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 رصد العنصرية في االعالم اللبناني

 و"الفلسطيني"  في التغطيات االخبارية تمثيالت "السوري"
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 لماذا هذه الدراسة؟ -1

ر مسؤولو وسائل االعالم تابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي طو  اطار مشروع "بناء السالم في لبنان" الفي 
الميثاق يتضمن .  2013ووقعوا عليه عام اللبنانية "ميثاق الشرف االعالمي لتعزيز السلم االهلي في لبنان" 

العمل على تعزيز السلم االهلي. ومن ضمنه اكدت هذه قرارها  دة تؤكد فيها المؤسسات االعالميةما 18
حرصها على "رفض مبادئ التمييز العنصري واالمتناع عن التعرض  الثالثة من الميثاقسائل في المادة الو 

بطريقة مباشرة او غير مباشرة للطعن بكرامة الناس، وعدم التجريح بهم". فهل التزمت وسائل االعالم بما وقعت 
 عليه؟ 

في  تعزيز السلم االهلي الهدف منها انماان طرح مسألة رفض التمييز العنصري في ميثاق شرف إعالمي 
 18اجتماعية فريدة تميزها تعايش متعدد الثقافات مثل المجتمع اللبناني والذي يشكل فسيفساء متنوع و مجتمع 

نصهارها في مواطنة واحدة تحت رعاية الدولة اللبنانية فضال عن ان  . طائفة دينية مختلفة جنبا الى جنب وا 
يشكلون نصف  سورينازح فلسطيني ومليون ونصف الجئ والي نصف مليون راضيه حايستضيف على لبنان 

 تتجلىبين اللبنانيين و  ونزاع ن السوري والفلسطيني عامل تفرقةلطالما شكل الموضوعاو  ،عدد السكان االصليين
نعكاسات وقد يتخطى التعبير حدود االارتدادات هذين الموضوعين سريعا في الخطاب السياسي واالعالمي 

الى مادة إلثارة الخوف من االخر "الغريب" وبث خطاب الكراهية واللعب على اوتار اقعية لألزمة ليتحول الو 
 الهوية والكيان والديمغرافية ولقمة العيش واالمن القومي.

لذلك يكتسي هذا الموضوع اهمية خاصة نظرا الهميته وانعكاساته على الوضع اللبناني العام. فان قراءة متأنية 
هذا الموضوع تساعد في استشراف المراحل وتساهم في رؤية اوضح من شأنها  ةبة وسائل االعالم اللبنانيلمقار 

 المساهمة في اقتراح حلول وتحاشي االنعكاسات.

وتجدر االشارة الى ان هذه الدراسة هي واحدة من خمس دراسات تطلقها مؤسسة مهارات بالتعاون مع  مشروع 
، وتتناول الدراسات الالحقة )باإلضافة 2015تابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للعام "بناء السالم في لبنان" ال
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مواضيع التالية المتعلقة بميثاق الشرف اإلعالمي حول الالى األولى حول العنصرية، موضوع التقرير هذا( 
 تعزيز السلم األهلي في لبنان: 

  "التحريض الديني" نظرا لخطورته على السلم االهلي، -
 "المبادرات االيجابية" التي من شأنها ان تؤسس لمجتمع متطور ومتعافى، -
 "العنف المصور في االعالم" نظرا النعكاساته على الصعد كافة بما فيها االجتماعية والسياسية والتربوية،   -
 "برامج التوك شو"، وما تسوقه من قيم ومفاهيم. -

 

مختلف  تم إختيارها بناء على مضمون الميثاق  بشكل يعكسوتجدر اإلشارة الى ان مواضيع الدراسات اعاله 
تهدف  بنوده ويحاكي المنطلقات االساسية التي دفعت وسائل االعالم المختلفة للتوقيع عليه وهي بشكل اساسي

 الى تعزيز السلم االهلي وتحصينه.

 

 المنهجية -2

ائل االعالم اللبنانية ورصد اتجاهاتها في خطاب وساو عدمها تسعى هذه الدراسة الى بلورة مظاهر العنصرية  اذ
على رصد مقاربة وصفية تحليلية، تعتمد ومواقفها بشكل رئيسي من الموضوعين السوري والفلسطيني، عبر 

تجاه الفلسطنيين والسوريين في الخطاب االعالمي لوسائل االعالم اللبنانية المباشرة او المقنعة وتحليل العنصرية 
حزيران من العام  25في  شرف االعالمي لتعزيز السلم االهلي" الذي اطلق رسمًياالموقعة على "ميثاق ال

2013. 

 شملت دراسة الرصد والتحليل وسائل االعالم التالية:

 المواقع االلكترونية االذاعات القنوات التلفزيونية الصحف المطبوعة

السفير، النهار، االخبار، 
الجمهورية، المستقبل، 

 ، LBCI ،MTV الجديد،
OTV،FUTURE  ،

صوت  إذاعة لبنان،
-لبنان

الوكالة الوطنية 
لإلعالم، ليبانون فايلز، 
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ديار، الشرق، اللواء، ال
 L’orient le jourالبلد،
 ،The Daily Star 

 

ALMANR ،TL 

 

، )100.5االشرفية)
(، 93.3صوت لبنان )

صوت لبنان الحر، 
صوت الشعب، إذاعة 
الشرق، صوت المدى، 

 اذاعة النور.

 

 او، النشرة، المدن. ن

 

تشمل المادة االعالمية 
المرصودة في الصحف 
مختلف مقاالت الرأي 
والتحليل، التغطيات 
االخباري ة، التحقيقات 
والمقابالت التي يكون 
موضوعها األساسي او 

له  االفرعي موضوع
عالقة بقضايا السوريين 

 في لبنان.نيين يوالفلسط

ي التلفزيونات تشمل المادة االعالمية المرصودة ف
واالذاعات نشرات االخبار الرئيسية اليومية وتشمل 
 المقدمات والعناوين والتقارير االخبارية على انواعها.

 

تشمل المادة االعالمية 
المرصودة في موقع 

الوكالة الوطنية لإلعالم 
مختلف االخبار 

والمقاالت المنشورة 
بخصوص قضايا 
نيين يالسوريين والفلسط

كالة. فيما على موقع الو 
تقتصر المادة االعالمية 
المرصودة بالنسبة للمواقع 
االلكترونية االخرى على 
المواد الصحافية الخاصة 
بهذه المواقع دون باقي 

االخبار التي يتم التداول 
بها عادة نقال عن موقع 

الوكالة او الوسائل 
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 االعالمية االخرى. 

 

 الى ما يلي:  2015شباط/فبراير من العام  25حتى  5وتهدف دراسة الرصد والتحليل التي إمتدت من 

 نيين في لبنان.يتحديد موضوع الخطاب االعالمي تجاه قضايا السوريين والفلسط -
 قياس حجم المادة االعالمية وموقعها والنبرة المستعملة. -
 تحليل أشكال ومظاهر الخطاب االعالمي العنصري وتحديد الفئات المستهدفة منه. -
 الصحافي واالتجاهات والصور النمطية المختلفة للخطاب االعالمي.تحليل االطار  -
 

وتجدر االشارة الى ان المنهجية التي اعتمدت في هذه الدراسة قد جرى عرضها على الوسائل االعالمية 
المستهدفة بعملية الرصد وجرى نقاش حولها في حلقة حوارية وقد تم االخذ بعين االعتبار االراء والمالحظات 

 اثيرت مباشرة او عبر ارسالها الحقا بواسطة البريد االلكتروني.  التي
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 القسم االول: مقاربة نظرية
 االعالم والعنصرية

 
 العنصرية الكالسيكية -1

استند تعريف العنصرية في االساس على االختالف البيولوجي وعلى االختالفات بين االعراق البشرية، العرق 
وهو أب   Joseph Arthur de Gobineauد. وقد نادى جوزيف آرثر دو غوبينو االبيض، األصفر واألسو 

بأن اختالط   ،1855ي نشر في نسخته الكاملة عام العنصرية في كتابه "التفاوت بين األجناس البشرية" الذ
به للعرق االبيض الذي يت سم بـ"احتكاره  األعراق يسيء إلى الحضارات ويسبب في انحطاطها وأظهر تعص 

 . 1"لجمال، الذكاء والقوةل

  العنصرية الجديدة -2

تراجعت العنصرية "الكالسيكية" التي تقوم أساسا على االختالف البيولوجي لصالح ما يسم ى اليوم بـ "العنصرية 
الجديدة" التي تركز على الهوية الثقافية بدال من الفئات العرقية التقليدية، واختالف الجماعات بدال من عدم 

على أساس عرقي. ولكن العنصرية "التقليدية" ال زالت تشكل احدى عوامل التمييز والعنف في كثير من المساواة 
  .المجتمعات حتى في الواليات المتحدة االميريكة

تقوم في االساس ،  "néo-racisme différentialiste et culturel"هذه العنصرية الجديدة التعددية والثقافية
 والتأكيد على حق االختالف من اجل انفصالية عنصرية مع حدود صارمة بين الثقافات.  التباين الثقافي  على

هي و : "العنصرية الفاضحة او الصارخة شكالن متناقضان للتعبير عن ظاهرة مركزية واحدة ولهذه العنصرية
 . 2 ة وغير مباشرة"هي باردة، متحفظو عنيفة، وثيقة القرب ومباشرة. العنصرية المقنعة 

                                                           

1
 Joseph Arthur de Gobineau, Essai sur l'inégalité des races humaines, édition Jean Boissel, in Oeuvres, vol. I, Paris, 

Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1983, Cité in Pierre-André Taguieff, La couleur et le sang. Doctrines racistes à la 

française, 1996 p. 38 : La race blanche se voit octroyer « le monopole de la beauté, de l'intelligence et de la force ».  
2
 Thomas F. Pettigrew et R. W. Meertens. 1993. « Le racisme voilé : dimensions et mesures » in Michel Wievorka 

(dir.). Racisme et modernité. Paris : Éditions La Découverte. p. 110. 
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عملية بناء  وتقوم علىحد مظاهر العنصرية الجديدة كراهية االجانب المبنية على الخوف من االخر الغريب، وا
تلبية للبحث عن الهوية، عن رغبة في االنتماء، وعن  –يتم اختراعه كشخصية تتصف بالسلبية  –رمزي "لعدو 

 3حاجة إلى األمن والحماية.

 االعالم وخطاب العنصرية  -3

الخطابي االعالمي دورا اساسيا في الترويج واعادة انتاج العنصرية. فوسائل اإلعالم اليوم كما منذ  يلعب البعد
عام، تميل إلى ان تنظر الى "الغريب": األجنبي، المهاجر، الالجئ، النازح واألقليات، كمشكلة بدال من أن  100

 تنظر اليه كجزء ال يتجزأ من ابناء المجتمع المضيف. 

