـــامل العامل ـــدان الش ـــتجابة بل ـــىل اس ع
ـــن  ـــه يف كلٍّ م ـــاً: أنَّ ـــٍم. ثاني ـــة وُظْل ـــوارَق بنيوي ـــن ف ـــر م يف األم
ـــاس  ـــر الن ـــٌل إىل تصوي ـــارص مي ـــل املن ـــالم والتمثي ـــائل اإلع وس
ـــئلة:  ـــري أس ـــذا يث ـــني، وه ـــراداً فاعل ـــتكينني ال أف ـــن مس مرضوري
ـــم؟1  ـــان حاله ـــم بلس ـــذي يتكل ـــن ال ـــم؟ وم ـــذي مُيثِّله ـــن ال فم
ــون  ــن أن يكـ ــْن ميكـ ــار، ولكـ ــة روَح إيثـ ــح أنَّ يف النيـ فصحيـ
ـــك  ـــون لذل ـــن يك ـــني، وميك ـــع امُلمثَّل ـــل اإلنســـاين أْن ُيخِض التمثي

عواقـــب ســـيئة عـــىل نتائـــج إنجـــاح إعـــادة التوطـــني.

منيَُّة َمَفاِهيُم التَّْمِثيِل الضِّ
كثـــرٌي مـــن الالجئـــني املعـــاد توطينهـــم الذيـــن اســـتطلعتهم 
ــني  ــل الالجئـ ــني متثيـ ــة بـ ــول العالقـ ــدور حـ ــٍث يل يـ يف بحـ
ـــالم  ـــائل اإلع ـــأنَّ وس ـــعروا ب ـــة ش ـــامل التضامنيَّ ـــاين واألع اإلنس
الرئيســـية وكثـــري مـــن املنظـــامت اإلنســـانية عـــزَّزت وجهـــة 
ـــم  ـــول له ـــوم ال ح ـــم “ق ـــي أنَّه ـــني وه ـــة إىل الالجئ ـــر معيَّن نظ
ـــَئ  ـــرب” أو أنَّ الالج ـــٌة بالح ـــالد ممزَّق ـــن ب ـــاؤوا م ـــوة ج وال ق
ـــام  ـــة، ك ـــُر هـــذه الصـــور النمطي ـــِدٌم”. وَخَط ـــرٌي ُمع “إنســـان فق

ذكـــر أحـــد املشـــاركني، أنَّ الالجئـــني ُيعرَُّفـــون “بظروفهـــم ال 
ـــن  ـــني مرضوري ـــر الالجئ ـــن لتصوي ـــانية”. وميك ـــم اإلنس بصفاته
ـــئ  ـــة الالج ـــِق يف هويَّ ـــِق األُف ـــة ِضْي ـــرة يف غاي ـــود إىل فك أن يق
ومـــا يســـتطيع فعلـــه، وميكـــن لهـــا أْن تـــرتك أثـــراً ســـيئاً يف 
رأي عمـــوم النـــاس بالالجئـــني. وقـــد رسد املشـــاركون مـــا 
ـــوا  ـــم مل يكون ـــك أنَّه ـــال ذل ـــن افرتاضـــات، ومث ـــم م ـــَج حوله ُنِس
ـــال  ـــال امل ـــىل إرس ـــوٍل أو ع ـــوٍب محم ـــىل رشاء حاس ـــن ع قادري
ـــم  ـــيشٍء إال ألنه ـــم، ال ل ـــش أرسه ـــث تعي ـــالد حي ـــارج الب إىل خ
كانـــوا يومـــاً الجئـــني. ومـــا تفتقـــده هـــذه الصـــور النمطيـــة 
ــاركني  ــد املشـ ــنيَّ أحـ ــم. وبـ ــراد وأصواتهـ ــص األفـ ــو قصـ هـ
ـــرون بعـــض التشـــابه ولكـــْن  قـــال نعـــم قـــد يتشـــابه املهجَّ
أال ُيصـــوَّب االنتبـــاه إال إىل وجهـــٍة )مثـــل الـــرضر النفســـاين 
أو كـــون املـــرء مـــرضوراً( فأمـــٌر يعنـــي “أن ُتفتَقـــد مغـــازي” 

القصـــص. 

