
تبنــت كثــر مــن وســائل اإلعــام يف الــدول األوروبيــة، 
ــة  ــًا لقضي ــا داع ــة، خطابً ــع املاضي خــال الســنوات األرب
الاجئــن، وخصــص بعُضهــا مســاحات مــن الدعــوات 
واملطالبــات باســتيعاب الاجئــن ومســاعدتهم عــى تخطي 
ــن  ــة م ــات األوروبي ــل املجتمع ــم داخ ــم وإدماجه أزماته
ــة.  ــة وتعليمي ــة واجتاعي ــدة اقتصادي ــات عدي ــال آلي خ
ــض  ــات بع ــر يف توجه ــدا يظه ــا ب ــوال ملحوظً ــر أن تح غ
ــن  ــب باســتقبال ودعــم الاجئ ــك الوســائل مــن الرتحي تل
ــا -يف بعــض  ــا وإجحافً إىل الرتويــج لسياســات أكــر تحفظً
ــة  ــدول األوروبي ــان- تجاهــم، والدعــوة إىل لحــاق ال األحي
املســتضيفة لهــم بالــدول التــي عزفــت عــن اســتقبالهم من 
البدايــة أو التــي اتخــذت قــرارات بإعادتهــم إىل بادهــم أو 

إىل الــدول التــي انتقلــوا منهــا.

ــة يف  ــم املشــكات االقتصادي ــع تفاق ــك م ــوازى ذل ويت
بعــض الــدول األوروبيــة، وظهــور اتجــاه داخل الــرأى العام 
يف تلــك الــدول بــات يوجــه اتهامــات لاجئــن باملســئولية 
عــن زيــادة مســتويات البطالــة، ووقــوع بعــض العمليــات 
ــة، وهــي الفرصــة  ــة، واســتمرار الخروقــات األمني اإلرهابي
التــي اســتثمرها اليمــن األورويب املعــادي للمهاجريــن مــن 

األســاس قبــل تفاقــم مشــكلة الجئــي الــرق األوســط.

رأي عام منقسم:
هــذا التحــول امللحــوظ يف اتجاهــات اإلعــام األورويب 
إزاء قضيــة الاجئــن واملهاجريــن ســاهم، عــى مــا يبدو، يف 

حــدوث انقســام يف توجهــات الــرأى العــام األورويب تجــاه 
القضيــة نفســها. فخــال األشــهر القليلــة املاضيــة، أظهــرت 
ــام للشــارع األورويب  ــرأى الع ــن اســتطاعات ال ــد م العدي
ــة  ــعوب األوروبي ــم الش ــا يف دع ــا ملحوظً ــة تراجًع أن مث
لقضيــة الاجئــن، وتصاعــًدا يف حــدة التخوفــات املرتبطــة 
بوجودهــم يف املجتمعــات األوروبيــة. فعــى ســبيل املثــال، 
ــرأي أجرتــه مؤسســة »بيــو« لألبحــاث،  أشــار اســتطاع لل
ــا  ــا والســويد وأملاني شــمل 10 دول أوروبيــة هــى بريطاني
وهولنــدا واليونــان وفرنســا وبولنــدا وإيطاليــا واملجــر 
وإســبانيا، ونــرت نتائجــه عــى موقعهــا اإللكــرتوين خــال 
شــهر يوليــو 2016، إىل بــروز التوجــه املعــادي للمســلمن 
ــة. فقــد أوضحــت نتائــج  يف العديــد مــن الــدول األوروبي
االســتطاع أن بريطانيــا قــد شــهدت زيــادًة يف نســبة 
املعاديــن للمســلمن مبقــدار تســع نقــاط، لتصبــح النســبة 
%28 خــال عــام 2016 مقارنــًة باســتطاع ماثــل أُجــرى 

ــام 2015. يف ع

أيًضــا يف إســبانيا وإيطاليــا  النســبة  ارتفعــت  كــا 
مبقــدار 8 نقــاط يف كلٍّ منهــا، لتصــل إىل %50 و69% 
عــى التــوايل. وبلغــت النســبة يف اليونــان %65 بــن ســكان 
البــاد، وذلــك بزيــادة قدرهــا  12  نقطــة مئويــة. وكشــفت 
النتائــج أيًضــا عــن أن %59 مــن إجــايل املســتطلع رأيهــم 
ــاع  ــعرون أن ارتف ــتطاع يش ــملها االس ــي ش ــدول الت يف ال
ــة  ــات إرهابي ــذ عملي ــد احتــال تنفي ــن يزي أعــداد الاجئ