الء يلعب دورا فعاال في الترويج واعادة انتاج المواقف السلبية تجاه ى مقاربته للقضايا المتعلقة بهؤ دفاالعالم ل
)ومعظمها من الجريمة  اختيار مواضيع الساعة من خاللافراد الجماعات العرقية او الثقافية المختلفة سواء 

سهم ي والذي الخباري والتحليلي والتوجيهيأو من خالل االسلوب اوالعنف والمخدرات واالخالل باألمن واالرهاب( 
والمشاهد ، وعدم استقرار في اظهار منهجي لآلخر الغريب ليس فقط كمختلف ولكن أيضا باعتباره عامل تهديد

يتلقف هذه الصور فتتحرك ذاكرته المليئة بالعداء او بالتضامن، ويرى ارتداداتها المباشرة على حياته اليومية. 
 لمساهمات االيجابية المتعلقة به، في االقتصاد والثقافة والتنوع.  بينما يتم  تجاهل ا

 
نة من هذا فيين على بي  افي المقابل فان وسائل اإلعالم يمكن أن تكون جزءا من الحل وقد أصبح بعض الصح

 ( يعارض منذ سنوات عديدة تمثيل المهاجرين،IFJفيين )االوضع وهم يوصون بتغييرات. فاالتحاد الدولي للصح
في  االنازحين أو األقليات مع احكام مسبقة ونمطية، وكثيرا ما يندد هذا االتجاه باعتباره ممارسة سيئة ونقص

 .4االحتراف"
                                                           
3
 Voir Traverso Enzo, « La fabrique de la haine : Xénophobie et racisme en Europe », in Contretemps, avril 2011, n9. 

www.contretemps.eu 
4
 Ibid,  

http://www.contretemps.eu/
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يعلم الصحافي و مفهوم التنوع في وسائل اإلعالم صار معيارا  للكفاءة المهنية وحتى النجاح التجاري. ان كذلك 

عن كل اطياف المجتمع وهو ايضا جزء من مجتمع تعددي يقبل  كم ان دوره حاسم في نشر المعلومات واآلراء
"آخر" من دون موقف مسبق. باختصار، ى الاالختالف ويشكل ذلك تحفيزا لمزيد من العمل على النظر ال

  .5نة من الدور الحاسم الذي يتعين أن يلعبه في نجاح مجتمع الغد التعدديالصحافي اليوم على بي  
 
 
 
 
 

                                                           
5  .2014،وسائل االعالم وادارة التنوع"، دليل تدريبي صادر عن جمعية مهارات. بيروتة في محاربة العنصرية والتمييز" مثال على مساهمات اعالمي 

.120 صفحة  
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 القسم الثاني:

لتحليل الكمي للتغطيات في االعالم اللبنانيا  

يتناول هذا الجزء من الدراسة تحليال كميا لمضامين وسائل االعالم المختلفة )صحافة مكتوبة، محطات 
 5تلفزيونية، اذاعات، مواقع الكترونية(  في تغطياتها الملفين السوري والفلسطيني خالل فترة الرصد الممتدة بين 

وقد قامت الدراسة بعزل التغطيات التي تعنى بالموضوع وصنفتها بين مواضيع . 2015 شباط من العام 25و
رئيسية وفرعية قياسا الى اهتمامها بالموضوع، وحددت الميادين التي تتناولها في تغطياتها فضال عن تقييم نبرتها 

 بين سلبي وايجابي، وقدمتها في جداول بيانية تسهل القراءة واالستنتاج.

 

 لتغطيات في الصحافة المكتوبةاوال: ا

النهار، السفير، األخبار، اللواء، الشرق، الديار، البلد، الجمهورية، شملت الدراسة التقنية الصحف التالية: 
 .L’Orient Le Jour ،The Daily Starالمستقبل، 

 

 فيةاتوزع مواضيع التغطية الصح -1
 طغيان الملف السوري - أ

الواردة ،  يتبين ان الموضوع السوري هو الطاغي بشكل كبير، فقد حظي  البياناتومن خالل التعمق في تحليل 
 % 75اي تكون النسبة  ،ارئيسي مقاال 272من اصل  للفلسطيني  63رئيسية في مقابل  اتتغطي 204ب 

 (.  1)جدول رقم  نيينلفلسطلقضايا ا% 23و ينلسوريلقضايا ا

ى لبنان هو الطاغي، نظرا لالستحقاقات االجتماعية من الطبيعي ان يكون ملف النزوح السوري المستجد علو 
واالمنية والسياسية التي يطرحها النزوح السوري. لكن تبدو نسبة التغطيات للموضوع الفلسطيني مرتفعة نسبيا ما 



10 
 

ما زال موضوعا رئيسيا في الحياة السياسية واالجتماعية  1948يعني ان التهجير الفلسطيني الى لبنان منذ عام 
 نان.في لب

 

 

 التباين بين الصحف في حجم التغطيات - ب

(، يتبين ان 2)الجدول رقم  ينالسوريلقضايا وفي تحليل عدد التغطيات الرئيسية التي خصصتها كل صحيفة 
موضوعا. لكن الموضوع بدا شبه  16و 9(  خصصت لها ما بين 11صحف من اصل  6غالبية الصحف )

تغطيات، وهي تبدو متدنية جدا قياسا الى اهمية الموضوع. فيما  3ـ غائب في جريدة االخبار حيث لم يحظ اال ب
. كذلك في الديار واللواء اللتين منحتاه حجما 46اخذ في صحيفة المستقبل احجاما متضخمة اذ بلغت التغطيات 

  (. 29و 38كبيرا )
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(، 3بين الصحف )جدول رقم اما في التغطيات الرئيسية للموضوع الفلسطيني فيبدو عدد التغطيات متفاوتا جدا 
.  هنا ايضا يبدو التفاوت 11و 3،  وتتراوح االخرى بين 16فهو واحد فقط في النهار واالعلى في الديار بعدد 

 الكبير بين الصحف موضوع تساؤل.
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 مضامين التغطيات  -2
 
 مضامين التغطية للموضوع السوري - أ

 تخصص لها الصحف معالجات مستقلة؟ ماذا تتناول التغطيات المتعلقة بالموضوع السوري والتي 

تغطيات تم رصدها،  204من اصل  ( يتبين انه4جدول رقم ل)االتغطيات الرئيسية من خالل تحليل مضمون 
منها تناولت اعباء اللجوء وما يترتب عليه من شؤون اجتماعية ومواكبة من االطراف المختلفة وتأمين  75

منية لها عالقة بالسوريين. ويمكن التأكيد ان موضوعي االهتمام منها تناولت شؤونا ا 53حاجات الالجئين. 
بالالجئين والمواضيع االمنية هما الموضوعان اللذان يستأثران بغالبية التغطيات الرئيسية. ويمكن ادراج المواضيع 

 رها.االخرى الواردة تحت هذين البندين: كمثل المواكبة االدارية، واالهتمام بمدارس اطفال النزوح  وغي
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 مضامين التغطية للموضوع الفلسطيني - ب

اما المواضيع الرئيسية التي تتناول الفلسطينيين فيمكن اختصارها بثالثة محاور اساسية: المواضيع االمنية 
المرتبطة بفلسطينيين، المواضيع االجتماعية والصحية التي يحتاجها الالجئون والمواضيع المرتبطة  بالحقوق 

 (.5ئين )جدول رقم المدنية لالج
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 نيين"يموقع التغطيات الصحافية لقضايا "السوريين" و"الفلسط

في % 88بنسبة ، في غالبيتها العظمى "نيينيقع التغطيات الصحافية لقضايا "السوريين" و"الفلسطامو توزعت 
ات االولى. %. وهي تغيب كليا عن الصفح12الصفحات الداخلية، وال يرد في الصفحات الرئيسية اال نسبة 

 ( 6)جدول رقم 

 

 

 النبرة الصحافية -3

خالل فترة الرصد اختلفت النبرة االعالمية التي تظهر في الصحافة اللبنانية حيال قضايا السوريين والفلسطينيين  
السلبية بنسبة  %، تليها النبرة49سبة االعلى وهي النبرة المحايدة النبلغت رئيسية وفرعية، تغطية  521وعددها 

%. ويبين الجدول ان نسبة النبرة السلبية مرتفعة جدا السيما وانها تتخطى النسبة 24ثم االيجابية بنسبة  %،27
 (7)جدول رقم  االيجابية.

: التقارير االخبارية، التحقيقات الصحافية، على حدى تحليل النبرة في كل من االنواع التحريريةاما ومن خالل 
 تبين ما يلي: والتحليالت واالراء

% في مقاالت التحليل واآلراء 37وتراجعت الى  % في التقارير االخبارية43طغت النبرة السلبية بنسبة  -
نخفضت الى   %.56غت عليها النبرة االيجابية بنسبة يقات الصحافية التي ط% في التحق11وا 
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لتقاريراالخبارية كما الى ان وسائل االعالم تقوم بنشر ااالخبارية نسبة السلبية العالية في التقارير التعود  -
تردها من المصادر االمنية من دون العمل على اعادة صياغتها بشكل يتحاشى االتجاه السلبي الوارد 

 فيها.
 ما تتناول الشؤون االجتماعية الصحافية الى انها غالبالتحقيقات تعود النسبة االيجابية العالية ل -

 بناء الثقة بين االطراف المختلفة.والمبادرات االيجابية لخلق فرص التواصل والحوار و 
اما التحليالت واالراء التي تركز غالبا على االبعاد السياسية او ما تعتبره شؤونا هامة، فنرى فيها توازنا  -

 بين النبرة االيجابية والسلبية.

 

 

 

 

 تغطية ذات نبرة سلبية -أ 

ئيسي الى االخبار االمنية من مداهمات المواضيع ذات النبرة السلبية التي غطتها الصحافة تعود بشكل ر ان 
% من تلك 56واجراءات امنية مرتبطة بالوجود السوري والفلسطيني في لبنان. وتبلغ نسبة هذه المواضيع 



17 
 

المصنفة سلبية. واذا اضفنا اليها تغطيات اخبار مكافحة التنظيمات االرهابية ذات االمتدادات السورية وهي 
%(، تبلغ 18لمرتكبة من قبل السوريين او الفلسطينيين الواردة في الجدول )%،  وتغطيات الجرائم ا9بنسبة 

% من مجمل اخبار النبرة السلبية. يبقى بارزا في الجدول موضوع مزاحمة اليد 83حينها نسبة االخبار االمنية 
 (8)جدول رقم %.9العاملة السورية للعمال اللبنانيين وهي بنسبة 

في معالجة االخبار االمنية المرتبطة الصحف المختلفة لسلبية التي تعكسها النبرة ا 9ويبين الجدول رقم 
 النبرة السلبية الطاغية في تناول موضوع اليد العاملة السورية.  10بالسوريين. فيما يبين الجدول رقم 
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19 
 

 تغطية ذات نبرة ايجابية-ب

المواضيع ذات التغطية االيجابية تبدو متنوعة على عكس التغطيات السلبية التي تتركز في الشأن االمني، فان 
%(، تليه الحقوق المدنية واالجتماعية 24موضوعا. في اولها تأمين المساعدات للنازحين ) 15وتتناول اكثر من 

%( وهو 12%(، يليهما في الدرجة موضوع السكن )16خصوصا فيما يتعلق بالوجود الفلسطيني في لبنان )
الرئيسية لقضايا اللجوء في لبنان. ومن ثم موضوع تأمين المدارس لتعليم ابناء  االخر يشكل احدى االزمات

%( وكذلك موضوع الكوارث والحوادث التي يتعرض لها السوريون والفلسطينيون في هذه 7الوافدين بأعداد كبيرة )
ال، والنشاطات %(. ثم تتوالى امور كثيرة تبدو الصحافة مدركة لها كوضع النساء واالطف7الظروف الصعبة )

 المدنية لمساعدة المهجرين وغيرها. 

