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 ممخص الرسالة بالمغة العربية
 الصحؼ تعرضيا كما كسماتيا العرب الالجئيف صكرة عمى ىدفت الدراسة الى التعرؼ

 كمصادرىا، باىتماميا، تحظى التي المكضكعات تبياف خالؿ مف كالتركية، العربية اإللكتركنية
الفاعمة كاتجاىاتيا كسمات ىذه الصكرة كاألشكاؿ الصحفية المستخدمة في عرضيا،  كقكاىا
 عف ترسميا التي الصكرة في الصحؼ بيف كاالختالؼ الشبو أكجو عف الكشؼ الى إضافة

 .العرب الالجئيف
كتعد ىذه الدراسة مف الدراسات الكصفية، التي استخدمت الباحثة في إطارىا منيج المسح 
ككظفت فيو أسمكب تحميؿ المضمكف، كمنيج دراسة العالقات المتبادلة، مستخدمةن أسمكب 

أداة الدراسة، كأجرت الباحثة دراستيا المقارنة المنيجية، فيما كانت استمارة تحميؿ المضمكف 
عمى صحؼ )صباح التركية، كالنيار المبنانية، كالدستكر األردنية( كاختارت األعداد عف طريؽ 

عددا مف الصحؼ في المدة الزمنية ما بيف  235الحصر الشامؿ لممكضكعات، حيث بمغت 
 ـ. 31/12/2018ـ كحتى 1/1/2018

 صحؼ في العرب الالجئيف النتائج، أىميا: أف صكرةكقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف 
%، 16.4 بنسبة % كمتكازنة19 بنسبة كسمبية %، 64.6 بمغت بنسبة الدراسة جاءت إيجابية

 بينما العرب، الالجئيف بمكضكعات اىتمامان  الصحؼ أكثر التركية صباح صحيفة أف كتبيف
 المكضكعات كما حظيت اىتمامان. أقؿ األردنية كالدستكر المبنانية النيار صحيفتا كانت

 الالجئيف لمكضكعات الدراسة صحؼ تغطية مجمكع مف األكبر النصيب عمى االقتصادية
 الدراسة صحؼ في العرب الالجئيف سمات كجاءت .لمقضية األخرل بالجكانب مقارنة العرب
 %. كما أف االتجاه50.9 نسبتيا بمغت حيث متكسطة كنزاعات بدرجة حركب ضحايا بأنيـ

 العاـ لممكضكعات المتعمقة بالالجئيف العرب في مكاقع الدراسة كاف اتجاىا إيجابيان بنسبة بمغت
 %.5.5 بنسبة % كسمبية33.1 بنسبة %كمتكازنة61.2

 التغطية عند كالمكضكعية بالمصداقية االلتزاـ كخرجت الدراسة بعدة تكصيات منيا: ضركرة
بالالجئيف،  الخاصة التغطية في اإلنساني الجانب عمى اإلنسانية، كالحفاظ لمقضايا اإلعالمية

 بالفنكف الالجئ، كاالىتماـ اإلنساف كحقكؽ المضيفة المجتمعات حقكؽ بيف تكازف كخمؽ
 كقضية إنسانية قضية تقديـ عند كالحكارات الصحفية، كالتحقيقات القصص مثؿ الصحفية

 كصكؿ تسييؿ، وبأنفسيـ أنفسيـ عف ليتحدثكا كافية مساحة الالجئيف الالجئيف، إضافة لمنح
 اإلعالـ تجارب مف كاالستفادة الحديثة التقنية الخدمات دعـ عبر لإلعالـ الالجئيف صكت
 .الرقمي



 ه

Abstract 

The study aimed at identifying the Image of Arab refugees as presented 

by the Arab and Turkish Electronic Newspapers and its characteristics, 

by revealing the image' themes, sources, trends, traits, actors, and the 

journalistic forms used to present it; in addition to revealing the 

similarities and differences between the Newspapers regarding the image 

it draw to Arab refugees. 

Moreover, the study is descriptive, and employed two methodological 

approaches: survey studies approach that include content analysis, and 

mutual relations approach through which a systematic comparison was 

made. Conducted on three electronic Newspapers: “AN-Nahar” from 

Lebanon, “AD-Dustour” from Jordan, and “Daily-Sabah” from Turkey, 

the study sample consisted of (235) articles published during a time span 

extended from 1/1/2018 to 31/12/2018, collected in a random-systematic 

way. 

The Key findings reveal a positive image to Arab refugees (64.6%) in all 

three Newspapers compared to negative (19%) and balanced (16.4%) 

images. In addition, “AN-Nahar” Turkish Newspaper give more 

attention to Arab Refugees case compared to Lebanese and Jordanian 

counterparts; the "Economic" aspects toped Newspapers coverage 

themes; while, to a medium degree (50.9%), Arab refugees were 

depicted as "war victims'. All in all, Newspapers themes' tendency 

towards Arab refugees were positive by (61.2%), balanced by (33.1%), 

and negative by (5.5%). 

Finally, the study highlights the need for media to adhere to credibility 

and objectivity while covering humane issues, to give more prominence 

to human aspects in refugee coverage, to create a balance between host 

communities and refugee human rights, to pay attention to other 

journalistic forms such as stories, investigations, and interviews; and to 

grant refugees themselves more space to express their suffering through 

media channels. 
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 شٌكر وتّقدير

عف فرص جديدة لمتعمـ، كتعجبنا المياـ التي تتـ عمى أساس  بقدر ما نبحث دائمان 
كقتا طكيالن، مع تقدير التنكع كالسرعة في اإلنجاز، كانت أطركحة الماجستير  كتستغرؽ( ركتيني)

فقد أكممت ىذه الميمة كأنا فخكرة  ،أفضؿىذه بالتحديد ىي عكس كؿ األشياء التي أفعميا بشكؿ 
 بالطبع أكد أف أشكر بعض األشخاص الذيف ساىمكا في ىذه الرسالة. ،النيائيةبالنتيجة 

طمعت عبد الحميد  :أعرب عف تقديرم كامتناني لممشرؼ الدكتكرفي البداية، أكد أف 
 الرسالة.كتكجيياتو الثاقبة خالؿ اجراء ىذه  ،معيكصبره الالمحدكد عيسى، عمى دعمو الكبير 

المذيف تكرىما بمناقشة ، كما أشكر أستاذم الكريميف الدكتكر كليد المدلؿ، كالدكتكر ماجد ترباف
أشكر كؿ اساتذتي الكراـ في قسـ الصحافة  كما القيمة،رسالتي، كتقديـ التكجييات كالمالحظات 

 كاإلعالـ بالجامعة اإلسالمية، الذيف غمركنا بعمميـ كنصائحيـ خالؿ ىذه الرحمة الدراسية.

 أمامي، مفتكحان بقائو مرجعان  عمى (حيدر المصدر) ،زكجي العزيزأكد أف أشكر 
خير  أشقائيك كاف كالدام  الحاؿ،بطبيعة ك  ،عمى ما يراـ سينتييا العمؿ ىذبأف الدائـ  هكالعتقاد

المساعدة المعنكية  ، أمي أشكرؾ عمىدراسة( حقيقيبيت )مى إػسند عندما حكلت منزليـ 
لمتأكد  محببة لي،طريقتؾ ال عمىإيمانؾ غير المشركط بي، أشكرؾ عمى لؾ أبي شكران  ،العمميةك 

كأفراد األصدقاء  أخكتي ك أكد أف أشكر آخران أخيران كليس  ،مف أف كؿ شيء سيككف عمى ما يراـ
لكـ أنا ممتنة  ،الذيف جعمكني دائمان أضحؾ كاحتفمكا بكؿ انتصار صغير معي اآلخريف،األسرة 

 إلى األبد.
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 المقدمة:
 ،أزمة المجكء كالنزكح ىي كاحدة مف عناكيف المآسي اإلنسانية عامةن كالعربية خصكصان 

، إفيي رحمة  كراه بدأىا قسـ كبير مف أبناء الشعب الفمسطيني في أربعينيات القرف المنصـر
 ،قطاعات كاسعة مف أبناء دكؿ عربية، كالعراؽ كسكريا كاليمف كالسكدافليسير عمى ذات دربيا 

كيمكف القكؿ أف القرف الحالي، ىك قرف المجكء كالنزكح؛ فبعد اندالع ما بات يعرؼ بػػ )ثكرات 
الربيع العربي(، كما تبعيا مف أزمات كاضطرابات أشبو بحركب أىمية، صارت القضية مادة 

كسائؿ اإلعالـ العربية كالدكلية، لما ليا مف تداعيات إقميمية مف  كثيرخصبة، تضج بيا ال
 كدكلية، بأبعادىا األمنية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية.

