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قضية الالجئين في الخطاب اإلعالمي األوروبي :السياقات واألىداف
مقدمة

د .أمين البار -جامعة العربي التبسي تبسة  -قسم العموم السياسية -الجزائر

الفاريف مف جحيـ الحرب
في الوقت الراىف ،تبقى الظواىر المرتبطة بتدفُّؽ الالجئيفِّ ،
ِّ
التحديات التي تعيشيا
في سوريا والعراؽ وبعض الدوؿ اإلفريقية نحو أوروبا ،مف أكبر

ىذه القارة والعالـ أجمع مف حيث التداعيات واألزمات التي تُثيرىا عمى المستويات
تنوع التغطية اإلخبارية
أيضا ظاىرة ُّ
المجتمعية والسياسية واألمنية وغيرىا .وىنا ،تبرز ً

لقضية الالجئيف في وسائؿ اإلعالـ األوروبية بحسب السياقات والسياسات التحريرية

أشكاال مختمفة ومتناقضة مف
واالنتماءات السياسية التي تقؼ وراءىا لتحمؿ معيا
ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومستشرؼ ألزمة الالجئيف
وناقد
ومعاد
مناصر
الخطاب اإلعالمي تتأرجح بيف

وتداعياتيا عمى القارة األوروبية مف منطمقات َّ
عدة.

ويرتبط تعاظـ اىتماـ وسائؿ اإلعالـ األوروبية بيذه القضية بما تركتو عمى المستوى
األوروبي مف تداعيات سياسية واستراتيجية انعكست بشكؿ إيجابي عمى ديناميكية
االتحاد األوروبي مف خالؿ تواتر المقاءات واالجتماعات؛ التي تناولت أزمة الالجئيف

وسُبؿ معالجتيا ،وما ترتَّب عمييا مف مواكبة إعالمية العتبارات تجارية خالصة مف
ُ
أيضا عممية توظيؼ أزمة الالجئيف
ناحيةَّ .
أما عمى المستوى المحمِّي ،فمف المالحظ ً
في خضـ الصراعات السياسية والخالفات الوطنية ،السيما بيف مختمؼ فرقاء اليميف

المتشدد عمى ٍّ
ِّ
تحولت
واليسار بقطبييما :الوسط و
حد سواء مف ناحية أخرى .وىكذا َّ
مجرد وسيمة لمظيور
إما إلى سبؽ صحفي ،وا َّما إلى َّ
قضية الالجئيف في النياية َّ
لتتحوؿ إلى قضية صراع
اإلعالمي؛ مما أسيـ في إفراغيا مف مضمونيا الجوىري
َّ

حدودي بيف العالـ األوروبي والعالـ اآلخر.

ييمنا في ىذه الدراسة حوؿ التغطية اإلخبارية لقضية الالجئيف في اإلعالـ
وما ُّ

وم ِّ
حددات الخطاب اإلعالمي واستراتيجياتو ،وتفكيكو
األوروبي ىو البحث في أطر ُ
عمى المستويات الخبرية والمغوية والكشؼ عف دالالتو والعناصر األيديولوجية التي
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َّ
يتشكؿ منيا ،باإلضافة إلى المرتكزات والثوابت والرىانات واألىداؼ والمنطؽ الذي
أحيانا التَّضميؿ.
يحكمو ويدفعو إلى االنحياز والتعتيـ و ً
1اإلطار المنيجي لمدراسة

أ -مشكمة الدراسة

مع تدفُّؽ الالجئيف باتجاه أوروبا ،والمشاكؿ التي طرحتيا ىذه القضية محمًِّيا وا ِّ
قميميا
ُّ
ِّ
بتوجياتو المختمفة بتغطية أبعادىا
ودوليا ،تعاظـ االىتماـ في اإلعالـ األوروبي

وم ِّ
أيضا؛ تكشؼ اتجاىات المعالجة اإلخبارية نحو
حددات مختمفة ً
بمنطمقات وأُطر ُ
القضية ،وما قد يترتَّب عمييا مف تأثيرات في الرأي العاـ األوروبي .ومف المالحظ اليوـ
في أوروبا ،طوفاف نوع جديد مف المزايدات والمنافسة بيف مختمؼ وسائؿ اإلعالـ في

تناوؿ قضية الالجئيف ،وفي المجاليف العاـ والسياسي ،وىو ما أنتج تغطيةً ُم ْف ِر َ
طةَ
وم ْشَب َعةً إلى ٍّ
حد كبير باأليديولوجيا و ُّ
التوجيات السياسية.
ُّ
التنوِع ُ

وتأسيسا عمى ذلؾ ،انطمقت الدراسة مف الفرضية التي تعتبر أف الخطاب اإلعالمي
ً
يتضمف "افتر ٍ
اضات ُم ْسَبقَةً) ،"(1وفقًا لنظرية "صناعة اإلذعاف" لدى نعوـ تشومسكي
ات م ْخص ٍ
ٍ
ِ
وصة قد تكوف إعالميةً أو اجتماعيةً أو
وادوارد ىيرماف؛ َم ْبنَّيةً عمى اعتبار َ ُ
َّ
سياسيةً أو استر َّ
بعضا مف ذلؾ ،بحسب
معا ،أو
ً
اتيجي ًة أو غير ذلؾ ،أو كؿ ذلؾ ً
السياقات والرىانات و ِّ
التحديات التي تُؤطِّر ىذا الخطاب .وكاف الفيمسوؼ وعالـ
المسانيات األميركي ،نعوـ تشومسكي ،قاـ بتطوير "نموذج الدعاية" ،بالمشاركة مع

االقتصادي والمتخصص في مجاؿ العالقات بيف وسائؿ اإلعالـ واالقتصاد والسياسة
في أميركا ،إدوارد ىيرماف ،كأداة فعَّالة في تحميؿ وفيـ اآلليات واالستراتيجيات التي
حرؾ وسائؿ اإلعالـ المييمنة.
تُ ِّ
وقُسِّمت الدراسة إلى محوريف رئيسيفُ ،خصِّص األوؿ لتحميؿ الخطاب اإلعالمي
األوروبي مف خالؿ العيِّنة التي شمميا الرصد؛ وذلؾ بالتركيز عمى الدالالت الخبرية
ستعينا بنموذج نورماف فاركموؼ في آليات تحميؿ الخطاب في العموـ
والمغوية ُم ً
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أما القسـ
االجتماعية بيدؼ فيـ طبيعة وأشكاؿ ىذا الخطاب (استراتيجيات الخطاب)َّ .
الثاني َّ
فركز بشكؿ مباشر عمى دراسة االعتبارات التي وقفت وراء التغطية اإلخبارية
ورىاناتيا وأىدافيا بحسب السياقات المختمفة.
ب -تساؤالت الدراسة

انطمقت الدراسة مف حقؿ استفيامي في محاولة لفيـ ُم ِّ
حددات الخطاب اإلعالمي
األوروبي واستراتيجياتو في معالجة قضية الالجئيف ،ومف أبرز ىذه التساؤالت:
1.ما السمات الخبرية والداللية التي اتَّسـ بيا الخطاب اإلعالمي األوروبي في معالجة

قض ية الالجئيف؟ وىؿ استراتيجيات الخطاب اإلعالمي تختمؼ مف حالة إعالمية
ألخرى؟
 2.ما أشكاؿ الحقؿ المعجمي والبنية التركيبية؛ التي استند إلييا ىذا الخطاب؟ وما
الدالالت التي يحمميا وتداعياتو عمى صورة الالجئيف المنقولة في اإلعالـ األوروبي؟
3.ما طبيعة العالقة بيف التغطية اإلخبارية لقضية الالجئيف واالتجاىات السياسية
عموما؟ وما حجـ تأثيرىا في الرأي العاـ األوروبي؟
والسمطة
ً
ج -أىمية الدراسة

