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توقعات االستضعاف يف أسرتاليا

أليس م .نايكريك

يزداد اعتامد قدرة الالجئني يف الدخول إىل أسرتاليا عىل تصور عجز الالجئ ومعانته ’وأحقيته‘ ومن نتائج
ذلك ،تهميش الرجال عىل وجه الخصوص عقب إعادة توطينهم.
يف أســراليا ،ر َّك ــز خط ــاب ك ــرى األحــزاب السياس ــية وسياس ــاتها أهميــة معرفــة األس ـراليون لقصتهــم ومــا مــروا بــه مــن تجــارب
عـــى التمييـــز بـــن الالجئـــن وطالبـــي اللجـــوء إذ ُي َ
نظـــ َر إىل مؤمل ــة والوق ــت الطوي ــل ال ــذي قض ــوه يف املخي ــات.
طالب ــي اللج ــوء ع ــى أنه ــم ’الجئ ــون ُمز َّيف ــون‘ لع ــدة أس ــباب
أهمهـــا أ َّنهـــم ’ال يحرتمـــون طابـــور االنتظـــار‘ و ُيتهمـــون َّ
بـــأن «مـــن املهـــم جـــداً أن يعـــرف األســـراليون مـــا مررنـــا بـــه ،إذ
ترصفهـــم (بركـــوب القـــوارب) مـــؤرش عـــى أ َّنهـــم ليســـوا أكـــر لي ــس لديه ــم خلفي ــة ع ــن األح ــداث الت ــي س ــبق أن عش ــناها
الفئ ــات اس ــتضعافاً ولكنه ــم مهاج ــرون اقتصادي ــون مقت ــدرون ال  ...فع ــى س ــبيل املث ــال ،تعرض ــت للتميي ــز العن ــري يف الش ــارع.
يس ــتحقون الحص ــول ع ــى امل ــاذ اآلم ــن .ولذل ــكُ ،يع ــدُّ اس ــتثناء كن ــت أس ــر يف الش ــارع عندم ــا رصخ ع ـ ّ
ـي أحده ــم م ــن س ــيارته
طالبـــي اللجـــوء أحـــد التدابـــر الرضوريـــة مـــن أجـــل توفـــر بألف ــاظ مش ــينة قائ ـ ًـا «أيه ــا الهن ــدي ،ع ــد إىل بل ــدك» وأش ــار إيلّ
املســـاعدات اإلنســـانية املالمئـــة لالجئـــن ’الحقيقيـــن‘ ا ُملعـــاد بإش ــارة وقح ــة .وم ــن هن ــا ج ــاءت أهمي ــة إع ــام األس ـراليني مب ــا
توطينه ــم الذي ــن أصبح ــوا مرادف ــن يف املعن ــى لألش ــخاص الذي ــن ش ــهدناه س ــابقاً»( .رج ــل يف العرشيني ــات م ــن عم ــره).
يعيشـــون ُمطـــوالً يف مخيـــات الالجئـــن و َي ِفـــدُ ون إىل أســـراليا
م ــن خ ــال برنام ــج ُم َّ
َّ
نظ ــم.
ويعتقـــد املقا َبلـــون الذكـــور أن معاناتهـــم كانـــت بوابتهـــم
ً
للدخـــول إىل أســـراليا إذ كانـــوا يبذلـــون جهـــودا واضحـــة
ُوي ِّث ــل البوتاني ــون ا ُملع ــاد توطينه ــم يف أس ـراليا صف ــوة الالجئ ــن لتميي ــز أنفس ــهم ع ــن طالب ــي اللج ــوء الذي ــن تف ــرض الصحاف ــة
يف الع ــامل املس ــموح له ــم بف ــرص إع ــادة التوط ــن بع ــد أن قض ــوا العام ــة وبع ــض الجامع ــات السياس ــية أ َّنه ــم مهاج ــرون ألس ــباب
أك ــر م ــن عقدي ــن م ــن الزم ــن يف املخي ــات .وي ــزداد اعت ــاد اقتصاديـــة .ويـــرح ذلـــك أحـــد الالجئـــن البوتانيـــن ممـــن
قـــدرة الالجئـــن يف الدخـــول إىل أســـراليا عـــى تصـــور عجـــز يعملـــون مـــع الوافديـــن الجـــدد مـــن الالجئـــن قائـــا:
الالجـــئ ومعانتـــه ’وأحقيتـــه‘ وأ َّثـــرت تلـــك التصـــورات عـــى
ُ
َّ
طريق ــة تعام ــل منظ ــات إع ــادة التوط ــن ومقدم ــي الخدم ــات «تصني ــف الالج ــئ مه ــم للغاي ــة .إذ يجع ــل الن ــاس ُيدرِك ــون أنن ــا
املحليـــن وعامـــة الشـــعب مـــع البوتانيـــن منـــذ وصولهـــم إىل قادمـــون مـــن مخيـــات الالجئـــن .وهـــو يعنـــي أيضـــ ًا مزيـــد ًا
أســـراليا .وبوجـــه خـــاص ،كان الالجئـــون البوتانيـــون الرجـــال م ــن الدع ــم ،الدع ــم لضحاي ــا التعذي ــب»( .الج ــئ يف الثالثيني ــات