أزمة المجكء كالنزكح في القرف الحالي بدأت مف العراؽ، كتحديدان بعد الغزك األمريكي عاـ ك 
ات مختمفة. األزمة رؾ كطنيـ، باتجاىـ، كما أفرزه مف تداعيات إنسانية دفعت المالييف لت2003

، كجيات إقميمية (لتنظيـ الدكلة اإلسالمية في العراؽ كالشاـ) خرل، كالتي كاف السكرية ىي األ
دامتيا، أفرزت أعدادان ىائمة مف الالجئيف، فاقت تقريبان أعداد ا  كدكلية أخرل، دكران في تغذيتيا ك 
ـ. كىك األمر الذم يؤكده تقرير صادر عف 1967ـ، ك1948الفمسطينييف الذيف نزحكا في أعكاـ 

مميكف الجئ  5.5(، بكجكد UNHCRالمفكضية العميا لشؤكف الالجئيف التابعة لألمـ المتحدة )
أما اليمف ىي األخرل عانت مف ذات  .(1)ـ2016سكرم مسجؿ حكؿ العالـ مع نياية عاـ 

تسمت ااألزمة، حيث أفرزت الصدامات كالعمميات العسكرية القائمة فييا حالة إنسانية معقدة، 
 . (2)مميكف أنساف 2.8كالزالت بانعداـ األمف، ليصؿ عدد الالجئيف الفاريف خارجيا إلى نحك 

أما فيما يتعمؽ بالالجئيف  .(3)الؼ الجئ حكؿ العالـ 650السكداف بدكره، صدر أكثر مف 
ككالة الغكث كتشغيؿ الالجئيف   مميكف إنساف بحسب سجالت 5.5الفمسطينييف، فقد بمغ عددىـ 

 .(4)كغيرىا كسكريا، كلبناف، األردف، مثؿ دكؿ عمى مكزعيف ،UNRWA))الفمسطينييف 
تمؾ الدكؿ التي كباإلضافة إلى ما سبؽ، فإف أكثر المستقبميف ألعداد الالجئيف كالنازحيف، ىي 

 تحاذم ساحات التكتر كالحرب.
                                                           

(1  (
United Nations High Commissioner for Refugees. (2016). Global Trends: forced 

Displacement in 2016.  

(
2
) Postale, United Nations High Commissioner for Refugees, 2016 

(
3
( United Nations High Commissioner for Refugees. (2016). Global Trends: forced 

Displacement in 2016 .  
 المفكضية العميا لالجئيف، أرقاـ كمعمكمات )مكقع الكتركني( (1)



 ش

% مف مجمكع الالجئيف في 26 ففي إحصائية صادرة عف مفكضية الالجئيف، يعيش ما نسبتو
 . (1)العالـ في منطقة الشرؽ األكسط كبعض دكؿ شماؿ أفريقيا، جميـ مف السكرييف

الالجئيف، بحيث تضـ كبشكؿ تفصيمي، يرصد تقرير آخر صادر عف ذات المفكضية، تكزيع 
ألؼ عراقي. أما لبناف،  31مميكف سكرم، كحكالي  2.8مميكف الجئ، تشمؿ  2.9تركيا حكالي 

ألؼ عراقي. األردف بدكره يستضيؼ  65، كمميكف سكرمو  1، تشمؿ فتضـ أكثر مف مميكف الجئو 
ر ألؼ. أما مص 33لفان، كالعراقييف أ 648ألؼ الجئ، بمغ عدد السكرييف  685أكثر مف 

. (2)لؼ سكرمأ 230لؼ الجئ سكرم، في حيف يضـ العراؽ حكالي أ 116فتستضيؼ أكثر مف 
كتجدر اإلشارة ىنا، أف ىذه األرقاـ ال تتضمف أعداد الفمسطينييف المنتشريف في ىذه الدكؿ، كما 

 تستثني أكلئؾ الالجئيف غير المسجميف، ما يجعؿ األرقاـ الكاردة أعاله قابمة لمزيادة.

حيث تفاكتت  العالمية،عمى صفحات الجرائد  اىتمامان متفاكتان قضية الالجئيف  القت إلى ذلؾ،
معالجتيا بيف العرض المكضكعي لمحقائؽ، أك إبراز التعاطؼ، كبيف التركيز عمى عناصر 
 التيديد الذم يشكمو الالجئكف، مع ما يرافقو مف تكجيات عنصرية كمتطرفة في بعض األحياف.

العربية، لف نجد صعكبة في تبياف مدل تكظيؼ كسائؿ اإلعالـ لقضية الالجئيف، كفي منطقتنا 
بما يخدـ مصالحيا، كرؤيتيا السياسية. ففي كثير مف األحياف، ركزت التغطية عمى الضغكط 
التي تعانييا الدكؿ المستضيفة، أك الجيكد المبذكلة مف أجؿ رعايتيـ، أك الحديث عف اسباب 

. (3)دان إال في حدكد ضيقة ج أف تبرز معاناة الالجئيف أنفسيـ، كلة، دكفاألزمة كجياتيا المسئ
تناكليا أسمكب ك  اإللكتركنية، ةالصحؼ العربية كالتركيلعدد مف  األكلية متابعةالكمف خالؿ 

اختالؼ استراتيجيات  ان بينيا، مرده إلىكاضح ان اختالف كجدت الباحثة، لقضية الالجئيف العرب
بيدؼ التعرؼ عمى الصكرة التي  . ليذا جاءت ىذه الدراسةف دكلة ألخرلالتناكؿ اإلعالمي م

، كاتجاىاتيا، كمصادرىا، كقكاىا لالجئيف العرب العربية كالتركية اإللكتركنيةالصحؼ  تعرضيا
كالتركي  التفاعؿ العربي درجة، ك لقضاياىـالذم تكليو  ىتماـاالجـ حإضافة إلى  الفاعمة،

في معالجة القضايا  ياسياماتإمع أزمة المجكء في السنكات األخيرة، كالكقكؼ عند  اإلعالمي
 .الناجمة عف تفاقـ أزمة المجكء

                                                           
 المفكضية العميا لالجئيف، أرقاـ كمعمكمات، )مكقع الكتركني( (1)

(2  ( United Nations High Commissioner for Refugees. (2016). Global Trends: forced 

Displacement in 2016.  
(3  ( Elsamni, M. A. (2016). Framing Arab Refugees in Global News. 
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 أوًل: أىم الدراسات السابقة:
مف المجاالت لكثير عثرت الباحثة عمى مجمكعة متنكعة مف الدراسات السابقة في ا

الدراسات المتعمقة بالصكرة  :ف ىمايالتي تخدـ الدراسة، حيث قسمتيا إلى محكريف رئيسي
 اإلعالمية، كتمؾ المتعمقة باإلعالـ كالالجئيف، عمى النحك اآلتي:

 المحور األول: الدارسات المتعمقة بالصورة اإلعالمية:
 :(1)(م 2018دراسة الكرنز ) .1

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في صحيفتي الحياة 
لى إالجديدة كفمسطيف ، كالكشؼ عف مكضكعاتيا كانكاعيا كاتجاىيا ، كتنتمي ىذه الدراسة 

، كتمثؿ مجتمع ي اطاره أسمكب المقارنة المنيجيةالبحكث الكصفية ،كاستخدمت منيج المسح كف
–الحياة الجديدة ): األربع التي تصدر في فمسطيف كىى الفمسطينية اليكميةالدراسة في الصحؼ 

، كامتدت عينة (فمسطيف -الحياة الجديدة )، كتـ اختيار صحيفتي (فمسطيف -األياـ -القدس
عددا مف كؿ  35، حيث تـ تحميؿ ـ2016سبتمبر  30الى  2015كتكبر أ 1الدراسة مف 

، كتـ جمع بيانات المنظمة بأسمكب األسبكع الصناعي صحيفة اعتمادا عمى العينة العشكائية
 .ة مف خالؿ استمارة تحميؿ المضمكفالدراس

 أىميا:عدة لى نتائج إوخمصت الدراسة 
( 4.4ضعؼ اىتماـ صحيفتي الدراسة بالصكرة الصحفية النتفاضة القدس حيث بمغت ) . أ

  .يكميان 
% كتباينت 96.6الدراسة بالصكرة المفردة بشكؿ أساسي كذلؾ بنسبة  ـ صحيفتياىتما . ب

% 95.1ك (فمسطيف)% في صحيفة 98.2النسبة في الصحيفتيف حيث جاءت بنسبة 
  (.الحياة)في صحيفة 

جاءت المصادر الخارجية لمصكرة الصحفية في المرتبة األكلى في صحيفتي الدراسة  . ت
 ة.تالىا المصادر المجيمة ثـ مصكر الصحيف

  

                                                           
  .، الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في الصحؼ الفمسطينية اليكميةالكرنز (1)



4 

 :(1)( م2017دراسة أبو شممة ) .2
رسمتيا الصحافة العربية لممقاكمة  التي الصكرة عمى التعرؼىدفت الدارسة إلى 

