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ويــرى كثيــر مــن المراقبيــن لألحــداث أن مــا حــدث مــع »فلويــد« ليــس بمثابــة حادثــٍة 
ف والتمييــز بحــق األقليــات فــي المجتمــع  معزولــٍة، بــل مؤشــٌر علــى تنامــي العنــف والتطــرُّ
األمريكــي، فعلــى الرغــم مــن تصعيــد المؤسســة السياســية فــي الواليــات المتحــدة، 
مناصــب  الماضيــة وشــغلهم  الســنوات  مــدار  علــى  الســود،  مــن مجتمــع  لشــخصياٍت 
رفيعــة، أبرزهــم الرئيــس األمريكــي الســابق »بــاراك أوبامــا«، ووزيــرا الخارجيــة الســابقان 
»كوندوليــزا رايــس« و«كولــن بــاول«، ومستشــارة األمــن القومــي الســابقة »ســوزان 
رايــس«، فــإن الطبقــات الدنيــا مــن المواطنيــن األمريكييــن الســود تعانــي بحــقٍّ مــن تبعــات 

التمييــز وظــروف الحيــاة القاســية.

ــات المتحــدة وفــي ســائر دول  وفــي إطــار هــذه األزمــة ســعت وســائل اإلعــام فــي الوالي
العالــم، علــى اختــاف اتجاهاتهــا مــع اإلدارة األمريكيــة وسياســاتها ونظامهــا، إلــى متابعــة 
تلــك األحــداث ونشــر أخبارهــا وتقديــم التحليــات والتفســيرات والقــراءات حــول االحتجاجــات 
وتبعاتهــا، مــن خــال تأطيرهــا ضمــن زوايــا ورؤى وأفــكاٍر تخــدم سياســات تلــك الوســائل 
ــد واحــدًة مــن  وأهدافهــا، وتوضــح للجمهــور مــا تــودُّ إيصاَلــه عبــر تلــك التغطيــات، ممــا يجسِّ

منــذ انــدالع شــرارة االحتجاجــات األمريكيــة فــي 25 مايــو الماضــي، بمقتــل األمريكي ذي األصــول اإلفريقية 
»جــورج فلويــد« علــى يــد الشــرطي األبيــض »ديريــك شــوفين« فــي مدينــة مينيابوليــس، اهتمــت وســائل 
التــي  القضيــة  لطبيعــة  االحتجاجــات  حــول  المتالحقــة  األحــداث  بتغطيــة  والعالميــة  المحليــة  اإلعــالم 
لــة فــي »العنصريــة«، خاصــة أنهــا وقعــت علــى أرض القــوة العالميــة  تناقــش ظاهــرًة اجتماعيــًة مهمــًة متمثِّ
األولــى التــي ترفــع لــواء الدفــاع عــن الديمقراطيــة والحريــات فــي العالــم، والتــي لطالمــا قدمــت المجتمــع 
األمريكــي علــى أنــه َيْنَعــُم بالعــدل والمســاواة وأن التمييــز صــار مــن الماضــي...، إال أن مــا حــدث أظهــر تضارًبــا 
ــل فــي ضعــف الســيطرة علــى المجتمــع األمريكــي،  ــر حقيقــًة مهمــًة تتمثَّ ض مصداقيتهــا وفجَّ واضًحــا وقــوَّ

وظهــور هشاشــة فــي بنيتــه، الــذي طالمــا كان حلًمــا للعديــد مــن مواطنــي الــدول األخــرى.

مقدمة..
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أهــم النظريــات اإلعاميــة »التأطيــر اإلعامــي« )Framing(، التــي تقــوم علــى أســاس أن 
أحــداث ومضاميــن وســائل اإلعــام ال يكــون لهــا مغــًزى إال إذا ُوضعــت فــي تنظيــٍم وســياٍق 
ــم النصــوص والمعانــي، ويســتخدم الخبــرات والقيــم االجتماعيــة الســائدة، بمــا يوفــر  ينظِّ
القــدرة علــى قيــاس محتــوى الرســالة ويفســر دورهــا فــي التأثيــر علــى اآلراء واالتجاهــات؛ 
وبنــاًء عليــه فــإن تأطيــر الرســالة اإلعاميــة يقــوم علــى وصــف الحــدث فــي إطــار إعامــي، مــن 
ــا فــي  حيــث اللغــة والصياغــة، مــع التركيــز علــى عنصــر محــدد، لكــي يصبــح هــذا الحــدث مهمًّ
قلــب اإلطــار االجتماعــي كلــه، مــع أن هــذا الحــدث قــد ال تكــون لــه داللــة كبــرى لــدى النــاس.

أحــداث  أن  وتفتــرض نظريــة »التأطيــر اإلعامــي« 
علــى  تنطــوي  ال  ومضامينهــا  اإلعــام  وســائل 
ــٍن، وال يكــون لهــا معًنــى محــدٌد، فــي  مغــًزى معيَّ
حــد ذاتهــا، وإنمــا تكتســب مغزاهــا ومعناهــا مــن 
دهــا  خــال وضعهــا فــي إطــاٍر أو ســياٍق إعامــيٍّ يحدِّ
األلفــاَظ  اأُلُطــر  هــذه  ــم  ُتنظِّ ثــم  وينظمهــا؛ ومــن 
والمعانــَي والنصــوَص، وتســتخدم الخبــرات والقيــم 

االجتماعيــة الســائدة فــي المجتمــع، وُتضفــي علــى هــذه األحــداث قــدًرا مــن االتســاق؛ 
بالتركيــز علــى بعــض جوانبهــا وإغفــال الجوانــب األخــرى. 

وقــد ســعى الكثيــر مــن الباحثيــن لتحديــد مفهــوم التأطيــر، فقالــوا عنــه إنــه اختيــار بعــض 
النــص اإلعامــي، واتبــاع  بــروًزا فــي  أكثــر  الواقــع دون غيرهــا، وجعلهــا  الجوانــب مــن 
ــة، وتفســيُر أســباب  ــُد المشــكلة أو القضي ــه تحدي ــٍن يتــمُّ مــن خال أســلوٍب أو مســاٍر معي
حدوثهــا، وكذلــك التقييــُم األخاقــيُّ ألبعادهــا وجوانبهــا المختلفــة، فضــًا عــن طــرح 
حلــوٍل وتوصيــاٍت بشــأنها، والتأطيــُر أيًضــا بنــاءاٌت معرفيــٌة للقضيــة التــي يتــم إبرازهــا مــن 
خالهــا، حيــث يتنــاول اإلطــار اإلعامــي أحــد األبعــاد أو أكثــر ويتجاهــل األبعــاد األخــرى، 
ويبــدو ذلــك فــي صياغــة الموضــوع وتفســيره، أي أن اإلطــار ينقــل جــزًءا مــن الوقائــع، 
وبعًضــا مــن تفاصيــل القضيــة ومعلوماتهــا، ويربطهــا بالحــدث اآلنــي، ممــا يعطــي المعنــى 
لهــذا الحــدث طبًقــا للهــدف الــذي يرغــب القائــم باالتصــال فــي تحقيقــه، وبعــد ذلــك 

تصبــح القضيــة ذاَت مغــًزى لــدى الجمهــور.  