تكمف أىمية الدراسة في معالجتيا لظاىرة اجتماعية وسياسية حديثة العيد ُممثَّمة في
أزمة الالجئيف إلى أوروبا؛ قامت بتغطيتيا وسائؿ إعالـ الدوؿ المعنية أكثر مف غيرىا
بيذه األزمة (المجر ودوؿ البمقاف ،وألمانيا وفرنسا وجوارىما) ،وىي بذلؾ تسعى،
ُم ْستَ ِعينةً بأدوات عممية في مجاؿ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ ،إلى تقديـ مفاتيح عممية
لفيـ ىذه الظاىرة وتداعياتيا عمى السياسات الخارجية األوروبية والغربية بشكؿ عاـ في
تعاطييا مع األزمة؛ التي تعيشيا منطقة الشرؽ األوسط وجزء مف القارة اإلفريقية ودوؿ
أخرى كأفغانستاف وباكستاف (الحرب في سوريا ،ونشأة تنظيـ الدولة اإلسالمية ،وطوفاف
الحركات اإلرىابية) ،والعالقات التي تربطيا بالمجتمعات العربية ذات األغمبية
المسممة.
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وعمى العموـ ،فإف "الدور الذي تمعبو وسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ في تشكيؿ السياسة
المعاصرة تدفعنا إلى التساؤؿ حوؿ طبيعة العالـ والمجتمع الذي نعيش فيو والديمقراطية
التي نريدىا "(2).مف ىنا ،فإف دراسة التغطية اإلخبارية لقضية الالجئيف في اإلعالـ
األوروبي مف شأنيا أف تساعدنا في إعادة النظر في مسائؿ َّ
عدة ،مثؿ :مدى استقاللية
وسائؿ اإلعالـ في المجتمعات األوروبية ،أو دور النخبة ومشاركة المواطنيف في إدارة
شؤوف البالد ،أو حتى في مفيوـ الديمقراطية بالمعنى الغربي لممصطمح وقدرتيا عمى
تحقيؽ العدالة االجتماعية وحقوؽ اإلنساف.
د -أىداف الدراسة

وم ِّ
حددات التغطية اإلخبارية لقضية الالجئيف في
تيدؼ الدراسة التي تتناوؿ أطر ُ
اإلعالـ األوروبي إلى:
•الكشؼ عف طبيعة وأشكاؿ المضاميف الخبرية والنحوية لمخطاب اإلعالمي
واستراتيجياتو في معالجتو لقضية الالجئيف وتفكيؾ حمولتو األيديولوجية.
•تحديد األطر التي تَح ُكـ المعالجة اإلخبارية لقضية الالجئيف.
ِّ
ِّ
وعاطفيا
(معرفيا
•التعرؼ عمى أبعاد صورة الالجئيف في الخطاب اإلعالمي األوروبي
ِّ
ِّ
المغذية لو (خطاب السمطة واألحزاب السياسية والمنظمات
وسموكيا) بحسب الروافد
غير الحكومية).
• تحديد مكانة الخطاب العنصري واإلثني واليوياتي في التغطية اإلخبارية ودوافعو
وتأثيراتو في الرأي العاـ.

•الكشؼ عف السياسات والرىانات واألىداؼ عمى المستويات المحمِّية واإلقميمية

واألوروبية ودورىا في تشكيؿ الخطاب اإلعالمي حوؿ قضية الالجئيف.
ىـ  -مجتمع الدراسة

وم ِّ
حددات الخطاب اإلعالمي في تغطية قضية
استخدمت الدراسة ،في تحميميا ألطر ُ
الالجئيف ،عيِّنة قصدية لوسائؿ اإلعالـ األوروبية اليمينية واليسارية في ٍّ
كؿ مف فرنسا
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وألمانيا والمجر ألسباب ارتبطت بقدرتيا التمثيمية لمجتمع الدراسة (حالة فرنسا) مف
جية ،ولتوافرىا بمغة اإلصدار اإلنجميزية (حالتي ألمانيا والمجر) مف جية أخرى.

ِّ
صحفيا في الصفحات اإللكترونية لمدوريتيف
ير
مقاال وتقر ًا
وجرى مسح أكثر مف ً 750
الفرنسيتيف "ليبراسيوف ،"(3) Libérationو"لوفيغارو) ،" Le Figaro (4والمجمة
األلمانية األسبوعية "دير شبيغؿ) ،" Der Spiegel (5والدورية المجرية "مغيار
ىيرالب) ،" Maghyar Hirlap (6باإلضافة إلى مجموعة مختارة مف المضاميف
اإلخبارية حوؿ القضية ،السيما في دوؿ البمقاف وألمانيا ،التي أُعيد نشرىا بعد ترجمتيا

إلى الفرنسية في ٍّ
كؿ مف موقعي "رسائؿ البمقاف "(7)Le Courrier des Balkans.
 ،Le portail francophone des Balkansو"الرسائؿ الدولية )"(8
International Courrierخالؿ فترة الدراسة التي َّ
امتدت بيف  1يوليو/تموز و31

أكتوبر/تشريف األوؿ .2015
و -المدخل النظري لمدراسة
انطمقت الدراسة مف نظرية األطر الخبرية وتأثير اإلعالـ في السياسة الخارجية لػ"روبير

إنتماف" في تحميؿ ُم ِّ
حددات الخطاب اإلعالمي األوروبي في معالجة قضية الالجئيف.
وتقوـ النظرية عمى فرضية أساسية تتمثؿ في سيطرة النخبة عمى عمميات اتخاذ
جديدا لدراسة ىذه األطر ،ويصؼ
نموذجا
الق اررات ،وفييا يطرح الباحث األميركي
ً
ً
المنافسة بيف مختمؼ فاعمي السياسة الخارجية لفرض إطار تحميمي خاص بسياسة
َّ
ُم َّ
سيتمكف مف إحكاـ السيطرة عمى
حددة .ويعتبر إنتماف أف الفاعؿ الذي ينجح في ذلؾ
التطور الالحؽ ليذه السياسة وتغطيتيا اإلعالمية .وكاف إنتماف قد َّ
طبؽ نموذجو
الخاص في دراستو لحرب العراؽ .(9)2003
أيضا ،السيما في عممية تحميؿ التضميؿ اإلعالمي والدعاية
واستعانت الدراسة
ً
الحكومية في الحالة المجرية ،بنظرية "صناعة اإلذعاف" لنعوـ تشومسكي وادوارد
ىيرماف؛ والتي َّ
قدما ليا في كتابيما الشيير)Manufacturing Consent: The (10
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 ،Political Economy of the Mass Media,وىو ُي ِّ
حدد طبيعة استراتيجيات
ويبرز كيفية توظيفيا في خدمة مصالح الطبقة ال ُػم َس ْي ِط َرة.
الييمنة عمى اآللة اإلعالمية ُ
ويعتبر اإلعالـ في األنظمة التَّسمُّطية ،كما الحاؿ في المجر وبعض دوؿ البمقاف ،سواء

َّ
العمميتي لػ"السيطرة"؛ إذ ُيصبح وسيمة لنقؿ
المرئي أو المسموع أو المقروء ،المركز
خطاب الطبقة ال ُػم َس ْي ِط َرة -في ممارستيا التضميؿ األيديولوجي وتغييب الحقائؽ -إلى

فئات المجتمع ككؿ .فػ"اإلعالـ المصطنع" في ظؿ ىذه األنظمة ال يمكف أف يكوف

محايدا ،فيو ينحاز بالضرورة وبصورة ما إلى أحد األطراؼ ،سواء بشكؿ ظاىر وعمني
ً
أو بشكؿ ضمني .وىذا االنحياز ييدؼ ،بحسب نظرية "صناعة اإلذعاف" ،ليس فقط
إلى حماية الطبقة الحاكمة وانما َي ْح ِرُـ الجميور مف فرصة فيـ الواقع الحقيقي لألمور،
طَنة الطرؼ اآلخر وتصنيفو في خانة "الػم ْذنِب" عبر ِّ
بث
بؿ يعمؿ عمى تَ ْج ِريـ و َش ْي َ
ُ
الدعاية بصورٍة ٍ
آلية ُم َو َّجيَ ٍة في سبيؿ تقويض ىذا الطرؼ.
ز -منيج الدراسة وأدواتيا

انطالقًا مف ىذه الخمفية النظرية ،اعتمدت الدراسة منيجية عممية تستند إلى الوصؼ
العممي لمتغطية اإلخبارية لقضية الالجئيف في اإلعالـ األوروبي خالؿ الفترة الزمنية
ِّ
المدروسة؛ وذلؾ عبر تحميؿ الخطاب اإلعالمي ِّ
ونوعيا ،والمستوحى مف نموذج
كميا