كقد استخدـ الباحث فييا منيج المسح كمنيج  الكصفية،كتعد الدراسة مف الدراسات  الفمسطينية،
دراستو عمى صحؼ  أجرلكقد  المضمكف،كظؼ فيو أسمكب تحميؿ  المتبادلة كماالعالقات 

 ( كذلؾ خالؿ المدةالجزائرية الفجر-القطرية كالعرب  -المصريةكالجميكرية  -األردنيةالدستكر )
ـ كقد استخدـ الباحث نظرية ترتيب 31/12/2015ـ كحتى 2014/ 1/1الزمنية الممتدة ما بيف 

 .جندة()األاألكلكيات 

 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
في صحؼ الدراسة حيث  المقاكمة الفمسطينية جاءت إيجابية بنسبة كبيرة جدان صكرة  . أ

 .%( 97.4بمغت )
ييا الشعبي كالعسكرم عمى نسب متقاربة مف تغطية قحظيت مكضكعات المقاكمة بش . ب

 الدراسة.صحؼ 
نحك المقاكمة الفمسطينية في  سمبيان  اتخذت اتجاىان  (الجميكر المصرية)صحيفة  . ت

 اإليجابي.%( لالتجاه  44.4مكضكعاتيا مقابؿ )%( مف 46.7)

 :(2)(م 2016دارسة أبو شباك )  .3
الصكرة اإلعالمية التي ترسميا الصحؼي العربية  عمىالتعرؼ  إلىىدفت الدارسة 

اليكمية لمجميكرية اإليرانية، كتنتمي ىذه الدارسة لمبحكث الكصفية ، استخدـ الباحث فييا 
كفي إطارىما استخدـ تحميؿ المضمكف  ( العالقات المتبادلة المسح اإلعالمي كدارسة) منيجي

ت ، كقد اختار الباحث كالمقارنة المنيجية ككانت استمارة تحميؿ المضمكف أداتو في جمع البيانا
( صكت األحرار الجزائرية -األخبار المبنانية  -االىراـ المصرية-االتحاد اإلماراتية صحؼ )

عف طريؽ األسبكع الصناعي في لتمثيؿ مجتمع دراستو ، مستخدما العينة العشكائية المنتظمة 
 ( ، كاعتمد عمى نظرية ترتيب األكلكيات2015/ 1/6)( ك1/1/2014ما بيف ) المرحمة

 كمف أبرز نتائج دراستو : ( االجندة)
اىتماـ صحؼ حظيت المكضكعات السياسية المتعمقة بإيراف عمى المرتبة األكلى مف  . أ

 الدراسة، تمتيا المكضكعات العسكرية، ثـ الدينية، ثـ االقتصادية.

                                                           
 دراسة تحميمية مقارنة  –أبك شممة، صكرة المقاكمة الفمسطينية في الصحافة العربية  (1)
 دراسة تحميمية مقارنة  –أبك شباؾ، صكرة إيراف في الصحؼ العربية اليكمية  (2)
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سمات سمبية لصكرة إيراف، فيما  (االتحاد اإلماراتية-األىراـ المصرية )أبرزت صحيفتا  . ب
 سمات إيجابية إليراف. (صكت االحرار الجزائرية-األخبار المبنانية )أظيرت صحيفتا 

بصكرة الدكلة المعادية  إيراف (االمارتيةاالتحاد -رية االىراـ المص)أظيرت صحيفتا  . ث
صكت  -االخبار المبنانية )عمى المنطقة، فيما أظيرتيا صحيفتا  التي تشكؿ خطران 
 بصكرة الدكلة الصديقة كالمسالمة كالداعمة لممقاكمة. (األحرار الجزائرية

 :(1)(م 2015دراسة البنا ) .4
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الصكرة اإلعالمية التي ترسميا الصحؼ الفمسطينية 
عف الجميكرية التركية، كتنتمي ىذه الدراسة لمبحكث الكصفية، كقد استخدمت مناىج: المسح، 

تحميؿ المضمكف، في حيف تمثمت العينة في  ككانت أداة الدراسة استمارةكالمقارف، كالتاريخي، 
أعكاـ بدأت  4عمى مدار العينة امتدت ك نيتيف ىما )فمسطيف، كالحياة الجديدة( صحيفتيف فمسطي

)ترتيب عمى نظرية ، كاعتمدت الدراسة ـ2013 ديسمبر 31كحتى  ـ2010 رنايي 1مف 
 األكلكيات(.

 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:
%، في  62.69في المرتبة األكلى بنسبة  (لدكلة الداعمة لمشعب الفمسطينيا)صكرة جاءت  . أ

%،  14.5بنسبة  صحيفتي الدراسة، كجاء في المرتبة الثانية صكرة الدكلة القكية اقتصاديان 
 .%8.54كاحتمت صكرة الدكلة المحايدة نسبة

مف صحيفة الحياة الجديدة، بالقضايا المتعمقة بتركيا،  أكثر اىتمامان صحيفة فمسطيف  كانت . ب
 صكرة إيجابية عف تركيا مف خالؿ تغطيتيا.كحرصت عمى رسـ 

عمى إظيار صكرة إيجابية عف تركيا مف خالؿ المكضكعات التي اتفقت الصحيفتاف   . ت
% مف 56 ، عمى نسبة(التجاه اإليجابي)االدراسة، حيث استحكذ  مرحمةنشرتاىا خالؿ 

كحصؿ االتجاه 7% .42 حصؿ االتجاه المحايد عمى نسبة بينمامكضكعات الدراسة، 
 %. 1.3السمبي عمى نسبة 

 :2)) (م2014دراسة الراجي ) .5
خكاف المسمميف في مككنات الصكرة الذىنية لجماعة اإلالى تحديد ابعاد ك  الدراسةىدفت 

كتنتمي ىذه  كعناصرىا،كرصد سماتيا  المصرية،الخطاب اإلعالمي لمصحافة اإللكتركنية 

                                                           
 الفمسطينية.البنا، صكرة تركيا في الصحؼ اليكمية  (1)
 ي الصحافة اإللكتركنية المصرية )مكقع إلكتركني(.الراجي، الصكرة الذىنية لجماعة اإلخكاف المسمميف ف (2)
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كقد استخدـ الباحث فييا منيج المسح التحميمي باستخداـ أسمكب  الكصفية،الدراسة إلى البحكث 
 البيانات.كتحميؿ المضمكف أداتا الدراسة لجمع  )المالحظة(فيما كانت  المضمكف،تحميؿ 

المصرم  )األىراـ،كحدد الباحث عينة دراستو بثالث صحؼ إلكتركنية مصرية ىي 
، ئية عدما استخدـ أسمكب العينة العشكاب عددان  360جمالي أعدادىا إبمغ  (،األىالي اليـك

، كقد خمصت الى 2014فبراير  28ـ حتى  2013 نكفمبر 1ما بيفالمدة المنتظمة خالؿ 
 نتائج أىميا:

 خكاف المسمميف رفضان % مظاىرات جماعة اإل 90.23أبرزت صحؼ الدراسة بنسبة  . أ
ككأنيا مظاىرات تسعى إلحداث انقساـ بالمجتمع  (محمد مرسي)لالنقالب عمى الرئيس 
سقاطيا.المصرم كىدـ الدكلة   كا 

عماؿ العنؼ كاإلرىاب التي أ كلية ؤ % الجماعة مس94.70حممت صحؼ الدراسة بنسبة  . ب
 الدكلة.استيدفت الجيش كمرافؽ 

جاءت نسبة المكضكعات التي تصؼ جماعة اإلخكاف المسمميف بأنيا جماعة ذات فكر  . ت
% كالتي تصفيا بأنيا جماعة خارجة عف التكافؽ المدني كذات 52.8إرىابي بنسبة 

تصفيا بأنيا تتبع مبدأ التقية في سمككيا % كالتي  38.9سمكؾ انتيازم بنسبة 
 %. 8.3بنسبة

 :(1)(م2014دراسة عياش ) .6
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الصكرة اإلعالمية التي ترسميا الصحؼ المصرية عف 

الدراسة مف البحكث الكصفية  عدكت ـ، 2011حركة المقاكمة اإلسالمية حماس، بعد ثكرة يناير 
 المضمكف،كاعتمدت عمى أداة استمارة تحميؿ  كالتاريخي،كقد استخدمت مناىج المسح كالمقارف 

، كالحرية )ينة الدراسة في ثالث صحؼ مصرية، ىي: في حيف تمثمت ع األىراـ، كالمصرم اليـك
، كتكصمت ـ25/1/2013كحتى  ـ25/1/2012كذلؾ خالؿ المدة الممتدة مف  (كالعدالة

 الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا:
 الدراسة،كانت مكضكعات سيناء المككف األساس لمصكرة السمبية عف حماس في صحؼ  . أ

بينما مكضكعات المقاكمة بكافة أشكاليا كالعدكاف اإلسرائيمي كانت المككف األساس لمصكرة 
 اإليجابية.