وال يتحقــق تأثيــر التأطيــر فقــط مــن خــال إبــراز بعــض الجوانــب فــي األحــداث أو الوقائــع، 
ولكــن أيًضــا مــن خــال الحــذف أو اإلغفــال لجوانــَب أخــرى، أو تقديــم توصيــات خاصــة مــن 
ــر تشــكيل  ــر األطــر اإلعاميــة علــى الرســالة ال يتــم عب خــال وســائل اإلعــام، أي أن تأثي
ــٍد فقــط، بــل يتحقــق بالحــذف والتجاهــل واإلغفــال المقصــود وربمــا  اإلطــار بشــكٍل متعمَّ
غيــر المقصــود مــن المصــدر )القائــم باالتصــال(، وبالتالــي تؤثــر عمليــة التأطيــر فــي القائــم 
باالتصــال، ونــص الرســالة، وجماهيــر المتلقيــن، واإلطــار الثقافــي واالجتماعــي؛ ولذلــك 
فــإن التأطيــر عمليــة هادفــة مــن ِقَبــل وســائل اإلعــام، عندمــا تعيــد تنظيــم الرســالة حتــى 

تصــبَّ فــي خانــة إدراكات النــاس ومؤثراتهــم اإلقناعيــة.

تأثير التأطير..
ال يتحقق من خال إبراز بعض الجوانب 

فقط ولكن أيضًا من خال الحذف أو 
اإلغفال لجوانب أخرى.
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واســتناًدا إلــى تلــك النظريــة قــام مركــز القــرار للدراســات اإلعاميــة بتحليــل أطــر التنــاول 
ف علــى اتجاهــات تلــك الوســائل  اإلعامــي لقضيــة االحتجاجــات األمريكيــة الجاريــة للتعــرُّ

وتفســيراتها لألحــداث تبًعــا الختــاف انتماءاتهــا واتجاهاتهــا، وذلــك علــى مســتويات:

ُأطر التناول اإلعالمي
تناولــت أغلــب وســائل اإلعــام األحــداث المتعلقــة بقضيــة التظاهــر واالحتجاجــات الجاريــة 
ــر عــن الســياقات  فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، مســتخدمًة ُأُطــًرا عامــًة للتأطيــر، تعبِّ
دة مــن خــال عــرض األحــداث والوقائــع، ومتابعتهــا ونقــل التصريحــات واالتجاهــات  المجــرَّ
الرســمية والعامــة، باإلضافــة إلــى رْبطهــا بالمعاييــر السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة 

للمجتمــع، وذلــك علــى المســتوى الرســمي والعــام وفًقــا لآلتــي:

1. مواقف الرئيس األمريكي »دونالد ترامب«
األمريكــي  الرئيــس  مواقــف  بمتابعــة  اإلعــام  وســائل  ــت  اهتمَّ منطقيــة  كنتيجــة 
ــرز فــي التعامــل مــع االحتجاجــات وتصاعدهــا،  وتصريحاتــه، وهــو الشــخصية األهــم واألب
فــي إطــاٍر خبــريٍّ لنشــر تلــك التصريحــات والمواقــف بصفتــه الرجــل األول فــي الدولــة، 
والمســؤول عــن التعامــل السياســي واالجتماعــي مــع الحــدث وإدارة األزمــة، إال أنــه 
باســتثناء المــواد اإلعاميــة التــي تــؤدي وظيفــة اإلخبــار بتلــك المواقــف والتصريحــات، 
م فــي إطــاٍر نقــديٍّ للموقــف الرســمي  ــة التفســيرية أغلبهــا ُتقــدَّ كانــت المــواد اإلعامي
للرئيــس األمريكــي الــذي لــم ُيظهــر تعامــًا جيــًدا فــي إدارة تلــك األزمــة مــن وجهــة نظــر 
تلــك الوســائل، بــل كانــت مســاهماته اإلعاميــة فــي كثيــٍر مــن األحيــان لهــا دوٌر بــارٌز 
ِرهــا، والتــي أظهــرت اعتمــاده علــى اســتخدام أطــر الهجــوم  فــي تصاعــد األحــداث وتطوُّ

والدفــاع والنقــد وتحميــل المســؤولية فــي تلــك الممارســات، التــي كان مــن أبرزهــا: 

مستويات تحليل أطر التناول اإلعالمي لقضية االحتجاجات..

المواقف الرسمية األمريكية

المواقف الشعبية والعامة

مواقف المجتمع الدولي
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 نشــره عــدًدا مــن التغريــدات عبــر حســابه الرســمي علــى تويتــر كان لهــا تأثيــٌر ســلبيٌّ منهــا: 
إدانــة ممارســات االحتجــاج ووصفهــا بأعمــال العنــف واالنتهــاكات والســلوك غيــر المقبــول 
التــي يقودهــا مــن يصفهــم بمجموعــات منظمــة مــن اللصــوص والفوضوييــن والمجرميــن، 
خصومــه  ونقــد  والحــزن،  والغضــب  بالفــزع  األمريكييــن  مــألت  بأنهــا  الحادثــة  ووصــف 
السياســيين وإلقــاء اللــوم علــى جماعــاٍت يســاريٍة وجماعــاٍت فوضويــٍة فــي أحــداث العنــف 

التــي تشــهدها البــاد.

 دافــع ترامــب عــن ســجله فــي العالقــات بيــن األعــراق، قائــا إن رئاســته قدمــت لألمريكييــن 
الســود أكثــر ممــا فعلــه منافســه الديمقراطــى »جــو بايــدن« خــال 43 عاًمــا، ممــا اعتبــره 
البعــض اســتغااًل لألزمــة فــي تحقيــق مكاســب سياســية، وانصراًفــا عــن الســيطرة عليهــا أو 

تهدئــة المواقــف الغاضبــة.

 دعــا الرئيــس األمريكــي حــكام الواليــات، فــي مؤتمــٍر عبــر الفيديــو، إلــى إقــرار حمــالت اعتقــاٍل 
هــم فــي  ــأن ردَّ ــم البــاد، منتقــًدا حــكام الواليــات ب م حــرَق عَل واســعٍة، وســنِّ تشــريعاٍت ُتجــرِّ
مواجهــة بعــض أســوأ االضطرابــات المدنيــة والعرقيــة منــذ عقــوٍد، جعلهــم يبــدون ضعفــاء، 

وأنهــم ســيبدون »كمجموعــة حمقــى« إن لــم يتخــذوا إجــراءاٍت قاســيًة.

د وإرســال قــوات الجيــش   تهديــده - يــوم اإلثنيــن الموافــق 1 يونيــو- باســتخدام قانــون التمــرُّ
إلنهــاء االضطرابــات فــي حــال فشــل الواليــات فــي الســيطرة عليهــا، وتأكيــده فــي مقابلــٍة 
لــه مــع محطــة »نيوزماكــس« األمريكيــة علــى »قدرتــه واســتعداده« إلنــزال الجيــش إلــى 
الشــوارع، مــع اســتبعاده اللجــوء لتلــك الخطــوة فــي ظــل وجــود قــوات الحــرس الوطنــي، 
ًفــا غيــَر  التــي تــم نشــرها فــي أكثــر مــن 31 مدينــًة وواليــًة أمريكيــًة، وهــو مــا اعتبــره البعــض تصرُّ
ــارت  ــار حفيظــة العديــد مــن األطــراف، ومنهــا بعــض األطــراف الرســمية التــي أث مقبــوٍل، وأث

جــداًل حــول صاحياتــه فــي اســتخدام هــذا القانــون مــن عدمهــا.

 اســتغالله للمظاهــر الدينيــة ودور العبــادة فــي التعامــل مــع األزمــة مــن خــال إصــراره على 
زيــارة كنيســة بالقــرب مــن البيــت األبيــض والوقــوف بالقــرب منهــا رافًعــا الكتــاب المقــدس، 
وللوصــول إلــى مقــر الكنيســة تــم اســتخدام قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع، وأدوات الــردع 
يــن، وهــو مــا اعتبــره البعــض انتهــاًكا لمبــادئ  األخــرى إلســكات وتفريــق وترهيــب المحتجِّ

الكنيســة الدينيــة وســوء اســتغاٍل لهــا ألغــراٍض سياســيٍة وحزبيــٍة. 