فيهما النبرة االيجابية وهما  ( نموذجان من موضوعين تطغى12و  11ويبدو في الجدولين الالحقين )رقم 
موضوع المساعدات المقدمة لالجئين وموضوع نشاطات المجتمع المدني والمساعدات الواردة لتخفيف وقع هذه 

 المأساة االنسانية.
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مشروع يساهم في ان لو جور والمستقبل عن "ومن المواضيع ذات النبرة االيجابية الملفتة ما اوردته صحيفتا لوري
اندماج الشباب السوري والفلسطيني واللبناني في المجتمع من خالل دورات على المهارات الحياتية واليومية". 

وريون: الزراعة جمعتنا". وتضيف: "ان مشروع "سالم" وتشرح لوريان لوجور: "مسيحيون، مسلمون، لبنانيون وس
)تعاون زراعي( سمح لشباب لبنانيين وسوريين من التقارب والتعاون معا من اجل التربية على السالم. ان 
الفوارق باتت تثير الحشرية الكتشاف االخر وليس الخوف منه. ومثل هذه المبادرات تقر ب ما بين المجموعات 

 جرين السوريين". اللبنانية والمه

 

 ثانيا: التغطية التلفزيونية

، LBCI ،MTV ،OTV قامت الدراسة برصد النشرات االخبارية المسائية لسبع محطات تلفزيونية محلية هي:  
(، وقد عملت 2015شباط  25-5الجديد، المنار، المستقبل، تلفزيون لبنان، وذلك خالل الفترة المحددة للدراسة )

 التي تتناول قضايا السوريين والفلسطينيين في لبنان.  على عزل التغطيات
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 ما يلي:التلفزيونية  اظهر تحليل النشرات -أ
 
التغطية التلفزيونية لقضايا السوريين والفلسطينيين تتركزعلى نوع التقرير االخباري، بينما يغيب التحقيق ان  -

 (1)يراجع جدول رقم والمقابلة بشكل كامل. 
 
% وهذا امر منطقي نظرا للتطورات 96غطية التلفزيونية بنسبة توريين مادة أساسية في الشكلت قضايا الس -

السورية المتسارعة والنعكاساتها على الوضع اللبناني. كما ان الشأن الفلسطيني ال يطرح امرا جديدا ال على 
 الساحة االقليمية وال على الساحة المحلية على عكس الشأن السوري.

% من 34حاز على  الذي( 2ت التلفزيونية االولوية في اهتماماتها لموضوع االمن )جدول رقم اولت التغطيا -
%، ثم القرارات 19مجمل التغطيات، يليه موضوع الكوارث واالحداث التي يتعرض لها الالجئون وهو بنسبة 

 باء االجتماعية االخرى.%. ثم تتوالى بنسب متفرقة شؤون المساعدات والسكن واالع13والتدابير االدارية بنسبة 
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 نبرة االخبار التلفزيونية -ب

تتراوح النبرة المستخدمة في التقارير التلفزيونية لمواضيع التغطيات السورية والفلسطينية بين السلبية وااليجابية 
خبارية ( بالتفصيل النبرة االعالمية اال9-8-7-6-5-4-3تبعا للمواضيع المطروحة. وتبين الجداول أدناه )

للقنوات التلفزيونية المرصودة في التغطيات التي تعالج مواضيع متشابهة. فهي سلبية في التغطيات االمنية 
وموضوع االعباء الناجمة عن واقع النزوح وفي معالجة موضوع منافسة اليد العاملة السورية لليد اللبنانية. بينما 

واختلفت النبرة فيما يتعلق بموضوع الدراسة والتعليم بين سلبية  هي ايجابية في التغطيات االنسانية واالجتماعية.
يجابية )قناة  (8، جدول رقم OTV)قناة  ومرد االختالف في النبرة يعود بصورة اساسية   (6، جدول رقم LBCIوا 

ذا الى زاوية مقاربة الموضوع سواء من جهة حقوقية او من جهة االعباء وعدم قدرة االستيعاب او التنظيم. وه
 االمر ينسحب على النبرة االعالمية بخصوص موضوع تنظيم النزوح. 
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 ثالثا: التغطية االذاعية

محطات اذاعية هي: صوت المدى، إذاعة لبنان، صوت  يقامت الدراسة برصد النشرات االخبارية الرئيسية لثمان
ذاعة الشرق، الشرفيةنان )ا، صوت لب93.3الشعب، لبنان الحر، إذاعة النور، صوت لبنان  وذلك خالل  ( وا 

(، وقد عملت على عزل التغطيات التي تتناول الشأنين السوري 2015شباط  25-5الفترة المحددة للدراسة )
 والفلسطيني محليًا. 

 
 اظهر تحليل النشرات االذاعية ما يلي: -أ

التقرير االخباري، ، بينما يغيب غالبا التغطية االذاعية لقضايا السوريين والفلسطينيين تتركزعلى نوع ان  -
التحقيق. اما المقابلة وان كانت ترد بعض االحيان فغالبا ما تتناول الشؤون المحلية.  وقد بلغ عدد 

 خبرا. 99التغطيات االذاعية خالل فترة الرصد 
ا % وهذا امر منطقي نظر 93غطية التلفزيونية بنسبة تشكلت قضايا السوريين مادة أساسية في ال -

 للتطورات السورية المتسارعة والنعكاساتها على الوضع اللبناني. 
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خبرا  53عليها من مواضيع امنية بلغ عددها  ىان ما يطغ (1)جدول رقم  البارز في التغطيات االذاعية -
% من مجموع التغطيات موزعة بين المداهمات واالجراءات االمنية ) 54اي ما نسبته  99من اصل 

خبرا(، يلي ذلك تغطيات  14م المرتكبة من جانب السوريين والفلسطينيين او بحقهم )خبرا( والجرائ 39
% من مجمل 25اي ما نسبته  25(،فيبلغ العدد 4(،مساعدات )21دعم الالجئين: اعباء اللجوء )

 االخبار. وتليها االخبار االجتماعية واالدارية والمحاكمات وغيرها.
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 نبرة االخبار االذاعية - أ

على االخبار االمنية. فيما تتناول االخبار االيجابية الشؤون في النشرات االذاعية االخبار السلبية تتركز 
 االنسانية لالجئين واالحاطة بقضاياهم المتنوعة. 

توزع النبرات في االذاعات المختلفة ولحجم االخبار التي اوردتها كل منها احصاء لأدناه  2ويبين الجدول رقم 
وري والفلسطيني. ويمكن االستنتاج ان النسبة االعلى من االخبار في مجمل االذاعات هي ذات عن الملفين الس

 %. 7%(، فيما االخبار االيجابية تقتصر على نسبة 58نبرة سلبية )

 

 

بنبرة االخبار االذاعية ةجدول مقارن  

  جدول رقم 7

صوت  النبرة
 المدى

لبنان 
 الحر

صوت لبنان 
 (93.3) 

صوت 
لبنان 

 (فيةالشر )ا

اذاعة 
 النور

اذاعة 
 الشرق

اذاعة 
 لبنان

صوت 
 الشعب

 المجموع

 58 11 6 6 4 6 8 10 7 سلبي
 34 7 9 4 1 4 5 3 1 حيادي
 7 - - 1 1 2 1 1 1 ايجابي
 99 18 15 11 6 12 14 14 9 المجموع
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 رابعا: تغطية المواقع االلكترونية

. فيما لمدن، ليبانون فايلز باالضافة الى الوكالة الوطنية لإلعالممواقع الكترونية هي:  النشرة، ا 4تتناول الدراسة 
االولى، وهي مواقع خاصة،  قامت الدراسة برصد التغطيات الخاصة للقضايا السورية  خص المواقع الثالث

ا وسائل والفلسطينية في هذه المواقع االلكترونية اي التغطيات التي يتفرد بها الموقع وليس االخبارية التي تتناقله
االعالم االخرى. اما بالنسبة للوكالة الوطنية لإلعالم، وهي وكالة رسمية، فقد تم رصد كل التغطيات الواردة فيها 

 نظرا لدور الوكالة على الصعيد االعالمي واعتبارها مصدرا اخباريا رئيسيا لكثير من الوسائل االعالمية.

 تغطيات مواقع خاصة -1

 يتبين ما يلي: النشرة، المدن، ليبانون فايلز الثالثالمواقع وفي تحليل التغطيات الخاصة ب
 7رئيسية اي تتناول شأنا سوريا او فلسطينيا بشكل كامل في مقابل  10تغطية توزعت بين  17ان عددها  -

 هذين الشأنين.لفرعية تتناول عرضا 
 (.1وتحليل ورأي )عدد ( 4( وتحقيق )عدد 5بين تقرير )عدد  العشرتوزعت اشكال المقاالت الرئيسية  -
 :( 1 )جدول رقم الرئيسية وفقا لما يليالعشر توزعت مواضيع المقاالت الخاصة و 
 ثالثة مقاالت تناولت مواضيع االرهاب واستغالل النساء واالطفال.  تي موقع ليبانون فايلز وردف -
 تناول االرهاب. واحد مقالفي موقع النشرة  -
 قضايا النازحين وتحرك المجتمع المدني حيالهم.  تت تناولمقاال 6كتروني لالافي المدن  -
 قة فرعية.يلم يرد اي مقال رئيسي في موقع ناو وتم رصد فقط مقالين تناوال قضايا النازحين بطر  -
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 النبرة في المواقع االلكترونية الخاصة -2

( 2رقملسوريين والفلسطينيين )جدول في تحليل النبرة المستخدمة في مقاالت المواقع  الرئيسية التي تعالج قضايا ا
( ايجابية، وهذا مرده الى عدد التحقيقات الصحافية المنشورة خالل 6يتبين ان كل مقاالت موقع المدن )وعددها 

ب شخصية تالمس البعد االنساني ( والتي غالبا ما تتناول قضايا حقوقية او تجار 4فترة الرصد )عددها 
لليبانون فايلز وفي رأي إخباري (، فترد في تقرير 3السلبية )الجدول رقم  شخاص المستهدفين، اما النبرةلال

 وتحليل للنشرة.
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 موقع الوكالة الوطنية لالنباء  -3

موقع الوكالة الوطنية لالنباء نظرا لشموليته وغناه واتساع تغطياته واعتماده مصدرا مهما لالخبار من يتميز 
 جانب غالبية وسائل االعالم.