                                                           
 دراسة تحميمية. 2011عياش، صكرة حماس في الصحافة المصرية بعد ثكرة يناير  (1)
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صكرة حماس في صحيفة الحرية كالعدالة إيجابية، بينما كانت صكرتيا في صحيفتي كانت  . ب
 األىراـ كالمصرم اليكـ سمبية.

الالجئيف محدكدان في ك  حضكر مكضكعات الثكابت الفمسطينية مثؿ القدس كاألسرلكاف  . ت
 الدراسة.صحؼ 

 :(1)م(2014دراسة الحمايدة ) .7
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الصكرة التي تعكسيا الصحافة الفمسطينية اليكمية 

كاستخدـ الباحث فييا منيج  الكصفية،ىذه الدراسة لمبحكث  كتنتمي ساف،ناإللمنظمات حقكؽ 
كقاـ بجمع البيانات  العاـ،كمسح الرأم  المضمكف،ككظؼ في اطاره تحميؿ  اإلعالمي،المسح 

 )فمسطيف،كحدد الباحث صحؼ االستقصاء ، كصحيفة  المضمكف،بكاسطة أداتي تحميؿ 
 2012/ 1/1الزمنية ما بيف  لمدةكاختار ا دراستو،لتمثيؿ مجتمع  األياـ( الحياة، القدس،

 الرابع،كاختيار  ثالثة أعدادبحيث يتـ ترؾ  منتظمة،دكرية   91مستخدما عينة عشكائية إلجرائيا،
الصكرة الذىنية  كما قاـ بالتعرؼ عمى صحيفة،عف كؿ  عددان  91حيث بمغ اجمالي األعداد 

جراء إمف خالؿ  كالسياسية( كاإلعالمية، كاديمية،)األنساف لدل النخب لمنظمات حقكؽ اإل
 برزىا:أالدراسة لنتائج  قد خمصت، ك مفردة  120دراسة ميدانية عمى عينة منيـ بمغت 

 نساف.اإلرسمت صحؼ الدراسة سمات إيجابية نسبية لمنظمات حقكؽ  . أ
، إضافة لرصد (اإلسرائيمي)كاف الدكر األبرز لممنظمات ىك رصد انتياكات االحتالؿ  . ب

 كالتنمية.انتياكات السمطات المحمية كالرقابة كالتثقيؼ 
تستيدؼ تشكيؿ صكرة  مكضكعات منظمات حقكؽ االنساف في صحؼ الدراسة لـ . ت

 محددة عف تمؾ المنظمات سكاء إيجابية أك سمبية.
% 55بنسبة  جاء محايدا اإلنساف،حقكؽ  عف المنظماتالنخب الفمسطينية العاـ انطباع  . ث

 .إيجابيان  كأخيران  ،سمبيان كفي المرتبة الثانية 

  :(2)م(2010دراسة حافظ ) .8
بعاد كمككنات صكرة المرأة في رسكـ الكاريكاتير في أتعرؼ عمى الىدفت الدراسة 

كاستخدمت منيج المسح معتمدة  الكصفية،لى البحكث إكتنتمي ىذه الدراسة  المصرية،الصحؼ 
 االستقصاء.كجمعت البيانات بأداتي تحميؿ المضمكف كصحيفة  لمضمكف،عمى أسمكب تحميؿ ا

                                                           
 دراسة تحميمية كميدانية. –الحمايدة، صكرة منظمات حقكؽ اإلنساف في الصحافة الفمسطينية  (1)
 دراسة تحميمية ميدانية  –حافظ، صكرة المرأة في الكاريكاتير في الصحافة المصرية  (2)
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،ختار الباحث عينة صحؼ عمدية تمثمت في )أخبار اك  في  كاألسبكع( األىالي، اليـك
  :أبرزىاـ كخمصت الى نتائج مف 2008ـ حتى ديسمبر 2004الزمنية ما بيف يناير مدة ال

كانت أكثر القضايا بالمرأة تكرارا في رسكـ الكاريكاتير بصحؼ الدراسة متمثمة في  . أ
 خاصة.النظرة المجتمعية الدكنية الى المرأة عامة كالزكجة 

ة لممرأة عمى السمات اإليجابية في رسـك الكاريكاتير التي السمبي غمبت الصفات . ب
 الدراسة.عداد إ نشرت خالؿ فترة 

أبرزىا دكرىا كزكجة كأقميا  ،مختمفان جاءت المرأة في الكاريكاتير بأحد عشر دكرا  . ت
كما ظيرت بدكر ىامشي غير فاعؿ بنسبة أعمى مف ظيكرىا  المطمقة،كانت المرأة 
  مؤثر.بدكر فاعؿ 

 :(1) م(2009بدر )دراسة  .9
لى التعرؼ عمى صكرة المرأة األردنية كما تقدميا الصحافة األردنية إىدفت الدراسة 

كاستخدمت  التحميمي،مستخدمة المنيج الكصفي  الكصفية،كتنتمي ىذه الدراسة لمبحكث  اليكمية،
لتمثيؿ  الغد( الدستكر، )الرأم،كاختار الباحث صحؼ البيانات، أداة تحميؿ المضمكف لجمع 

 ـ،2007ديسمبر  31ـ حتى 2007 يناير 1مدة زمنية تمتد ما بيف كاختار  دراستو،مجتمع 
 42جمالي عينتو إحيث بمغ  صناعييف،أسمكب العينة العشكائية المنتظمة ألسبكعيف  مستخدمان 

كقد خمصت الدراسة الى عدة نتائج مف  صحيفة،عف كؿ  عددان  14بكاقع  الصحؼ،مف  عددان 
  أىميا:
لكنيا كانت غير متكازنة كمتفاكتة  األردنية،شكمت صحؼ الدراسة صكرة إيجابية لممرأة  . أ

 ألخرل.مف صحيفة 
صحؼ الدراسة صكرة المرأة كفرد بصكرة الفتة كليس ضمف مجمكعة المرأة أبرزت  . ب

 األردنية، مف خالؿ التركيز عمى نشاطات الشخصيات النسائية الرسمية.
مى المرأة األردنية في العاصمة عماف أكثر مف غيرىا ركزت صحؼ الدراسة اىتماميا ع . ت

 في باقي مناطؽ المممكة.
  

                                                           
 دراسة تحميمية مقارنة  –بدر، صكرة المرأة األردنية في الصحافة األردنية اليكمية  (1)
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  :(1)(م 2007دراسة أبو نقيرة ) .10
الفمسطينية في الصحؼ العربية،  مية لالنتفاضةىدفت الدراسة إلى معرفة الصكرة اإلعال

كتصنؼ الدراسة مف ضمف الدراسات الكصفية كقد استخدـ لمكصكؿ إلى نتائجيا أربعة مناىج، 
ىي: المنيج التاريخي، كمنيج المسح، كالمنيج المقارف كمنيج العالقات المتبادلة، كاعتمدت 

صحيفة  )الدراسةصحؼ  عمى استمارة تحميؿ المضمكف بكصفيا أداة لجمع المعمكمات، كاختار
،  كعينة ليا (األىراـ المصرية، كالرأم العاـ السكدانية، كتشريف السكرية، كاالتحاد اإلماراتية

كتكصمت الدراسة إلى  ـ 2002أيمكؿ  -ـ2000كحددت العينة الزمنية لمدراسة في الفترة أيمكؿ 
 عدد مف النتائج : 

مى الممارسة الصحفية في صحؼ كسيطرتيا ع السياسية،كجكد تأثير كاضح لمتكجيات  . أ
 الدراسة.

عبرت الصحؼ عف السياسة التحريرية لمؤسساتيا الصحفية، كالتي انسجمت مع السياسات  . ب
 الخارجية لدكليا.