 نفيــه وتكذيبــه للعديــد مــن التقاريــر واألخبــار اإلعالميــة خــال مقابــات تليفزيونيــة، 
وإصــراره علــى نقــد تعامــل وســائل اإلعــام واتهامهــا بالتضليــل، وهــو مــا يتنافــى مــع مبــادئ 

الحريــة اإلعاميــة التــي تكُفُلهــا الدولــة للصحفييــن وحقــوق النشــر.
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2. المواقف الرسمية المؤيدة:
وفــي ظــل هــذه المواقــف اإلعاميــة للرئيــس األمريكــي وتعاُمــل وســائل اإلعــام معهــا، 
ســواء مــن خــال اإلطــار الخبــري لإلعــام بتلــك التصريحــات والمواقــف، أو النقــدي لتلــك 
الممارســات، ســواء مــن خــال مــواد الــرأي أو التحقيقــات والتقاريــر الصحفيــة، التــي ينتجهــا 
القائمــون باالتصــال فــي الوســائل اإلعاميــة أو المنقولــة عــن تصريحــاٍت أو مواقــف 
شــخصياٍت عامــٍة أو رســميٍة أخــرى، لــم تغفــل تلــك الوســائل اإلطــار التفســيري الموضــح 
للمواقــف الرســمية الداعمــة لممارســات ترامــب، ومــن أهمهــا تفســيراُت مواقــف البيــت 
األبيــض التــي تناولــْت توضيــح تلــك الممارســات وتبريرهــا وتقديــم الحجــج حولهــا، مــع 
أن كل  علــى  مــن ســياقها، واإلصــرار  انُتزعــت  األمريكــي  الرئيــس  تعليقــات  بــأن  تأكيــٍد 
الخيــارات متاحــة فــي وجــه كل هــذه االنتقــادات الحتــواء االحتجاجــات، األمــر الــذي كان 
ــا الســتعادة الهــدوء فــي المــدن  ــدي ترامــب الذيــن يــرون أولويــًة حاليًّ لــه صــًدى عنــد مؤيِّ

والواليــات األمريكيــة.

ومــن الموضوعــات التــي تــم تناُوُلهــا فــي إطــاٍر داعــٍم للموقــف الرســمي للرئيــس األمريكــي، 
تصريحــاُت »تيــم والتــز« حاكــم مينيســوتا بــأن العنصريــة فــي واليتــه خلقــت الظــروف التــي 
ت إلــى وفــاة »فلويــد«، معلًنــا عزَمــه نشــَر الحــرس الوطنــي للواليــة كاملــًة للمــرة األولــى  أدَّ
منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. وذلــك إثــر مــا شــهدته مدينتــا مينيابوليــس وســانت بــول 
المجــاورة مــن أعمــال النهــب والحــرق، وكذلــك اســتبعاد مستشــار األمن القومــي األمريكي 
»روبــرت أوبرايــن« فــي تصريــح لـــ »CNN« وجــوَد عنصريــٍة ممنهجــٍة لــدى الشــرطة، معتبــًرا 
أن هنــاك أقليــًة مــن الشــرطيين العنصرييــن وصفهــم بـ»الثمــار الفاســدة« الواجــِب اقتاُعهــا.

3. المواقف الرسمية المعارضة:
ــات  ــدن« ـــــ المرشــح الديمقراطــي لانتخاب اهتمــت وســائل اإلعــام بتصريحــات »جــو باي
الرئاســية األمريكيــة فــي نوفمبــر المقبــل، التــي اتهــم فيهــا »ترامــب« باســتغال األزمــة 
الجتــذاب مؤيديــه، مؤكــًدا أن تصرفاتــه تخــدم اتجاهــات وعواطــف قاعدتــه االنتخابيــة، 

وإضفــاء الشــرعية علــى أفــكار التعصــب أثنــاء فتــرة رئاســته.

العنصرية في الوالية خلقت الظروف 
ت إلى وفاة »فلويد« التي أدَّ

تصريحات تيم والتز المؤيدة - حاكم مينيسوتا:
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أثــار تلويــح »ترامــب« باســتخدام الجيــش إلنهــاء االحتجاجــات جــداًل واســًعا فــي  كمــا 
قــادٍة  مــن  جــاءت  أبرزهــا  االنتقــادات،  مــن  العديــد  المحليــة، ظهــرت خالــه  األوســاط 
يــن وســابقين ـــــ وتناولْتهــا وســائُل اإلعــام مــن خــال التركيــز علــى  عســكريين بارزيــن -حاليِّ
المدخــل الشــخصي وتقديــم تفســيرات هــؤالء المنتقديــن الذيــن أبــدوا رفًضــا وهجوًمــا 

-فــي بعــض األحيــان- حــول تلــك التصريحــات والمواقــف، مــن أهمهــا:

 تصريحــات وزيــر الدفــاع الســابق »جيمــس ماتيــس«، والتــي اســتخدمها فــي إطــار الهجــوم 
ًرا  علــى »ترامــب«، متهًمــا إيــاه بنشــر الُفرقــة فــي البــاد وإســاءة اســتخدام ســلطاته، محــذِّ
مــن أن عســكرة تعاُمــل الســلطات األمريكيــة مــع االحتجاجــات، قــد تقــود إلــى صــراٍع بيــن 

والمدنييــن. العســكريين 

 التصريــح الــذي حمــل الداللــة األكبــر، والــذي جــاء فــي إطــار »االســتراتيجية« والتأثيــر علــى 
األمــن القومــي، كان تصريــح وزيــر الدفــاع األمريكــي »مــارك إســبر« مــن داخــل مقــر وزارة 
ــه ترامــب الســتدعاء الجيــش لمواجهــة أعمــال  الدفــاع »البنتاغــون«، الــذي عــارض توجُّ
لــت بعــض االحتجاجــات، موضًحــا أنــه ال يجــب اللجــوء إلــى ذلــك إال كخيــاٍر  العنــف التــي تخلَّ
ــه رئيــس هيئــة األركان األمريكيــة »مــارك ميلــي«  ــٍر، كذلــك، وفــي نفــس اإلطــار وجَّ أخي
يــه منتســبو الجيــش  رهــم فيهــا بالَقَســم الــذي يؤدِّ رســالًة إلــى كبــار قــادة الجيــش يذكِّ

األمريكــي لحمايــة الدســتور الــذي يكُفــل للمواطنيــن حــقَّ التظاهــر الســلمي.

ومــن خــال تنــاول تلــك التصريحــات، اعتمــدت بعــض وســائل اإلعــام علــى أطــٍر عامــٍة 
ــم التفســيرات السياســية واالســتراتيجية حــول تلــك المواقــف وتبعاتهــا علــى  لتقدي
ــح الحقائــق المتعلقــة  ــر عــن المواقــف وتوضِّ المشــهد األمريكــي، معتبريــن أنهــا تعبِّ
اعتبارهــا  أو حتــى  القضيــة،  التعاُمــل مــع  العســكرية فــي  القيــادات  اتجــاه  أو  بهــا، 
ــه للقــادة العســكريين إثــر مرافقتهــم لترامــب  كمحــاوالت لتخفيــف حــدة النقــد الموجَّ
خــال الزيــارة المثيــرة للجــدل إلــى كنيســة ســانت جــون، واســتخدام قــوات األمــن 
الزيــارة،  أثنــاء  المتظاهريــن  لتفريــق  المطاطــي  والرصــاص  للدمــوع  المســيل  الغــاز 
ــرة عــن قلــق بعــض  كمــا تناولــت بعــض األدوات اإلعاميــة تلــك المواقــف المعبِّ
العســكريين فــي ســياقها العــام لتفســير الواقعــة فــي إطــار قضيــة الحفــاظ علــى 
الديمقراطيــة األمريكيــة، واعتبــار اســتخدام الجيــش فــي مواجهــة احتجاجــاٍت داخليــٍة 

بمثابــة بدايــة النهايــة لتلــك الديمقراطيــة بأســرها.