(وال ســـيام الرجـــال القـــادرون عـــى العمـــل) ُي َ
نظـــر إليهـــم م ــن عم ــره).
كمســـتضعفني بســـبب الصدمـــات النفســـية التـــي تعرضـــوا
له ــا س ــابقاً ،يف ح ــن كان ــت النس ــاء ُي َ
نظ ــر إليه ــنَّ ع ــى أ َّنه ــن ومـــن هنـــا ،فاملعانـــاة يف أحـــد مخيـــات الالجئـــن ،والوفـــود
ً
مســـتضعفات بســـبب طبيعـــة أدوارهـــن االجتامعيـــة .ودامئـــا م ــن خ ــال املس ــار الصحي ــح إلع ــادة التوط ــن ،وإظه ــار س ــات
مـــا كان ُي َ
نظـــر للرجـــال عـــى أنهـــم عائـــق ينبغـــي التغلـــب الالجئـــن املناســـبة جميعهـــا ا ُملحـــدِّدات الرئيســـية ا ُمل َش ِعنَـــة
عليـــه مـــن أجـــل متكـــن الالجئـــات املســـتضعفات .وهكـــذا ،لوجودهـــم يف أســـراليا.
كان ــت ه ــذه املفاهي ــم واالفرتاض ــات بش ــأن ال ــدور االجتامع ــي
للم ــرأة الس ــبب يف من ــح الالجئ ــن الرج ــال قلي ــل م ــن القن ــوات ورغـــم إدراك عينـــة الالجئـــن املشـــاركني يف البحـــث للجوانـــب
ليتج ــاوزوا اس ــتضعافهم ( وإن كان ــوا م ــا زال ــوا يواجه ــون مش ــاكل اإليجابي ــة ا ُملح َت َمل ــة لتصني ــف الالج ــئ ،أعرب ــوا ع ــن قلقه ــم إزاء
يف حياتهـــم).
انتش ــار الص ــورة النمطي ــة ’لالجئ ــن‘ يف أذه ــان الن ــاس ع ــى أ َّن ــه
يفتقـــر إىل القـــدرات والتعليـــم .ويف هـــذا الصـــدد ،ذكـــر أحـــد
ثـــم أصبحـــت الصدمـــة النفســـية ســـمة رئيســـية (بآثارهـــا املش ــاركني قائ ــا« :ال يع ــرف الن ــاس بامله ــارات الت ــي منتلكه ــا ...
اإليجابي ــة والس ــلبية) لهُو َّي ــة الالج ــئ البوت ــاين الرج ــل يف أس ـرالياً ،ويعتق ــدون َّأن الالجئ ــن مج ــرد فق ـراء ب ــا أي مه ــارات»( .الج ــئ
ه ــذه الس ــمة الت ــي ص َّورت ــه ع ــى أ َّن ــه الج ــئ يس ــتحق التوط ــن يف الثالثيني ــات م ــن عم ــره) وباإلضاف ــة إىل ذل ــكُ ،ي ــد ِرك املجتم ــع
والرتحيـــب بـــه يف أســـراليا .وروى يل كثـــر مـــن الرجـــال مـــدى البوت ــاين أيضــاً أن تصني ــف الالج ــئ مكنَّه ــم م ــن الحص ــول ع ــى
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امل ــوارد الت ــي تع ــذر ع ــى املهاجري ــن اآلخري ــن الحص ــول عليه ــا .التـــي كان مـــزودو الخدمـــات يبذلونهـــا مـــن أجـــل تغيـــر دور
فع ــى املس ــتوى العم ــيُ ،ي َ
نظ ــر للصدم ــة النفس ــية ع ــى أ َّنه ــا امل ــرأة البوتاني ــة ،س ــاد ش ــعور ب ـ َّ
ـأن س ــبب اس ــتضعاف الرج ــال
َّ
َّ
إعاق ــة تتطل ــب توف ــر الدع ــم امل ــايل لل ــذي ع ــاىن منه ــا.
مـــردُّه األحـــداث الســـابقة التـــي أملـــت بهـــم وبأنـــه ال ميكـــن
تغيـــر موقفهـــم.
ويف ه ــذا الس ــياق ،م َّث ــل َوس ـ ُـم الالج ــئ وس ــيلة لتدعي ــم تقب ــل
َّ
فـــر ومـــع ارتفـــاع التوقعـــات إزاء النســـاء بأنهـــن ســـوف ينشـــطن
األســـراليني لالجئـــن وعائقـــاً يف الوقـــت ذاتـــه ،فقـــد َّ
ً
الالجئـــون الذكـــور توقعـــات اآلخريـــن لهـــم عـــى أ َّنهـــا عائـــق اجتامعيــا أو يحصل ــن ع ــى الوظيف ــة (حت ــى ل ــو كان ــت وظيف ــة
مينعه ــم م ــن التعب ــر ع ــن قدرته ــم يف املس ــاهمة يف املجتم ــع إىل جزئيـــة أو مؤقتـــة) ازداد متركـــز نشـــاط الرجـــال داخـــل البيئـــة