تقاعست صحؼ الدراسة في تقديـ عرض تفسيرم كتحميمي لمجرائـ الصييكنية بحؽ الشعب  . ت
 .ىألقصحتى أحداث انتفاضة ا ـ، 1948الفمسطيني منذ احتالؿ عاـ 

 المحور الثاني: الدراسات المتعمقة باإلعالم والالجئين:
11. ESMER (2018م) (2): 

تيدؼ الدراسة إلى تحميؿ التمثيؿ الخطابي لممياجريف السكرييف في كسائؿ اإلعالـ 
السكرييف، آثار الخطاب اإلعالمي المضيؼ عمى المياجريف  كدراسة كاالجتماعية،الجماىيرية 

ا كصفينا ك  تـ تطبيؽ الطرؽ الكمية كالنكعية باستخداـ منيجيات  لممسح،استخدمت الدراسة نمكذجن
CL كCDA. 1.2.   مف مارس )تـ اختيار مائة مقالة رأم نشرت  كالتحميؿ،البيانات في

الصحؼ ليا أيديكلكجيات  ،مف ست صحؼ النخبة عشكائيان  ـ(2017إلى مارس  ـ2011
منيـ مناىضكف  كثالثلمحككمة )صباح كييني شفؽ كممييت(  منيا مؤيدة ثالثمختمفة، 

 لمحككمة )سكزكك كككميكريت كتركسكلك( ركزت المقاالت عمى مكضكعات متعمقة بالمياجريف،
ممارسة محادثة عبر اإلنترنت لممكاطنيف األتراؾ المؤيديف كالمعارضيف  100تـ اختيار ك 

                                                           
 أبك نقيرة، الصكرة اإلعالمية النتفاضة األقصى في الصحافة العربية. (1)

(2)  ESMER، DISCURSIVE REPRESENTATIONS OF SYRIAN MIGRANTS IN TURKISH MASS 

MEDIA AND SOCIAL MEDIA AND THE EFFECTS OF THESE MEDIA DISCOURSES ON 

SYRIAN MIGRANTS 
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( ضد الحككمة كفكخمس لمحككمة،مؤيدنا  لمحككمة عمى تكيتر كفيسبكؾ بشكؿ عشكائي )خمسكف
  نتائج:ما تكصمت اليو الدراسة مف  كأبرز
تمثيؿ المياجريف في كسائؿ اإلعالـ يتغير كفقنا لأليديكلكجية كيؤثر عمى االندماج  . أ

 االجتماعي أك الفصؿ االجتماعي لممياجريف.
الخطاب اإليجابي لممجمكعة المؤيدة لممجمكعة جعؿ المياجريف يشعركف باألماف  . ب

 كالتكامؿ.كالفخر 
 التمثيؿ السمبي اآلخر لمجماعة المعادية جعميـ يشعركف بالعزلة عف المجتمع التركي. . ت
 : (1) (م2018كردي ) .12

عربية ىدفت الدراسة إلى معرفة كيفية تناكؿ ثالث محٌطات تمفزيكنية حككمية )غير 
ي تشكيؿ ليذه القنكات ف ف ثمة دكران أذ يفترض إ لكنيا ناطقة بالعربية( لقضية المجكء السكرم،

تي آر تي التركي، دكتشيو فيميو األلماني، )كاختار الباحث تمفزيكنات رأل عاـ حكؿ ىذه القضية 
كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي لممكاقؼ ، (كىيئة اإلذاعة البريطانية بي بي سي

كاعتمد الباحث في اختيار العينة  الدراسة،كالتحميالت الصادرة عف ىذه القنكات محؿ  كاآلراء
ليو مف إ، أبرز ما تكصمت نشرة في أكقات متباينة  يفعكتـ تسجيؿ تس الشامؿ،أسمكب الحصر 

 ائج :نت
 .في تغطية أخبار المجكء األكلىرتبة لماحتمت القناة التركية ا . أ
السكرييف  الالجئيف، ما يعني أف قضية األكسطجاءت أخبار النشرة معظميا، في الثمث  . ب

 ميمة.القنكات الثالث، كىي ليست قضية ميممة كغير لدل  محكرية غير
ذ تصدر قائمة إ، كانت أكلكية النشرة بحسب المكضكعات القسـ السياسي خصكصان  . ت

 الثالث.االىتمامات في القنكات 

 :(2)(م2017دراسة خميفة ) .13
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى الكظيفة االجتماعية لكسائؿ اإلعالـ في إدارة األزمات، 
مثؿ قضية النزكح كالمجكء، كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي، كقد حدد الباحث المداخؿ 
الميمة كاألدكار المتعمقة بالمفيكـ كالعالقة االرتباطية بيف ىذه الكظيفة كمصالح كقيـ أفراد 

ضمف إطار نظرم حدد أشكاؿ كخصائص ىذه العالقة بيف كالنازحكف، مع كمنيـ الالجئكف المجت
 كؿ المفاىيـ التي تناكلتيا الدراسة، كتكصمت الدراسة لعدة نتائج منيا:

                                                           
 دراسة تحميمية -كردم، تناكؿ المحطات التمفزيكنية الناطقة بالعربية لقضية الالجئيف السكرييف (1)
 ئؿ اإلعالـ إزاء قضية النزكح كالمجكء.خميفة، الكظيفة االجتماعية لكسا (2)
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الكظيفة االجتماعية لكسائؿ اإلعالـ ذات محاكر متعددة في معالجتيا لقضية المجكء  . أ
 كاالقتصادم كالترفييي.كالنزكح ىما المحكر اإلخبارم كالسياسي 

تكفير المعمكمات كالمعارؼ كالبيانات دكف تشكيش كفؽ إعالـ مسؤكؿ مف شأنو أف يعالج  . ب
 القضية إيجابيان كيمنح صانع القرار قدرة عمى اتخاذ قرارات حكيمة كرشيدة.

تكضيح االتفاقيات كالمكاثيؽ كالتشريعات المتعمقة بحقكؽ ككاجبات الالجئ كالمجتمعات  . ت
مف شأنو  ،كاإلنسانية كالقانكنية لكسائؿ اإلعالـ المضيفة كفؽ المسؤكلية االجتماعيةكالدكؿ 

 أف يخدـ شريحة الالجئيف كيعالج معاناتيـ كالمجتمعات كالدكؿ المضيفة لالجئيف.

 :(1)(م2017دراسة السماسيري، النمس ) .14
الصكرة الذىنية لى التعرؼ عمى دكر كسائؿ اإلعالـ األردنية في تككيف إىدفت الدراسة 

كتنتمي الدراسة إلى البحكث الكصفية، حيث  ،لدل المكاطنيف األردنييف عف الالجئيف السكرييف
اعتمدت عمػػى مػػنيجي المسػػح الميػػداني كدراسة العالقات المتبادلة، كما استخدمت االسػػتبانة 

مفػردة، باالعتماد عمى نظريتيف، ىما:  400كتمثمت عينة الدراسة في  ،كأداة لجمػػع البيانػػات
كالتنػافر المعرفػي، كذلؾ لرصػػد كمعرفػػة مصػػادر تكػػكيف الصػػكرة الذىنيػػة  ،التػكازف المعرفػي

لالجئػػيف السػكرييف، كمقػدار تعػرض المبحػكثيف لكسػائؿ اإلعػالـ األردنيػة، كدكرىػا فػي تشػكيؿ 
 كرة الذىنيػة لالجئيف السكرييف، كأبرز مالمح تمؾ الصكرة. كمف نتائج ىذه الدراسة:الصػ
أسيمت كسائؿ اإلعالـ األردنية في تقديـ معمكمات حكؿ الالجئيف السكرييف، ساعدت  . أ

 يجابية.يف، تراكحت بيف السمبية كاإليبدكرىا عمى تشكيؿ صػكرة ذىنيػة عػف الالجئػيف السػكر 
ة الذىنية عف الالجئيف السكرييف بفعؿ كسائؿ اإلعػالـ األردنيػة، في تمثمت مالمح الصكر  . ب

 أف كجكدىـ تسبب في غالء األسعار، كأنيـ يضيقكف فرص العمؿ عمى األردنييف.
يجابيػػة بػػيف كثافػػة متابعػػة المبحػػكثيف لممكضػػكعات المتعمقػػة بالالجئيف إكجػػكد عالقػػة  . ت

 عمييـ. السكرييف كتأثيراتيا السمككية
 
 
 
 
 

                                                           
السماسيرم ، النمس، دكر كسائؿ اإلعالـ األردنية في تشكيؿ الصكرة الذىنية لدل المكاطف األردني عف  (1)

 الالجئيف السكرييف
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 :(1)(م2016) Elsamniدراسة  .15
األمريكي )النسخة  CNNىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف األطر التي استخدميا مكقع 

الدكلية( خالؿ تناكلو لقضايا الالجئيف كطالبي المجكء العرب، مف خالؿ البحث في خمسة أطر 
األخالقية، النتائج االقتصادية(، ساسية، ىي: )الصراع، االىتمامات اإلنسانية، المسؤكلية، أ

كتنتمي الدراسة لمبحكث الكصفية، حيث اعتمدت منيج المسح، كفي إطاره أسمكب تحميؿ 
المضمكف. كتمثمت أداة الدراسة في استمارة تحميؿ المضمكف، كفؽ عينة الحصر الشامؿ لجميع 

 خالؿ شير يناير مف العاـالمكاد اإلخبارية المتعمقة بالالجئيف العرب كطالبي المجكء المنشكرة 
. كخمصت الدراسة إلى عدة (اإلطار اإلعالمي)أما نظرية الدراسة فتمثمت في  ـ( 2016)

 نتائج، أىميا:
كاف األكثر بركزان دكف األطر األربعة األخرل، كأف استخداـ ىذا  (إسناد المسؤكلية)أف إطار  . أ

 الحككمة السكرية أك "داعش"  مثؿ:اإلطار عزا مسؤكلية أزمة الالجئيف عمى عاتؽ جيات 
تصفت اتـ استخداـ اإلطار العاـ بنسبة تفكؽ اإلطار المحدد، ما يعني أف المعالجة  . ب

بالعمكمية كالشمكلية، البعيدة عف إثارة حالة مف التعاطؼ مع الالجئيف أك طالبي المجكء، 
 إنساني.كما أظيرت النتائج أف جميع مكاد العينة تـ معالجتيا كفؽ إطار أمني كليس 

فيما يتعمؽ بالصكرة العامة لالجئيف العرب كطالبي المجكء، بينت نتائج الدراسة انتياجيا  . ت
دان لمصكرتيف اإليجابية لمنحى حيادم، حيث أف الحيادية مردىا إلى ظيكر نسب متقاربة جى 

 كالسمبية، ما أثر عمى النتيجة النيائية.