»أعارض توجه ترامب الستدعاء الجيش... ال 
يجب اللجوء إلى ذلك إال كخيار أخير«

مارك إسبر - وزير الدفاع األمريكي
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تلــك  تنــاول  فــي  الصــراع  أطــر  اســتخدام  إلــى  الوســائل  بعــض  مــع  األمــر  ووصــل 
ههــا عــدد مــن القــادة العســكريين، مــن خــال إثــارة تســاؤالٍت  االنتقــادات التــي وجَّ
حــول احتماليــة الدخــول فــي مواجهــٍة بيــن »ترامــب« وقــادة الجيش، ومــدى انعكاس 
مثــل هــذه المواجهــة علــى تطــورات الموقــف فــي الواليــات المتحــدة، وتفســير تلــك 
ي تلويــح  التصريحــات علــى أنهــا انعــكاٌس لتنامــي المخــاوف داخــل الجيــش مــن أن يــؤدِّ
»ترامــب« إلــى إقحــام الجيــش فــي متاهــاِت السياســة، ممــا قــد َيُضــر بصورتــه أمــام 
ســٍة ويخــلُّ بوظيفتــه األساســية المتمثلــة  الشــعب األمريكــي كمؤسســٍة غيــِر ُمسيَّ

المخاطــر  مــن  المتحــدة  الواليــات  حمايــة  فــي 
الخارجيــة والحفــاظ علــى الدســتور، فــي حيــن أشــار 
ع العرقــي الكبيــر داخــل صفــوف  آخــرون إلــى التنــوُّ
احتــواء  فــي  َلــه  تدخُّ أن  مــن  ريــن  محذِّ الجيــش، 
التمييــز  علــى  لاحتجــاج  انطلقــْت  مظاهــراٍت 
الحساســيات  إشــعال  إلــى  يقــود  قــد  العرقــي 

ــج حالــة الصــراع. العرقيــة داخــل الجيــش نفســه، ممــا قــد يؤجِّ

مــن ناحيــة أخــرى، وكــرِد فعــٍل لتصريحــات ترامــب التــي انتقــد فيهــا حــكاَم الواليــات 
وتهديــده بإرســال قــوات الجيــش إلــى المــدن، أعــرب كثيــٌر مــن حــكام تلــك الواليــات 
عــن معارضتهــم الواضحــة بتأكيدهــم أن الحكومــة ال تملــك ســلطة إرســال قــواٍت 
عســكريٍة نظاميــٍة إلــى أي مدينــٍة بــدون إذٍن مــن ســلطات الواليــة، وهــو مــا تــم 
تصويــُره ضمــَن إطــار الصــراع بيــن الســلطات متمثلــًة فــي مؤسســة الرئاســة وحــكام 
الواليــات، وكان أبــرز تلــك المواقــف مــا صــدر مــن عمــدة واشــنطن العاصمــة »مورييــل 
ــرت اســم ســاحة »كنيســة ســانت جــون« القريبــة مــن البيــت األبيــض  بــوزار«، والتــي غيَّ
إلــى اســم »حيــاة الســود مهمــة«، وكشــفها النقــاب عــن جداريــٍة ُرســمْت علــى حائــٍط 
ي للبيــت األبيــض، ُكتــب عليهــا نفــُس العبــارة، كانتقــاٍد واضــٍح  فــي الطريــق المــؤدِّ

للرئيــس األمريكــي، مطالبــًة إيــاه بــأن يبعــد القــوات الفيدراليــة مــن واشــنطن. 

وفــي إطــار النقــد واالســتنكار اتهــم الزعمــاء الدينيــون »ترامــب« باســتخدام الكنيســة 
ألغــراٍض سياســيٍة حزبيــٍة، ومــن أبــرز هــؤالء الزعمــاء الدينييــن رئيــس أســاقفة الكنيســة 
ــر  ــان بــود« و »ويلتــون دي غريغــوري« كبي مايــكل كاري، وأســاقفة واشــنطن »ماري
األســاقفة الكاثوليــك فــي الواليــة، والــذي يعــد أول أمريكــي مــن أصــوٍل إفريقيــٍة 
ــارَة اســتغااًل لهــدٍف  ــه تلــك الزي ــر في ــا اعتب يقــود أبرشــية واشــنطن، وقــد أصــدر بياًن
آَخــَر، وأنهــا تنتهــك مبــادئ الكنيســة الدينيــة، وأنــه يجــب علــى الكاثوليــك الدفــاُع عــن 

حقــوق جميــع النــاس.

الزعماء الدينيون..
اتهموا »ترامب« باستخدام الكنيسة 

ألغراض سياسية وحزبية.
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4. المواقف الشعبية والعامة:
أبــرزت وســائل اإلعــام المتابعــات المســتمرة للموقــف الشــعبي للمواطنيــن وأطــراف 
العاطفيــة  الســياقات  إطــار االهتمامــات اإلنســانية مــن خــال  القضيــة وتطوراتــه، فــي 
واإلنســانية لألحداث، والتي كان أبرزها مقاطع الفيديو للمظاهرات ومشــاهد االعتداءات 
التــي بــدأت بمقتــل »فلويــد« نفســه، ثــم المواجهــات بيــن الشــرطة والمتظاهريــن أو حتــى 
بيــن األطــراف المتداخلــة فــي األحــداث كمعارضيــن أو مؤيديــن، كمــا تــم اســتخدام األطــر 
العامــة المجــردة التــي تقــدم التفســيرات للوقائــع وتربطهــا بالمعاييــر الثقافيــة والسياســية 
ــة، كمــا ظهــر اهتمــاٌم واضــٌح بالربــط بيــن القضيــة كإطــاٍر  واالجتماعيــة والنتائــج االقتصادي
عــامٍّ وتفســيراتها فــي ضــوء جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد، ومــا قــد يتبعــه مــن مخاطــَر 
ة  وزيادِة تفاُقِم الكارثة، كما كان هناك اهتماٌم واضٌح بالموقف الرســمي لألطراف المعنيَّ
بالقضيــة مــن أقــارب وأســرة »فلويــد« وأبرزهــم محامــي األســرة »بنجاميــن كرمــب«، الــذي 
َخــَذة مــن وجهــة النظــر القانونيــة، فــي  كان حريًصــا علــى توضيــح المواقــف واإلجــراءات المتَّ

إطــار تحميــل المســؤولية، ونقــد القــرارات التــي تــم اتخاذهــا فــي القضيــة. 

