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 : العربجدل الهویة واالندماج لدى المهاجرین 

 )  1(  للدکتورة أسیل العامري ) االنفصال اإلعالمي (قراءة في فرضیة 

 

 

 

 

Abstract 

In a scientific reading based on rigorous scientific research and the methodology audited, 

culminated in obtaining a doctorate in the philosophy of media, work was a representation of 

the concept of scientific application Praxis Gramsci reference, while working to come into 

contact with reality directly, as it was a deep response to the challenges and crisis that surrounds 

the society that lives between him. The researcher invoked her theoretical and practical kit and 

took a lesson in the face of reality and scrutiny, exploiting the possibilities and experiences 

gained from the experience of migration, and began to enter the arena of confrontation in the 

face of complex conflicts and work to dismantle at critical moment, where serious and 

responsible expression on the conditions of reality and work to distinguish the features of the 

vision of the world view, which are intertwined in the reality, through the activation of self-

potential, and seek to use them in an in-depth reading of the conditions of migration and the 

conditions surrounding the immigrant community and conditions. 

the aspiration to create a strict and serious with the necessity of the complexities of reality 

Aseel Al-Ameri in her hypothesis she is not only present theorizing but she expressed a deep 

experience, by working to provide a realistic summary of the total suffering and confrontations, 

and even failures and The successes achieved, was the knowledge output soon, and adjacent to 

reality, draws on him sincerely and heat, and this is reflected by the problems raised by the 

researcher and seriously sought to dismantle their relations and bets and positions of strengths 

and weaknesses, without falling into the cycle of discrimination of the most important or what 

is important, or fall into the predicament of priorities, but the most important bet is based on 

knowledge and nothing else. 

Key words: media separation, separation and integration, immigrants 
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 : مقدمة 

الباحث؟  كيف موقع  تمي��  تدبيج  و   يمكن   �� يبذلها  ال�ي  ا�جهودات  عل��ا  تنطوي  ال�ي  ا�جدوى  ما�� 

املعاي�� ال�ي يمكن الوقف عل��ا؟ سعيا نحو إنتاج  و   املقوالت والرؤى والتصورات ال�ي يتبناها؟ وما �� املزايا 

بالقبول  يحظى  �ستد��  و   معر��  هنا  األمر  املتلقي.  لدن  الطروحات   ضرورةا�حضور من   �� النظر    إمعان 

حسب لغة توماس �وهن  )  Scientific United( )2  املتحد العل�ي(الكشوفات املعرفية، تلك ال�ي يتصدى لها  و 

�انية الباحث  القيمة، انطالقا من إم و   ا�جدوى و   ، فيما تتبدى األهمية"بنية الثورات العلمية"شهر  األ   �� كتابھ

الذين ال يألون جهدا �� البحث عن   ،�� توف�� اإلجابات املمكنة �جمل األسئلة ال�ي �عن ع�� جمهور املتلق�ن

 .لهم النتاج العل�ي القادر ع�� إشباع الفضول الذي �عن

ب�ن املرسل  الت  �سيحاألف�ار  و   املتلقي، حيث ما انفكت املقوالتو   إ��ا العالقة الرا�خة    ، لقي �� فضاء 

ن إال الهدوء، بل  و   فيما ال ير�خ م��ا سوى األهم القادر ع�� إزاحة املهم �� تنافس محموم ال �عرف الرحمة

تجليات الثورة املعرفية، تلك ال�ي ساهمت �� �غي��  و  تفاصيلو   املشقة تصل مداها �� ظل االندراج �� عوالم

الذي    ال�ا�حلذي غدا أك�� قر�ا، �عد الغزو  ا  هذا العالممجمل العالقات �� هذا العالم الرحب الفسيح،  

تتقافز متسارعة �� طي عنصر الزمن والعمل ع��  بدت و��    وقد  . راحت تمارسھ ال��مجيات ع�� البشر�ة

 .  املتالحقح�ى بات عالم اليوم �سمع لهاث أنفاسها  ،املز�د من اإلنتاج

تم اإلطاحة ��ا وع��  تتتصدر املشهد، لو   ،فرضيات، ال تلبث أن تحضرو   نظر�اتو   كشوفات و   فتوحات

يتوّج و   ح�ن غرة، من لدن مراكز األبحاث  انف�وا  الذين ما  هون ساع�ن ب�ل حماس  ا�جامعات واملبدع�ن، 

وشغف نحو اإلمساك بخيط ا�حضور والتأث�� �� عالم البحث العل�ي ا�جاد. حيث تجليات مسار الوقوف  

اليو�س�و من خالل الشعار الذي تتبناه. فما أك�� النتاج املعر��    عند بوابة املعرفة، تلك ال�ي خلد��ا منظمة

واملقاالت  والعل�ي، الكتب  تح��ي  راحت  ال�ي  الفهرسة  مجال  أوسع  يبقى  و   وما  العالم  لكن  ا�ختصرات، 

تلمع �عد أن استطاعت    دمتوقفا عن لها أن  الرغبة اإل�سانية حول اإلجابات    مالمسةفكرة المعة، قيض 

  .هذا العالم سئلةأ الشافية �جمل

اإل  واقع  التواضع�ش��  أحوال  إ��  العر�ي  املعر��  األحيان  و  نتاج  �عض  بواقع  (��  يحيق  الذي  ال��اجع) 

يمكن مراجعتھ والوقوف ع�� املز�د من تفاصيلھ املؤملة، استنادا إ�� مؤشر املعرفة    وهو أمرالبحث العل�ي،  

ال تصدت  ذالعر�ي  العر�ية    مؤسسة   إلنجازهي  العقول  من  نخبة  مستقطبة  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

   املؤشرلكن  .  )3(  املرموقة لإلشراف عليھ
ّ
إن �ا الواقع  ع�� أن األزمة ال�ي �عا�ي م�يحيل  ما  األهم �� �ل هذا 

األمر هنا    .فيما تبقى العقول حاضرة وفاعلة �� صلب املشهد  ،ع�� التمو�ل والتنظيم  أساساتقوم    ،العر�ي

يمكن    االبت�ار. وهكذاو   توف�� املناخات والبيئة ال�ي تتيح للعقل العر�ي التوجھ نحو االنجاز   إ��  ال يحتاج سوى 

 
2- Ismail Noori Mseer, 2014, Escaping Patterns; Reading in Thomas Kuhn Paradigm, Review of Arts and 
Humanities, Published by American Research Institute for Policy Development, December 2014, Vol. 3, No. 3 
& 4, p: 62-63. 