 :(2)(م2016)  Behre دراسة .16
الكشؼ عف طريقة معالجة الصحؼ األمريكية كالصينية ألزمة ىدفت الدراسة إلى 

الالجئيف السكرييف، كتنتمي الدراسة لمبحكث الكصفية، حيث اعتمدت منيج المسح، كفي إطاره 
أسمكب تحميؿ المضمكف. كتمثمت أداة الدراسة في استمارة تحميؿ المضمكف، كفؽ عينة الحصر 

 ـ(1/6/2015مف)الزمنية الممتدة  ةمدالشامؿ لجميع المكاد المنشكرة خالؿ ال
 New Yorkصحيفتي )مادة، في كؿ مف  624البالغ عددىا  ـ(30/12/2015كحتى)

                                                           
(1) Elsamni, M. A. (2016). Framing Arab Refugees in Global News, (Unpublished Master 

Thesis), The American University in Cairo, Egypt.  
(2) Behre, D. (2016). Seeking Refuge: International Media Narratives of Human Rights and 

responsibility.  
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Times األمريكية) ( كThe People daily الصينية)  إلطار )أما نظرية الدراسة فتمثمت في
 كخمصت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا: (اإلعالمي

كليف الحككمييف قائمة المصادر التي اعتمدت عمييا كمتا ؤ احتمت فئة السياسييف كالمس . أ
 New Yorkالصحيفتيف في تغطيتيا لمكضكعات الالجئيف السكرييف، كأف صحيفة 

Times .اعتمدت بشكؿ أكبر عمى المصادر الميدانية كالمكاطنيف كالالجئيف خالؿ تغطيتيا 
 (الصراع)يزىا عمى إطارم بالنسبة لألطر المستخدمة، بينت النتائج اتفاؽ الصحؼ في ترك . ب

عمى ( New York Times )ثـ "المسئكلية"، إال أنيا اختمفت مع باقي األطر، حيف ركزت
)النتائج عمى ( The People daily )، بينما ركزت صحيفة(االىتمامات اإلنسانية)إطار 

 االقتصادية(
زت عمى القضية كال الصحيفتيف تناكلتا قضية الالجئيف كفؽ مدخؿ جماعي، بمعنى أنيا رك . ت

أفردت صحيفة  )المسئكلية(ك )النتائج االقتصادية( بشكؿ جمعي، كضمف إطاريف اساسييف 
New York Times)  ) االىتمامات اإلنسانية( مساحة ليا ضمف إطار( 

 :(1)(م2015دراسة مرجان ) .17
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى 
المكاقع اإللكتركنية في اكتساب المعمكمات حكؿ قضية الالجئيف الفمسطينييف، كتأتي ىذه 

البيانات  الدراسة  ضمف البحكث الكصفية، مستخدمة منيج المسح اإلعالمي، كتـ جمع
الفمسطينية  ـ اختيار عينة عشكائية طبقية مف طمبة الجامعاتباستخداـ صحيفة االستقصاء، كت

 مدةمبحكث خالؿ ال400 قكاميا  األقصى كجامعة األزىر( الجامعة اإلسالمية، كجامعة )كىي 
 كخمصت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا: (ـ12/201410)حتى (ـ2014/11/20) الزمنية مف

عمى متابعة المكاقع  يحرصكف المبحكثيفمف 37.3%أكضحت الدراسة أف نسبة  . أ
عمى متابعتيا بدرجة منخفضة  يحرصكفبمغت نسبة مف  بينما، عاليةبدرجة  اإللكتركنية

 %3.8جدان 
عمى االنترنت في مقدمة المصادر التي يعتمد عمييا  اإللكتركنيةجاءت المكاقع  . ب

 % تمييا القنكات48.1بنسبة  الالجئيف قضيةالكتساب المعمكمات حكؿ  المبحكثكف
 16.8%. بنسبة التمفزيكنية

                                                           
مرجاف، اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المكاقع اإللكتركنية الكتساب المعمكمات حكؿ قضية  (1)

 دراسة ميدانية  –الفمسطينييف الالجئيف 



14 

الكتساب المعمكمات حكؿ  اإللكتركنيةيعتمد المبحكثكف بدرجة متكسطة عمى المكاقع  . ت
 كاف اعتمادىـ عمييا بدرجة منخفضة بينما% 38.8الفمسطينييف بنسبة  الالجئيف قضية

 . %5.3بنسبة  

 :(1)(م2015دراسة السرحان ) .18
لى التعرؼ عمى تغطية الصحؼ األردنية اليكمية لقضية الالجئيف إىدفت الدراسة 

داة استمارة تحميؿ أالسكرييف كتنتمي الدراسة إلى البحكث الكصفية، حيث اعتمدت عمى 
/ 1/9مف)الممتدة المدة خالؿ  ،المضمكف، كتمثمت عينة الدراسة في صحيفتي الرأم كالسبيؿ

 :عدة منياوتوصمت إلى نتائج  (ـ1/3/2014) -(ـ2013
 جاء الخبر الصحفي في مقدمة األشكاؿ الصحفية األخرل المستخدمة في صحؼ العينة. . أ
 سيمت الصحؼ في إبراز الجيكد األردنية كالدكلية تجاه الالجئيف السكرييف.أ . ب
كشفت ميؿ الصحؼ المدركسة استخداـ األطر كاالستماالت العقالنية لمكضكعات الالجئيف  . ت

 السكرييف بشكؿ الفت.

 :(2)(م2015دراسة الخصاونة والعنانزة )  .19
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى طبيعة التغطية اإلذاعية ألزمة الالجئيف السكرييف في 
األردف، كتنتمي لمبحكث الكصفية حيث اعتمدت عمى المنيج المسحي، كاستخدمت أداة تحميؿ 

، لمفترة الممتدة ما FMحمقة إذاعية مف برنامج "ساعة سكرية" في إذاعة يرمكؾ  34مضمكف 
تشريف ثاني مف العاـ نفسو، في حيف اعتمدت الدراسة  10ـ، إلى 2014شباط مف عاـ  17بيف 

 عمى نظرية األطر اإلعالمية. كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:
ركز البرنامج بدرجة كبيرة عمى مكضكعات الحماية كالتكعية الحقكقية، ثـ مكضكعات  . أ

البرنامج أىمية إلى المكضكعات السياسية كالدينية، كما اعتمد  كلـ يكؿً  الصحة كالتعميـ،
 البرنامج بشكؿ كبير عمى المصادر الخاصة باإلذاعة.

غمب استخداـ المقابالت كالتقارير اإلذاعية بدرجة كبيرة عمى حمقات البرنامج خالؿ  . ب
 تغطيتو لألزمة.

كما ركز عمى استخداـ االىتمامات أبدل برنامج ساعة سكرية اىتمامان باإلطار المحدد،  . ت
 اإلنسانية بشكؿ كبير.