م ــا وراء صفته ــم بأنه ــم مج ــرد ضحاي ــا ال ح ــول له ــم وال ق ــوة املنزلي ــة فق ــط ،فخدم ــات رعاي ــة األطف ــال ُمك ِّلف ــة يف أســراليا،
وأ َّنه ــم ال يس ــتطيعون فع ــل يشء س ــوى تلق ــي املس ــاعدات م ــن يقابله ــا املعاي ــر الثقافي ــة ل ــدى مجموع ــة البوتاني ــن إذ تتطل ــب
الغ ــر .وكان ذل ــك األم ــر مقلق ـاً له ــم .ف ــا ش ــك َّأن تفه ــم الن ــاس ب ــذل ق ــدر ال ب ــاس ب ــه م ــن العم ــل اليوم ــي يف إع ــداد الطع ــام.
ملعانـــاة الالجئـــن والصدمـــات النفســـية واســـتضعافهم عنـــر ويف ه ــذا الس ــياق ،تصع ــب حي ــاة األرس املعيش ــية إذا خ ــرج كال
مه ــم يف تفاع ــل الالجئ ــن م ــع أفــراد املجتم ــع األســرايل الذي ــن الوالدي ــن للعم ــل خ ــارج البي ــت .وي ــرح رج ــل يف الثالثين ــات
أصبح ــوا ع ــى فه ــم للرحل ــة الت ــي ج ــاءت بالالجئ ــن إىل أس ـراليا ،م ــن عم ــره تغ ــر دوره قائ ــا:
لك ــنَّ ذل ــك التفه ــم نفس ــه ه ــو ال ــذي قــ َّوض م ــن طموح ــات
ً
عمـــا هنـــا .يف
الالجئ ــن لبن ــاء مس ــتقبلهم .وأقلقه ــم أيضــاً َّأن تصني ــف الالج ــئ «كنـــت مدرســـاً يف املخيـــات لكننـــي ال أجـــد
ق ــد يضع ــف األم ــل يف النظ ــر إليه ــم ع ــى أ َّنه ــم ال يختلف ــون الع ــادة ،تت ــوىل زوجت ــي أم ــر العناي ــة باألطف ــال ،لكنَّه ــا ع ــرت
بالق ــدرات ع ــن ق ــدرات مضيفيه ــم األســراليني.
ع ــى وظيف ــة -س ــاعدها جارن ــا يف ذل ــك .واآلن ،أعم ــل يف العم ــل
وش ــعر أح ــد الالجئ ــن الذك ــور ب ــأن منح ــه وض ــع الالج ــئ ق ــد
أع ــاق م ــن قدرت ــه ع ــى الوف ــاء بالتزامات ــه األرسي ــة .وكان ه ــذا
الرجـــل يف األربعينيـــات مـــن عمـــره ،وحاصـــل عـــى شـــهادة
التعلي ــم الثان ــوي ،ويتح ــدث اإلنجليزي ــة بطالق ــة ،وت ــوىل أدواراً
قيادي ــة يف بوت ــان ويف مخي ــات الالجئ ــن .وه ــو حاليــاً متط ــوع
م ــع منظم ــة إع ــادة توط ــن محلي ــة يف املنطق ــة الت ــي يعي ــش
به ــا وكان يأم ــل أن يع ــر يومــاً م ــا ع ــى عم ــل ُمر ِب ــح لك َّن ــه ال
ي ــرى إمكاني ــة يف تحقي ــق آمال ــه تل ــك .ب ــل ع َّل ــق آمال ــه ب ــدالً
م ــن ذل ــك ع ــى ابنت ــه الت ــي س ــتتجاوز صف ــة الالج ــئ عندم ــا
تك ــر وميكنه ــا التطل ــع ألن ُتصب ــح ف ــرداً مس ــاه ًام يف املجتم ــع
األســرايل .وأم ــا م ــن ناحيت ــه ،فل ــم يك ــن يــ َر نفس ــه إال مج ــرد
«الجـــئ تســـاعده الحكومـــة».
وقـــد ســـ َّلطت مخـــاوف هـــذا الجيـــل مـــن الرجـــال يف الفئـــة
العمريـــة  60-20عامـــاً أيضـــاً عـــى اختـــاف طريقـــة اســـتقبال
الرجـــال والنســـاء .فالنســـاء مجـــرد إعـــادة توطينهـــن ُيتو َّقـــع
توســـيع نطـــاق أدوارهـــن االجتامعيـــة مبســـاعدة مختلـــف
رش ُفـــون عـــى برامـــج متعـــددة
مـــزودي الخدمـــات الذيـــن ُي ِ
هدفه ــا ا ُملعل ــن ه ــو متك ــن امل ــرأة .وش ــاركت النِّس ــاء البوتاني ــات
يف أنش ــطة كث ــرة ج ــداً لتحس ــن لغته ــن اإلنجليزي ــة وت ــويل أدوار
قيادي ــة يف الوظائ ــف العام ــة ولَق ـ ِ َ
ـن تش ــجيعاً ع ــى االس ــتمرار
ُّ
يف العم ــل خ ــارج املن ــزل .وكان التَّصــ ُّور الواض ــح أن النِّس ــاء ك ــن
مس ــتضعفات بس ــبب ثقاف ــة الجامع ــة .ورغ ــم الجه ــود ا ُملكثف ــة
الجئون بوتانيون أعيد توطينهم يف أدياليد ،جنوب أسرتاليا.