ولطبيعـــة الوصـــم يف صـــور الالجئـــني النمطيـــة أيضـــاً أْن ُتَعرِْقـــَل 
ـــعوَر  ـــهم الشُّ ـــو يف أنفس ـــىل ُيَنمُّ ـــابقني ع ـــني الس ـــدرة الالجئ ق
ـــن  ـــري م ـــني. ورأى كث ـــادة التوط ـــد إع ـــول يف بل ـــامء والقب باالنت
ـــاهمت يف  ـــة س ـــور النمطي ـــتطلعتهم أنَّ الص ـــذي اس ـــاس ال الن
ــني يشٌء  ــني يشٌء والنيوزيلنديـ ــو أنَّ الالجئـ ــٍم هـ ــن فهـ تكويـ
آخـــُر، وأْن رمبـــا الالجئـــون أقـــل قـــدرًة عـــىل القيـــام بشـــؤونهم. 
أضـــف إىل ذلـــك، أنَّ االســـتمرار يف تصنيفهـــم الجئـــنَي يف 
وســـائل اإلعـــالم والهيئـــات الحكوميـــة ومنـــارصي الالجئـــني 
ـــن  ـــل م ـــن طوي ـــد زم ـــى بع ـــني، حتَّ ـــن والنيوزيلندي ـــم م وغريه
إعـــادة توطينهـــم وحصولهـــم عـــىل الجنســـية يعنـــي أنَّ النـــاس 
ـــم  ـــال فيه ـــل أن ُيَق ـــوء ال ُيقَب ـــابقة باللج ـــربة س ـــم خ ـــن له الذي

ـــون’.  ـــون ‘حقيقيُّ ـــم نيوزيلنديٌّ إنَّه

ـــني  ـــوات ب ـــىل األص ـــاركني أنَّ أع ـــن املش ـــدد م ـــه رأى ع ـــم إنَّ ث
ــس  ــن ليـ ــوات َمـ ــي أصـ ــرب هـ ــني يف الغـ ــارصي الالجئـ منـ
وا يف رشعيـــة وصحـــة أْن  لهـــم خـــربة ســـابقة باللجـــوء، وشـــكُّ
ـــيئاً. ورأوا  ـــا ش ـــون منه ـــاة ال يعلم ـــني مبعان ـــري الالجئ ـــم غ يتكل
ـــني  ـــوات الالجئ ـــن أص ـــني أن تتضمَّ ـــارصة الالجئ ـــي ملن ـــه ينبغ أنَّ
ـــادة  ـــوء وإع ـــاة اللج ـــربوا معان ـــن خ ـــابقني الذي ـــني الس والالجئ
التوطـــني حقـــاً. وقـــد بـــنيَّ مشـــارٌك مـــن املشـــاركني اســـمه 
ـــة يقودهـــا  ـــر العـــام يف منظمـــة غـــري حكومي ـــان )وهـــو املدي أب
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الالجئـــون وقاعدتهـــا شـــعبيٌة يف أوكالنـــد( أنَّ نيَّـــة منـــارصي 
ـــم الســـيطرة عـــىل  ـــب عليه ـــت حســـنًة ولكـــْن غل ـــني كان الالجئ
ـــُز  ث بلســـان حـــال الالجئـــني، وهـــو أمـــٌر ُيعجِّ املناقشـــة والتحـــدُّ
ـــم.  ـــُب آماله ـــا وُيخيِّ ـــَد توطينه ـــي أُِعي ـــني والجامعـــات الت الالجئ
ـــال  ـــه ق ـــَد أحـــٍد ولكنَّ ـــه َنْق ـــد بكالم ـــه ال يري ـــول إنَّ ـــع فيق ويتاب

ـــا”. ـــا ال علين ـــه معن ـــا تفعلون ـــوا م ـــاً “افعل حاّث

التوصيات
ــا مل يكـــن التحكـــم بتمثيـــل الالجئـــني يف وســـائل اإلعـــالم  ملَـّ

للمنارصيـــن  أمكـــن  ممكنـــاً، 
ـــب األقـــوال  اتِّخـــاذ إجـــراءات لتجنُّ
والصـــور  بإفـــراٍط  امُلسَتســـِهلة 
فيهـــا  ُيدرُِجـــوا  وأْن  النمطيـــة، 
ـــعون إىل  ـــن يس ـــر الذي ـــات نظ وجه
إعانتهـــم و إدراج أصواتهـــم. ولقـــد 
ـــارصو الالجئـــني واملختصـــون  عـــربَّ من
يف التواصـــل الذيـــن اســـتطلعتهم عـــن 
رغبـــة حقيقيـــة يف تجنُّـــب الصـــور 
الالجئـــني  متثيـــل  ويف  النمطيـــة 
ـــا’.  ـــاس العاديـــني، أي ‘مثلن ـــَل الن متثي
ويف الوقـــت نفســـه، أرادوا أيضـــاً 
ـــب التقليـــل مـــن خطـــورة  تجنُّ
الهجـــرة القرسيـــة ومـــن أنَّ بعـــض 
ــتضعفني  ــيكونون مسـ ــني سـ الالجئـ
ـــم  ـــأ فيه ـــانياً. ونش ـــن نفس ومرضوري
إجهـــاد فكـــريُّ حقيقـــيٌّ فمـــن 
ـــب الصـــور النمطيـــة  جهـــٍة تجنُّ
ــرى  ــة أخـ ــن جهـ ــن ومـ للمرضوريـ
نـــرش الرســـالة يف مســـائل اإلعـــالم 
ــاً،  ــرق نجوعـ ــرث الطـ ــية بأكـ الرئيسـ