ــم. يف باده
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ــقة -إىل  ــابق متس ــرأى الس ــتطاع ال ــج اس ــأيت نتائ وت
ــر  ــه كث ــذي تقدم ــي ال ــوى اإلعام ــع املحت ــر- م حــدٍّ كب
مــن وســائل اإلعــام األوروبيــة يف الوقــت الحــايل. فرغــم 
ــا  ــام يف أملاني ــائل اإلع ــض وس ــا بع ــي تبذله ــود الت الجه
يف ســبيل إدمــاج الاجئــن، وتعريفهــم بتقاليــد املجتمــع 
األورويب الجديــد الــذي انتقلــوا إليــه؛ تــأيت بعــض وســائل 
ــى رأس  ــدا ع ــا وبولن ــل بلغاري ــام يف دول أخــرى مث اإلع
وســائل اإلعــام األوروبيــة الرافضــة لاجئــن، حيــث تركــز 
عــى الســلبيات العديــدة التــي يفرضهــا تواجــد الاجئــن 
ــم  ــم وإعادته ــو إىل طرده ــا، وتدع ــن يف أوروب واملهاجري
ــة وحــاالت  ــدالت الجرمي ــادة مع ــوى زي إىل بادهــم بدع
التحــرش، واســتمرار العمليــات اإلرهابيــة، فضــا عــن 
ارتفــاع نســبة البطالــة، وتــدين األوضــاع االقتصاديــة، وهى 
ــة  املــررات التــي تحــاول بعــض وســائل اإلعــام األوروبي
املعتدلــة دحضهــا مــن وقــت إىل آخــر، بالرتكيــز عى حجم 
املغالطــات التــي تُــروَّج يف هــذا الشــأن لخدمــة أهــداف 
سياســية، وبتوظيــف مــن اليمــن األورويب لوســائل إعــام 

ــى أفــكاره. ــه أو تتبن تابعــة ل

ورغــم ذلــك، فــإن اســتطاعات أخــرى أجرتهــا بعــض 
املؤسســات البحثيــة كشــفت عــن نتائــج مختلفــة بشــكل 
ــف  ــد كش ــابقة. فق ــتطاعات الس ــج االس ــن نتائ ــر ع كب
اســتطاع الــرأى الــذي أجرتــه مؤسســة »ابســوس مــوري« 
وشــمل 12 دولــة أوروبيــة، يف ســبتمر 2016، أن أكــر مــن 
ثاثــة أربــاع األوروبيــن يتعاطفــون مع الاجئن الســورين 
الذيــن يفــدون إىل بادهــم حيــث جــاءت أيرلنــدا يف 

املرتبــة األوىل فيــا حلــت ســلوفاكيا يف املرتبــة األخــرة.

ــت  ــام اهتم ــائل اإلع ــض وس ــا أن بع ــا كان الفتً وهن
بنــر نتائــج هــذا االســتطاع إىل جانــب ترصيحــات أدىل 
ــد  ــد مليبان ــة الريطــاين الســابق ديفي ــر الخارجي ــا وزي به
الــذي يــرأس مــا يســمى بـ«لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة« التــي 
طلبــت إجــراء االســتطاع، وقــال فيهــا أن »تلــك النتائــج 

ــم«.  ــدوا قلوبه ــن مل يفق ــت أن األوروبي تثب

تحول تدريجي:
لكــن ذلــك ال ينفــي بالطبــع أن مثــة اتجاًهــا بــدأ 
ــض  ــو إىل رف ــة يدع ــام األوروبي ــائل اإلع ــد يف وس يتصاع
اســتقبال الاجئــن ويتهمهــم بالتســبب يف أزمــات أمنيــة 
واقتصاديــة يف الــدول التــي اســتضافتهم، بشــكل يشــر إىل 

ــام األورويب  ــات اإلع ــي يف توجه ــول تدريج ــدوث تح ح
إزاء تلــك القضيــة، وهــو مــا يعــود إىل اعتبــارات عديــدة 

ــل يف: تتمث

الاجئــن،  أزمــة  بدايــة  منــذ  اليمــن:  صعــود   -١
يُبــدي اليمــن األورويب تشــدًدا واضًحــا حيــال وجــود 
أجنــاس وأعــراق وثقافــات غــر أوروبيــة، معتــرًا أن 
ــا  ــس محتم ــي ولي ــدر حقيق ــن مص ــن والاجئ املهاجري
ــد  ــة. وق ــدول األوروبي ــي تواجــه ال ــدات الت فقــط للتهدي
شــهد العامــان املاضيــان صعــوًدا ملحوظًــا يف شــعبية 
هــذا التيــار، الــذي اســتفاد مــن وقــوع بعــض العمليــات 
ــم  ــا، وتفاق ــكا وأملاني ــة، ال ســيا يف فرنســا وبلجي اإلرهابي

األزمــات االقتصاديــة يف بعــض الــدول.