إعادة التوطني
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التطوع ــي ولكن ــي يف أغل ــب األوق ــات م ــن يدي ــر ش ــؤون املن ــزل
حاليـــاً .وأذهـــب ببنـــايت إىل املدرســـة وألبـــي جميـــع حاجـــات
أرسيت»( .الجـــئ يف الثالثينيـــات مـــن عمـــره

وليـــس العمـــل بأجـــر الســـبيل الوحيـــد للتمتـــع باملكانـــة
االجتامعي ــة يف أس ـ اليا عموم ـاً أو يف حال ــة البوتاني ـ خصوص ـاً.
وم ــع ذل ــك ،ر ّك ــز الرج ــال الذي ــن تحدث ــت إليه ــم ع ـ أهمي ــة
العم ــل بأج ــر .ولي ــس «العي ــش م ــن ع ــرق جبــ اآلخري ــن»
م ــن خــ ل مدفوع ــات الرعاي ــة االجتامعي ــة الطريق ــة ا ُمل َّ
فضل ــة
للعيـــش هنـــا .وعـــ وة عـــ ذلـــك ،إذا مل يوجـــد برنامـــج ملـــا
بعـــد إعـــادة التوطـــ يهتـــم بتعزيـــز الجوانـــب اإليجابيـــة يف
الرج ــال الذي ــن يتول ــون رعاي ــة أرسه ــم ب ــدالً م ــن زوجاته ــم،
فمـــن غـــ ا ُملحتَمـــل أن تســـتقيم عمليـــة تبديـــل األدوار
االجتامعيـــة تلـــك بـــ الرجـــال والنِّســـاء.
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ُتع ــد الصدم ــات النفس ــية الب ــاب الرئيــ ا ُملرش ِّع ــن لدخ ــول
لص ــق به ــم وض ــع الضحي ــة
الالجئــ  ،لكنَّه ــا يف الوق ــت ذات ــه ُت ِ
وه ــو م ــا يؤث ــر س ــلباً عــ فرصه ــم يف املس ــاهمة يف املجتم ــع
األســ ايل وإذ تتوق ــع أســ اليا انتش ــار الصدم ــة النفس ــية بــ
ه ــؤالء الالجئــ  ،تنظ ــر إىل رشيح ــة واس ــعة منه ــم عــ أ َّنه ــا
عاج ــزة مبعن ــى أنه ــم غــ قادري ــن عــ املش ــاركة يف املجتم ــع
األســـ ايل .وأهـــم مـــا يف األمـــر ّأن افـــ اض رزوح الالجئـــ
الرجـــال املســـتحقني للجـــوء تحـــت صدمـــة نفســـية تث ِّبـــط
قطراتهـــ مـــن شـــأنه أن يحـــ ّول هـــؤالء الرجـــال مـــن وضـــع
املش ــاركني السياس ــيني االقتصادي ـ واالجتامعي ـ يف أس ـ اليا إىل
عال ــة عــ املجتم ــع.
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ر