 تغطيات موقع الوكالة الوطنية لإلعالم يتبين ما يلي:وفي تحليل 

 حجم وموضوع التغطيات -أ 

 اتقرير  140، تتوزع بين مقاال 213بلغ مجموع التغطيات التي اوردها الموقع في الفترة موضوع الدراسة  -
ذين عن ه افرعي اتقرير  73تعالج بشكل اساسي الموضوعين السوري او الفلسطيني، وبين  ارئيسي ااخباري

 الموضوعين اي تتناولهما عرضا في خالل تغطياتها مواضيع متفرقة.
في تحليل التغطيات الرئيسية يتبين شمولية المواضيع التي تتناولها حول الشأنين السوري والفلسطيني،  -

نوعا،  اكثرها التي تتناول الشؤون االنسانية واالجتماعية يليها الشؤون  15وقد تم توزيعها الى حوالي 
 منية، باالضافة الى نشاطات المجتمع المدني وموضوع حقوق الالجئين.اال
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 نبرة الوكالة الوطنية -ب

( يتبين ان النبرة االيجابية 1وفي تحليل النبرة المستخدمة في التغطيات الرئيسية للوكالة الوطنية )الجدول رقم 
 ا.منه 41منها، ومحايدة في  32تغطية، فيما هي سلبية في  67طاغية في 

، ويأتي في مقدمها االخبار االمنية من توقيفات ( 2)الجدول رقم  االنواع الخبرية التي طغت فيها النبرة السلبية
% من االخبار السلبية وتبرر النسبة العالية من التغطيات السلبية. يأتي 70واجراءات مختلفة وهي تشكل حوالي 

العاملة اللبنانية واعباء اللجوء بشكل عام على المجتمع بعد ذلك موضوع مزاحمة اليد العاملة السورية لليد 
 %.19اللبناني وهي بنسبة 
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 القسم الثالث: 

 االعالم اللبناني والعنصرية

 )تحليل المحتوى(

 

ان نقول ان اإلعالم في لبنان ليس عنصريا ليس صحيحا بالكامل وليس خطأ بالكامل. الحقيقة مختلفة وهي 
بحثنا في معنى العنصرية التي تطرقت اليه هذه الدراسة في القسم االول، سيقودنا ذلك الى  اكثر تشعيبا. إذا

دون ان نستطيع اعطاء تعريف واحد  عن التغيير وفق الظروف التاريخية،االعتراف ان العنصرية لم تتوقف 
 ثابت للعنصرية. 

 
   :تحليل المحتوى منهجية -1

المحتوى على عينة واسعة من المواد االعالمية المختلفة المرصودة والواردة قسم الثالث المتعلق بتحليل الارتكز 
تناولت المدونة كل االخبار الرئيسية والفرعية، والتقارير المتعلقة بالسوري و  نتائجها الكمية في القسم الثاني،

ريخ المفصل للدراسة هو: والتاوالفلسطيني على صعيد منفرد، وباالثنين معا عندما يتناول الخبر الواحد الطرفين. 
إستمرار االزمة في سوريا بخياراتها المفتوحة على المجهول وتزايد اعداد النازحين الى لبنان. هذه الفترة رغم 

 انتقائها العشوائي هي مليئة باالضطرابات التي انعكست في االعالم وعلى االعالم.

بطروحات قانونية، سياسية  بداية تارتبطوالتي من المعطيات والفرضيات هذه االنعكاسات توالدت من مجموعة 
، إلى مسألة العدد ودالالته، وصوال 6وانسانية وبمتغيرات. من تسمية السوري القادم الى لبنان "الجىء" او "نازح"

                                                           
6
فيما من االفضل استخدام تعبير الجئ في حال  .هربا من الحرب في الجملة الواحدة عن السوري القادم إلى لبنان  احيانا تساوى المصطلحان ليعب را 

 الفلسطينيين وتعبير نازح في وضع السوريين.
 الوكالة الوطنية(.  – 2014نيسان  28الجىء" )اإلثنين  1034000مفوضية الالجئين في لبنان: عدد النازحين السوريين ممن يتلقون المساعدة أكثر من "
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الى نظرة اللبناني في البلد المضيف الى السوري النازح، ومع كثير من االرادة الطيبة، الى السؤال عن نظرة 
 الفلسطيني.  نفسها تنطبق بالنسبة الى الالجئ لى اللبناني المضيف. االسئلةالسوري ا

من ثم  ارتبط الموضوع بارتفاع او هبوط العدد ومدلوالت هذا التغيير، مثال عند الكالم عن ازدياد عدد النازحين 
جة التدابير المتخذة الى النصف نتي لى انخفاض عدد النازحين السوريينيوميا بحسب وتيرة االحداث في سوريا، ا

"بعدما الحكومة اللبنانية اضطرت التخاذ تدابير بوضع سمة دخول للسوريين لحماية لبنان امنيًا واقتصاديًا 
 .7وتربويًا وديمغرافيًا"

هناك ارقام حكومية تعزو ارتفاع نسبة الجرائم والجنح الى ارتفاع اعداد النازحين. كما هناك مواقف من قبل و 
لجهة المزاحمة السورية لفرص العمل الممكن ان تعرض عليه، خصوصا وان النازح سيقبل بأجر وزارة العمل )

أدنى...(، ودراسات اجتماعية عن الدول المضيفة والتغيرات التي ستحصل فيها الخ... كلها متغيرات أث رت في 
 سردية الحدث. 

عبر مجموعة من  حث والقراءة والتقييممنهجية البتناول موضوع االعالم والعنصرية يدفعنا الى السؤال عن 
كيف نبحث عن العنصرية )أو نتأكد من غيابها( في االعالم؟ هل العنصرية في الكلمة ، االسئلة التوجيهية ومنها

عن الحقل و المفاتيح التي تشير الى العنصرية وتواترها وداللة تواترها  -أو الصورة؟ هل نبحث عن الكلمات
ام عما بين السطور أو المضمر في الخطاب وعن التداخل بين اللغة والواقع؟ م نبحث االمعجمي لهذه الكلمات؟ 

المرويات اإلعالمية وتمثيالت الواقع والموروث  في مقاربة ما نقرأ كخطاب، أي الملفوظ مع شروط إنتاجهفي 
أتي المعنى الثقافي والمخيل؟ هل العنصرية في المعنى؟  فنبحث عن هندسة المعنى في الخطاب وعن كيف ي

 الى الصورة ؟ 

كيف والحالة هذه ينتج الخطاب االعالمي نفسه؟ وكيف يتمظهر؟ المنطلقات كلها إلى -تحيلنا هذه الطروحات
 ؟الخطابوما هو دور هذا 

اذا نظرنا الى االعالم كعامل أساسي في عملية البناء لواقع افتراضي يزيح الواقع المادي فيصير بذلك الواقع 
أو اعادة انتاجها وذلك دور وسائل اإلعالم في نقل العنصرية يساعد على فهم الخطاب مضمون ل تحليفمرويا، 

                                                           
7
 . 2015كانون الثاني  15في  سجعان قزي وزير العمل 



37 
 

دراسة و . تحليل بنيوي للخطاب 8الفئات المستهدفةتحليل كمي للكلمات والصور النمطية التي تمث ل من خالل 
لف األدوار االجتماعية النص بارتباطه بعناصر السياق االجتماعي، مثل االبعاد المكانية والزمانية ومخت

  وعوامل الخوف وتهديد الهوية ومنها نبدأ.والتواصلية، 

 
 استخدام مشاعر الخوف -2

، هنا من "الغريب" 9عديدة هي المصطلحات او الحيل البالغية التي تحشد للشعور بالقلق والخوف من اآلخر
ة الحامية )وهنا النخبة الحاكمة، جيش وبالتحديد السوري والفلسطيني. وهي طريقة إلظهار الحل من خالل القو 

 جديدة إنجازات تحمل المقبلة البلد المضيف، المجتمع الدولي او االقليمي...، او التمسك بالهوية الخ...(: "األيام
أن نا »اإلرهاب"، " وفي سياق أمني آخر، اكد محافظ بعلبك بشير خضر  على ننتصرس :قهوجي...للجيش

رب مركز الجمارك والمواقع االمنية في زمة حيال مخيمات النزوح السوري قت الالسنعمل على اتخاذ اإلجراءا
مشاريع القاع بما ي خدم أمن اللبناني مع األخذ في االعتبار كرامة االنسان وذلك بالتنسيق مع القوى، والمؤس سات 

)الجمهورية، «. وخصوصًا أن  هناك بعض المخي مات تطل على المراكز العسكرية وهذا امر غير مسموح
28/2/2015 .) 

: superlatifم الخوف لوضع المواطن في حالة تعبئة قصوى في الخطابات مع استخدام صيغة التفضيل ااستخد
والهدف من هذه التعبئة أكبر مشكلة يواجهها لبنان هي اللجوء السوري"...  " ،مثال كأن نقول "ونخشى األسوأ"

 ى ردة فعل ال إرادية. هو تحويل الموافقة على هذه الخطابات إل
 

مضل ل أكثر منه عن حجة مبنية على الواقع. هذا الشعور  manipulationاستخدام الخوف هنا ينم  عن تالعب 
الخوف : في كتابه " Corey Robinيستخدمه كثيرون، سياسيون، مفكرون واعالميون كما يقول كوري روبين 

بالهذيان، الشائعة ية مجتمعا النه يمزج الواقع بالخيال، المنطق . "الخوف يمكن ان يحكم بفعالتاريخ فكرة سياسية"

                                                           
8
 انظر مثال :   

Hartmann, Paul, Charles Husband and Jean Clark. 1974. "Race as news: A study in the handling of race in the British 

national press from 1963-1970." In Unesco, Race as News, pp. 91-174. Paris: Unesco. 
9
 Voy-Gillis Anaïs, « Les mots du FN : Rhétorique de la peur et populisme », consultable sur le site : 

http://observatoiredesextremes.com/?p=751 

http://observatoiredesextremes.com/?p=751
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فالناس اجتماعيون بالطبيعة، تربطهم القيِم المشتركة، والدين، والتقاليد، واللغة، الخ. ولكن . 10بنظرية اللعبة" 
الها. حينما تصبح هذه الخصائص األساسية التي ت ْربط الجماعات ُمهد دة، فإن هذه الجماعات س ت خشى زو 
ن كانت عنيفة أو غير شرعية" لُّص ِمْن التهديد، بكل الوسائل المتاحة لها حتى وا   .11وكنتيجة لذلك، س ُتحاول الت خ 

 
: فالمشاعر جزء من االقناع والخوف ليس فقط Philippe Breton 12ال مفر  اذا من تعبئة المشاعر كما يشرح 

مخاطر التدخين مثال ...( لالقناع. من هنا يمكن ان حجة السياسيين انما ايضا حجة حمالت التوعية )من 
يتساءل المرء عن تأثير الخوف في تشكيل الحكم.  والنخبة غالبا ما تقد م نفسها كوسيلة للحماية بوجه هذه 

 المخاطر. 
 