ل مكـتوم-3
ٓ
 .2016دبي  ،مطبعة الغرير، مؤشر المعرفة العربي ،. مؤسسة محمد بن راشد ا
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  ا�حضور و   أن تحظى بامل�انةو   قّدر لها أن تتصدر املشهد املعر��،سيت��ز املز�د من األسماء العر�ية ال�ي    أن

الصراعات السياسية  و  �� ظل االح��ابات ،)4ظاهرة ال�جرة إ�� بلدان الغرب. (بروز ال سيما �عد أن  .التأث��و 

   .ال�ي شهد��ا املنطقة

 مواجهة الواقع    

هاجرة عراقية، �ان من املمكن أن ت�ون رقما يضاف إ�� أعداد املهاجر�ن العرب الذي  د. أسيل العامري م

مواجهة    إ��  دفع��ا  ،والتحدي والشغف املعر��  لكن روح اإلصرار  ،اضطر��م ظروف بلدا��م ل�جوء إ�� الغرب

�� ا�جتمع    والظروف املعقدة ال�ي تفرضها أحوال ال�جرة، فبدأت مس����ا متوجهة نحو االندماجاألحوال  

السو�دي، مستثمرة معارفها وخ��ا��ا ال�ي تحصلت عل��ا �� موط��ا األص��، ف�انت مساهما��ا الناجزة ع��  

�� والعميق  الصارم  املهاجر�ن، واالندراج  ا�جدد والواقع    محاولة   صعيد رعاية  املهاجر�ن  ب�ن  الفجوة  ردم 

تطو�� وأعمال تدريس اللغة السو�دية �� عدة  �عددت مساهم��ا لتشمل مجاالت العمل الو الذي يواجهون،  

األستاذ الدكتور    در��امع رفيق    "ننار الثقا��"تأسيس مؤسسة  هو    تأث��ا�ان االنجاز األك��  و مدن سو�دية.  

العر�ية.   ل�جالية  ا�خدمات  وتقديم  املهاجر�ن  الستقبال  املرموق  واإلعالمي  األ�ادي�ي  السودا�ي،  حسن 

لالفتىة الرسمية والعمل الروتي�ي، بل تخط��ا نحو إثبات ا�حضور الفاعل ع��  مؤسسة لم تقف عند حدود ا

اإلن�ل��ية، باإلضافة إ�� تب�ي   – السو�دية    – العر�ية    إصدار مجلة شهر�ة منتظمة الصدور، ثالثية اللغات

ا�حضور  توكيد  التوجھ نحو  �ان  امل�جر، وهكذا  بالد   �� العرب  املثقفون  ال�ي يصدرها  الكتب  من   طباعة 

وكبار   العر�ية  ا�جالية  ب�ن  العالقة  عرى  توثيق  أجل  من  السو�دية،  ال�خصيات  أبرز  استقطاب  خالل 

السو�دية العلمية  ، وذلكال�خصيات  واملؤتمرات  الندوات  املعارض  و   الفكر�ة   امللتقياتو   من خالل عقد 

 الفنية.  

 التجربة الحیة    

 ا�خ��ة   ثنياها  ب�ن  وتكمن  الواقع،  مع  ال��  والتفاعل  التعا�ش  ع��  تقوم  مباشرة  تجر�ة  أمام  إذن  نحن

  التجر�ة ع��   تلك  اختبار   نحو   التوجھ  ف�ان   الواقع.   بتفاصيل  العميق   واإلملام  املباشرة  واملمارسة   واملراس 

�  حيت  ،)Media Separation  اإلعالمي  (االنفصال  فرضية  إنجاز  ��  تمثل  الذي   املعر��  العمل
ّ

  أمام   تتج�

  ال�ي   األصلّية  املهمة   أن  سيما  ال  ،)5(  الصندوق   خارج  التفك��   ع��  القائم  االستثنائي   التفك��   خصائص  التلقي

  رحلة   ��  االنفصال   أحوال  قراءة   ��  الباحثة   تج��د  فيما   التواصل،  ع��  تقوم   إنما  اإلعالم   وسائل   ��ا  تضطلع

  فلسفة   ��  الدكتوراه  درجة  با�حصول ع��  تّوج��ا  املدققة،  واملن�جية  الصارم  العل�ي  البحث   قوامها  علمية

 
  ، فرضية حمدي الهاشمي حول االندماج االجتماعي للمهاجرين العرب في الغربإسماعيل نوري الربيعي، طالسم الغرباء؛ قراءة في -4

وربي للبحوث
ٔ
ص    ،، االندماج الواعي في الثقافات الغربية2015لندن    ،جامعة لندن  ،االستشاراتو  المؤتمر العلمي الدولي للمركز اال

 . 39 -25ص 
5- Gary R. Edgerton, Brian Geoffrey Rose, editors, 2005, Thinking Outside the Box: A Contemporary 
Television Genre Reader, The University Press of Kentucky, USA,  
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  نأت   بطروحات   ،)6(  الغرامشية  املرجعية  ذي Praxisالعل�ي    التطبيق  ملفهوم  العميق  التمثيل   ف�انت.  اإلعالم

تحيط با�جتمع الذي �عيش ب�ن   ال�ي  للتحديات  �عمق  استجابت  ما  بقدر  التنظ��،  مقوالت  ��  التوّرط  عن  ��ا