وعلــى مســتوى الشــخصيات العامــة مــن مشــاهير المجتمــع األمريكــي، ظهــرت العديــد 
مــن المــواد اإلعاميــة التــي تناولــت آراء واتجاهــات بعــض المشــاهير مــن أصحــاب البشــرة 
اإلعــام  َمــن هاجــم وســائل  منهــم  العنصريــة،  الممارســات  الذيــن هاجمــوا  الســمراء، 
لعــدم تغطيتهــا بشــكٍل كاٍف وُمنصــٍف لألحــداث واتهمهــا بالتمييــز العنصــري فــي عمليــة 
ــراز المظاهــر الســلمية  ــات العنــف والنهــب دون إب ــز علــى عملي ــاول مــن خــال التركي التن
لاحتجاجــات، ومــن أبرزهــم »ليبــرون جيمــس« العــب لــوس أنجلــوس ليكــرز لكــرة الســلة، 
واالهتمامــات  المســؤولية  أطــر  بإبــراز  اإلعاميــة  الوســائل  بعــض  اهتمــت  حيــن  فــي 
ــزت علــى هــذه المعانــي،  اإلنســانية مــن خــال إجــراء حــواراٍت مــع شــخصياٍت عامــٍة ركَّ
ــي  ومــن أبرزهــم المليارديــر األمريكــي »بيــل جيتــس« الــذي ربــط االحتجاجــات مــع تفشِّ
فيــروس كورونــا المســتجد، واصفــا كاًّ منهمــا بــأن لــه عاقــًة بعــدم المســاواة، ومؤكــًدا 
أن الواليــات المتحــدة تؤمــن بتكافــؤ الفــرص إال أنهــا تخفــق فــي ضمــان هــذا المبــدأ، 
ومطالًبــا بالتعاُمــل مــع مــا يحــدث باهتمــاٍم ووضــوٍح لمعرفــة َمكاِمــِن التقصيــر واإلهمــال، 
وضــرورة التحقيــق فــي هــذه األحــداث المؤســفة والحــرص علــى معاقبــة َمــْن تصــُدر عنهم 

ســلوكياٌت ســيئٌة ومؤذيــٌة فــي ســبيل تقليلهــا والحــد منهــا.

»الواليات المتحدة تؤمن بتكافؤ الفرص إال 
أنها تخفق في ضمان هذا المبدأ«

بيل جيتس - الملياردير األمريكي
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5. مواقف المجتمع الدولي:
أدان  الــذي  الدولــي  المجتمــع  مواقــف  بإبــراز  اإلعاميــة  الوســائل  مــن  العديــد  اهتمــت 
ــٍد َمــَرَض التمييــز العنصــري المســتعصي فــي الواليــات المتحــدة، إال  بوضــوٍح وبصــوٍت موحَّ
ــزت بشــكٍل واضــٍح وفــي إطــاٍر ناقــٍد لمواقــِف بعــض القــادة الغربييــن الذيــن كانــت  أنهــا ركَّ

لهــم مواقــف مواليــة لواشــنطن، ودائًمــا مــا كانــت 
تتعالــى أصواُتهــم ومطالباُتهــم بتحقيــق الديمقراطية 
وحقــوق اإلنســان، إال أنهــا أظهــرت تخــاذاًل واضًحــا 
فــي التعامــل أو التعبيــر عــن هــذه األحــداث وأظهــرت 
ردود أفعــاٍل صادمــًة للعديــد مــن المتابعيــن، ومــن 
أبرزهــم رئيــس الــوزراء البريطانــي »بوريــس جونســون« 
بعــد  إال  »فلويــد«  حادثــة  علــى  ــق  يعلِّ لــم  الــذي 

أســبوع، ُمصرًحــا بــأن العنصريــة والعنــف العنصــري ليــس لهمــا مــكاٌن فــي المملكــة المتحــدة. 
ــب النقطــة المهمــة فــي التعليــق  فانتقــدت وســائل اإلعــام هــذا الــرد، الفتــًة إلــى أنــه تجنَّ
علــى قمــع الســلطات األمريكيــة العنيــف للتظاهــرات، كمــا شــعر رئيــس الــوزراء الكنــدي 
جاســتن تــرودو بالحــرج، عندمــا ُســئل عــن رأيــه فــي تهديــد الرئيــس األمريكــي باســتخدام 
القــوة العســكرية ضــد المتظاهريــن، بــل إنــه صمــت تماًمــا لمــدة 22 ثانيــًة قبــل اإلجابــة، التــي 
جــاءت مراوغــة، حيــث قــال إن عملــه يتركــز علــى الكندييــن فقــط، ورّكــزت وســائل اإلعــام 

علــى تلــك المواقــف متســائلًة عــن األســباب وراء هــذا الصمــت والمواقــف المتخاذلــة.

مــن جانبهــا اهتمــت وســائل اإلعــالم البريطانيــة باألزمــة األمريكيــة، إذ تناولْتهــا مــن عــدة 
ٍد بقضيــة  زوايــا موضوعيــٍة وإنســانيٍة وسياســيٍة واقتصاديــٍة وصحيــٍة، ففــي إطــاٍر محــدَّ
العنصريــة ناقشــت القضيــة مــن حيــث َمنشــِئها وآثارهــا وتبعاتهــا علــى المتضرريــن منهــا، 
ومقارنــة الحالتيــن األمريكيــة والبريطانيــة، وكيــف أنهــا أزمــٌة عامــٌة يجــب التعاُمــل معهــا 
العــامِّ  إطارهــا  فــي  َالقضيــة  نفــس  أخــرى  مــوادُّ  تناولــت  حيــن  فــي  باهتمــاٍم وحــرٍص، 
لمناقشــة أســبابها وجذورهــا وكيــف يتــمُّ ممارســُتها علــى مســتوى األفــراد والجْمــع 

والمؤسســات، ونمذجُتهــا، ونتائجهــا وآليــات التعامــل معهــا وتفكيكهــا، ومنهــا:

ود والحاجة إلى تفكيك النظام والوضع الحالي للعنصرية.  استعراض أصداء ما يحدث ومعاناة السُّ

 نقــد ممارســات المؤسســات والشــركات والجهــات المعنيــة بمكافحــة الظاهــرة، مــن خــال 
د عــدٍد قليــٍل مــن الهاشــتاقات. االعتــراف بــأن القضــاء علــى العنصريــة يشــمل التزاًمــا أكبــَر مــن مجــرَّ

اء األزمــة دون النظــر إلــى أســباب   نقــد التعامــات الرســمية للزعمــاء داخــل وخــارج أمريــكا جــرَّ
األزمــة وتغييرهــا.

ــة، إذ تعــّرت الشــروخ فــي القصــة  ــرت شــعوًرا بوجــود حالــة طــوارئ ملحَّ  أن حادثــة »فلويــد« فجَّ
األمريكيــة، علــى اعتبــار أن العيــش فــي الواليــات المتحــدة حلــم يــراود الكثيريــن حــول العالم.

تأثير التأطير..
ال يتحقق من خال إبراز بعض الجوانب 

فقط ولكن أيضًا من خال الحذف أو 
اإلغفال لجوانب أخرى.
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كمــا كانــت هنــاك بعــض الموضوعــات التــي ناقشــت القضيــة فــي إطــاٍر سياســيٍّ ناقــٍد للتعاُمــل 
ــم  مــع األزمــة مــن جانــب اإلدارة األمريكيــة، ووصــل فــي بعــض األحيــان إلــى حــد االســتنكار والتهكُّ

للوضــع، وذلــك علــى عــدة مســتويات، منهــا:

 النقــد والســخرية مــن تعاُمــل ترامــب وإصــراره علــى العنــف مــع المتظاهريــن الســلميين، 
الوضــع  ي  وتــردِّ »كورونــا«  فيــروس  تداعيــات  عــن  األنظــار  لصــرف  لألزمــة  واســتغاله 
االقتصــادي وســقوطه فــي اســتطاعات الــرأي، والتشــكيك بالمســار االنتخابــي األمريكــي، 
وإشــعال الفتنــة العنصريــة عبــر تشــجيع الشــرطة علــى مواجهــة المواطنيــن، وخــوض معــارك 

مجانيــٍة مــع اإلعــام التقليــدي ومنصــات وســائل التواصــل االجتماعــي.