في االعالم هنا يدعم هذه النظرية واالمثلة على ذلك كثيرة كما يظهر جدول نماذج الخطاب السلبي وااليجابي 
أدناه. فالخوف في قسم التمثيالت السلبية للخطاب االعالمي يمكن مالحظته في كل كلمة. هو  5رقم البند 

خوف من اآلخر، المشحون دالليا بالخطر، والجريمة، والقنبلة التي قد تنفجر في اي وقت، والتهديد في كل 
 «. عواقب وخيمة»البقاء من  ذاء هذا اآلخر وفي ما سيترتب عن هاالوقات. خوف مرتبط في استمرارية بقا

 
العدد )عدد النازحين(، طبيعة وجودهم )عبء اقتصادي، تأثير سلبي اجتماعي، خطر امني، خطر سياسي، 

 وتهديد وجودي(، مدة وجودهم، كلها دالالت تحشد لخوف مبرر في نظر صاحب القول. 
 

د األمة وخوف يقسمها. وهنا استخد م االعالم النوعين. في االول عدو هناك نوعان من الخوف : خوف يوح 
خارجي تمث ل بما يرفضه المجتمع ككل على صعيد رسمي واجتماعي وطائفي وبالتالي يجب ان يت حد الوطن 
                                                           

10
 Corey Robin, Fear: The History of a Political Idea, New York & London, Oxford University Press, 2004.  Traduit de 

l’anglais par Christophe Jaquet et préfacé par Philippe Braud, La Peur. Histoire d’une idée politique, Armand Colin, 

2006. 

11
 . 2009تموز  14، "سياسة الخوف"، دروب، عطية األوجلي 

http://www.doroob.com/archives/?p=37958 

12
 Philippe Breton, La parole manipulée, Paris, La Découverte, 1997. 
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ضد ه وهو "االرهابي"، بحسب المصطلح المعاصر للخطاب، الذي يمكن ان يكون بين النازحين او في مخيمات 
ن تخطى عددهم الحد الذي يمكن للوطن المضيف "الصغير" ان الالجئين. والثاني خوف من النازحين الذي

يتحم له وبذلك يدين الخطاب نخبة من الذين هم في الحكم الذين في تعاطفهم مع هذا اآلخر يسيئون الى الوطن 
والشعب. ويدين في الوقت نفسه هذا اآلخر الذي يظهر كخطر او تهديد لتماسك الجماعات في المجتمع مما 

 عزالية او انكفاء على اساس الهوية. يؤدي الى ان
 
"مهدد للكيان" في حين ينظر اليه ـينظر الى النازح السوري ك اهناك طرف يقسم هذا الخوف االخير البلد ألنو 

"شقيق" في الوطن. من خالل الخوف من فقدان السيادة والهوية والحرية ... فان الخطاب يحشد ـالطرف الثاني ك
 لغريزة البقاء.  

 
 jugement deفتخلط الحقائق واالحكام القيمية تصير دليال قاطعاتعم م و الحاالت الخاصة  ،االعالمفي ف

valeurs . في تكريس صورة نمطية تقدَّم بقوة المثل الذي سيسارع المتلقي في تبن يه واعتماده في وتساهم
قد رأينا كيف ان الخطاب التوصيف. وفي هذه الحالة من السهل ان يصير الخطاب ممرا لتمثيالت خاطئة. و 

ل السجال على النقاش الحقيقي. المقترحات تأتي سريعة وغالبا ال يبره ن عن واقعيتها ألن اللعبة  االعالمي فض 
 االعالمية تفض ل مشهدية الشكل على واقعية العمق.

 
 "حلقة الكراهية"  -3

لية النفسية واالجتماعية التي من اآلدراسة أبلسة اآلخر )اي الخصم، العدو او المختلف( هي في األساس دراسة "
. والكراهية المجردة هي الظاهرة Raymond Aronخاللها تصير جماعة ما موضوع كراهية" كما يشرحها 

 موعة الى اعداء الجنس البشري. االبلسة هي التحريض على الكراهية من خالل تحويل فرد او مجفالحاسمة. 

وفي بلد مأزوم، لم يتم  العمل فيه على الذاكرة الجماعية، ال يلعب المخزون التاريخي لصالح الالعنصرية بالنسبة 
 في هذه الدراسة )السوري والفلسطيني( الفئة المستهدفةنصف اللبنانيين، ينظر الى أكثر من الى اعالم يمث ل 

أحد لتمثيلها ، او والسيطرة واالستغاللبموقع ال متساو مع اللبناني من حيث القوة  على انها كانت تاريخيا
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هذا ال ينفي ان بعض وسائل االعالم )وأحيانا وعدم االستقرار االمني في لبنان.  العوامل المسببة في الحرب
وضعه  نفسها( وان بخجل تطل على الواقع الفلسطيني المعيشي في المخيم، على فرص العمل، وعلى

 ... وعلى الواقع السوري االجتماعي والمعيشي في بلده وفي البلد المضيف.   االجتماعي والقانوني كالجئ

فرضيتنا هي أن الخطاب عن الهوية الوطنية وعدم االمان يوظ ف عنصري الخوف واسترجاع الذاكرة، لجعل 
انما الى االنزالق والتحو ل نحو شرعنة الصراع االجتماعي عنصريا، مما يؤدي ليس فقط الى الشعور بالتهديد 

العنف والكراهية. هذا االنزالق في تمثيل اآلخر )الذي يتحو ل من "غريب" الى "عدو"( يتحقق على الصعيد 
الخطابي من خالل تمثيالت اآلخر الذي نراه يحمل قيما تتعارض مع الدولة. نرفض اآلخر النه يهدد القيم التي 

 دافع البلد من اجلها. 

 
جدا في اعادة انتاج وشرعنة الخوف من الغريب واقصائه وتهميشه.  فالرسالة االساسية  امهميلعب الخطاب دورا 

 التي يوجهها هذا الخطاب السلبي حول الغريب )حجج اربعة( نراها غالبا في اي بلد : 

 يشكلون تهديدا للهوية الوطنية والثقافية، -
 هم سبب الرتفاع نسبة الجرائم، -
 عبئا على الدولة العاجزة اصال، هم يشكلون -
 هم يستفيدون من كرم الدولة. -

بدل اعتماد خطاب عنصري )تقليدي( حتى اليمين المتطرف في فرنسا يعتمد طريقة لبقة )العنصرية الجديدة(، 
تستعين بأحاجيج مرتبطة بحماية الوظائف، واستهالك مال الدولة في الطبابة )والكهرباء حتى( او ايضا في خفية 

دم التجانس الثقافي. ويبدو ان ارتفاع الخطاب العنصري والعبور الى العنصرية التعددية هي ظواهر مرتبطة ع
 ببعضها.
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 لمات العنصرية ك -4

 الكلمات التي "تجرح":          

 في تسمية اآلخر  - أ

 .13(ينونيأو الجئون )الفلسط هم )ال اسم لهم( دور، نازحون )السوريون( مع كل ايحاءات الكلمة

 ديناميكيات  : 3هم عدد، والعدد له 

 كبير :  -
   تشكل نسبة االوالد السوريين نسبة  -ساهم تدفق الالجئين السوريين في تفاقم المشكلة

 % من اوالد الشوارع. 73
  أزمة النازحين السوريين التي تحولت الى ازمة شديدة التعقيد بسبب العشوائية التي

 جود اكثر من مليون ونصف مليون الجئيتكبدها االقتصاد الوطني بسبب و 
- il y a 100 000 refugies syriens qui posent de problèmes à cause du contact 

avec des extrémistes. 
 نصف عدد اللبنانيين 

يزداد )يستمر  تدفق النازحين حتى بعد االجراءات فالحدود غير مقفلة ويأتي متسللون بطريقة غير  -
 شرعية(.  

)وكذلك هناك أيضا سوري الموجود في لبنان(. المسجلون ال يعكسون واقع الرقم المن المعلن ) هو اكثر -
إشارة الى الخوف من عدد الفلسطينيين والسرديات كثيرة في هذا الخصوص منذ الحرب اللبنانية وحتى 

 اليوم وقد وردت في المدونة في تلميح الى ان العدد الرسمي مغاير للعدد الفعلي(. 

ذه الدينامية لعبة الخوف تأخد منحى اشكاليا الن الرقم في لبنان في اساس معادلة الخوف. اللبنانيون في في ه
. صدرت دراسات عديدة في 1932ما بينهم ال يحصون انفسهم واالحصاء الرسمي االخير يعود الى العام 

 ستمرار. الثمانينات من القرن الماضي ومنذ سنوات قليلة ولكنها غير رسمية وتدحض با
                                                           

13
 في االعالم ايضا للسوري وقد وردت في الجملة نفسها احيانا لالشارة اليهم بكلمتي "نازحين والجئين". تستخدم كلمة الجئ 
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 ارتفاع وهبوط مستوى التوتر من خالل ارتفاع وانخفاض العدد.  وعلى مستوى التوتر يمكننا ان نقيس 

" الفئة المهيمنة او االكثرية او البلد المضيف الفئة المهمشة او االقلية او ة"تسمي يةان العنصرية تتجلى في كيف
 الالجئة او النازحة. 

 بالغة العدد  - ب

الذي يقابل فقره الداللي، قوته الفاعلة. من هذا المنطلق ال يعني الرقم شيئا وال يكون جزءا قم الر  أسطورة "هناك
... قد يعني الغامض، 14 من اللغة. او انه يعني شيئا انما على الصعيد االيحائي فقط الذي يلغي كل بالغة

 . 15قاحل، الالانساني، اي في النهاية غياب المعنىال

. واذا ما حللنا الرقم من خالل استخداماته في وسائل االعالم يلفتنا على العكس نفسها بالطبع تكذ ب االسطورة
 .  16"تعدد ثرواته التعبيرية

الجئين الفلسطينيين في تمثيلهم في االعالم كان العدد : مرارا وتكرارا مثال لاكثر ما رافق النازحين السوريين وا
دد من السوريين او الفلسطينيين مع لبنانيين وغالبا يتراوح العدد يطالعنا االعالم عن احداث تتعلق بتوقيفات لع

 بين اثنين او اربعة )راجع التقريرات االخبارية في المحطات االرضية مثال(. 