تمحيصا،  و   واستغرقت �� مواجهة الواقع درسا  ،لقد استحضرت الباحثة عد��ا النظر�ة والعملية  .ظهرانيھ

ال�جرة، تجر�ة  من  عل��ا  حصلت  ال�ي  وا�خ��ات  اإلم�انات  و�جت  و   مستثمرة  أن  بإزاء  �ان  املواجهة  حلبة 

)، حيث التعب�� ا�جاد واملسؤول عن أحوال  7(  ظة ا�حرجةالصراعات املعقدة والعمل ع�� تفكيك عقد ال�ح

قتلك ال�ي    ،World view  والعمل ع�� تمي�� مالمح رؤ�ة العالم  ،�ش�ل الواقع
ّ
صلب الواقع، ع�� تفعيل  ب  تّتعل

مجتمع املهاجر�ن من  باإلم�انات الذاتية، والس�� نحو توظيفها �� قراءة معمقة ألحوال ال�جرة وما يحيط  

   .هوالأ و  أحوال

بقدر ما ع��ت عن تجر�ة عميقة، من خالل العمل ع�� تقديم    ،العامري �� فرضي��ا بالتنظ��لم تكتف  

املعاناة �جمل  واقعية  بلو   خالصة  تحققل  كذلك   املواجهات،  ال�ي  والنجاحات  النتاج    تلفشل  ف�ان  لها، 

وسعت    ،اليات ال�ي أفرز��ا الباحثةحرارة، وهذا ما �ع�� عنھ اإلش� و   نھ بصدقممالصقا للواقع، ي��ل    املعر��

  التباساتمواقع القوة ومواطن الضعف ف��ا، دون السقوط ��  صوب  و   جادة نحو تفكيك عالقا��ا ورهانا��ا 

  �ان الرهان األهم يقوم ع�� املعرفة   إذ ،األسبقياتو   أو الوقوع �� مأزق األولو�ات   املهم،و   األهم  ب�ن  تمي��ال

  .)8( سواها ال ��يء  و 

 قراءة الواقع    

�جدية بالغة نحو التعاطي مع واقع ال�جرة  و  لم تقع الباحثة فريسة اال�ع�اس املباشر للواقع، بل سعت

عاشت  للقراءة،  ھالذي  قابال  نصا  متاحو   بوصفھ  اال�غالقات   ا �نية  عن  �عيدا  ا�خارج،  ع��  االنفتاح    لها 

و�حذ املز�د    ،. ف�ان التوجھ نحو التفاعل مع الواقع من خالل حشد جملة من القراءاتالفّجةوالتقمصات  

والس�� حثيثا نحو اإلفادة من    ، التار�خية والسياسية واالجتماعية واالقتصاديةو   من املعطيات الثقافية 

�� ترصّ  ال�ي  و   ر�ن، والدالالتد أحوال السلوك اإل�سا�ي الصادر عن مجتمع املهاجهذه املعطيات  املعا�ي 

��ا.(ي ال  )9زخر  إنجاز هذا  تّم  الذا�يو   التوافقع�� قاعدة    بح�يالتصميم  وقد  ب�ن  املوضو��، و   اال��جام 

البنيو�ة    الفظا بمن�جية  العميق  الو��  ع��  توافرت  قراءة  ع��  والتعارض  التقاطع  أوضاع  من  ا�جمل 

 
6- Mark McNally Editor, 2015, Antonio Gramsci, Palgrave Macmillan, London, p: 71. 
7- Gavin Rae, Emma Ingala, Editors, 2019, The Meanings of Violence: From Critical Theory to Biopolitics, 
Routledge, New York, p: 83. 
8- Harold Entwistle, 2009, Antonio Gramsci (Routledge Revivals): Conservative Schooling for Radical Politics, 
Routledge, UK, p: 108.  
9- François Dosse, 1997, History of Structuralism: The rising sign, 1945-1966, Translated by Debora Glassman, 
University of Minnesota Press, p: 175  
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التش�لstructuralismGenetic   )10التوليدية   �� �حظة  البنية  التوجھ نحو دراسة    ).11التفاعل(و   ) حيث 

 و 
ّ
وف التماثلهكذا  أحوال  الوقوف عند   �� الباحثة  ال�جرة    الس��  ع��  Homology  قت  ظاهرة  قراءة  نحو 

تطلع    والتوقف عند ا�جتمع بمجمل التفاصيل املتعلقة بھ بوصفھ (بنية سفلية)، ��  ، بوصفها (بنية علو�ة)

التار���  الو��  �ش�ل   �� التأث��  مجال  لها  ي�ون  ال�ي  املعطيات  أبرز  ترصد  نحو  أن  12(  .مائز  اعتبار  ) ع�� 

اجتماعيا، سعيا  و   تار�خياو   املوجھ الرئيس إنما يقوم ع�� التوقف العميق عند تمي�� مفاصل الظاهرة ثقافيا

إدراك الظاهرة، وف�ح ا�جال نحو اإلمساك    �التا�� الوقوف ع��و   Comprehension  بلوغ أحوال الفهمإ��  

النص   تحليل  ال�جرة)(   Explicationبخيوط  الفهم والتحليل    .)13(  ظاهرة  ب�ن  النا��ة  املزاوجة  ومن خالل 

تلك ال�ي    ،)view Weltanschauung-world(  العالمقيض للباحثة الوقوف ع�� تمي�� مالمح وقسمات رؤ�ة  

   .)14( ) ال�جرة(النص الداخلية  بنيةل�ي تتحكم �� إنتاج من خاللها يمكن إبراز اآللية ا

 رؤیة العالم 

والتوقعات األهداف  رسم  خاللها  يتم  ال�ي  ال�حظات  أحوال  عن  الكشف  ال�ي و   إنھ  والتصورات  الرؤى 

من أية ، هو:  حضورا  هم �� أتون أحوال ال�جرة. حيث السؤال األشّد و   ��يمن ع�� مدر�ات مجتمع املهاجر�ن،