نورماف فاركموؼ) ،(11وىو يقوـ عمى مقاربة خاصة في تحميؿ الخطاب اإلعالمي
تستند إلى محوريف رئيسييف؛ يتجسَّد األوؿ في األىمية المعطاة لضروب الخطاب
أما الثانية فتعطي أىمية كبرى لمتحميؿ النقدي لمخطاب اإلعالمي.
اإلعالمي ولغتوَّ ،

اىتـ
وقد جرى االستعانة بيذا النموذج السيما في القسـ األوؿ مف ىذه الدراسة ،الذي َّ
بتحميؿ المعالجة اإلخبارية لقضية الالجئيف عبر تحديد أشكاؿ المضاميف الخبرية والمغة

المستخدمة ودالالتيا ،مما ُيسيـ في فيـ بناء الخطاب اإلعالمي واستراتيجياتو
ومرتكزاتو وأسسو .مف ىنا ،تصبح الممارسات الخطابية ذات تأثيرات أيديولوجية كبرى؛
إذ إف التمثُّالت التي تنقميا حوؿ األفراد والمجموعات الثقافية (األغمبية أو األقمية) تُسيـ
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في إنتاج واعادة إنتاج مختمؼ أشكاؿ العالقات المييمنة والسمطوية والمواقع

االجتماعية بيف ىذه المجموعات ،وىو ما َّ
أيضا كؿ مف تشومسكي وانتماف
شدد عميو ً
وتأسيسا عمى ذلؾَّ ،
شدد فاركموؼ في تعريفو لمخطاب اإلعالمي عمى
في أعماليما .
ً
يتكوف في إطاره والفاعميف االجتماعييف
الصفة االجتماعية ِلبِ ْنَيتِ ِو ،وكذلؾ السياؽ الذي َّ
أيضا بالمنيج المقارف مف
الذيف ُيساىموف في إنتاجو .مف ىنا ،كاف البد مف االستعانة ً
أجؿ دراسة األدوار المختمفة لمفاعميف االجتماعييف ،باإلضافة إلى العالقة بيف السياقات
االجتماعية والسياسية واألنساؽ التي يتـ في إطارىا إنتاج ىذا النوع مف الخطاب أو
ذاؾ في عيِّنة الدراسة.
2.استراتيجيات المعالجة اإلعالمية لقضية الالجئين
دالالت المعالجة الخبرية والمغوية
1.2.المعالجة الخبرية

استند التحميؿ في ىذه المرحمة مف الدراسة إلى تصنيؼ أنواع التقارير في التغطية

اإلخبارية لقضية الالجئيف في العيِّنة المدروسة .وينطمؽ ىذا التصنيؼ مف ِّ
محددات

اعا مختمفة شممت التقرير اإلخباري والتحميمي والمعمومتي وتقرير
بذاتيا؛ حيث رصد أنو ً
اىتـ بعرض وشرح
الرأي ثـ التقرير الدعائي .ونقصد بالتقرير اإلخباري النوع الذي َّ
أوضاع الالجئيف ،وىو ما اتَّسمت بو التغطية الفرنسية مقارنة بمثيالتيا األلمانية
أما التقارير التحميمية فيي التي قاربت الموضوع بطريقة أشمؿ وأعمؽ وتميز
والمجريةَّ .

أيضا في سبيؿ اإلضاءة عمى فكرة أو رسالة
بعضيا بالموضوعية واآلخر باالنحياز ً
أما التقارير المعمومتية فيي
بذاتيا مف ِقَبؿ صحفييف أو باحثيف أو خبراء أو سياسييفَّ .
التي تناولت قضية الالجئيف مف منظور رقمي محض؛ إذ َّ
ركز ىذا النوع عمى إحصاء
مجرد أرقاـ في ذىف
أعداد الالجئيف الذيف لقوا حتفيـ أو اجتازوا الحدود ُليصبحوا َّ

القراء .وفيما يخص تقارير الرأي ،فقد مزجت الحقائؽ بالرأي ،واتَّسمت بقدر مف
ُّ

الموضوعية والمينية في معالجتيا لقضية الالجئيف وتداعياتيا المختمفة وابتعدت عف
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الطابع الدعائي والترويجي الذي َّ
اعا أخرى ،مثؿ التقارير الدعائية التي سعت
ميز أنو ً
إلى التأثير في الرأي العاـ والييمنة عمى مواقفو تجاه القضية بما يخدـ سياسة النخبة
وتأسيسا عمى ذلؾ جاءت النتائج
المييمنة وخطابيا األيديولوجي في وسائؿ اإلعالـ.
ً
في العينة المدروسة كاآلتي:
بين توزيع أنواع التقارير في تغطية اإلعالم األوروبي لقضية
جدول رقم (ُ )1ي ِّ
الالجئين
أنواع التقارير الفرنسية (يسارية) %

األلمانية

%

(يسارية)

الفرنسية (يمينية) %المجرية (يمينية)%

تقرير إخباري 31

14

50

20

24

54

21

16

0

14

2

تقرير رأي

33

29

9

7

تقرير دعائي

7

3

6

55

المجموع

100

100

100

100

تقرير تحميمي

تقرير معمومتي 5

عاطفية اليسار تجاه الالجئين

حصدت المضاميف ذات الطابع النقدي في التغطية اإلخبارية لوسائؿ اإلعالـ الفرنسية

نسبا مرتفعة ( %33و %29عمى التوالي)
اليسارية "ليبراسيوف" واأللمانية "دير شبيغؿ" ً
بالمقارنة مع تمؾ التي حصمت عمييا في وسائؿ اإلعالـ اليمينية (% 9و %7عمى
التوالي بيف "لوفيغارو" الفرنسية و"مغيار ىيرالب" المجرية) .وقد كشفت عممية تحميؿ
المضاميف النقدية (تقارير الرأي) في ىاتيف الحالتيف عف أىمية الجانب اإلنساني
دونا عف الجوانب األخرى السياسية واالقتصادية والترويجية؛ التي اتسمت بيا
العاطفي ً
وسائؿ اإلعالـ اليمينية في عيِّنة الدراسة .وقد تجسَّد ذلؾ مف خالؿ االرتكاز عمى
استراتيجية إعالمية واضحة مف ِقَبؿ ىذا اليسار ىدفت إلى تسميط الضوء ،بطريقة
حماسية السيما في حالة صحيفة "ليبراسيوف" ،عمى األوضاع الصعبة والمضايقات
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ويتعرض ليا الالجئوف سواء أكاف
واالعتداءات والمعامالت غير اإلنسانية التي يعيشيا
َّ
ذلؾ في بمدانيـ األصمية أـ عمى طريؽ المجوء أـ في الدوؿ الػمستَ ْقبِمَة .وىو ما َّ
أكدتو
ُْ
عناويف "ليبراسيوف"" :مياجروف عمى شفير الياوية وصور طافية 10( ،يوليو/تموز)،
"مياجروف في باريس :أوضاعنا تشابو االعتقاؿ" ( 5أغسطس/آب)( ،المجر :أوروبا
مغمقة ..أنت سوري ليس عميؾ إال أف تعود لسوريا" ( 16سبتمبر/أيموؿ) ،أو في
عناويف "دير شبيغؿ"" :بؤس المياجريف :جزيرة كوس اليونانية تترؾ الالجئيف إلى
مصيرىـ" ( 14أغسطس/آب)" ،فوضى الالجئيف في مقدونيا :حياة النساء واألطفاؿ

َّ
ميددة بشكؿ خطير" ( 19أغسطس/آب)" ،الوجو األسود لممنفى :تجارة الموت وتيريب
البشر" ( 7سبتمبر/أيموؿ)" ،حارات مقفمة :مراكز إيواء طالبي المجوء تحت العنؼ" (6
أكتوبر/تشريف األوؿ).
اليسار الفرنسي ..راعي قضية الالجئين

كشفت دراسة المضاميف اإلخبارية لصحيفة "ليبراسيوف" عف تجربة ِّ
متميزة في معالجة
قضية الالجئيف تجسَّدت في مجموعة التقارير؛ التي نشرتيا في زاويتيا النقدية الخاصة