في التكرار ليس للرقم انما للموضوع  عة الواحدة تلو االخرى، يرمز هناايضا في التعداد اي تعداد االرقام المتتاب
نا نشهد من خالل حركة بطيئة والدة هذا االخير. وفي ار هو في اساس مفهوم العدد ويجعلكر المعدود. هذا الت

التعداد الذي هو عادة تصاعدي كان االطار للكالم عن التدفق اليومي للنازحين الذي صار عددا كبيرا وكذلك 
ارتفاع نسبة القادمين،  لالجئين الفلسطينيين اآلتين من سوريا، وكذلك في ارتفاع نسبة الجرائم الذي يرافق

 الخ...(.

تشير المعطيات الديموغرافية الى ان  "هذا التراكم الرقمي يوحي بتقديم صورة كاملة للحدث، دقيقة وواضحة : 

                                                           
14

 « Kossyguine, manieur précis de chiffres, de faits, répugnant à la rhétorique... », Nouvel Observateur, 7 décembre 

1966. 
15

 « Non, je me sens plus là /Moi-même / Je suis le quinze de la /Onzième » (Apollinaire, Alcools, p. 151). 
16

 Durand Jacques. Rhétorique du nombre. In Communications, 16, 1970. Recherches rhétoriques. pp. 125-132. 

doi : 10.3406/comm.1970.1231 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_1970_num_16_1_1231 
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% منهم الى لبنان خالل السنوات الثالث الماضية. أما نسبة اللبنانيين، 61% من األطفال هم سوريون، أتى 73
-17االخبار " ).ين، والجزء الباقي هم من عديمي الجنسية أو األقليات اإلثنية% فلسطيني8%، مقابل 10فهي 

2-2015.) 

قدر االمكان، من النزوح العشوائي الذي تداخل فيه الطابع االمني بشكل  وهو تراكم يحتاج الى تنظيم للحد "
بوجود اكثر من مليون وفي مقابل حكومتين لم تقد ما تصو را واضحا لكيفية مواجهة قضية العصر  ":  كبير"

نازح سوري على االراضي اللبنانية، كان على االمن العام اللبناني، بعد نحو اربع سنوات من  ونصف مليون
اندالع االزمة في سوريا، وبعد اسابيع من اعالن نوايا حكومية بوقف النزوح، ان يصدر قرارا غير مسبوق في 

 (.14/2/2015ل السوريين الى لبنان واالقامة فيه" )السفير، تاريخ العالقات اللبنانية السورية ين ظم دخو 

عارض الرقم "الكبير". وهنا االمثلة متعددة عن الرقم "الصغير"الذي ي هناك معادلة اخرى لها عالقة ايضا بالعدد.
االخيرة  لبنان البلد "الصغير" الذي يستقبل عددا "كبيرا" من النازحين والالجئين. وهي فكرة ترددت في زمن الحرب

 في لبنان عندما كان أيضا يشار الى كثرة الجنسيات الموجودة على ارضه. 

 وبالنسبة الى الفلسطيني : الدقة ايضا موقف سياسي وبات الرقم محظورا : 
تنوي لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إجراء إحصاء لمعرفة عدد الالجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان "

البطالة في المخيمات. علمًا بأن الخالف حول تحديد عدد الالجئين انعكس سلبًا على عالقة وتحديد نسبة 
الحكومات المتعاقبة مع وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(، إذ تؤكد الوكالة أن عدد 

 700دهم يصل إلى ألف، فيما تشير إحصاءات الدولة إلى أن عد 200الفلسطينيين في لبنان ال يتعد ى الـ 
 (2-18ألف". )االخبار 

 

 في االستعارة لمصطلحات الحرب -ج

يهدد النموذج اللبناني يهدد"، "عبئا" ... "امنيا" "تتردد في التغطيات تعابير مثل "قنابل موقوتة"، "الخوف"، " 
 واستقراره"، الخ... 

لسوريين والذي بات يشكل عبئا سياسيا "ان التحدي اآلخر الذي يواجهه هو التدفق غير االعتيادي لالجئين ا
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 (. 11/2/2015وأمنيا واقتصاديا على نحو يهدد النموذج اللبناني واستقراره". )النهار، 

 . 24/2/2015"، السفير، عين الحلوة: العودة إلى القنابل والشائعات "

)السفير، «. النزوح!حتى ان السوريين انفسهم استشم وا ممانعة لبنانية غير مفهومة في تفكيك قنبلة »"
14/2/2015 .) 

 في مختلف المقاالت المرصودةنيين والسوريين يتجاه قضايا الفلسطللتغطيات الصحافية النبرة العامة االجمالية 
% ايجابي اي ما مجموعه 24% سلبي و27مقاال مرصودا( تظهر االنقسام شبه المتساوي  521العينة من )اي 
 % محايد. 49% في المقابل 51

% نبرة ايجابية 23% بينما 43مفارقة كما هو متوقع انه في التقارير االخبارية الرئيسية نسبة النبرة السلبية هي ال
%. ألن التحقيقات تتأنى في جمع المعلومات وتعتمد 11% والسلبية 56بينما في التحقيقات النبرة االيجابية 

وفي الخاص كل المفارقة ألن التعميم عدو  القرب من الموضوع ويصير لالشخاص اسم ومكان وقصة "خاصة".
 الجماعات المهمشة، يسيء اليها اكثر مما يفيدها، وال يخدم الموضوع. 

 % إيجابي. 38% سلبي و37اما في التحليالت فاالنقسام المتساوي ايضا يعكس وجهة النظر في المجتمع : 

% منها اخبار عن مداهمات 56ة في االخباري منه يأتي من تمثيالته. فالتقاريرالرفض لآلخر والخوف 
بالذهن ومن  الصورة ان تنطبع سهال يصبحواجراءات امنية. فالسوري والفلسطيني مخل باألمن ويشكل خطرا. 

الصعوبة تغييرها. كم من التحقيقات يلزم لمزاحمة هذه الصورة النمطية عن هذا "الغريب". ثاني اكبر نسبة تأتي 
% دقة اكثر في 9ة لجرائم مرتكبة من قبل السوري والفلسطيني. يلي ذلك % تغطي18لتكر س منطق الخوف : 

% ايضا مزاحمة اليد العاملة حتى ولو تم  االشارة الى هذه المزاحمة 9تصويب الخوف : اعمال ارهابية او 
ل بالطبع لم ترد في اي من االشكال في شكاو سلبية كما في السفير.  Daily Starبتعابير "محايدة" كما في 

 ايجابي.

 :  23/2/2015في   ,L’Orient Le Jourفي تحقيق مثال في صحيفة 

 « Chretiens, musulmans, Libanais, Syriens: “L’agriculture nous a reunis »  
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 عن مشروع زراعي ممول من االتحاد االوروبي نجد مثال ردا على المخاوف: 

 « Les différences suscitent désormais de la curiosité et non plus de la crainte. 
L'amitié a remplacé les divergences politiques”.  

 "االختالفات تثير الفضول اآلن بدال من الخوف. حل ت الصداقة محل  الخالفات السياسية".

 رة النمطية. % وهذا ال يخدم تفادي العنصرية والصو 90% بينما التقارير االخبارية 7التحقيقات تشكل ان  اكم

 

 نموذج من النبرات االيجابية والسلبية  -5

 

 السوري/السوريون  الفلسطيني/الفلسطينيون 

 التمثيالت السلبية التمثيالت االيجابية التمثيالت السلبية التمثيالت االيجابية

جميع الفئات غير اللبنانية 
لديها اثر ايجابي على 

االقتصاد اللبناني          
نيون يصرفون : الفلسطي

 مليون $ 600

تستمر الخروقات االمنية 
 -في مخيم عين الحلوة 
 يختفي االرهاب في ازقتها

 

جميع الفئات غير اللبنانية 
لديها اثر ايجابي على 
االقتصاد اللبناني: 
السوريون يحصلون على 
مساعدات تصرف في 

 االسواق اللبنانية

 مشكلة اجتماعية

معاناة الفلسطينيين لجهة 
انهم من الحقوق حرم

المدنية وحق العمل 
 والتملك واالرث

مقتل الفلسطيني في 
"ابو ـب بطرابلس الملق

المدارس" بسبب توزيعه 
للمخدرات على طالب 

 قنابل متنقلة طبقة المحرومين
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 المدارس

ة بطاقات اغاثيتوزيع 
للنازحين الفلسطينيين من 
سوريا الى البداوي )طبية 

 وغذائية(

محرومون من الحد االدنى  مداهمات مع الجيش
يخضعون لشروط عمل  -

 قاسية في سوق العمل

المشتبه بهم لعالقتهم مع 
 داعش

هذا المشروع يساهم في 
اندماج الشباب السوري 
والفلسطيني واللبناني في 
المجتمع من خالل دورات 
على المهارات الحياتية 

 واليومية

محاوالت لتجنيد شباب من 
ابناء مخيم عين الحلوة 

 للقيام بعمليات ارهابية

قطاعات اكثر استغالال 
 للسوريين

 قاتل الجيش

يعيش اكثر من مئة الف 
 20فلسطيني في اكثر من 

مخيما في مستوى معيشي 
  تحت الحد االدنى

مخيم  يتوقيف سوريين ف
 البداوي

 

 جرمية الرتكابهم اعماال غياب المتابعة الصحية

رهابيين وجود عدد من اال  يعانون ظروفًا صعبة
في عين الحلوة وهم في 
جهوزية تامة للقيام 

 بعمليات ارهابية

في حوزتهم بطاقات دخول  المأساة
 مزورة
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اولوية معالجة ملف حقوق 
 نيينيالالجئين الفلسط

 

 اخطرين وجودي تجاوز البرد 

 

 صور وتنميط -6

"أنا" لتشكيل مفهوم ـ"نحن" والـال طابي،يلية(  لبناء، على الصعيد الختم توظيف العناصر البصرية )الحقيقية والتخ
الجماعة الداخلية بارتباطها بالمكان او االرض. وهكذا فإن دراسة اماكن تواجد"هم" يعطينا فكرة سريعة وببساطة 

 عن االقصاء والتهميش. هم في مكانهم. ونحن في مكاننا بغض النظر عن الخوف الحقيقي وليس الممنهج. 

ال واقعيا لهذا التواجد. هو مكان نمطي، خيم، ثياب منشورة على حبال الغسيل في الصورة المتلفزة تعكس شك
طى لهم، دائرتها صغيرة. هي مفردات حول االغطية، م حفاة القدمين. الكلمات عندما تعالخارج، اوالد غالبيته

و بسبب لبرد االحاجة الى تدفئة، البحث عن مكان للمكوث فيه. وعندما قست الطبيعة مات اطفال من ا
منهم في فرديته هو انسان له اسمه، حضوره وقصته ومكانه المختلف. في المجموعة هو  التدفئة... ولكن ايا

 هذه الصورة المختصرة. 