ــم علــى تناُقــض تعاُمــل أمريــكا مــع تلــك األزمــة الداخليــة مــع سياســاتها الخارجيــة التــي   التهكُّ
قــد تتخــذ حــاالت فوضــى مثيلــٍة فــي دوٍل أخــرى ذريعــًة لغْزِوهــا.

 التأثيــرات السياســية لألزمــة علــى قــرارات الناخــب األمريكــي، والتــي قــد تتحكــم فيهــا قــراراٌت 
ــر األمــن واألمــان. عنصريــٌة تقــوم علــى معاييــر اللــون والعــرق وتوفِّ

 نقــد اســتغال المظاهــر الدينيــة للتأثيــر علــى المواطنيــن والســيطرة علــى األزمــة، وأن هــذا 
ر اســتخدام ذلــك الســلوك خــال حملتــه  األمــر ليــس بجديــٍد علــى الرئيــس األمريكــي الــذي كــرَّ
االنتخابيــة للحصــول علــى ترشــيح الحــزب الجمهــوري، وكذلــك اســتخدامه لإلنجيــل للتأثير على 

شــعبيته، رغــم ثبــوت اعتــراٍف بعــدم اكتــراث ترامــب أو حرصــه علــى تأديــة الشــعائر الدينيــة.

 اســتخدام اإلســقاطات السياســية للوضــع األمريكــي، وتحذيــر القيــادات البريطانيــة من ارتكاب 
ــة تجاهــل تلــك األحــداث أو عــدم انتهــاج المســار الصحيــح للســيطرة  ذات األخطــاء فــي حال

علــى حــاالت العنصريــة فــي البــاد.

كمــا ظهــرت بعــض المــواد اإلعاميــة التــي تعاملــت مــع األزمــة فــي إطــار االهتمامــات 
واســتخدام  المواقــف  وســرد  اإلنســانية  الحــاالت  اســتدعاء  خــال  مــن  اإلنســانية 
االســتماالت العاطفيــة للتعبيــر عــن المشــاعر الناتجــة عــن مشــاهدة أعمــال العنــف أو عــن 
معانــاة فئــات أو ضحايــا العنصريــة فــي المجتمــع األمريكــي أو غيــره، ومــا ينتــج عنــه مــن 

آثــاٍر وجدانيــٍة أو ســلوكيٍة علــى نفســية وعقيــدة المتابعيــن.

نقد استغالل المظاهر الدينية 
للتأثير على المواطنين

التأثيرات السياسية لألزمة 
على قرارات الناخب األمريكي

النقد والسخرية من تعاُمل 
ترامب وإصراره على العنف

التهكم على تناقض تعامل أمريكا 
مع األزمة داخليًا وخارجيًا

الموضوعات التي ناقشتها وسائل اإلعالم البريطانية في إطار سياسي ناقد
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مــن جهــٍة أخــرى أتاحــت تلــك األحــداث فرصــًة للــدول التــي طالمــا اســتهدفْتها الواليــات 
المتحــدة بســبب انتهــاك الحقــوق الديمقراطيــة لكــي تقلــب الطاولــة علــى واشــنطن، 
ت وســائل إعامهــا تلــك القضيــة فــي إطــار مقارنــة  ومــن أهمهــا »الصيــن« التــي اســتغلَّ
ونقــد المواقــف والسياســات األمريكيــة، وذلــك بالتركيــز علــى تعــاُرض موقــف تعامــل 
اإلدارة األمريكيــة مــع االحتجاجــات القائمــة فــي مدنهــا مــع المواقــف الســابقة لتلــك 
اإلدارة والداعمــة الحتجاجــات هونــغ كونــغ التــي تــم وصُفهــا مــن السياســيين األمريكييــن 
آنــذاك بأنهــا مركــز للديمقراطيــة، وكذلــك عقــد المقارنــات بيــن موقــف الدولتيــن فــي 
التعامــل مــع المتظاهريــن مــن مواطنــي كلٍّ منهمــا وكيــف أن الفوضــى فــي هونــغ كونــغ 
اســتمرت ألكثــَر مــن عــاٍم، ومــع ذلــك لــم يتــم نشــُر القــوات المســلحة. لكــن بعد مــرور ثاثة 
أيــاٍم فقــط علــى انــدالع الفوضــى فــي واليــة مينيســوتا، هــدد ترامــب عانيــًة باســتخدام 

ــح إلــى إمكانيــة اســتخدام القــوات المســلحة. القــوة الناريــة ولمَّ

ت الوســائل اإلعالميــة اإليرانيــة -كذلــك- تلــك  وفــي إطــار الصــراع بيــن الدولتيــن اســتغلَّ
األزمــة للتعبيــر عــن هجومهــا علــى السياســات األمريكيــة وربطــه بمواقــف دوليــٍة اعتبرْتهــا 
غيــَر صادقــٍة وتكشــف عــن َزْيــف ادعــاءات اإلدارة األمريكيــة، ومــن أبرزهــا التعليــُق الــذي 
نشــرْته وكالــة فــارس لألنبــاء، والــذي دعــت مــن خالــه الرئيس ترامب إلــى الوفاء بالتزامات 

أمريــكا بموجــب القانــون الدولــي لحمايــة ســكانها الســود. 

ــخ بلداًنــا أخــرى علــى خلفيــة انتهــاكات حقــوق  وجــاء فــي التعليــق: »الواليــات المتحــدة توبِّ
ها القاتــم فــي  ــٍد االعتــراَف ومعالجــَة ســجلِّ اإلنســان. لكنهــا ترفــض بشــكٍل مســتمرٍّ ومتعمَّ
مجــال انتهــاكات حقــوق اإلنســان وســجلِّ حلفائهــا فــي الشــرق األوســط«، وهــو نفــس 
همــت الواليــات المتحــدة أيًضــا  ْته وســائُل اإلعــام الروســية التــي اتَّ الســياق الــذي اســتغلَّ
بالنفــاق، مؤكــدًة أنــه فــي حالــة حــدوث شــيٍء شــبيٍه فــي روســيا، فــإن الواليــات المتحــدة 
ــات جديــدة« علــى موســكو، متســائلًة: لمــاذا  ــا أخــرى ســتدعو إلــى فــرض »عقوب وبلداًن
تحــاول واشــنطن »تعليــم العالــم كيــف يعيــش« فــي الوقــت الــذي نجــد فيــه أنهــا تعانــي 
ليــس فقــط مــن مشــاهد »العنــف والوحشــية، ولكــن أيضــا مــن أكبــر حصيلــٍة للوفيــات 
جــراء فيــروس كورونــا«. كمــا تــم تشــبيه سياســات دونالــد ترامــب بـــالسيناريو الصينــي 
يــن وحظــًرا شــديًدا علــى وســائل التواصــل  الــذي اســتخدم إجــراءاٍت صارمــًة ضــدَّ المحتجِّ
االجتماعــي، واســتخدام التكتيــكات ذاتهــا التي اســتخدمتها الســلطات التركيــة والمصرية، 

والتــي اعتبرتهــا واشــنطن فــي وقــٍت ســابٍق بمثابــة »جريمــة«.