تحت عنواف تصحيح" ، "Liberation Désintoxوالمخصَّصة ِّ
سميو
لمرد عمى ما تُ ِّ
الدورية تضميؿ " "Intoxالسيما في معالجة قضية الالجئيف مف ِقَبؿ بعض وسائؿ
ِّ
المتشدد في فرنسا أو خارجيا في تناوليـ ألزمة الالجئيف ،ومف
اإلعالـ ،أو قادة اليميف
أبرز أولئؾ السياسييف اليمينييف ،عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،الرئيس الفرنسي السابؽ
والرئيس الحالي لحزب الجميورييف ،نيكوال ساركوزي ،ورئيسة حزب الجبية الوطنية،

ماريف لوباف ،وسواىـ" ،ال ،المياجروف ال ُي ِّ
عبئا" ( 10يوليو/تموز)" ،ال،
شكموف ً
الالجئوف لـ يرفضوا الطعاـ غير الحالؿ" ( 3سبتمبر/أيموؿ)" ،ال ،ماريف لوباف%99 :
مف الالجئيف ليسوا مف الرجاؿ وال مف المياجريف االقتصادييف" 8( ،سبتمبر/أيموؿ)،
ضمِّمة" ( 11سبتمبر/أيموؿ)" ،لوباف ،مورانو
"ساركوزي والمرور السمس لممعمومات ال ُػم َ

Route Educational and Social Science Journal 768
Volume 4(1), February 2017

عوضا عف القتاؿ" (15
ومارياني ..النواب الذيف يتيموف الالجئيف باليرب
ً
سبتمبر/أيموؿ).
وتندرج ىذه الحممة ضمف مبادرة إعالمية أوروبية شارؾ فييا أربع وسائؿ إعالمية
أخرى ،ىي

:Pagella Politicaفي إيطاليا ،و Full Factفي بريطانيا،

و Heuteuplusفي ألمانيا و El Objectivo en La Sextaفي إسبانيا .وتيدؼ

ىذه المبادرة إلى التحقُّؽ مما يجري في البمداف المجاورة حوؿ قضية الالجئيف عمى أف
تنشر المعمومات في حمقات مرة كؿ يوـ عمى مدار األسبوع مف خالؿ "الياشتاغ"
اآلتي: hashtag#refugeecheck.
اع لقضية الالجئيف ىو الدعوات
ولعؿ أبرز ما ُيجسِّد وضعية صحيفة "ليبراسيوف" كر ٍ
والعرائض والمبادرات ا لتي أطمقتيا ،أو شاركت فييا ،عمى موقعيا اإللكتروني مف أجؿ
التضامف ومساندة وتقديـ العوف لالجئيف" :دعوة :ىؿ تساعدوف الالجئيف ..نحف
ُنحصي المبادرات" ( 4سبتمبر/أيموؿ) ،أو مف خالؿ تسميط الضوء عمى المظاىرات
والمبادرات الفردية أو الجماعية التي تصب في ىذا اإلطار سواء أكانت عمى المستوى
..كثيرا" ( 4سبتمبر/أيموؿ)،
قميال
المحمِّي أو اإلقميمي أو الدولي" :مياجروف ..ساعدوا ً
ً
"مئات اآلالؼ في باريس لدعـ الالجئيف " (5سبتمبر/أيموؿ)" ،في النمسا :توزيع المحبة
لمئات الالجئيف" ( 5سبتمبر/أيموؿ).
عقالنية اليسار األلماني

ِ
سبا مرتفعة لمتقارير التحميمية
أظيرت دراسة المضاميف اإلخبارية في "دير شبيغؿ" ن ً
بمغت  %54تناولت فييا قضايا راىنة ومحورية واستشرافية مف أجؿ فيـ أعمؽ ألزمة
الالجئيف ،كقدرة ألمانيا عمى استقباؿ الالجئيف" :امتحاف الحدود :كـ مف الجىء
تستطيع ألمانيا إيواءىـ؟" ( 30يوليو/تموز)" ،ألمانيا تُظير عالمات اإلجياد عمى إثر
تدفؽ الالجئيف" ( 14أكتوبر/تشريف األوؿ) ،وكذلؾ فيـ االنقسامات السياسية الراىنة
حوؿ ىذه األزمة" :الجانب األسود أللمانيا ..الجانب األبيض أللمانيا :أي جانب
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أيضا فيـ
سيسود في ظؿ التوتر الذي يرافؽ قضية الالجئيف؟!" ( 31يوليو/تموز) ،و ً
أوضاع المنطقة التي قَ ِدـ منيا الالجئوف ومسؤولية تمؾ الدوؿ عف األزمة التي يعاني

منيا ىؤالء" :فرص قميمة لوقؼ الحرب" ( 18سبتمبر/أيموؿ) .وفي ىذا السياؽ ،كشفت

الدراسة عف بعض أىداؼ الخطاب اإلعالمي األوروبي في تغييب مسؤولية األنظمة
الديكتاتورية والمتسمِّطة في تدفُّؽ الالجئيف نحو أوروبا أو حتى مسؤولية الدوؿ الغربية
المتفرج عمى ما يحصؿ مف حروب وصراعات ومجازر بحؽ
في وقوفيا موقؼ
ِّ

المدنييف في المناطؽ التي قدـ منيا الالجئوف في سوريا والعراؽ وباكستاف وأفغانستاف

ومالي وسواىا مف الدوؿ اإلفريقية.
دعاية مجرية صاخبة وعابرة لمحدود

َّ
تصدرت المضاميف اإلخبارية الدعائية وسائؿ اإلعالـ المجرية اليمينية "مغيار

ىيرالب" بنسبة بمغت  %55لتكشؼ عف حجـ وطبيعة الدعاية اإلعالمية) (12التي

َّ
تبنتيا السمطات المجرية في سبيؿ الترويج لما أطمقت عميو "النموذج المجري" والتبرير
ويمثِّؿ ذلؾ دعاية
لمممارسات غير اإلنسانية والعنصرية في تعامميا مع الالجئيفُ .

صاخبة وعابرة لمحدود العتمادىا المغة اإلنجميزية في سبيؿ توسيع دائرة تأثيرىا خارج

ِّ
المتشدد
أيضا الرتكازىا عمى وجوه سياسية دولية مف اليميف
الحدود الوطنية ،و ً
األوروبي" :عمى أوروبا أف تحتذي بالنموذج المجري" ،كما ورد عف السياسي الفرنسي

جوف لوؾ شافوسير (مغيار ىيرالب 28 ،أكتوبر/تشريف األوؿ) ،ومف وحي الخطاب

اإلعالمي الداخمي حوؿ األزمة ":عمى أوروبا اتِّباع النموذج المجري؛ فالمجر البمد

الوحيد الذي ُيطبِّؽ قوانيف الشنغف واتفاقية دبمف خالؿ أزمة اليجرة .إف النموذج المجري
ناجح ويجب عمى االتحاد األوروبي أف َّ
يتبناه ،حسب ما أفاد بو وزير الخارجية
المجري" (مغيار ىيرالب 26 ،أكتوبر/تشريف األوؿ).
كما كشؼ تحميؿ ىذه الم ضاميف اإلخبارية عف أحادية في المنظور وانتقائية في
الرسائؿ الموجية إلى الجميور بيدؼ التأثير عمى آرائيـ وسموكيـ). (13إف الترويج
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ِ
المفرط لألجندة السياسية لمحكومة المجرية المحافظة ورئيسيا فيكتور أورباف ،الذي
تحوؿ إلى "رمز" بالنسبة لمف يعانوف مف "رىاب األجانب" عمى المستوى الدولي ،يبدو
َّ