التوقف عند    ضرورةاالعتبار  ع�ن  مع األخذ �  تقدمية؟  ،رجعية، أصولية  ،رؤ�ة للعالم ينطلق املهاجر؟ تحرر�ة

فيھ،   تصدر  الذي  السياق  إبراز  ذلك  قراءة  ع��  يقوم  إنما  هنا  التوجھ  ظاهرة  (أن   �� تتفاعل  ال�ي  القيم 

 .)15( ال�ي يأمل تحقيقها الضرورات و   وا�حاجات  للمهاجر�ا األهداف ال�ي �عن �لإال�جرة)، مضافا 

تتخطى الفتة  ،الفرضية  املتعلقة    ،و�مهارة  الدراسات  درجت  طاملا  ال�ي  ا�حضار�ة  الصدمة  أحوال 

التدقيق ع�� املهاجر بوصفھ مواطنا  و   ، فيما ي�ون ال��ك��ع�� اإلشارة إل��ا  املهاجر�نو   بمجتمعات ال�جرة

بحسب توقعات ا�جهات  لإلندماج  واملؤهل    ،مع الواقع  �امل ا�حقوق والواجبات، املواطن املستقر املتعا�ش 

ومن هنا تبدأ مهارة ال��صد واملالحظة ال�ي تم��ت ��ا الباحثة، حيث    التشريعية والقانونية لبلدان امل�جر.

نقطة من  �حظة    :االنطالق  الفضائية)  بقنوا��م  العرب  املهاجر�ن  الفرضية    تأسيسھ(�علق  تنفك    عن ال 

ي  �الشغف العاطفي ال  ظاهرةال سيما أن    تمي�� مفاصل العواقب ال�ي تنطوي عل��ا.و   العمل ع�� متا�ع��ا،

 
10 -  Christopher John Murray, Editors, 2004, Encyclopedia of Modern French Thought, Routledge, London, p: 
268. 
11- Richard A. Macksey, Eugenio Donato, Editors, 2007, The Structuralist Controversy: The Languages of 
Criticism and the Sciences of Man, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, p: 103. 
12- MacCabe, Holly Yanacek, Editors, 2018, Keywords for Today: A 21st Century Vocabulary. Oxford 
University Press, p169.  
13- James M Brown, 1982, Dickens: Novelist in the Market-Place, Macmillan, London, p: 23. 
14- Michael Löwy, Robert Sayre, 2001, Romanticism Against the Tide of Modernity, Translated by Catherine 
Porter Duke University Press, p: 14.  
15- William M. Sullivan. 1986, Reconstructing Public Philosophy University of California Press, Berkeley, p: 
121.  
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ف�� التقمص    ،املهاجر  ايندرج  حد  منغمس  فيما  و   املسلسالتو   بال��امج  ،الوجدا�يوهو  العر�ية،  األفالم 

ما يخلف نوعا من االنفصال  و  وهيتغافل عن متا�عة ح�ى �شرة األخبار الرسمية للدولة ال�ي �عيش ف��ا.  

ال�ي   والتفاصيل  األحداث  عن  ظهرانيھ،  ��ّج والعزلة  ب�ن  �عيش  الذي  ا�جتمع  تتبدى  و   ��ا    مظاهر �التا�� 

�عمل   ، فضال عن ذلك،الفرضيةو   .)16االنقطاع وسوء الفهم ب�ن املهاجر وا�حيط الذي �عيش �� كنفھ. (

ع�� إعادة صياغة السؤال حول الطر�قة ال�ي تتعاطى ��ا ا�جالية العر�ية املهاجرة مع وسائل اإلعالم للبلد  

  و سلبا أ( التصورات ال�ي يحملها املهاجر  و   املفاهيم و  املضيف، ومدى تأث�� تلك الوسائل ع�� السلوك والقيم 

   إيجابا).

 التعویض العاطفي    

ف  
ّ
أتتوق عند  مليا  وعقبة  الفرضية  حاجزا  بوصفھ  اإلعالمي)  (االنفصال  مجتمع  تحول  حوال  ب�ن 

اإلش�االت املتعلقة بحاجز اللغة،    بالّنظر إ��املهاجر�ن العرب ووسائل اإلعالم السو�دية (عينة الدراسة)  

  خبار أو ال��امج واألفالم اإلعراض عن متا�عة �شرات األ و   وشغف املهاجر العر�ي بالقنوات الفضائية العر�ية،

الوثائقية بما ف��ا ال��امج واألفالم ال�ي تتعلق بمواضيع العرب املهاجر�ن أنفسهم. لم يقف األمر عند حدود  

العالقة القائمة ب�ن  قد طالت أيضا    ن العواقبإالتغا��ي الصادر عن جيل اآلباء املهاجر�ن، بل  و   اإلغفال

سرعان  و فقد أحدث االنفصال اإلعالمي فجوة معرفية ب�ن ا�جيل�ن،    . مجتمع املهاجر�ن  ��األبناء  و   اآلباء   �ْ جي�

سع  ما راحت عواق��ا تتفاقم
ّ
بالغ الصعو�ة، مما    التواصل ب�ن ا�جيل�ن عصيا  معھ   إ�� ا�حد الذي بات  وتت

انفصال األبناء عن أسرهم، �عد  مظاهرتفجرت عنھ املز�د من و �� السلوكيات واملعارف،  �عارض نجم عنھ

الثقافية    ا ترّ�و أن   ا�حاضنة  امل�جر��  وا�جتمع  لبالد  املدرسة  مؤسسات  ��ع��  أي  الثقافية  ،    البيئة 

 )17(  مثال  طر�قة التعاطي مع القانون من عادات وتقاليد وقيم وم��ا    ، بما ف��ااملتعددة واملتنوعة  واالجتماعّية

توّج  الف وهكذا  عليھ  تقوم  الذي  املركزي  السؤال  اختبار  نحو  الباحثة  يوجد  هت  (هل  إ��  واملستند  رضية 