ويف هـــذه الرســـالة األســـباب التـــي ينبغـــي لعمـــوم النـــاس 
ـــذا  ـــس ه ـــني. ولي ـــوا بالالجئ ـــا أْن يهتم ـــن أجله ـــدا م يف نيوزيلن
ــا  ــانية، فطاملـ ــالت اإلنسـ ــادٍر يف الَحْمـ ــريُّ بنـ ــاد الفكـ اإلجهـ
خـــربت املنظـــامت غـــري الحكوميـــة ومنـــارصو الالجئـــني 
ـــري  ـــن غ ـــالتهم م ـــال رس ـــُبل إليص ـــىل الُس ـــاد فض ـــات إيج ي تحدِّ

ــزَة. ـ ــة امُلعجِّ ــور النمطيـ ــرة الصـ ــزول يف حفـ النـ

هـــذا، ويـــويص بحـــٌث حديـــث أْن يتـــدرَّب املنـــارصون الراغبـــون 
يف العمـــل يف شـــؤون الالجئـــني عـــىل ِعرفـــان النَّفـــس )أي أْن 
ـــح الالجئـــون الفرصـــة  يســـتعرفوا امتيازاتهـــم الخاصـــة(، وأْن مُيَن
ــر  ـ ــم أن يفكِّ ــن املهـ ــارصة.2 ومـ ــالت املنـ ــاركة يف َحْمـ للمشـ
املزاولـــون اإلنســـانيون واملنـــارصون وغريهـــم مـــن الجهـــات 

ـــون  ـــك الباحث ـــن ذل ـــاين، وم ـــل اإلنس ـــدان العم ـــة يف مي الفاعل
ـــا  ـــم يف م ـــم وامتيازاته ـــاً يف وظائفه ـــرياً نقدي ـــون تفك واألكادمييُّ
ـــابقني،  ـــني الس ـــني والالجئ ـــؤون الالجئ ـــم يف ش ـــة بعمله ـــه صل ل
ـــوا محاســـبني نفوســـهم، وأْن يعملـــوا  وعليهـــم أيضـــاً أْن يظلُّ
ــرُّوا  ــابقني، وأْن ُيِقـ ــني السـ ــني والالجئـ ــع الالجئـ ــاون مـ بالتعـ
ــم  ــىل الرغـ ــه، عـ ــم. ألنَّـ ــم وآرائهـ ــني وقدراتهـ ــري الالجئـ بتأثـ
ـــم  ـــني يف دع ـــر العامل ـــي أم ـــن أن ينته ـــة، ميك ـــِن النيَّ ـــن ُحْس م
ـــاء’  ـــم غرب ـــىل أنَّه ـــني ع ـــني إىل ‘النظـــر إىل الالجئ ـــوق الالجئ حق
ـــُش  ـــون مســـتضعفون، فُيهمِّ ـــم ُمســـاَعدون مجهول ـــىل أنَّه أي ع
ـــعون إىل  ـــن يس ـــون َم ـــؤالء العامل ه
إعانتهـــم. ولقـــد يعـــرَّف الالجئـــون 
يف  اإلنســـان  بنـــي  مـــن  أنَّهـــم 
ـــم  ـــنَّ صفاته ـــاج، ولك ـــات االحتج راي
وتأثريهـــم  وفعلهـــم  اإلنســـانية 
ـــم  ـــث غريه ـــرَّاء حدي ـــن ج ـــوي م ته

بلســـان حالهـــم. 

ـــب متكـــني  ـــة تطل ـــارصة األمين إنَّ املن
امُلنـــارِصون  ُر  فيقـــرِّ امُلنارَصيـــن 
َمـــن  حســـب  عـــىل  وجهتهـــم 
يرغبـــون يف دعمهـــم. فلحـــركات 
املنـــارصة والتضامـــن، بالتشـــارك يف 
النـــاس  إىل  وباالســـتامع  العمـــل 
ـــب  وبتجنُّ مســـاعدتهم  املـــراد 
الصـــور النمطيـــة، القـــدرة عـــىل 
التبايـــن  مـــن  بعـــٍض  معالجـــة 
ـــىل  ـــع ع ـــذي يق ـــم ال ـــوي والظل البني
ــىل  ــاً عـ ــدرة أيضـ ــن، والقـ ريـ املهجَّ

تبديـــل كل ذلـــك.
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