أيضا في المضاميف اإلخبارية بالمغة اإلنجميزية التي سعت إلى
اضحا بشكؿ كبير ً
و ً
تبرير الممارسات غير اإلنسانية والعنيفة بحؽ الالجئيف أثناء مرورىـ في البالد.
واستعانت ىذه الترسانة اإلعالمية بمجموعة مف صحفيييا البعيديف كؿ البعد عف
الموضوعية وأخالقيات المينة (وعمى رأسيـ الصحفي زسزلت باير ،رفيؽ درب أورباف
المشيور بمواقفو العدائية والعنصرية تجاه الالجئيف مف بينيا" :عمى أوروبا التخمُّص
مف ىذا الكابوس حتى لو بالسالح؛ ألف ِ
العرؽ األوروبي األبيض والمسيحي َّ
ميدد" ،أو
أرضا الالجئ السوري وابنو) ،باإلضافة إلى مجموعة
الصحفية بيت ار الزلو التي أسقطت ً
مف السياسييف والخبراء ورؤساء الدوؿ في محاولة فاشمة إلضفاء لمسة مف المصداقية
عمى مشروعيا الترويجي.
المجر وأوروبا في "حالة حرب "
َّ
ركزت المضاميف اإلخبارية المجرية بالمغة اإلنجميزية في دورية "مغيار ىيرالب" في
مشروعيا الترويجي عمى فكرة مفادىا أف المجر والقارة األوروبية بشكؿ عاـ ىما في
"حالة حرب" و"تحت الخطر" و"التيديد" بسبب أزمة الالجئيف ،الذيف جرى تصنيفيـ
وفقًا لذ لؾ في "خانة األعداء" ،وىي ركيزة مف ركائز السيطرة عمى الجميور لدى نعوـ
تقنيا مف ىويات
تشومسكي) "(14ىذه حرب ..ال يمكف لدوؿ االتحاد األوروبي التحقُّؽ ً
المياجريف" ،بحسب الخبير الزلو فولدي 7( ،يوليو/تموز)" ،يجب عمينا حماية حدودنا"

المقربة مف الحكومة المجرية ،غايؿ كينغ" ،أوروبا عمى حافة
بحسب السياسية
َّ

الخطر ..غالبية المجرييف يعتقدوف أنو يجب دعـ العائالت المجرية واألطفاؿ" ،بحسب

رئيس الحكومة فيكتور أورباف ( 25يوليو/تموز).
تناقضات المعالجة لقضية الالجئين
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روج الخطاب اإلعالمي المجري في تناولو ألزمة الالجئيف ليس فقط لمعمومات
َّ
ٍ
ِ
"حسف استقباؿ ومعاممة
ضمِّمَة عف أوضاع ىؤالء ،وانما
أيضا ل َو ْىٍـ جديد ىو ُ
ً
ُم َ
الالجئيف" مف ِقبؿ السمطات عبر مجموعة متعارضة مف التقارير التحميمية التي بمغت
نسبتيا  % 16مف مجمؿ مضاميف دورية "مغيار ىيرالب" لتكشؼ عف استراتيجية
إعالمية جديدة في تناوؿ قضايا الالجئيف تقوـ عمى التناقضات ،بحسب تعبير نورماف

الردع و ِّ
الشدة في التعاطي مع الالجئيف باعتبارىـ
فاركموؼ ،بيف سياسة تبرير العنؼ و َّ

ُي ِّ
ػ"حسف معاممتيـ واستقباليـ
شكموف
"خطرا" بالنسبة لممجر وأوروبا ،وبيف الترويج ل ُ
ً
وحمايتيـ" مف ِقبؿ السمطات" :الجمعيات اإلنسانية ال تواجو حاالت إنسانية طارئة
وبالرغـ مف ذلؾ تساعد ..فَيُ ْـ بحاجة لممساعدة" ( 20يوليو/تموز)" ،المجر تنفي صحة
التقارير الكاذبة :مكتب رئيس الوزراء المجري ِّ
يؤكد أف المياجريف والالجئيف يتمقوف
معاممة إنسانية جيدة في المجر ،ولكف عمييـ فقط توقُّع المساعدة مف ِقبؿ الدولة في
األماكف المخصَّصة ليـ" ( 10سبتمبر/أيموؿ)" ،المجر ضد طرد المياجريف" (28
أكتوبر/تشريف األوؿ)" ،بدؿ االنتقاد يجب إطراء الجيود الفائقة اإلنسانية التي تبذليا
السمطات المجرية في معالجة قضية الالجئيف غير الشرعييف" ،بحسب وزير الخارجية
المجري ( 2سبتمبر/أيموؿ).
إعالم اليمين الفرنسي :رسائل متشائمة وسوداوية
بينما َغمََبت المضاميف الدعائية في الخطاب اإلعالمي اليميني المجري ،الذي انطمؽ
ضمِّمَة كػ"حماية الحدود األوروبية" ،أو حتى "حماية الالجئيف" كما ُذكر
مف فرضيات ُم َ
َّ
احتؿ نسبة متواضعة في وسائؿ اإلعالـ الفرنسية
آنفًا ،إال أف ىذا النوع مف المضاميف
اليمينية "لوفيغارو"؛ إذ بمغ  %6في مقابؿ المضاميف الخبرية  %50والمعموماتية
 .% 14وقد كشفت عممية تحميؿ الخطاب اإلعالمي لقضية الالجئيف في الدورية
الفرنسية اليمينية عف خصائص التغطية التي يمكف وصفيا بالمتشائمة لما تحممو مف
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وم َش ِّك َكة ومخاوؼ تجاه تداعياتيا عبر المساحة التي خصَّصيا
رسائؿ سوداوية ُ
ِّ
المتشدد الفرنسي واألوروبي بشكؿ عاـ.
لوجيات نظر اليميف

كما اتَّسمت التغطية اإلخبارية في وسائؿ إعالـ اليميف الفرنسي حوؿ قضية الالجئيف
أيضا بطابع تحميمي بمغت نسبتو  ،%21وآخر نقدي بنسبة َّ .%9
وركزت المضاميف
ً
التحميمية عمى األعباء االجتماعية والسياسية واالقتصادية واألمنية و َّ
اليوياتية المترتبة
عمى قضية الالجئيف ،وىو ما ِّ
تؤكده عناويف التقارير المنشورة في "لوفيغارو"" :الدولة
تريد الخروج مف مصيدة اإلقامة في الفنادؽ لطالبي المجوء" ( 19يوليو/تموز)" ،مسألة
المياجريف تزيد مف الشروخ في أوروبا" ( 3أغسطس/آب)" ،مياجروف :مسيحي أـ

مسمـ؟" ( 9أغسطس/آب)" ،مياجروف ُي ِّ
يددوف االندماج الثقافي في االتحاد األوروبي"
( 28يوليو/تموز)
2.2.المعالجة المغوية/النحوية
استند التحميؿ في ىذه المرحمة ،والمستوحى مف نموذج روبير إنتماف ،إلى دراسة أشكاؿ

وأساليب المغ ة المستخدمة في الخطاب اإلعالمي حوؿ قضية الالجئيف مف خالؿ
عممية تصنيؼ المعجـ المغوي والمفاىيـ المستخدمة في المضاميف اإلخبارية والدالالت
وتأسيسا عمى ذلؾ ،جرى استخراج خمسة أساليب/أشكاؿ لغوية تُستخدـ
التي تحمميا.
ً
ِ
مناصرة ولغة محايدة ولغة
في معالجة قضية الالجئيف كاآلتي :لغة عنصرية ولغة
ترويجية ولغة معادية ،كما يظير في الجدوؿ رقـ ( .)2وتكمف أىمية المعالجة المغوية،
وبنفس الدرجة المعالجة الخبرية ،في قدرتيا عمى الكشؼ عف أبعاد الصورة التي
تحمميا ىذه الوسائؿ عف الالجئيف ودالالتيا ،وىو ما ُيسيـ بشكؿ كبير في تحديد أطر
وم ِّ
حددات وأىداؼ ورىانات التغطية اإلخبارية لقضية الالجئيف في وسائؿ اإلعالـ
ُ
تباعا في
األوروبية بحسب السياقات المختمفة (كما سنرى ً
القسـ الثاني مف الدراسة )
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جدول رقم ( )2يوضح توزيع المغة المستخدمة في التغطية اإلخبارية لقضية
الالجئين
المغة المستخدمة الفرنسية (يسارية)%