، فقر ...كلها عوامل ال عالقة لها باالرقام الن جوع، برد الصورة وحدها من دون الكلمات تظهر حجم المأساة،
ثرة الكثيرة، لالنسان في انسانيته. اما الكلمة فغالبا ما تأخذ الصورة الى القراءة االنسنة تكترث للفرد الكثير وللك

 السياسية فيأتي مشهد النازح مع سردية عن العشوائية في اقامة الخيم او البحث عن مسلحين، الخ... 

، المدن، حسن الساحلي"، سوريون ُيصورون كما نراهموفي المدونة إشارة الى النمطية في النظرة الى اآلخر : "
. "يبدو تخطي الصورة النمطية لالجئين السوريين صعبًا في ظل كثافة المشاريع البصرية واألفالم 16/2/2015

يز هذه األعمال على إثارة تعاطف المتلقي فحسب، الوثائقية التي تُنف ذ عنهم، محاولًة إظهار معاناة عيشهم. وترك
من دون اإللتفات الى مقاربات أخرى تتناول ما وراء هذه الصورة من أنماط حياة واجتماعات جديدة وثقافات 

http://www.almodon.com/author/5bf22015-4c24-4a4f-b9c0-1904cfa194e7
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فرعية يخلقها المخيم، يكرس طغيان صورة البؤس. هذا ما يشبه في أحد وجوهه الصورة النمطية لالجئين 
 .حت اآلن أكثر ترسخاً الفلسطينيين، والتي أصب

الالفت أيضا في المدونة انه وان بشكل ضئيل جدا ولكن اعطيت الكلمة للنازح والالجىء، حتى يسم ي الشعب 
. "... "ريبال 17/2/2015الحياة"، المدن، ، "شباب سوريون يحاولون العودة إلى علي فحصالمضيف فمثال : 

وأحمد، وبالرغم من اختالف أنشطتهما اال انهما يتشاركان المشاكل نفسها، التي تزيد الضغط على السوريين في 
لبنان، أال وهي تعامل اللبنانيين معهم. فبالرغم من وجود الكثير من الدعم المعنوي واالنساني الذي يقدمه كثيرون 

 ين لالجئين، بحسب ريبال، اال انه ال يمكن تجاهل بعض التعليقات العنصرية. من اللبناني
 

وقد تشكل هذه التعليقات، وفق ريبال، استفزازًا يمكن تحمله. لكن البعض منها ُيوجه الى األطفال ما يخلق 
ل منذ ثالث عندهم نوعًا من الخجل. وهذا ما يعرقل محاولة مساعدتهم. بينما يتحدث أحمد عن اختالف التعام

 ."سنوات الى اآلن، اذ "في البداية كان الوضع أسهل، ولكن اآلن أصبح صعبًا أكثر، وغير مريح
في مكان آخر، يجد بعض الشبان السوريين في لبنان حيزًا من الحرية لممارسة نشاطاتهم النقابية أو النضالية 

في "األميركية"، عن مشاركة بعض الشباب  في مسائل ال تتعلق مباشرة بالثورة السورية. يتحدث حسن، الطالب
 السوريين في أنشطة "النادي العلماني" في الجامعة، مثلهم مثل أي طالب لبناني".

 . 17/2/2015المدن، طالب سوري في لبنان: هنا حروب من نوع آخر"، "ليست كل التسميات ايجابية بالطبع: 

ذ أكثر من سنة الستكمال دراسته في احدى الجامعات هذه شهادة طالب ماجستير سوري إنتقل، إلى بيروت، من
الخاصة. وهي تحيل إلى انقطاعات الحياة األولى، بهموم مضاعفة، أصعبها تأمين حد أدنى من االحترام، في 
مجتمع ُمضيف، على ما ُسمي لبنان، ال يدعم الالجئين إليه وال يراعي أوضاعهم، بل على العكس، يحم لهم 

 .نهتبعات ما ال يحتملو 
 
ل بشروط عمل استغاللية. أخيرًا، وجدت عماًل في سوبر . يكفي أن يعرفوا أنك سوري لكي ترفض، أو تقب..

 .ماركت في بيروت. لكنه يبقى عماًل ال يناسب شهادتي وال طموحي

http://www.almodon.com/author/b5d4b0d9-90f3-4aa5-b685-3142c31ce6a9
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ى كان العمل مرهقًا. لكن سرعان ما تأقلمت معه نتيجة لحاجتي لتأمين قسط الجامعة الخاصة المرتفع نسبيًا حت
على الطالب اللبنانيين أنفسهم. أبدأ يومي باالستيقاظ عند الخامسة فجرًا أللحق الباص الذي يقلني من بيتي في 
 .الضاحية الجنوبية لبيروت الى مكان عملي في رأس بيروت. وأصل تقريبًا عند السابعة والربع

 تي بـ"الداعشي".حجة لنع ...حقوق مسلوبة في العمل، وألسباب صارت معروفة، أصبحت جنسيتي
 

مخيمات اللجوء الفلسطيني تزخر بالسخرية الذاتية، لكنها "كلمته:  االعالم إلى صعوبة ايصال الالجئ ويشير
، رشا األطرش". ضحكات ال تجد سبيلها بسهولة إلى خشبة مسرح أو شاشة سينما أو حتى أغنية. حتى في لبنان

 . 23/02/2015"عن قضية ينقصها الضحك" المدن، 

http://www.almodon.com/author/3e476ede-e61b-40d1-9c2f-78327d5a5661
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 خالصات

ان القراءة للواقع االعالمي الذي تقدمه هذه الدراسة، ال يمكن فصلها عن الوضع المعقد في لبنان والذي له 
النازح هو اقلية في البلد  خصوصيته، والذي ينتج خطابا سياسيا واعالميا يتمحور حول الخوف. اذ عادة

 ال يكون مسلحا وهنا تتغلغل العناصر االرهابية في تجمعات الوضع مختلف كثيرا. عادة الالجئ المضيف وهنا
العمل على الذاكرة لم يتم ، كما ان  الوضع االمني دقيق واالنقسام السياسي حاد.اضافة الى ان  .النازحين 

خرين ال تزال حاضرة وتخرج الى العلن عند اي انفالت تتطابق مواصفاته ونظرية لبنان الساحة والحروب عن اآل
 مع الذاكرة المخزنة للحرب.

وفي هذه القراءة ال يبدو االعالم اللبناني خاليا من تناقضات يعيشها المجتمع اللبناني. وعلى رغم الحذر في نقل 
المرتبطة باللجوء في االعالم يقوي بشكل االحداث الكبيرة وتوخي الموضوعية في ذلك، اال ان مرور االحداث 

غير مباشر االحكام المسبقة العنصرية لطرف مقتنع أساسا ان "النازحين والالجئين هم وراء احداث المشاكل 
"الغريب"، بالسوري  المرتبطة ب تبدو االخبار والشغب"، او ان الجرائم، اكثرها يفس ر بالعوامل االجتماعية. 

ففي بلد مأزوم، مثل لبنان، ال يلعب ة بانجرافات يمكن ان تغذي التعريف النمطي. والفلسطيني هنا، مليئ
المخزون التاريخي لصالح الالعنصرية بالنسبة الى اعالم يمث ل نصف اللبنانيين، ينظر الى هذه المجموعة من 

موقع المشارك في الناس على انها كانت تاريخيا بموقع ال متساو مع اللبناني من حيث القوة )السوري(، او ب
الحرب )الفلسطيني والسوري(، او بموقع أحد العوامل المسببة في الحرب )الفلسطيني(، أو بموقع استغالل البلد 
المضيف لمآرب سياسية )الفلسطيني(. هذا ال ينفي ان بعض وسائل االعالم )وأحيانا نفسها( وان بخجل تطل 

وضعه االجتماعي والقانوني  المخيم، على فرص العمل، وعلى)قليال جدا( على الواقع الفلسطيني المعيشي في 
 ... وعلى الواقع السوري االجتماعي والمعيشي في بلده وفي البلد المضيف.   كالجئ

 فما هي ابرز خالصات هذه القراءة للواقع االعالمي عبر العينات المرصودة؟

 في الرصد الكمي: -أ
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نان على التغطيات االعالمية، نظرا لالستحقاقات االجتماعية يطغى ملف النزوح السوري المستجد على لب -
واالمنية والسياسية التي يطرحها النزوح السوري. لكن تبدو نسبة التغطيات للموضوع الفلسطيني مرتفعة نسبيا ما 

عية ما زال موضوعا رئيسيا في الحياة السياسية واالجتما 1948يعني ان التهجير الفلسطيني الى لبنان منذ عام 
 في لبنان.

يطغى موضوعا االهتمام بالالجئين والمواضيع االمنية على التغطيات الرئيسية. وتبدو التغطيات الفرعية التي  -
 تتناول الموضوع السوري متركزة حول شؤون النزوح واالعباء المترتبة على ذلك.

المرصودة بينما التقارير االخبارية  % في العينة7 الملفت ان التحقيقات قليلة عن الالجئين، اذ شكلت نسبتها -
ترد اما في اطار "المشكلة" او في % وهذا ال يخدم تفادي العنصرية والصورة النمطية. اذ ان هذه التحقيقات 90

لالثارة )العواطف مثال( وهذا يعم ق الهوة بين الطرفين، البلد المضيف والجماعات  لة أواطار االرتباط بحا
 ق حواجز نفسية بين الطرفين تساعد في تضخيم العنصرية باالتجاهين. النازحة والالجئة ويخل

، لكي يعبر عن التغطيات الكلمة للنازح والالجئ الالفت أيضا في العينة المرصودة انه نادرا ما اعطيت في -
 مشاكله ولكي يعبر ايضا عن موقفه من الشعب المضيف.

ين بين الصحف في حجم التغطيات االعالمية ومواضيع من المؤشرات التي تستحق التوقف لديها هو التبا -
 التغطية.