انفصال إعالمي ب�ن املتلقي من املهاجر�ن العرب ووسائل اإلعالم السو�دية ؟) م�حقة إياه بجملة من األسئلة  

ال�حف بــمتا�عة  واملتعلقة  واألسباب  و   الفرعية،  السو�د،   �� ا�حياة  تفاصيل  تخص  ال�ي  املوضوعات 

تم ��ا متا�عة الفضائيات السو�دية من حيث ال��امج  تر�قة ال�ي  والدوافع ال�امنة وراء عدم املتا�عة، والط

   .عدم املتا�عة. وطر�قة �عاطي املهاجر�ن العرب مع ا�حطات اإلذاعية السو�دية أسبابواملوضوعات و 

الباحثة    ينطلق إطالق هدف  وغ��ها  من  األسئلة  ��  من    هذه  ب�الّرغبة  القائمة  العالقة  مدار    ن تمي�� 

ووسائل اإلعالم السو�دية، ومن هنا تحديدا �ان التطلع نحو تمي�� قسمات ومفاصل فرضية    املهاجر العر�ي

بوصفها   اإلعالمي)  داللية((االنفصال  مع)   18Semantic structureبنية  ا�خاصة   تتماثل  الذهنية  البنيات 

 
16- Stylianos Papathanassopoulos, editor, 2011, Media Perspectives for the 21st Century, Routledge, London, 
p: 105.  
17- Christina Slade, 2014, Watching Arabic Television in Europe: From Diaspora to Hybrid Citizens, Palegrave 
Macmillan, London, p: 15, 29.  
18- George Ritzer, Jeffrey Stepnisky, 2018, Sociological Theory, sage, Los Angeles, p: 505.  
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mental structures  ال سيما أن استغراق الباحثة �� تحليل    .)19( �جتمع املهاجر�ن العرب، عينة الدراسة

ال�جرة  Explication  النص العالقة    )�شعبا��او   (ظاهرة  أحوال  تفحص  ع��  الوقوف  مرونة  لها  وفر  قد 

السو�دي ع��  القائمة ما ب�ن (النص) املتمثل �� مجتمع املهاجر�ن واملؤثرات ا�خارجية ال�ي ينتجها ا�جال  

االعتماد ع�� املساعدات ا�ح�ومية، وع��  و   حيث البطالة ال�ي يتعرض لها جيل اآلباء  ،مستوى االقتصاد

وع�� املستوى    ،األبناءو   املستوى االجتما�� حيث أحوال االنقطاع والفجوة السلوكية واملعرفية ب�ن اآلباء 

  لتقاليد ال�ي يحملها املهاجر من جيل اآلباء تحديدا. الثقا�� ال سيما �� ما يتعلق بمنظومة القيم والعادات وا

  حوال التمثل أوع�� املستوى السيا��ي حيث أحوال التقاطع ما ب�ن طر�قة التعاطي مع النظام اللي��اا��، و 

بھو  (و   الو��  عميق  �ش�ل  ما  و   .)20�دراكھ  بقدر  النفسية،  ا�حسابات  معادالت  ضمن  يندرج  ال  هنا  األمر 

  .)21�جتمع املهاجر�ن العرب (  وأحوالھ قراءة أ�عاد الو�� ا�جم�� ��الباحثة  انخرطت

 التأثر والتأثیر    

العالقات �� ا�جال السو�دي، بناء ع�� التجر�ة املباشرة والتفاعل ال��،  خصائصالباحثة تدرك جيدا 

ال�ي آلت ع��  ومن هنا ف�ي متا�عة دقيقة �جر�ات التحول �� مسار عمل املؤسسة الرسمية السو�دية، تلك  

طر�قة التعاطي مع  ب  وتوج��ها �� ما يّتصل  ع�� ضبط توجهات وسائل اإلعالم ا�خاصة ��ا  أن �عملنفسها  

املهاجر أو   املهاجر�ن، ف��ا  يندرج  ال�ي  األنماط  تمي��  نحو  الس��  �عاط��و همية  طر�قة   �� اإلعالم    من  مع 

املهاجر�ن، انطالقا    السو�دي، مع ال��ك�� ع�� العوامل ا�جاذبة ال�ي يمكن من خاللها استقطاب املز�د من

وطبيعة   غ��ها،  دون  الوسيلة  لهذه  املهاجر  اختيار  أسباب   �� البحث  اإلعالمية،  ھستخدامامن   للوسلة 

املؤسسة السو�دية  مساعدة  با، سعيا نحو  املوا�ع ال�ي تجعل من أمر متا�عة املهاجر لتلك الوسائل صعو 

الناجعة  ع�� الوسيلة  عن  املشاهدين  البحث  الفجوة ع��  ،  الستقطاب  ردم  ع��  والعمل  العقبات  تخطي 

   .مجتمع املهاجر�نو  القائمة ب�ن وسائل اإلعالم السو�دي 

املستخدمة العلمية  للمصط�حات  املفاهي�ي  الضبط  نحو  التوجھ  أهمية  الباحثة  عن  �غب  ��    لم 

ال�ي   العلمية  تمي��    قّدم��ا،الفرضية  التوجھ نحو  الوسائل من �حف  (ف�ان  اإلعالم واالتصال) بوصفھ 

تقف الباحثة عند  و   وفضائيات و�ذاعات وما تقدمھ من خدمات لصا�ح جمهور املتلق�ن �� مملكة السو�د.