األلمانية

الفرنسية

المجرية (يمينية)%

(يسارية)%

(يمينية)%

0

0

0

7

محايِدة

58

52

18

0

31

48

26

7

ترويجية

11

0

8

45

معادية

0

0

48

41

المجموع

100

100

100

100

عنصرية

ِ
مناصرة

ط َنة المياجرين
ش ْي َ
َ
َر َس َمت المضاميف اإلخبارية لإلعالـ المجري "مغيار ىيرالب"؛ التي اتسمت تغطيتيا
بمغة معادية بمغت نسبتيا  ،%41صورةً ُم َش ْي ِطَنةً لالجئيف ليظيروا كػ"الغزاة"،
"المتطرفيف"،
ط ِّفمِيف"" ،ال ُػم ْن َح ِرِفيف"" ،الطُّفَْيمِيِّيف"" ،المنافقيف"" ،الفوضوييف"،
ِّ
"ال ُػمتَ َ
الد ِ
"الجيَمَة"" ،اإلرىابييف" أو " َّ
اعشيِّيف" دوف أدنى ٍّ
حد مف االعتراؼ باألوضاع اإلنسانية
َ
القاسية وغير المحتممة التي يعيشيا ىؤالء ،سواء أكاف ذلؾ في بمدانيـ األصمية التي

ُجبِ ُروا عمى تركيا ىرًبا مف ويالت الحروب وقساوة الظروؼ المعيشية ،أو عمى طريؽ
أْ
أمال في توفير حياة جديدة
المجوء ُم ِّ
عرضيف حياتيـ لمخطر في كؿ خطوة نحو أوروبا ً
ِ
ومسالمة ليـ ولعائالتيـ ،وىو ما يظير في العناويف والتصريحات اآلتية" :اإلرىاب قد
يتخفَّى وراء الالجئيف .ال يمكف تصدير الديمقراطية مف تمقاء نفسيا" ،بحسب األكاديمي
ِ
المحاضر في جامعة كورفينوس ،توماس مولنار 19( ،أغسطس/آب) ،أو حتى عندما
معجما ُم ْشَب ًعا بالعداء كػ"الفوضى" و"اليجوـ" و"الوحشية" في معالجة قضية
استخدمت
ً
الالجئيف" :مشيد فوضوي في "كيميتي" لمياجريف يحاولوف ركوب القطار المتوجو
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أللمانيا" 1( ،سبتمبر/أيموؿ)" ،ىجوـ َّ
تتعرض ليجوـ
مدبر عمى المجر ..المجر
َّ

وحشي" 17( ،سبتمبر/أيموؿ ).

وتُ ِّ
صدى لما تنشره
شكؿ مثؿ ىذه المعالجة؛ التي تستند إلى لغة معادية لالجئيف،
ً
وسائؿ اإلعالـ المحمِّية عمى اختالؼ أنواعيا والتميفزيوف الوطني المجري)، M1 (15
أو الحمالت العدائية المتواصمة لمقناة اإلخبارية ، Hiradoالتي ُّ
تبث عمى مدار الساعة

ظ ِي ُرىـ كػ"إرىابييف محتمميف" أو كػ"أشخاص ُم ِّ
قززيف
ًا
صور سمبية عف الالجئيف ،تُ ْ
جباال مف القمامة" ،بحسب الصحفية سونيا باكاريؾ مف الوكالة الوطنية
ُي َخمِّفُوف وراءىـ ً
الفرنسية).(16

ضمِّمَة؛ التي ىدفت إلى َش ْيطََنة المياجريف ،في
كما أسيمت مثؿ ىذه المعمومات ال ُػم َ
انتقاؿ العدوى إلى الدوؿ المجاورة في منطقة البمقاف عمى وجو الخصوص التي اتَّخذت
أشكاال أكثر عنفًا؛ حيث انطمقت موجة مف اإلشاعات بيف الناس وفي األسواؽ وعمى
ً
صوصة تثير الفزع والخوؼ لدى الرأي
اإلنترنت ،والتي َو َس َم ْ
ت الالجئيف بعالمات َم ْخ ُ

العاـ كػ"إيبوال" و"اليجوـ اإلرىابي" مدونة)" ، Dan Ionescu)) (17رومانيا ،أرض

المدوف وناقد اإلعالنات
المجوء؟" (رسائؿ البمقاف 27 ،أغسطس/آب) .كتب ىذا
ِّ

"نصوب المدافع
الروماني اآلتي" :أليس مف السيؿ بمكاف إطالؽ النار عمييـ كميـ؟"،
ِّ
عمى المياجريف...وبتصفيتيـ ُن ْب ِعد َّ
عنا خطر انتقاؿ العدوى منيـ :باـ ...باـ ...لماذا
كؿ ىذه الثرثرة؟ أال تروف أشكاؿ رؤوسيـ؟ ولدييـ ىواتؼ محمولة ،ويريدوف تدمير
أمر ُمسمًِّيا في حاؿ لـ يكف در ِّ
اميا" .كما أشار موقع "رسائؿ البمقاف"
أوروبا؟ سيكوف ذلؾ ًا
أيضا بمغتيا
إلى أف النص قد أُعيد نشره في جريدة Adev?rulالمحمية المعروفة ً
العدائية والعنصرية ضد الالجئيف" :محطة ، Keletiصور ألوروبا تحت الحصار" (3
سبتمبر/أيموؿ)" ،أزمة المياجريف :حمقة مف حرب غير نمطية" ( 29أغسطس/آب)،
"موجة الالجئيف تُ َد ِّمر مدينة حدودية في مقدونيا" ( 31أغسطس/آب)

Route Educational and Social Science Journal 775
Volume 4(1), February 2017

وتجدر اإلشارة إلى أف الترويج لمثؿ ىذا المغط َّ
أيضا في وسائؿ اإلعالـ
تردد صداه ً
األلمانية اليمينية المحافظة السيما دورية "دي فيمت" " Die Weltالحرب في سوريا:
مقاتمو داعش يسافروف إلى االتحاد األوروبي بجوازات سفر مجرية" (29

ِّ
المتشدد واليسار الميبرالي
يونيو/حزيراف) ،وىو ما أسيـ في احتداـ الصراع بيف اليميف

اف عف ِّ
الرد عمى ما أسماه بعممية "تنميط" صور المياجريف:
في البالد الذي لـ يتو َ
"أزمة المياجريف :ال لمتنميط .عمى عكس ما تنقمو الجيات المناىضة لممياجريف،

قصصا مف
دائما
ً
الشباف األجانب القادموف إلى أوروبا ليسوا متوحشيف ،بؿ يخفوف ً
متحررة (28
النضاؿ ضد األنظمة االستبدادية( "دي زيت  Die Zeitوىي أسبوعية
ِّ
أكتوبر/تشريف األوؿ)

المياجرون والخطاب العنصري
ِ
تكتؼ وسائؿ اإلعالـ المجرية الناطقة بالمغة المحمية أو اإلنجميزية "مغيار ىيرالب"
لـ
أيضا
في معالجتيا لقضية الالجئيف بنزع الصفة اإلنسانية عف ىؤالء ،بؿ لجأت
ً

لمخطاب العنصري ( )%7مف منطمقات قومية ،دينية واثنية-ثقافية في سبيؿ تشويو
صورة الالجئيف وتعبئة الشعب لمساندتيا في سياستيا ضد ىؤالء بالرغـ مف تصاعد
أصوات المعارضة اليسارية في البالد التي ال تنفؾ تنتقد وتدعو إلى تغيير ىذه

ِّ
المتشدد" :أورباف:
السياسة .وقد جاء ذلؾ عبر تصريحات الحكومة واليميف الوسط و

أوروبا عمى حافة الخطر ،وغالبية المجرييف يعتقدوف أنو يجب دعـ العائالت المجرية
واألطفاؿ أكثر مف المياجريف .المجريوف ال يريدوف المياجريف غير الشرعييف ،وىـ ال
يشاركوف اليسار األوروبي الرأي في معالجة الموضوع" ،حسب ما أفاد بو رئيس
الحكومة المجرية فيكتور أورباف عمى ىامش أعماؿ اليوـ الختامي لمجامعة الصيفية
المفتوحة "( ،Bálványosمغيار ىيرالب 25 ،يوليو/تموز) .كما حرصت الدورية عمى
مخاطبا الحشد" :نحف نريد أف نحفظ المجر
كامال وفيو يضيؼ
نشر خطاب أورباف
ً
ً
لممجرييف" ،و"إف اليسار المجري الذي يستقبؿ المياجريف غير الشرعييف اليوـ ويفتح
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ليـ األيادي ،ىؤالء السياسيوف ال يحبوف ببساطة الشعب المجري" ،أو في تصريحات
ُّ
تنفؾ تدعو إلى إغالؽ الحدود؛ ألف تدفؽ
الكنيسة األرثوذكسية في البالد التي ال