                                                           
 غازم، التغطية الصحفية لقضية الالجئيف السكرييف في الصحؼ األردنية اليكمية (1)
 الخصاكنة، العنانزة ، التغطية اإلذاعية ألزمة الالجئيف السكرييف في األردف )برنامج ساعة سكرية(   (2)
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 :(1)(م2015دراسة حسين ) .20
تعالج الدراسة قضية الالجئيف في اإلعالـ األكركبي، حيث تركز عمى الفارًٌيف مف 
الحرب في سكريا كالعراؽ كبعض الدكؿ اإلفريقية كغيرىا باتجاه أكركبا، كاعتمدت الدراسة 

الكصؼ العممي لمتغطية اإلخبارية لقضية الالجئيف في اإلعالـ منيجية عممية تستند إلى 
براز أىدافو في معالجتو ليذه  دات الخطاب اإلعالمي كا  األكركبي كالتي تسعى إلى استقصاء ميحدًٌ
د استراتيجيات الخطاب الدعائي كاألبعاد  القضية، كنظرية "صناعة اإلذعاف"؛ التي تيحدًٌ

ـ اليمينية عمى كجو الخصكص، كدكر ميٍنًتًج ىذا الخطاب في األيديكلكجية لبعض كسائؿ اإلعال
تحديد قيـ المعالجة اإلخبارية ألزمة الالجئيف. كذلؾ مف خالؿ عينة الصحؼ لمدراسة 
)ليبراسيكف الفرنسية، كمغيار ىيرالب المجرية( كذلؾ باالعتماد عمى نظريتي األيطير الخبرية؛ 

 لى عدة نتائج أىميا:إكخمصت الدراسة 
. تنكُّع التغطية اإلخبارية لقضية الالجئيف في اإلعالـ األكركبي كأىدافيا كرىاناتيا بيف كسائؿ أ 

 اإلعالـ اليسارية.
 الفرنسية صكرة معرفيَّة كنفسيَّةن أكثر تكازننا لالجئيف. (ليبراسيكف)قدَّمت صحيفة  . ب
حيث  كالعنصرية،جاء خطاب كسائؿ اإلعالـ اليمينية )مغيار ىيرالب( ميٍشبىعنا بالكراىية  . ت

ًرًفيف، طفيمييف، منافقيف، رسمٍت  صكرة مشيطنة لالجئيف بكصفيـ غزاة، ميتىطىفًًٌميف، ميٍنحى
كصة تيثير الفزع كالخكؼ لدل يىمىة"، إرىابييف، كىي عالمات مىٍخصي  فكضكييف، متطرًٌفيف، جى

 الرأم العاـ المحمًٌي كاألكركبي

 :(2)(م2015) Yaylaci & Karakusدراسة  .21
الدراسة إلى التعرؼ عمى الطريقة التي يتـ بمكجبيا عرض قضية الالجئيف  ىدفت

السكرييف في الصحافة التركية، كتنتمي الدراسة إلى البحكث الكصفية، حيث اعتمدت عمى 
منيجي المسح كالمقارف، كفي إطاره أسمكب تحميؿ المضمكف، فيما تمثمت عينة الدراسة في 

 Cumhuriyetمؤيدة لمحككمة،  Yeni Safakتمفة )ثالث صحؼ تمثؿ تكجيات سياسية مخ
تحميؿ المضمكف،  مستقمة/ حيادية(، أما أداة الدراسة فتمثمت في استمارة Hurriyetمعارضة، 

، كفؽ عينة الحصر ـ( 2014ديسمبر 31، كحتى ـ2014يناير  1) الزمنية الممتدة مف لممدة
، كخمصت الدراسة لعدة نتائج،  الشامؿ لكؿ المكضكعات المنشكرة عف الالجئيف السكرييف

 أىميا:
                                                           

 )مكقع الكتركني( د حسيف، قضية الالجئيف في الخطاب اإلعالمي األكركبي (1)
(2) 

Yaylaci, Karakus, Perceptions and newspaper coverage of Syrian refugees in Turkey  
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تتمثؿ في اتفاؽ الصحؼ الثالث عمى تقديـ الالجئيف السكرييف ضمف مداخؿ أربعة،  . أ
 ، كتيديد.ككنيـ: ضحايا، ضيكؼ، عبء

مف أجؿ إظيار الجكانب اإليجابية  (السكرييف)فئة (  Yeni Safak)صحيفة تكظيؼ  . ب
كظفت الفئة لتكجيو انتقاداتيا فقد ألعضاء الحككمة كرئيس الدكلة، أما صحيفة المعارضة 

 لمحككمة .
 (Yeni Safak )، اختمفت الصحؼ في زكايا تناكليا، ففي صحيفة(ككباني)في فئة  . ت

 (Cumhuriyet )أماناقشت القضية تأثيراتيا السمبية عمى إيجاد حمكؿ لمقضية الكردية، 
 .مكقفان حياديان (  Hurriyet )في حيف تبنت لمحككمة،فاستغمتيا لتكجيو نقدىا 

 :(1)(م2014دراسة مييرات ) .22
لى قضايا الالجئيف السكرييف التي عرضت في التمفزيكف إىدفت الدراسة التعرؼ 

كتعد الدراسة مف  األخبار،الرسمي كقناة رؤيا الخاصة مف كجيو نظر العامميف في قطاع 
تككف مجتمع الدراسة مف جميع  بالعينة،البحكث الكصفية كالتي تعتمد عمى أسمكب المسح 

اعتمدت  العشكائية،كقد تـ اختيارىـ بالطريقة  األردني، التمفزيكفخبار في في قطاع األ العامميف
 النتائج:رز أبالدراسة عمى االستبانة ككانت 

القضايا السياسية جاءت في المرتبة األكلى مف حيث التكرارات في التمفزيكف األردني يمييا  . أ
 االقتصادية.االجتماعية ثـ 

قالب ك السكرييف عمى األكضاع االقتصادية كاالجتماعية في األردف  آثار لالجئيفكجكد  . ب
 .األردني كقناة رؤيا  التمفزيكففي  الخبر أكثر القكالب استخدامان 

الجئيف السكرييف التي طرحت في زيكف األردني كقناة رؤيا يتعامالف مع قضايا الالتمف . ت
 حيادية.خبار بحيادية في بعض القضايا كبعضيا تـ التعامؿ معيا دكف األ

 : (2) (م2010دراسة الزياني ) .23
تيدؼ الدراسة إلى معرفة مدل اىتماـ الصحؼ العربية بمعالجة قضية الالجئيف، 
كطبيعة مكاقفيا منيا، كتصنؼ ىذه الدراسة ضمف نكعية البحكث الكصفية كقد تـ استخدـ 

 الصحؼ العربية سمكب تحميؿ المضمكف كتمثؿ مجتمع الدراسة:أطاره إالمنيج المسحي كفي 

                                                           
مييرات، التغطية اإلخبارية التمفزيكنية لقضايا الالجئيف السكرييف في األردف مف كجية نظر القائميف عمى   (1)

 دراسة تطبيقية . –األخبار 
 الزياني، الصحافة العربية كقضية الالجئيف الفمسطينييف: دراسة مسحية.   (2)
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اما العينة الزمنية فقد اختار الباحث عينة عشكائية  األىراـ، األياـ(المتمثمة )القدس العربي، 
بيف الزمنية لمبحث، كالتي تقع ما  الدكرة الصناعية " كذلؾ خالؿ المدة منتظمة بأسمكب

 تي: كاآلكجاءت النتائج  ـ(30/6/2010كحتى ـ1/1/2010)
لـ تخصص لقضية  األياـ(العربي، األىراـ،  اليكمية )القدسأف الصحؼ العربية  تبيف . أ

  الدراسة.% مف المساحة الكمية لصحؼ 0،98بنسبة الالجئيف سكل 
صحيفة األىراـ عمى المرتبة األكلى بيف صحؼ الدراسة في تغطية قضية  حصمت . ب

صحيفة الالجئيف، كتالىا في المرتبة الثانية صحيفة األياـ، ككاف في المرتبة األخيرة 
 .(العربيالقدس )
% كجاء 53.75كلى، بنسبة اسية في صحؼ الدراسة المرتبة األعات السيالمكضك  احتمت . ت

ما المكضكعات االجتماعية أ% 20.41بنسبة بة الثانية المكضكعات القانكنية،في المرت
%كذلؾ لالىتماـ الكبير باألخبار كعدـ 7.91كاإلنسانية كانت في مرتبة الحقة، بنسبة 
كتحميميا كعرض المأساة التي يعيشو الالجئكف في معالجة المكضكعات المختمفة كمناقشتيا 

 المخيمات.

 :(1)(م2009دراسة عيسى، أبو نقيرة ) .24
كسػػائؿ اإلعػػالـ فػػي إمػػداد الشػباب  تؤديوىػػدفت الدراسة إلػػى التعػػرؼ عمػػى الػػدكر الػػذم 

أثير العكامػؿ الجػامعي الفمسطيني بالمعمكمػات حػكؿ قضية الالجئيف، كالتعػرؼ عمػى مػدل ت
الديمكغرافية لممبحػكثيف في درجػة اكتسػابيـ لممعرفػة حكؿ قضية الالجئيف مػف كسػائؿ اإلعػالـ. 
كتقػع الدراسة ضػػػػمف البحػػػػكث الكصفية، كتػػػػـ اسػػػػتخداـ مػػػػنيج المسػػػػح، أما أداة الدراسة فتمثمت 

في طمبة الجامعات الفمسطينية في قطاع  في صحيفة االستقصاء، في حيف تحدد مجتمع الدراسة
مبحكثان في شير )202(غزة، أمػا عف عينػة الدراسة، فتحددت في عينة طبقية عشكائية شممت 

 . كتكصمت الدراسة لعدد مف النتائج، أىميا:(ـ2008ر)أكتكب
في صدارة الكسائؿ التي يتعرض مف خالليا الشباب الجامعي لقضايا  (االنترنت) كاف . أ

 الالجئيف، تػاله التمفزيكف، ثـ اإلذاعة، في حيف جاءت الصحؼ في المرتبة األخيرة.
يتابع المبحكثكف مكضكعات متنكعة تتعمؽ بالالجئيف عبر كسػائؿ اإلعػالـ، جاء في مقدمتيا  . ب

، بينما (مظػػػاىرات التضػػػامف الدكلية)، تالىػػػا (ة الميجػػػرةتاريخ المػػػدف كالقػػػرل الفمسطيني)

                                                           
عيسى، أبك نقيرة، التعرض لكسائؿ اإلعالـ كدكره في إمداد الشباب الجامعي الفمسطيني بالمعمكمات عف  (1)

  قضية الالجئيف
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المكضػكعات التػي  فػي المركػز الخػامس، كأخيران  (المفاكضات حػكؿ قضية الالجئيف)حمت 
 تتنػاكؿ القرارات كاالجتماعات الدكلية.