»ندعوا الرئيس ترامب إلى الوفاء بالتزامات 
أمريكا بموجب القانون الدولي لحماية السود«
وكالة فارس لألنباء
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وبدورهــا لــم تتــرك وســائل اإلعــالم التركيــة الفرصــة لشــن الهجــوم علــى السياســات 
- ــر بـ»بزوغ ربيــٍع أمريكيٍّ األمريكيــة واصفــًة االحتجاجــات فــي الواليــات المتحــدة بأنها تبشِّ

«، كمــا اســتخدمت ُأُطــَر االهتمامــات اإلنســانية للتعبيــر عــن المواقــف الداعمــة  إفريقــيٍّ
ــده النهــج العنصــري والفاشــي الــذي تمارســه الســلطات  للمحتجيــن والحــزن الــذي يولِّ
ــه  األمريكيــة، كمــا قارنــت الحســابات االجتماعيــة المواليــة للحكومــة بيــن النقــد الموجَّ

وبيــن  االحتجاجــات  التركيــة ضــد  الشــرطة  ــل  لتدخُّ
أحــد  قــال  إذ  المتحــدة؛  الواليــات  فــي  يجــري  مــا 
المســتخدمين إن »الواليــات المتحــدة تدفــع ثمــن 
األخيــرة  الكبــرى  االحتجاجــات  وخــال  أخطائهــا«. 
ــا علــى خلفيــة خطــط بنــاء فــي  التــي شــهدتها تركي
إســطنبول  فــي  تقســيم  بميــدان  غــازي  ه  متنــزَّ
عــن  أمريكيــون  مســؤولون  أعــرب   ،2013 عــام 

مخاوفهــم مــن التقاريــر التــي أفــادت باســتخدام الشــرطة عنًفــا مفرًطــا، وَدَعــْوا حكومــة 
الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان إلــى احتــرام الحــق فــي حريــة التجمــع. لكــن االنتقــادات 
التركيــة للواليــات المتحــدة أثــارت أيًضــا رد فعــل مــن بعــض مســتخدمي وســائل التواصــل 
االجتماعــي التركيــة، إذ اتهمــوا أردوغــان وأنصــاره بالنفــاق، كمــا أشــار مســتخدمون آخرون 
إلــى سياســة الَكْيــل بمكياَلْيــن التــي تنهجهــا تركيــا، إذ تتحــدث بصراحــٍة عــن العنصريــة فــي 
الواليــات المتحــدة بينمــا »تلتــزم الصمــت« حيــاَل العنــف فــي األقاليــم ذات األغلبيــة 
الكرديــة. وقالــت الصحفيــة نــوركان بيصــل »العنصريــون فــي بلــدي الذيــن يناهضــون 
العنصريــة فــي الواليــات المتحــدة، كيــف حالكــم اليــوم؟! إذا انتهــت إدانُتكــم للواليــات 
المتحــدة، دعونــي آخذكــم إلــى مدينــة مارديــن«؛ إذ تقاســمت تقريــًرا أفــاد العثــور مؤخــًرا 
علــى قبــٍر جماعــيٍّ فــي المدينــة الواقعــة فــي الجنــوب الشــرقي مــن تركيــا حيــث يعتقــد 

أن بقايــا 40 شــخًصا كانــت موجــودة هنــاك..

ــا علــى المســتوى العربــي، وبعيــًدا عــن المتابعــات اإلعاميــة لألحــداث، فقــد تناولــْت  أمَّ
لمناقشــة  العــام  إطارهــا  فــي  األحــداث  تلــك  العربيــة  اإلعاميــة  المــواد  مــن  العديــد 
تداعيــات االحتجاجــات المتصاعــدة، فــي حيــن كانــت مــوادُّ أخــرى تتعامــل معهــا فــي إطــار 
رة« فــي المجتمــع األمريكــي، أو حتــى  دراســة أبعــاد القضيــة لمناقشــة »العنصريــة المتجــذِّ
رؤيــة البعــض المتفائلــة بــأن الواليــات المتحــدة خطــت مرحلــًة متقدمــًة فــي حربهــا علــى 

االنتقادات التركية..
أثارت رد فعل من بعض مستخدمي 

وسائل التواصل االجتماعي التركية إذ 
اتهموا أردوغان وأنصاره بالنفاق.

وسائل اإلعالم التركية استخدمت ُأطر االهتمامات 

اإلنسانية للتعبير عن المواقف الداعمة للمحتجين
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ــا مــن أبرزهــا: المقارنــة بيــن موقــف ترامــب  العنصريــة، ليتــمَّ تناُولهــا مــن خــال عــدة زواي
وأســلوب تعامــل القــادة العــرب مــع احتجاجــات »الربيــع العربــي«، وتشــبيه مــا يحــدث 
فــي الواليــات المتحــدة بــدول العالــم الثالــث، واتهــام وســائل إعــاٍم بمحاولــة توظيــف 
ا، باإلضافــة إلــى ســيطرة اإلطــار السياســي ألبعــاد األزمــة علــى العمليــة  األزمــة سياســيًّ
االنتخابيــة، ســواء مــن حيــث اســتغال ترامــب لهــا فــي تحقيــق مكاســب سياســية، أو حتــى 
ر ســلًبا علــى  الرؤيــة المناقضــة بــأن تلــك األحــداث أثبتــت فشــل إدارة ترامــب وأنهــا ســتؤثِّ
صورتــه وســمعته االنتخابيــة، خاصــة فــي ظــل عــدم ســيطرته أيضــا على أزمة انتشــار جائحة 
كورونــا، باإلضافــة إلــى تراجــع االقتصــاد األمريكــي. وآخــرون أكــدوا أن أحــد أســباب األزمــة 
ــج  هــو المنــاخ المســموم الــذي خلقــه ترامــب، نفســه، داخــل أمريــكا وخارجهــا، والــذي أجَّ
ــة فقــط،  ــدوره مشــهد االنقســام علــى كل المســتويات، وليــس علــى أســاس العنصري ب
فظهــرت االنقســامات داخــل المؤسســات واإلعــام وتفاقمــت االنقســامات التقليديــة 
بيــن األحــزاب لتأخــَذ منًحــى َشِرًســا علــى كيفيــة اســتغال الحــدث فــي االنتخابــات، ومــن 
واالحتجاجــات  العنصريــة  األحــداث  نتيجتهــا  كانــت  التــي  المجتمعيــة  االنقســامات  ثــم 

الحاليــة، وانتفــاء أســطورة الديمقراطيــة األمريكيــة.
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خاتمة:
ــر«- إلــى عــدٍد  ــة »التأطي ــاًء علــى الدراســة التحليليــة، وفــروض نظري خلصــت الدراســة -بن

مــن االســتنتاجات والنتائــج مــن أبرزهــا: 

 عملــت وســائل اإلعــام، داخــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة وخارجهــا، التــي عالجــْت أحــداث 
ــد  قضيــة التظاهــر واالحتجاجــات الجاريــة فــي الواليــات المتحــدة، علــى االنتقــاء المتعمَّ
لجــزٍء أو بعــِض أجــزاِء الحــدث وجوانبــه وفًقــا لرؤيتهــا وأيديولوجيتهــا وسياســتها التحريريــة، 
وجعلــت هــذه األحــداث أكثــَر بــروًزا وظهــوًرا فــي رســالتها اإلعاميــة، وقامــت بتحديــد أســباٍب 
لهــذه األحــداث وتلــك القضيــة، ثــم طرحــت حلــواًل مناســبة لهــا، رغــم أن هــذه الوســائل 
تدعــو وتطالــب دائًمــا بالوضــوح والشــفافية والمصداقيــة والحياديــة والمهنيــة عنــد تغطيــة 

األحــداث والقضايــا، بشــكٍل خــاص عندمــا تكــون هــذه األحــداث خــارج أراضيهــا.