الالجئيف ِّ
خطر عمى بقاء الشعب األرثوذكسي المجري ودولتو ("المجر :الالجئوف
يشكؿ ًا
ُي ِّ
خطر بحسب الكنيسة األرثوذكسية"( ،رسائؿ البمقاف 29 ،سبتمبر/أيموؿ).
شكموف ًا
ونالحظ ىنا طوفاف الخطاب العنصري في مجموعة مف وسائؿ اإلعالـ األوروبية مف

ِّ
المتشدد ولو بشكؿ
خالؿ تصريحات أو مداخالت لسياسييف أو لفاعميف مف اليميف

نسبي خالفًا لما كشفتو الدراسة في الحالتيف الفرنسية (اليمينية أو اليسارية عمى ِّ
حد
سواء) أو األلمانية (اليسارية عمى وجو الخصوص) التي غاب عنيا ىذا الخطاب
(انظر نتائج الجدوؿ أعاله رقـ  .)2ففي ٍّ
كؿ مف ألمانيا والنمسا ،عمى سبيؿ المثاؿ،

تكثر المقاءات والخطابات النازية الجديدة العنصرية والمعادية لالجئيف في المجاليف

العاـ والسياسي ،مثؿ تمؾ التي اشتُ ِيرت بيا حركة "بيغيدا )" Pegida (18وشعارىا
"ضد أسممة أوروبا" والتي ُو ِّجيت إلييا أصابع االتياـ في اعتداءات عنيفة ضد
الالجئيف أو "حركة اليوية النمساوية " IBÖوسعييما الدؤوب إلى تجنيد الشباب في

كنؼ الجامعات واألخويات الطالبية في مشروعيما "النضالي" مف أجؿ حماية البالد
مف "اليجرة الجماىيرية" و"األسممة"(19).
المياجرون ضحايا العنف المادي والرمزي
كشفت الدراسة عف واقع آخر يعيشو المياجروف ممف أصبحوا ضحية ليس فقط لمعنؼ
المادي مف قبؿ بعض السمطات والعصابات اإلجرامية في طريقيـ إلى أوروبا وداخميا
أيضا لمعنؼ الرمزي ،بحسب المفيوـ
(في منطقة البمقاف عمى وجو الخصوص) ،وانما ً
المتعمدة ليذا
الذي أعطاه بورديو لممصطمح) ،(20مف خالؿ سياسة التعتيـ اإلعالمي
َّ
ِّ
المتشدد ،وىو ما ُيفسِّر
الواقع االجتماعي األليـ ليؤالء السيما في وسائؿ إعالـ اليميف
ِ
المناصرة في المضاميف اإلعالمية التي تناولت قضايا
في الحالة المجرية غياب المغة
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الالجئيف أو ضآلتيا مقابؿ المغة المعادية ( %18مقابؿ  ،)%48كما كشفت نتائج
دراسة حالة لوفيغارو الفرنسية (انظر الجدوؿ رقـ )2
ففي الحالة المجرية ،عمى سبيؿ المثاؿ ،لـ تكتؼ وسائؿ اإلعالـ بسياسة التعتيـ عمى
أشكاؿ العنؼ الممارس بحؽ الالجئيف ،والذي َّ
أكدتو نتائج بعض الدراسات والتقارير
التي قامت بيا منظمات دولية (تقرير منظمة العفو الدولية ) (21) 2015وصحفيوف
غربيوف ،بؿ لجأت إلى قمب الحقائؽ َّ
فقدمت الشرطة ضحية لمعنؼ المادي مف ِقبؿ
المياجريف" :بعض المياجريف يصبحوف أكثر فأكثر عدائية ،فعمى سبيؿ المثاؿ ،أقدـ
شاب في الخامسة والعشريف مف عمره عمى االعتداء عمى أحد رجاؿ الشرطة مما
اضطر ىذا األخير إلى استخداـ القوة لمسيطرة عميو الستتباب األمف .الشرطة اعتقمت
الشاب السوري الحقًا بسبب اعتدائو عمى الشرطي" (مغيار ىيرالب 9 ،سبتمبر/أيموؿ)
ويندرج مثؿ ىذه الممارسات اإلعالمية المتحيِّزة والبعيدة كؿ البعد عف أخالقيات المينة
وغير اإلنسانية في سياؽ سياسة تشويو و َش ْيطََنة صورة الالجئيف التي َّ
تبنتيا الحكومة
المجرية وترسانتيا اإلعالمية ،ولعؿ مف أبرزىا االلتزاـ بقرار فيكتور أورباف بعدـ ِّ
بث

صور األطفاؿ الالجئيف عمى التميفزيوف الوطني عمى إثر تداوؿ اإلعالـ الغربي لصورة

الطفؿ كردي األصؿ جثة ىامدة َّ
ممددة عمى أحد الشواطىء التركية خوفًا مف تحسيس
الرأي العاـ بحقيقة أوضاع الالجئيف .باإلضافة إلى القانوف الذي صادقت عميو

الحكومة ،بتاريخ  21سبتمبر/أيموؿ  ،2015الذي يعطي الصالحية لمشرطة إلطالؽ
النار عمى المياجريف والذي بموجبو يصبح تقديـ العوف أو المساعدة لمياجر غير
أما في فرنسا ،فقد كشفت دراسة المضاميف
شرعي ُج ْن َحة تُدخؿ صاحبيا السجفَّ .
اإلعالمية لدورية "لوفيغارو" عف ندرة الصور والتقارير التي تسمِّط الضوء عمى الواقع
األليـ الذي يعيشو الالجئوف.
3.رىانات الخطاب اإلعالمي األوروبي وتأثيراتو
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تسعى الدراسة في ىذا القسـ إلى الكشؼ عف رىانات الخطاب اإلعالمي الغربي في
تناولو لقضية الالجئيف مف خالؿ تسميط الضوء عمى السياقات اإلعالمية والسياسية
والجيوسياسية التي تركت آثارىا عمى التغطية اإلخبارية ليذه القضية .كما يعرض
ضا مف تداعيات ىذه التغطية في محاولة لمكشؼ عف حجـ تأثيراتيا في الرأي العاـ
بع ً
األوروبي.
الالجئون والمصالح السياسية المحمية واإلقميمية واألوروبية
كشفت دراسة المضاميف اإلخبارية في الحالة المجرية عف وجود مجموعة مف الرىانات
السياسية والجيوسياسية واالستراتيجية عمى المستويات المحمية اإلقميمية واألوروبية عمى

ٍّ
حد سواء .فالتركيز عمى أزمة الالجئيف بدؿ قضايا الفساد في وسائؿ إعالـ المعارضة

عمى وجو الخصوص ،والدعاية اإلعالمية والخطاب األيديولوجي والعنصري في وسائؿ
المقربة مف الحكومة (بقيادة فيكتور أورباف وحمفائو "المسيحيوف
اإلعالـ الرسمية و َّ
الديمقراطيوف" الذيف وصموا إلى الحكـ منذ العاـ  2010بأغمبية برلمانية توازي الثمثيف)
مف شأنو أف يضمف ليذه الحكومة الفوز في االنتخابات المقبمة لعاـ  ،2018السيما
بعد تراجع شعبية الحزب الحاكـ (حزب االتحاد المدني المجري  Fideszبرئاسة
يفرؽ بيف ىجرة وارىاب جعمو شعاره الرسمي في
أورباف) ،وىو حزب سياسي يميني ال ِّ