ى

و ُ ِّث ــل ه ــذا التط ــور تغيــ اً جذريــاً يف حي ــاة كثــ م ــن الرج ــال
عـــ كان عليـــه الحـــال يف املخيـــ ت حيـــث هـــم الغالبيـــة
العظم ــى العامل ــة يف امل ــدارس بوصفه ــم مدرســ ويف الهي ــكل
الداخ ـ إلدارة املخي ــم .وذك ــر كث ـ م ــن الرج ــال الذي ــن عمل ــوا
يف الس ــابق كمزارعــ إ َّنه ــم كان ــوا يتطلع ــون قب ــل وصوله ــم إىل
أس ـ اليا إىل امت ـ ك م ـزارع تش ــبه تل ــك الت ــي كان ــوا ميتلكونه ــا يف
بوت ــان إذ ي ــرون يف املزرع ــة مص ــدراً لالكتف ــاء ال ــذايت واالس ــتقالل
وتحقيـــق املكانـــة االجتامعيـــة .أمـــا اآلن ،فهـــم يعيشـــون يف
أديلي ــد ،ومل تع ــد ملكي ــة املزرع ــة أمــراً ممكنــاً نظــراً الرتف ــاع
تكلفته ــا وأل َّنه ــم يعيش ــون يف بيئ ــة حرضي ــة ال ريفي ــة .يف حــ
متنــى غريهــم وال ســيام حملــة الدرجــات الجامعيــة إيجــاد فرصــة
عم ــل تناس ــب مؤهالته ــم .ومل يتمك ــن س ــوى ع ــدد قلي ــل منه ــم
م ــن االنتق ــال إىل وظيف ــة بأج ــر (غالبــاً ل ــدى املنظــ ت الت ــي
ُتســهِّل إع ــادة توطــ الالجئــ  ،وكان ذل ــك إنج ــازاً اس ــتثنائياً.

ر

ر

ن

أليس نيكريك

ا

ن

ن

ر

ى

ن

وليــس املقصــود مــن هــذه املقالــة املطالبــة بوقــف املســاعدات
املقدم ــة لالجئ ـ ولكنه ــا تنبي ــه ب ــأن سياس ــة الهج ــرة الصارم ــة
التـــي ُتر ِّكـــز عـــ معانـــاة الفـــرد وصدماتـــه النفســـية ُتفـــرز
أش ــكاالً خاص ــة م ــن املس ــاعدات الت ــي ق ــد ُتزي ــد م ــن انعــزال
الالجئـــ عـــن املجتمـــع األســـ ايل وتحولهـــم إىل عالـــة عـــ
املجتم ــع وتضعه ــم يف فئ ــة أدىن م ــن مس ــتوى املواط ــن الع ــادي
ب ــدالً م ــن دفعه ــم لالندم ــاج يف نس ــيج املجتم ــع .أم ــا الرج ــال
الذي ــن قابلته ــم يف البح ــث فكان ــوا ي ــرون يف أنفس ــهم ق ــدرات
تف ــوق ذل ــك الوض ــع املتصــ َّور له ــم.
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