 عملــت وســائل اإلعــام أيًضــا علــى حــذف أو إغفــال جوانــَب وأبعــاٍد معينــٍة مــن قضيــة 
وأحــداث االحتجاجــات فــي الواليــات المتحــدة، مــع تقديــم توصيات خاصــة حولها، كما ظهرت 
ــل وســائل اإلعــام مــن خــال الكلمــات الرئيســة  المعالجــة الخاصــة لهــذه األحــداث مــن ِقَب
ومســاحتها،  التغطيــة  وموقــع  والتكــرار،  التدعيــم  وكلمــات  التغطيــة،  فــي  المســتخدمة 

والعناويــن والقضايــا الفرعيــة، والصــور وغيرهــا.

 اســتخدمت هــذه الوســائل اإلعاميــة األمريكيــة والدوليــة فــي تناولهــا هــذه األحــداث أنواًعــا 
مختلفــة مــن األطــر اإلعاميــة، منهــا: اإلطــار العــام للحــدث؛ حيــث تناولــت هــذه الوســائل 
ٍد، فقامت بتقديم تفسيراٍت عامٍة لهذه القضية وتلك األحداث،  الحدث في سياٍق عامٍّ مجرَّ
ــر الثقافيــة والسياســية فــي المجتمــع، ســواء فــي المجتمــع األمريكــي أو  وربطتهــا بالمعايي
المجتمــع الدولــي. كمــا اســتخدمت هــذه الوســائل اإلطــار المحــدد بقضيــٍة؛ حيــث ركــزت علــى 
ــات المتحــدة، فأبعــاُد هــذه القضيــة واضحــة عنــد  قضيــة التظاهــر واالحتجاجــات فــي الوالي
الجمهــور؛ ألنهــا قضيــة مرتبطــة بوقائــَع ملموســٍة. واســتخدمت إطــار االهتمامــات اإلنســانية؛ 
حيث وضعت وســائل اإلعام قضية االحتجاجات في ســياق تأثيراتها اإلنســانية، والعاطفية 
العامــة؛ ولذلــك ُتصــاغ الرســائل اإلعاميــة فــي قوالــَب وقصــٍص دراميــٍة ذات ســمٍة عاطفيــٍة 
ــن  ــرزت وســائل اإلعــام المتابعــات المســتمرة للموقــف الشــعبي للمواطني ــرٍة، فقــد أب مؤثِّ
وأطــراف القضيــة وتطوراتــه، والتــي كان مــن أبرزهــا مقاطــع الفيديــو للمظاهــرات، التــي بــدأت 
بمقتــل »فلويــد«، ثــم المواجهــات بيــن الشــرطة والمتظاهريــن أو بيــن األطــراف المتداخلــة 
فــي األحــداث كمعارضيــن أو مؤيديــن. كذلــك اســتخدمت وســائل اإلعــام إطــار المســؤولية، 
وإطــار الصــراع، عندمــا تناولــت وســائل اإلعــام االنتقــادات التــي وجههــا عــدد مــن القــادة 

العســكريين للرئيــس األمريكــي. 

األمريكــي  للرئيــس  الرســمي  للموقــف  -فــي وصفهــا  األمريكيــة  اإلعــام  وســائل  تبنــت   
ا نحــو هــذا الموقــف، حيــث إن هــذا الموقــف الرســمي لــم  ــا ســلبيًّ وتصريحاتــه- إطــاًرا خبريًّ
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يظهــر أي تعاُمــٍل جيــٍد عنــد إدارة األزمــة مــن وجهــة نظــر تلــك الوســائل، بــل كان يســهم 
فــي تصاُعــد األحــداث وتفاُقِمهــا فــي كثيــٍر مــن األحيــان؛ ومــن ثــم أبــرزت وســائل اإلعــام 
هــذا الموقــف وتلــك التصريحــات، وأفســحْت لهــا المجــال، بنشــر العديــد مــن التغريــدات عبــر 

حســابه الرســمي علــى تويتــر.

 تبنــت وســائل اإلعــام األمريكيــة -فــي وصفهــا للمواقــف الرســمية الداعمــة لممارســات 
ــا تجــاه هــذه المواقــف، وأبــرزت وجهات النظــر الداعمة  ــا إيجابيًّ الرئيــس األمريكــي- إطــاًرا خبريًّ
ــواء االحتجاجــات،  ــة إلــى احت والتصريحــات المدافعــة لممارســات الرئيــس األمريكــي، والداعي
واســتعادة الهــدوء فــي المــدن والواليــات األمريكيــة، واســتبعاد وجــود عنصريــة ممنهجــة 

لــدى الشــرطة األمريكيــة.

 تبنــت بعــض وســائل اإلعــام األمريكيــة -فــي وصفهــا للمواقــف الرســمية المعارضــة- إطــاًرا 
ــح الحقائــق المتعلقــة باألحــداث، أو  ــا تجــاه هــذه المواقــف، باعتبارهــا توضِّ ــا إيجابيًّ خبريًّ
اتجــاه القيــادات العســكرية فــي التعامــل مــع القضيــة، فاهتمــت وســائل اإلعــام بتصريحــات 

المعارضــة وانتقاداتهــم.

 تبنــت وســائل اإلعــام األمريكيــة -فــي وصفهــا للموقــف الشــعبي للمواطنيــن وأطــراف 
ــا محايــًدا نحــو هــذه الموقــف، وذلــك فــي إطــار االهتمامــات اإلنســانية  القضيــة- إطــاًرا خبريًّ
لألحــداث مــن ِقَبــل وســائل اإلعــام األمريكيــة، فقــد أبــرزت وســائل اإلعــام المتابعــات 
العديــد  القضيــة وتطوراتــه، وظهــور  الشــعبي للمواطنيــن وأطــراف  المســتمرة للموقــف 
آراء بعــض المشــاهير مــن أصحــاب البشــرة الســمراء  التــي تناولــت  مــن المــواد اإلعاميــة 

واتجاهاتهــم نحــو هــذه القضيــة.

 تبنــت العديــد مــن الوســائل اإلعاميــة فــي دول العالــم المختلفــة فــي المجتمــع الدولــي 
-فــي وصفهــا لموقــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن أزمــة االحتجاجــات هنــاك، وموقــف 
ا فــي بعــض األحيــان( نحــو هــذا  ا جــدًّ ا )وســلبيًّ ــا ســلبيًّ بعــض القــادة الغربييــن- إطــاًرا خبريًّ
الموقــف، فقــد أبــرزت العديــد مــن هــذه الوســائل مواقــف المجتمــع الدولــي، الــذي أدان 
واســتنكر بوضــوٍح التمييــز العنصــري المســتعصي فــي الواليــات المتحــدة، وانتقــدت بوضــوٍح 
مواقــف بعــض القــادة الغربييــن المواليــة للواليــات المتحــدة، وهــم أصحــاب األصــوات العاليــة 
المناديــة بتحقيــق الديمقراطيــة والعدالــة والمســاواة وحقــوق اإلنســان، إال أنهــم َأْلَقــْوا كلَّ 
هــذا وراء ظهورهــم فــي هــذه األحــداث، وقــد اســتدعت وســائل اإلعــام حــاالٍت إنســانيًة 
فــي هــذه األحــداث، مــع ســرد المواقــف واســتخدام االســتماالت العاطفيــة، للتعبيــر عــن 
المشــاعر الناتجــة عــن مشــاهدة أعمــال العنــف أو عــن معانــاة فئــات أو ضحايــا العنصريــة 
فــي المجتمــع األمريكــي أو غيــره، كمــا كانــت الفرصــة مناســبًة النتقــاد الــدول التــي طالمــا 
اســتهدفْتها الواليــات المتحــدة بســبب انتهــاك حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة لكــي تقلــب 

الطاولــة علــى واشــنطن. 
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