الفترة األخيرة ُمتوجِّيًا إلى "األغراب" بعدـ "أخذ عمؿ المجرييف" في ظؿ نسؽ إعالمي
تحت قبضة الحكومة) (22وتراجع ممحوظ في حرية التعبير في البالد). (23كما سعت
المجر مف خالؿ تغطييا اإلعالمية المعادية لالجئيف انطالقًا مف رىانات استراتيجية
ِّ
"إيجابيا"
أوروبية جيوسياسية إقميمية عبر راية "حامية أوروبا "كػ"نموذج" إلى التموضع
في دوؿ البمقاف.
"مكونات المجتمع المجري الثقافية "
مدافعا عف
فعندما يعرض فيكتور أورباف نفسو
ِّ
ً
و"الحضارة األوروبية" في حممتو اإلعالمية ضد أزمة الالجئيف ،فإنما يسعى مف وراء
ذلؾ إلى استغالؿ بؤس وشقاء وىدر حياة المالييف مف الالجئيف في خدمة مصالح
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شخصية وحزبية وسياسية ومادية .وىنا البد مف اإلشارة إلى القدرة التي يحمميا ىذا
ٍِ
َّ ٍ
وم َيَّيأ ٍَة
الخطاب ال ُػمضمِّؿ عمى التأثير في الرأي العاـ السيما في ظؿ
أرضية ُم ْستَ ْقبمَة ُ
لمتفاعؿ بشكؿ "إيجابي" معو؛ حيث أسيمت مف ناحية في تعزيز "رىاب األجانب" لدى

المجرييف؛ مما َّ
أدى إلى خمؽ "وحدة مجرية نابعة مف الخوؼ والشؾ" ،بحسب
المعارض الينغاري ،غاسبار ميكموس
تاماس ،مف ناحية أخرى.
وىنا تجدر اإلشارة إلى مساىمة ىذا الخطاب في ردود فعؿ وفي بعض األحياف
ممارسات وسموكيات معادية وعنصرية وعنيفة في المجتمع المجري" :ىـ يأتوف مف
بيئة مميئة باالعتداءات والمشاكؿ والتوترات ومف الصعب التخمُّص مف كؿ ذلؾ في ليمة

وضحاىا ،وىناؾ مشاكؿ أخرى ،بحسب ما أعرؼ عف ِّ
الديف ،فإنيـ سيحاولوف أسممة
الشعب بأية وسيمة ...الالجئوف يأتوف كالفئراف ،ومع ذلؾ ننقميـ في باصات َّ
مكيفة

ُجازى بدفع غرامة مالية في حاؿ لـ أُغيِّر إنارة
ِّ
ونزودىـ بالمياه المعدنية ،بينما أنا أ َ
السيارة  ...يجب منعيـ عبر حفرة مميئة بالتماسيح أو بالسالح والكالب مف أجؿ حماية
البالد" (مقابمة مع مزارع مجري ،مف مجمة كومبميماف دانكيت ،فرانس 15 ،2
أ كتوبر/تشريف األوؿ) .ىذه ىي إحدى تأثيرات الرسالة التي تنشرىا حكومة أورباف عبر
وسائؿ اإلعالـ الوطنية.
النزاعات والمزايدات السياسية والخالفات الوطنية
أما بالنسبة لممعالجة اإلخبارية لقضية الالجئيف في وسائؿ اإلعالـ الفرنسية اليمينية
َّ

تحوؿ المياجروف بشكؿ ما إلى ذريعة لخدمة مصالح
أيضا َّ
واليسارية واأللمانية ،فينا ً
وموضوعا لمخالفات الوطنية بيف اليسار واليميف أو حتى بيف مختمؼ أطياؼ
سياسية
ً

الشعب بالنسبة لمحالة األلمانية عمى وجو الخصوص .ويكشؼ التحميؿ في الحالة
الفرنسية عف توظيؼ قضية الالجئيف بشكؿ واسع مف ِقبؿ اليميف واليسار في سياؽ
االنتخابات اإلقميمية التي جرت خالؿ شير نوفمبر/كانوف الثاني مف ىذا العاـ .وقد
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تجسَّد ذلؾ مف خالؿ المزايدات السياسية مف كال الطرفيف حوؿ ىذه القضية في سبيؿ
لَ ْفت أنظار الناخبيف عبر شعارات عاطفية تساند المياجريف (حالة اليسار) أو داعية
لمتشكيؾ واثارة القمؽ (حالة اليميف) .كما لـ تتواف ىذه األخيرة عف اإلفراط في نشر

ِّ
المتشدد حوؿ القضية بيدؼ خمؽ مشيدية مصطنعة حوؿ
تصريحات اليميف الفرنسي
أما في الحالة
القضية تندرج ضمف مفيوـ التسويؽ اإلعالمي لغايات سياسية وتجاريةَّ .

تسييسا وأكثر عقالنية وىو
األلمانية ،فقد بدت التغطية اإلخبارية لقضية الالجئيف أقؿ
ً
ما ُيفسِّر حجـ الخطاب المحايد ( )%48وحتى وجود نزعة معادية )(3%خاطبت
أيضا فيـ المساحة
بدرجة كبيرة عقؿ القراء بدؿ عاطفتيـ.
وتأسيسا عمى ذلؾ يمكف ً
ً
خصصتيا ىذه التغطية إلطار االىتمامات اإلنسانية في قضايا
المتواضعة التي
َّ

الالجئيف وإلطار الخالفات الوطنية والسياسية حوؿ القضية بالرغـ مف تزايد حجـ

المظاىرات المناىضة لسياسة البالد في استقباؿ ىؤالء الالجئيف.
تغييب المسؤولية والمبادىء األخالقية
كشفت دراسة المضاميف اإلخبارية لتغطية أزمة الالجئيف في وسائؿ اإلعالـ األوروبية
عف محاولة مقصودة لتغييب المسؤولية عف الجيات التي وقفت وراء ىذه األزمة سواء
تعمَّؽ األمر بمسؤولية األنظمة االستبدادية في المناطؽ التي قَ ِدـ منيا ىؤالء الالجئوف،
أو مسؤولية االتحاد األوروبي الذي حصؿ في العاـ 2012عمى جائزة نوبؿ لمسالـ

عمى جيوده في وقؼ الحرب في القارة األوروبية ،خاصة أف احتراـ المبادىء األخالقية

وحسف الضيافة ُيعتبراف ركيزة مف ركائز تحقيؽ السالـ). (24بمعنى آخرَّ ،
تمنع بعض
ُ
وسائؿ اإلعالـ عف تناوؿ قضايا ،مثؿ :تخمِّي أوروبا واالتحاد األوروبي عف الالجئيف
بشكؿ مخجؿ لتُ ِّ
ركز بشكؿ ِ
مفرط عمى النزاعات والنتائج االقتصادية واالجتماعية ألزمة
تحولوا إلى أرقاـ وأعباء وموضع تيديد بالنسبة لبعض الدوؿ األوروبية
الالجئيف الذيف َّ

بغض النظر عف اإلمكانية المحتممة إلث ارء العيش المشترؾ في القارة األوروبية ،عمى

سبيؿ المثاؿ.
Route Educational and Social Science Journal 781
Volume 4(1), February 2017

استنتاجات
توصَّمت الدراسة إلى مجموعة مف االستنتاجات فيما يخص المعالجة الخبرية لتغطية
أزمة الالجئيف في وسائؿ اإلعالـ األوروبية ،ومف أبرزىا :طوفاف النزعة األيديولوجية
في الخطاب اإلعالمي السيما في وسائؿ اإلعالـ اليمينية التي استندت بشكؿ ممحوظ
في عممية بنائيا إلى الثنائيات الضدية بيف األنا (تغطية عنصرية) واليُ ْـ وأحادية الرأي
الخاصة بالطبقة المسيطرة (تغطية دعائية مسيطرة) .باإلضافة إلى نزوع ىذا الخطاب
إلى التعتيـ عمى تجارب وآماؿ ومعاناة ىؤالء والتركيز عمى الجوانب المعمومتية في
معالجة األزمة (تغطية مختزلة) ،و"الخمط بيف السياسة وعمـ الوجود (األنتولوجيا ))"(25
حتى في خطاب وسائؿ اإلعالـ اليسارية (الفرنسية عمى وجو التحديد) والذي جرى
توظيفو بشكؿ كبير في إطار النزاعات والمزايدات السياسية بيف اليميف واليسار قبيؿ
االنتخابات اإلقميمية في البالد أو في إطار العقالنية الزائدة
عمى حساب العاطفة واالىتمامات اإلنسانية (حالة ألمانيا)
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