%، وغالبا ما تعود هذه النبرة الى ان وسائل االعالم تقوم 43في التقارير تبدو النبرة السلبية طاغية بنسبة  -
بنشر التقاريراالخبارية كما تردها من المصادر االمنية من دون العمل على اعادة صياغتها بشكل يتحاشى 

% وتتراجع فيها النبرة 56تجاه السلبي الوارد فيها. بينما تطغى في التحقيقات النبرة االيجابية التي تصل الى اال
%. وهذه التحقيقات غالبا ما تتناول الشؤون االجتماعية. اما التحليالت واالراء التي تركز غالبا 11السلبية الى 

 نرى فيها توازنا بين النبرة االيجابية والسلبية.على االبعاد السياسية او ما تعتبره شؤونا هامة، ف

يبدو واضحا من عناوين المواضيع ان نسبة النبرة السلبية تعود بشكل رئيسي الى االخبار االمنية من  -
% من 56مداهمات واجراءات امنية مرتبطة بالوجود السوري والفلسطيني في لبنان. وتبلغ نسبة هذه المواضيع 

واذا اضفنا اليها تغطيات  اخبار مكافحة التنظيمات االرهابية ذات االمتدادات السورية وهي  تلك المصنفة سلبية.
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%،  وتغطيات الجرائم المرتكبة من قبل السوريين او الفلسطينيين، تبلغ حينها نسبة االخبار االمنية 9بنسبة 
يد العاملة السورية للعمال % من مجمل اخبار النبرة السلبية. يبقى بارزا في الجدول موضوع مزاحمة ال83

 %.9اللبنانيين وهي بنسبة 

 في المضمون:  -ب

سريعا، على ربط الموضوع السوري بالرفض اي بالخوف او مضمون التغطية االعالمية بغالبيته،  يشدد -
قة بالقبول اي بالتعاطف معه. وفي الحالتين المواقف سياسية بامتياز تعكس الموقف من االزمة السورية وال عال

 لها باالنسان او باآلخر. 

)عدد النازحين(، من طبيعة يتم استخدام الخوف لوضع المواطن في حالة تعبئة قصوى: الخوف من العدد  -
وجودهم )عبء اقتصادي، تأثير سلبي اجتماعي، خطر امني، خطر سياسي، وتهديد وجودي(، من مدة 

 وجودهم، كلها دالالت تحشد لخوف مبرر.
 
طيا، مهمشا ومستبعدا، في وسائل االعالم المكتوبة والمرئية والمسموعة : الميل الى اختيار اآلخر صار نم -

مواضيع الساعة )ومعظمها من الجريمة والعنف والمخدرات أو المعابر الحدودية غير الشرعية( عناوين، صور، 
االت االساسية تسهم في اختيار الكلمات، االستعارات والعديد من الخصائص السلبية األخرى لالخبار والمق
 اظهار منهجي لآلخر الغريب ليس فقط كمختلف ولكن أيضا باعتباره عامل تهديد.  

 
الميل الى تخفيف االخبار عندما يتعلق األمر بالتمييز والعنصرية. فغالبا ما نميل الى تجاهل المواضيع  -

المضيف، فهي ترد بنسبة قليلة اال عندما يكون  المتعلقة بالممارسات السلبية تجاه النازح او الغريب من قبل البلد
 الموضوع الفتا بقوة فيشير اليه االعالم بوضوح. 

 
 يتم  تجاهل المساهمات االيجابية االقتصادية والثقافية لالجئين في بلد اللجوء . -
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 العنصرية  تخطيتوصيات:   -ج
 

 Dictionnaire historique et critique duصاحب قاموس العنصرية ،Pierre-André Taguieffسئل 
racisme  مع تأكيدها  17من الدستور 2013ايار  16انه بعد تصويت البرلمان، ازالت فرنسا كلمة "العرق" في

 مجددا على أنها "تحظر وتدين العنصرية"، اليس هناك تناقض في ذلك؟
. 1لمناهضة للعنصرية والعمى، ...: عملية غير منتجة. هذا هو تزاوج االرادة الطيبة االفقال : التناقض واضح، و 

كلمة "العرق" ال معنى لها، ألنه وفق المعرفة العلمية حاليا، فإن العرق ال يتطابق مع واقع جيني يمكن تحديده. 
. كلمة "العرق" خطيرة ألنها ال تزال تحمل معنى األحكام المسبقة والقوالب النمطية التي يمكن أن تنقل. ان 2

لى األبد بسبب الممارسات العنصرية التي حصلت في الماضي لتبرير العبودية الحديثة هذه الكلمة ملوثة إ
 . 18واالستعمار واإلمبريالية الغربية، والقومية المعادية لألجانب وسياسة اإلبادة الجماعية النازية"

 تثيرها. ... ففي رأيه الغاء كلمة "عرق" ال يعني إلغاء االفكار او التمثيالت المرتبطة بها والتي 
فالعنصري ليس بحاجة لكلمة "عرق" للتعبير عن كراهيته او ازدرائه. يكفيه فقط ان يستفيد من مخزون الصور، 

 بلسها. التي تشوه صورة مجموعة بشرية، تؤ  االستعارات والتشبيهات

ن المفيد اوال ان يزية، االقصائية، ربما ميلمناهضة العنصرية اي المواقف واالنطباعات واالشكال المؤسساتية التم
 نشير اليها ونقول انها عنصرية. فإلغاء كلمة او تجن ب استخدامها ال يلجم العنصرية. 

 كيف نخرج من العنصرية ؟ 
اذا كانت الركائز االولى لمناهضة العنصرية هي الذاكرة، التربية المدنية والمدرسة للعمل على تحديد سلم معايير 

 هو االهتمام االول لمن يرفض ان يصدق ان الكراهية هي قدر االنسان.  اخالقية، فان العمل على الذاكرة

عندما يكون الخطاب االعالمي عنصريا، فانه يؤث ر سلبا على وضع الالجئين وعلى حقوقهم المدنية. وفي 
 التمثيل السلبي لآلخر ينتج هذا الخطاب، وينشر ويعزز التعصب ضد اآلخر ويشرعن التمييز. 

                                                           
17

 L'Assemblée nationale supprime le mot "race" de la législation, le Monde, 16/5/2013  

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/05/16/l-assemblee-nationale-supprime-le-mot-race-de-

la-legislation_3272514_823448.html#lUbpcPCquf2LrYuZ.99 
18

 Pierre-André Taguieff : "L'antiracisme en échec", Propos recueillis par Sébastien Le Fol, Le Point - Publié le 

28/11/2013.  
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تتمظهر بشكل ملموس ال يقتصر فقط على الكالم انما هو ممارسة اجتماعية منتشرة وفاعلة ي فالخطاب االعالم
 ، اي الخطاب االعالمي:  والنازح من خالل عدم المساواة. لمناهضة خطاب )النخبة( العنصري بالنسبة لالجئ

 مطلوب خطاب مختلف من الجهة نفسها.  -
 يغ االيديولوجية التي يمكن لالعالم ان ينقلها او يصنعها. عدم االستسالم الغراءات الصيغ السهلة، الص-
 محاربة االحكام المسبقة و)الديماغوجية( الغوغائية.  -
 عدم الخوف من االختالف -
 عدم التعميم -
 وضع الخبر في سياقه -
 النظر في كيف نسم ي اآلخر -
 االضاءة على االيجابي )النه اكيد هناك ايجابية ما( -
 عة والقوالب النمطية تجنب السر  -
 استخدام مصطلحات ال تعزز التمييز بين البشر -
 االنسنة  -
اختيار الموضوع، الكلمات، االستعارات، المبالغة، العبارات الملطفة، النفي )انا لست عنصريا، انما ...(،  -

 خصائص االخرى للكالم .الالسردية، الحجاجية، الصور، والعديد من 
"التدفق  اليومية عن اآلخر، تميل الى ان تقتصر على عدد قليل من العناصر النمطية ك الكتابات الصحافية-

غير الشرعي"، "مشاكل االستيعاب في البلد المضيق"، الجريمة، االنحراف. عموما، تمثيل اآلخر يؤك د على 
 الفرق، االنحراف والتهديد. الخروج من النمطية. 

لهم تأثير على الكالم المروي في حقهم. فضال عن ان الخطابات عنهم الالجئون والنازحون يكاد ال يكون  - 
 ليست موجهة اليهم. العمل على اعطائهم فسحة اكثر في التعبير. 

مصدر القلق الرئيسي هو المشاكل التي يسببها الالجئون ولكن المواضيع قليلة في االعالم عن االشكال  -
 كافة االصعدة.  المتعددة من المضايقات التي يواجهونها على

اذا كان االعالم يؤث ر بشكل الإرادي في االحكام المسبقة العنصرية، فانه بالتأكيد يمكن ان يلعب دورا فعاال  -
 في مناهضة الحاالت التمييزية من خالل حمالت توعية ايضا.
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وصيته، والذي ينتج ولكن هذه القراءة للواقع االعالمي ال بد ان ترتبط بالوضع المعقد في لبنان والذي له خص
 الوضع مختلف كثيرا. عادة الالجئ عادة النازح هو اقلية في البلد المضيف وهناخطابا يتمحور حول الخوف: 

ال يكون مسلحا وهنا هو مسلح. الوضع االمني دقيق واالنقسام السياسي حاد. فضال عن ان العمل على الذاكرة 
خرين ال تزال حاضرة وتخرج الى العلن عند اي انفالت تتطابق لم يتم ، ونظرية لبنان الساحة والحروب عن اآل

 مواصفاته مع الذاكرة المخزنة للحرب.

على جبهات  خاضي العنصرية صراع مكافحةوال يمكن ان نلقي حصرا اللوم على االعالم، فالمسؤولية مشتركة و 
 عدة. 

ونسكو عام نشرته اليق والتاريخ، الذي في كتابه العر  رأى ليفي ستروستحت عنوان "االتجاه المزدوج للتقدم" 
"كل تقد م ثقافي هو نتيجة للتآلف بين من ضمن مجموعة تتناول موضوع العنصرية في العالم ان  1952

الثقافات. ويقوم هذا التآلف على الجمع )الواعي او غير الواعي، االرادي او غير االرادي، المقصود او 
فرص التي تصادفها كل ثقافة اثناء تطورها التاريخي ... هذا التآلف العرضي، المختار او االكراهي( بين ال

 .19يكون اكثر خصوبة بقدر ما يتم بين ثقافات اكثر تنوعا"

 . 20انها دعوة الى النظر بروية الى اآلخر حتى وان كنا نكتب خطابا "في مديح الحدود"

                                                           
19

 Lévi-Strauss Claude, Race et histoire, 1958.  

  .63ص. الترجمة العربية سلييم حداد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  
20

 Debray Regis, Eloge des frontières, Gallimard 2010. 

 . 2013، فة والفنون والتراث، قطركتاب الدوحة، وزارة الثقافي مديح الحدود،  ديمة الشكر،ترجمته الى العربية 
 لالطالع على المحاضرة : 

https://www.youtube.com/watch?v=fMZbyOfMNcg 

، يدحض فيها تحت عنوان "في مديح الحدود"ومن ثم طبعها في كتاب  2010محاضرة القاها المفكر الفرنسي ريجيس دوبريه في طوكيو في العام  اشارة الى
 فكرة ان االنسانية افضل حاال من دون حدود كما تشي ع له العولمة. 

https://www.youtube.com/watch?v=fMZbyOfMNcg
https://www.youtube.com/watch?v=fMZbyOfMNcg
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