ھ مفهوم املهاجر
ّ
بحق اإلقامة الدائمة أو املواطنة.   املتمّتعاملواطن السو�دي من أصول عر�ية، ، فتعّرفھ بأن

فإن ا�حددات ال�ي تضعها تقوم   )االنفصال اإلعالمي(أما ع�� صعيد املفهوم املركزي للفرضية والقائم ع�� 

نقطاع الصلة، حيث �عدد أنواع االنفصال  االعزوف عن املشاهدة والقراءة واالستماع، وعدم املتا�عة، و   ع��

 
19- Christopher John Murray, Editors, 2004, Encyclopedia of Modern French Thought, Routledge, London, p: 
268. 
20- Peter Uwe Hohendahl, 1991, Reappraisals: Shifting Alignments in Postwar Critical Theory, Cornell 
University Press, p: 84.  
21- Lee Marshall, 2005, Bootlegging: Romanticism and Copyright in the Music Industry, SAGE Publications, 
London, p: 9 
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وا�عد والضم�ي،  الوا�ح  ب�ن  �عر�ف  ما  إ��  لتخلص  مباشرة،  غ��  أو  مباشرة  بصورة  املعلومة  وصول  ام 

متا�عة(  قوامھ:  إجرائي عن  إرادي  غ��  أو  إرادي  امتناع  يضمرها،  و   حالة  أو  �عل��ا  ألسباب  اإلعالم،  سائل 

 . م�انتھ)و   و بناء ع�� موقف صادر من املهاجر إزاء وسائل اإلعالم ال�ي تحط من قدرهأ ألسباب تتعلق باللغة،  

 تقاطعات المعنی    

أحوال  ع��  الباحثة  طرف�ن  من  تقف  عن  الصادر  عن  و   األول   :التقاطع  الصادر  املوثق   �� تمثل  قد 

�سبة    ح�ى أّن املستحيل،    منزاء الواقع الذي �عيشيون فيھ. فبعد أن �ان حلم ال�جرة يقرب  إاملهاجر�ن  

ال�ي حاصرت أحالمھ    األوضاعا�خالص من و  من أجل الوصول إ�� هذه البالد، ا بحيا�� ت راهنقد  ك��ى م��م

صت عليھ
ّ
ما ينجم ع��ا من عالقات ومواقف  و   التفاصيل ال�ي راح �عيشها �� بالد امل�جر،  فإّن   .حياتھ  و�غ

فقد  عّسرت اندماجھ �� محيطھ ا�جديد. التعقيدات �ستحيل �ابوسا، وذلك بفعل جعلت من حلم ال�جرة

حيث �عيش املهاجر وعيا    False consciousness  ع�� و�� الكث�� من املهاجر�ن أحوال الو�� الزائف  غطت

تدفعھ دفعا إ��  ما ينتجھ الواقع من مواقف ورؤى وتصورات،  و   ،ملتبسا حول مسألة الهو�ة والذات واآلخر

� عن نفسھ، والقدرة  مقارنة مباشرة، ب�ن الوضع الذي �ان �عيش فيھ، من حيث القدرة ع�� التعب�   عقد

خاذع��  
ّ
ا�جديد  ،،مواقف حّرة ات �� مجتمعھ  بات    و��ن وضعھ  أو�ي من قوةفيھ،  �س��  الذي    ، و��ل ما 

حراجات ال�ي ما انفكت تواجهھ، ال سيما ع�� صعيد اللغة أو ع�� مستوى طر�قة  اإل و   ل�خالص من املنغصات 

باعتباره مهاجرا  معاملة  ال و   اآلخر لھ،  للمهاجر ع��    .)22هو�ة(ليس مواطنا �امل  البلد املضيف  فيما يقف 

املمكن الو��  االنفتاح   Possible conscience  أحوال  فكرة  إ��  و و   املستند  اآلخر  تفهم    محاولةاستقبال 

، والعمل ع�� تقديم املساعدات  ال�ي تواجھ  األوضاع ال�ي تحيط بھ، والس�� إ�� تذليل العقبات والصعو�ات

ة للقادم  سبتطلعة نحو توف�� بيئة مناا�جهودات املحشد  و   ،توف�� اإلم�اناتو   ططوضع ا�خ  ع��   لھ،  الالزمة

ا�جديد، ع�� مستو�ات توف�� الرعاية ال�حية واإلعانات املادية والسكن والتعليم، والعمل ا�حثيث ع��  

 .)23املتنوعة (و  دمج املهاجر �� البلد املضيف من خالل حزمة من ال��امج ا�ختلفة 

  العزم،و   Real consciousness  التوجھ نحو تقمص أحوال الو�� الواق��طر�قة من أجل  ال �عدم املهاجر  

التعا�ش مع األوضاع ا�جديدة، فهو إذا ما دخل �� املقارنة املباشرة  ع��    ،ب�ل ما أو�ي من قدرات و�م�انات

شعر حتما بالبون الشاسع ب�ن الوضع�ن. سي  بلد امل�جر،��    ّ� و��ن ما �عيشھ ب�ن ما �ان �عانيھ �� بلده األص�

وقد تتكّرر   املهاجر �� أتون صراع نف��ي عارم.تلقي بإن نظرة احتقار صادرة عن أحد العنصر��ن،  ف  .ومع ذلك

شّك أّن    الو متا�عة حوار تلفز�و�ي أو إذا�� يحّمل املهاجر�ن وزر املشكالت املتفاقمة �� البالد،    ا�حال بمجّرد

إلنكفاء ع��  ا إ�� يعمدو  تا�عة هذه الوسائل اإلعالمية،ممن املهاجر يضرب صفحا عن  يجعل هذا ومثلھ قد

 
22- Joseph Gabel 2017, Ideologies and the Corruption of Thought, Routledge, New York, p: 22. 
23- Tzachi Zamir, 2007, Double Vision: Moral Philosophy and Shakespearean Drama, Princeton University 
Press, p: 49.  
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تجعل منھ مستقرا �عيش الطمأنينة وهو بتفاعل مع ثقافتھ  و   وسائل اإلعالم ال�ي توفرها األطباق الفضائية،

  ).24األصلية (

 أحالم مهیضة الجناح  

بلد الضيافة ال    ،السو�د) واملهاجر(�ن البلد املضيف  ت��صد الباحثة أحوال املوقف املعقد واملتشابك ب 

املهاجر، تواجھ  ال�ي  الصعو�ات  تذليل   �� �ساهم  ال�ي  القوان�ن والتشريعات  التطلع نحو وضع    ينفك عن 