٢- تبنــي خطــاب متشــدد: بــدأت بعــض وســائل 
تجــاه  متشــددة  مواقــف  تبنــي  يف  األورويب  اإلعــام 
ــود  ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ ــن. فع ــن والاجئ املهاجري
ــى  ــة للهجــوم ع ــح األولوي ــة خاصــة متن ــج تلفزيوني برام
الاجئــن كمثيلتهــا التــي تدعــو إىل دمجهــم يف املجتمعات 
وتقديــم الدعــم لهم، فإن مداخات السياســين والنشــطاء 
ــا برنامــج حــواري يف عــدٍد  ــو منه ــكاد يخل ــن ال ي اليميني
ــا. ــويد والنمس ــر والس ــل املج ــة مث ــدول األوروبي ــن ال م

ــام  ــائل اإلع ــض وس ــام بع ــع اهت ــك م ــوازى ذل ويت
ــون  ــدا« )وطني ــة »بيغي ــطة حرك ــة أنش ــة مبتابع األوروبي
ــتياًءا  ــدي اس ــي تب ــرب( الت ــلمة الغ ــد أس ــون ض أوروبي
واضًحــا تجــاه تدفــق املهاجريــن إىل أملانيــا، وقــد نجحــت 
يف تنظيــم تظاهــرة حاشــدة يف أكتوبــر 2016 مبدينــة 
دريســدن األملانيــة، دعــت إىل طــرد املهاجريــن املســلمن. 
وقــد مثــل لوتــز باخــان مؤســس الحركــة أمــام القضــاء 
ــض  ــل 2016، بتهمــة التحري ــة دريســدن، يف أبري يف مدين
عــى »الحقــد العنــرصي«، بالتزامــن مــع اعتقــال خمســة 
أشــخاص قــرب املدينــة نفســها كانــوا يخططــون للهجــوم 
ــة  ــال معادي ــكاب أع ــن وارت ــواء الاجئ ــز إلي ــى مراك ع

ــن. للمهاجري

وتجــدر اإلشــارة يف هــذا الســياق إىل أن مجلــة »ويب« 
البولنديــة قــد نــرت عــى أحــد أغلفتهــا اتهاًمــا رصيًحــا 
ــورة  ــع ص ــا، م ــتقرار أوروب ــن واس ــض أم ــن بتقوي لاجئ
ــا  ــام به ــي ق ــية الت ــداءات الجنس ــم االعت ــر إىل جرائ تُش
بعــض املهاجريــن خــال الشــهور املاضيــة،  فيــا يســتخدم 
هــذا النــوع مــن اإلعــام األورويب ألفاظًــا تحريضيــة عنــد 
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الحديــث عــن الاجئــن مثــل »الفــوىض« و«الهجــوم« 
ــاب«.  ــية« و«اإلره و«الوحش

 The « صحيفــة  أشــارت  األزمــات:  تضخيــم   -٣
Guardian«  إىل تقريــر أصدرته شــبكة الصحافة األخاقية  
»Ethical Journalism Network« يف 17 ديسمر 2015، 
وجــاء فيــه أن قــدًرا كبــرًا مــن التضليــل تحتويــه املــادة 
اإلعاميــة يف حديثهــا عــن الاجئــن املتدفقــن إىل أوروبــا، 
ــة  ــج لألفــكار اليميني ــرأي العــام، والرتوي بهــدف حشــد ال
ــم  ــال تضخي ــن خ ــن م ــن والاجئ ــذ املهاجري ــي تنب الت
ــدول. ــا هــذه ال ــاين منه ــي تُع ــة الت املشــكات االقتصادي

ــك، ميكــن القــول إن اإلعــام األورويب  وعــى ضــوء ذل
انقســم إىل أكــر مــن اتجــاه يف تعاملــه مع قضيــة الاجئن 
ــن. فــإىل جانــب االتجــاه الداعــي إىل الرتحيــب  واملهاجري
بهــم ودعــم سياســة إدماجهــم يف املجتمعــات األوروبيــة، 
بــدأ يظهــر اتجــاه جديــد يتبنــى نهًجــا مختلًفــا يدعــو إىل 
ــم، وهــو انقســام  ــد تحركاته ــم إىل بادهــم وتقيي إعادته
ــة، يف  ــة القادم ــال املرحل ــتمر خ ــوف يس ــه س ــدو أن يب
ــات  ــتمرار العملي ــة واس ــات االقتصادي ــم األزم ــل تفاق ظ
اإلرهابيــة التــي تشــهدها بعــض املــدن األوروبيــة، والتــي 
تفــرض تداعيــات ســلبية عــى الاجئــن واملهاجريــن 

بشــكل عــام. 
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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