الوضوح  ،�س��و  شديدة  من    ،و�جهود  لد��ا  ما  جل  مستخدمة  السو�دي،  ا�جتمع   �� املهاجر  دمج  نحو 

فما زالت النسبة األك�� من    .�عيدة عن النتائج املرجوة واملأمولة  تظّل �م�انات، لكن �ل هذه ا�جهود  و   وسائل

اء  املهاجر�ن متمسك�ن بأحوال اال�عزال، متطلع�ن نحو ا�حاضنة العاطفية تلك املتمثلة �� التوجھ نحو اللق 

�عرف  و   املستمر ال  أي    االنقطاعلذي  بوجھ  العائق  بمثابة  اللقاءات  تلك  أ�حت  ح�ى  ا�حلية،  با�جالية 

محاولة نحو دمج املهاجر بالبلد املضيف، فبدال من أن ت�ون وسيلة لتسهيل انخراط املهاجر �� ا�جتمع  

العقبات، أ�حتو   وا�خ��ات  راألف�اتبادل  و   ا�جديد، �أ��ا  و   ،الصادر عن املهاجر  و�فعل اإلصرار   ،تذليل 

األص��.�عوض   وطنھ  من  املهاجر  حرمان  اإلش�ا�� و   عن  البطل  أحوال  �عيش  املضيف  البلد  غدا    هكذا 

Problematic heroes ��ادماج املهاجر�ن، من أجل ، ال�ي يبذلها جدوى ا�جهودال  بالّنظر إ 

املهاجر    بقي)25(  ،تتفاقمو   وتنمو  ر االحتدامات ال�ي ال تنفك تظه و   ملة من الصراعاتجنتيجة �وهكذا،  

أ املوقف  ح�عيش  �� مجتمع اال�عزا�ّ�  وال  العيش  ب�ن  ما  الكر�م    املركب،  العيش  مقومات  جميع  لھ  يوفر 

التقاطع  ب  اإلحساسو   و��ن مشاعر الغر�ة عن هذا ا�جتمع،  ويعمل ع�� �سهيل التفاصيل املتعلقة بحياتھ،

اإلغ��اب أحوال  إ��ا  عنھ،  الصادرة  املواقف   �� الوضوح  املتداخلة Alienation  )26  وا�عدام  األحوال  إ��ا   (  

وا�حساسية، و  ا�حرج  شديدة  أوضاع  من  منتقال  منھ  جعلت  ال�ي  تلك  املباشر  أدناها    املضطر�ة،  ال��ديد 

نظام  و   عالقاتو   ل ما فيھ من مؤسساتاليوم �� كنف مجتمع �عمل ب�ما �عيشھ    �� مقابللوجوده وحياتھ،  

 اح��ام آدمية ال�ائن البشري.و   التوجھ نحو تقد�س اإل�سانيةو  ع�� إدامة زخم ا�حياة،

 

 

 

 
24 -  Mbukeni Herbert Mnguni, 1999, Education as a Social Institution and Ideological Process, Waxmann, New 
York, p: 82. 
25 - Rick Altma, 2008, A Theory of Narrative, Columbia University Press, p: 149. 
26 -  Barbara C. Foley, 1986, Telling the Truth: The Theory and Practice of Documentary Fiction, Cornell 
University Press, p: 183. 
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 الخاتمة 

حق   ع��  السو�دي  الدستور  تأكيد  صعيد  ع��  سيما  ال  السو�دي،  الواقع  قراءة  نحو  الباحثة  تتوجھ 

قد  أن م�انة وسائل اإلعالم �� السو�د    حّ�ىهو مبدأ را�خ وأصيل،  و   املواطن �� ا�حصول ع�� املعلومات،

لوسائل اإلعالم    ا�حّق   فيھ الدستور   ، إ�� ا�حد الذي منحمدى الّتأث��و   بلغت مستوى رفيعا �� طر�قة ا�حضور 

اإللك��ونية، بما ف��ا ا�خاطبات املتعلقة بمكتب رئيس الوزراء  و   املباشر ع�� املراسالت الورقية  االطالع  ��

العام  يمكن الوقوف ع�� مدى الشفافية  الواقع�خصيا. ومن هذا   التعاطي مع الشأن    ح ما يمنوهو    ،�� 

ترصد شرعية القرارات أو  و   وسائل اإلعالم حق اإلشراف والرقابة املباشرة، والعمل ع�� مساءلة ا�ح�ومة، 

الفساد �� املؤسسات العامة. من هذا الواقع احتلت وسائل اإلعالم السو�دية م�انة خاصة  أحوال تف��ي  

السيا��ي. القرار  صناعة  طر�قة   �� ا�حاسم  والتأث��  ا�حضور  لها  أكيدة  األمر  هذا  حقيقة    ؤكدوت  وسلطة 

  93ة م��ا  �حيفة، يبلغ عدد اليومي  160يبلغ عددها  (�عاطي ا�جمهور مع ال�حف ع�� سبيل املثال    ة طر�ق

تبلغ    ،)�حيفة التلفز�ونية  80قراءة  ال �سبة  إذ  ا�حطات  عدد  يبلغ  فيما  ا�حطات    %169.  أما  محطة، 

التجاهل  ُيقابل بهذا الزخم الهائل من الوسائل اإلعالمية،  ومع ذلك فإّن  محطة.    267اإلذاعية فيبلغ عددها  

�التا�� فإن  و   عزوف واالمتناع عن املتا�عة،من قبل قطاع واسع من املهاجر�ن العرب، الذين استغرقوا �� ال

  )، من أموال 27( املضاعف، حيث يتم تبديد ا�جهود ال�ي تبذلها الدولة املضيفة  يتج�� �� الهدر   ،األثر املباشر

�رامج. فيما يفقد املهاجر املز�د من الفرص املتاحة، وال�ي �ان من املمكن العمل ع��  و   تخطيطو   مشاريعو 

لكن الالفت  و   ا من أجل خلق مناخات أك�� تواصال مع الواقع ا�جديد الذي �عيشون فيھ.استثمارها وتوظيفه 

املهاجر�ن أن  األمر  من    ،��  التواصل،    االندراجبدال  فعالية  اختاروا��  عنھ االنفصال    قد  تحدثت    الذي 

 وحللتھ و�يت مظاهره وأسبابھ ونتائجھ.  الباحثة

  Separation  تمي�� املفارق النو�� الذي يقوم عليھ مفهوم اإلنفصال   هو  حّقاالوقوف  ولعّل ما استحّق   

فرضي��ا،   الباحثة  عليھ  اسست  سعت الذي  األنواع  إذ  أبرز  ترصد  لي�ون  �  املوصولة  نحو  الظاهرة،  �ذه 

وعدم القدرة    ،الذي يقوم ع�� التقاطع �� املضمون   )Direct separationالتوقف عن (االنفصال املباشر  

تلبية   املهاجر.ع��  واقع  يتطل��ا  ال�ي  عنأّما    ا�حاجات  املباشر  دالتوقف  غ��  االنفصال   Indirect  أحوال 

separation    عند التوقف  يتمفيع�ي  ال�ي  من  بموج��ا  تلك  املعلومة  سعيا  و   نقل  أخرى  إ��  إعالمية  سيلة 

املتلقي إ��  ممكنا.  ،للوصول  بديال  املتكرر و   باعتبارها  االنفصال  أحوال  الذي    uent separationFreq  ت��ز 

حضوره قوة االتصال املتكرر، إ��ا القوة املضاعفة �� االنفصال ال�ي تجعل من املتلقي عرضة  و   يوازي �� قوتھ

الناقص.  التلقي  باعتبار  اإلعالمية  الرسالة  ومضمون  املعلومة  االنفصال  و�تحّدد    لنسيان 

�س   Substitutionary separationاالستبدا�� الذي  بأخرى،  تند  ب�ونھ ذاك  إ�� واقع استبدال وسيلة إعالم 

اعتمادا ع�� طر�قة االنتقاء الصادرة عن املتلقي وال�ي �عتمد ع�� الصورة أو الصوت أو املؤثرات ا�ختلفة  

العفوي  و   واملتنوعة.  االنفصال  قصدو   Spontaneous separation�حضر  غ��  عن  تتم  ال�ي  العملية   ��  

 
27 -  Josef Trappel, Werner A Meier, Leen dHaenens, editor, 2011, Media in Europe Today, Intellect Books, 
Bristol, UK, p: 248. 
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 Limited separation ي��ز نوع االنفصال ا�حدود عندها الباحثة تي توقفمن األنواع ال�و  . ةعرضي�صورة و 

املتعلق بأحوال عدم القدرة ع�� توف�� الوسائط االتصالية، نتيجة للفقر أو ال�ح أو عدم الرغبة الذاتية  و 

التعو���ي  ع�يوي  بالتواصل. السلوك    Compensatory separation  االنفصال  نمط  ذاك  ع��  يقوم  الذي 

مستوى الدخل، فالوظيفة االتصالية إنما تقوم أصال ع�� تحقيق التوازن من خالل التعو�ض. لكن  و   اةا�حي

قسري.   �ش�ل  يحضر  النوع  هذا   �� ذلك االنفصال  مقابل  االنتقائي  و��  االنفصال   Selective  ي�ون 

separation   ينشأ الذي  يقوم  وهو  الذي  املتلقي،  عن  الصادرة  الرغبة  ع��  الرسائل  ب  ،بو��  ،بناء  تجنب 

 الثقا��. و   املعر�� مخزونھاالعالمية ال�ي ال تتوافق مضامي��ا مع 

تتوقف الباحثة عند ��خيص أحوال االنفصال اإلعالمي، الذي �عمد إ�� وصفھ بأنھ عا�� الشدة لدى  

ق األمر ��اجع �سبيا  تذا املؤشر  هشّدة    املهاجر�ن العرب �� السو�د. لكن
ّ
و�بدو عامل    .الفضائياتب   ح�ن يتعل

�ش�ل شديد الوضوح �� �عميق مش�لة االنفصال، باإلضافة إ�� التجاهل الصادر عن وسائل  و   اللغة قائما

حوال التقاطع الثقا�� والقي�ي مع الكث�� من املشاهد ال�ي �عرضها  أو   اإلعالم السو�دية ألخبار املهاجر�ن،

�� ما يتعلق بطر�قتل م��ا    ةك الوسائل، ال سيما  تمثل مفهوم ا�حر�ة ع�� مختلف املستو�ات االجتماعية 

وللفضائيات العر�ية دورها    .، مما �ش�ل عقبة �� التواصل.كذلك  العادات والتقاليد�� ما يّتصل بو  والدينية

و  أ حاجز اللغة،    �سبباملهاجر    لھعمد  �إذ ي�جأ إل��ا املهاجر إّما استسهاال  الواسع �� تفاقم تلك ا�حالة،  

توفره  ل ال�ي  العاطفي  تلك  لتعو�ض  العر�ية،  لھ  ت الفضائيات  لها  وهكذا  ��  م �ون  كب��ة    ظاهرة ساهمة 

و االنفصال ھ  . 
ّ
فإن تقّدم  مّما  عن  �الّرغم  التغا��ي  يمكن  إدارات   املسؤوليةال  ��ا  تضطلع  أن  يجب    ال�ي 

من حيث أهمية التوجھ نحو إعادة    وال إعفاؤها من تحّمل �عض املسؤولية  مؤسسات اإلعالم �� السو�د،و 

اإلسهام �� معا�جة قضايا  من شأ��ا    العمل ع�� تكثيف ال��امج النوعية ال�ي ي�ون و   ال��امج�عض  النظر ��  

   .ووضوح.مباشرة و  والس�� إ�� فهمها �عمق  ،املهاجر�ن
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