 يتمتػع معظػـ المبحػكثيف بمسػتكل متكسػط مػف المعرفػة بقضية الالجئيف. . ت

 :(1)(م2009عودة )دراسة  .25
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة اتجاىات الالجئيف الفمسطينييف في مخيمات 
محافظات غزة نحك حؽ العكدة، كمكاقفيـ مف البدائؿ كالحمكؿ المطركحة بعد ستة عقكد مف 

ذلؾ كبعض المتغيرات الديمغرافية. كتقع الدراسة ضمف البحكث  المجكء، كمدل كجكد عالقة بيف
الكصفية، كتـ استخداـ منيج المسح، أما أداة الدراسة فتمثمت في صحيفة االستقصاء، في حيف 
تحدد مجتمع الدراسة لالجئيف الذيف يقطنكف مخيمات محافظات غزة الثمانية، كتـ اختيار عينة 

 . كتكصمت الدراسة لعدد مف النتائج، أىميا:( مبحكث600شممت ) طبقية عشكائية
 % مف المبحكثيف عمى أف حؽ العكدة مقدس كال يمكف التفريط فيو.94.3كافؽ  . أ
 % مف المبحكثيف عف تمسكيـ بقكة بحقيـ بالعكدة لبمداتيـ في فمسطيف  97.0أعرب نحك  . ب
ف %عمى أف أصحاب حؽ العكدة لفمسطيف التاريخية: ىـ كؿ الالجئي94.7كافؽ نحك  . ت

 باء.لتي مف بعدىـ، فيك حؽ يتكارثو األبناء عف اآلالفمسطينييف، كساللتيـ ا

 :(2)(ـ2008دراسة أبو شاويش، ) .26
ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر كسائؿ كأساليب االتصاؿ في تشكيؿ اتجاىات الالجئيف 

. كتقع الدراسة ضمف البحكث الكصفية، (اإلسرائيمي) –الفمسطينييف نحك قضايا الصراع العربي
( فرد مف الالجئيف 600عينة مككنة مف ) اجراؤىا عمىكتـ كاستخدمت منيج المسح، 

، كندا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، قطر )أمريكا دكؿ عربية كغربية ىي: 9الفمسطينييف، في 
عد المكاجيات الذم شيد تصا (ـ2007يكنيك)كذلؾ خالؿ شير  (اإلمارات، السعكدية، مصر

في قطاع غزة قبؿ أف تسيطر األخيرة عمى قطاع غزة. كمف أىـ  كحماس( حركتي )فتحبيف 
 النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، اآلتي:

في الشتات بحؽ العكدة، برغـ اختالؼ بيئاتيـ الجغرافية تمسؾ الالجئكف الفمسطينيكف  . أ
 كتنكعيـ الثقافي كاأليديكلكجي.

                                                           
 دراسة ميدانية  عكدة، اتجاىات الالجئيف الفمسطينييف في مخيمات محافظات غزة نحك حؽ العكدة: (1)
أبك شاكيش، دكر كسائؿ كأساليب االتصاؿ في تشكيؿ اتجاىات الالجئيف الفمسطينييف نحك قضايا الصراع      (2)

 )اإلسرائيمي(. -العربي
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المبحكثيف، أف كسائؿ اإلعالـ الفمسطيني كانت سببان ميمان في  % مف85أجمع حكالي  . ب
 الفمسطيني. –تعميؽ حالة االنقساـ الفمسطيني 

كالفضائيات لمتابعة كؿ ما )االنترنت( يعتمد الالجئكف الفمسطينيكف بالدرجة األكلى عمى  . ت
 .(اإلسرائيمي)يتعمؽ بقضايا الداخؿ الفمسطيني، كمسار الصراع العربي 

 دراسة من الدراسات السابقة:موقع ال
 بعد استعراض الدراسات السابقة وأىم النتائج التي توصمت إلييا، يتضح ما يمي:

جميع الدراسات السابقة تقع ضمف البحكث الكصفية، ككظفت معظميا مناىج المسح  .1
كدراسة حسيف  اإلعالمي كدراسة العالقات المتبادلة، إضافة إلى منيج تحميؿ الخطاب

تحميؿ المضمكف، المقارنة، )(، كما سجمت تنكعنا في األساليب المستخدمة، مثؿ: ـ2015)
مف الدراسات السابقة، في  ( كتتشابو الدراسة الحالية مع الكثيرمسح جميكر كسائؿ اإلعالـ

ككنيا دراسة كصفية، تعتمد عمى مناىج المسح، كأساليب تحميؿ المضمكف كالمقارنة 
 المنيجية.

ابقة استخدمت استمارة تحميؿ المضمكف، كبذلؾ تتشابو مع الدراسة بعض الدراسات الس .2
ـ( التي 2015الحالية. كما أف عددان مف الدراسات كظؼ أكثر مف أداة، كدراسة حسيف )

ـ( التي استخدمت تحميؿ المضمكف 2008استخدمت تحميؿ الخطاب، كأبك شاكيش )
 كاالستقصاء.

إلطار اإلعالمي كإطار نظرم ليا، كدراسة استخدمت غالبية الدراسات السابقة نظرية ا .3
ـ(، 2015ـ(، كدراسة الخصاكنة كالعنانزة )2016) Behreـ(، كدراسة 2016السمني )

ـ( 2017ذعاف، أما النمس )نظرية صناعة اإل ـ(2015فيما استخدمت دراسة حسيف )
 فكظفت نظريتي التكازف كالتنافر المعرفي.

(، Karakusسة، فمنيا ما تناكؿ الصحؼ التركية )تعدد الجيات اإلعالمية الخاضعة لمدرا .4
كمنيا ما تناكؿ الخاطب اإلعالمي األكركبي )حسيف(، كمنيا ما تعرض لمصحؼ األردنية 

(. كتتشابو الدراسة مع Berher)السرحاف(، كمنيا مف عالج الصحؼ األمريكية كالصينية )
العرب في الصحؼ  بعض الدراسات السابقة، في ككنيا تسعى لمعرفة صكرة الالجئيف

 العربية كالتركية، أم تمؾ الدكؿ التي يتكافد عمييا الالجئكف بكثرة.
ما تناكؿ دراسة محددات الخطاب تنكع مداخؿ دراسة قضية الالجئيف العرب، فمنيا  .5

عالمي )حسيف(، كمنيا ما بحث في طبيعة التغطية الصحفية لالجئيف العرب، كما اإل
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زمة الالجئيف، كلكحظ ىنا قمة الدراسات ة الصحؼ ألحدل الدراسات عمى معالجركزت إ
 التي تتناكؿ صكرة الالجئيف العرب في الصحؼ اإللكتركنية، كىي ما تختص بو الدراسة.

لـ تتناكؿ أم مف الدراسات السابقة مكضكع صكرة الالجئيف العرب في الصحؼ العربية  .6
ى لمكشؼ عف الصكرة المستخدمة كالتركية، كىك ما تتميز بو الدراسة الحالية، في ككنيا تسع

زمنية حديثة نسبينا لـ تدخؿ في إطار  مدةفي الصحؼ اإللكتركنية التركية كالعربية، خالؿ 
 عينة أم دراسة.

 حدود اًلستفادة من الدراسات السابقة:
 استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في مجاالت مختمفة أىميا:

 المناسبة ليا.التعرؼ عمى مناىج الدراسة كالعينات  .1
 صياغة تساؤالت الدراسة بشكؿ عممي يحقؽ األىداؼ التي تسعى إلييا. .2
 الجكانب التي تحتاج إلى استكماؿ. كتحديدمشكمة الدراسة،  تحديدساعدت في االقتراب مف  .3
 المستخدمة التي اعتمدت عمييا  البحثيةاالستفادة مف المناىج كاألدكات  .4
 .العمميةاسات السابقة، كمصادرىا االستفادة مف اإلطار المعرفي لمدر  .5
النتائج بشكؿ  تفسير، كنتائج الدراسة الحالية، بما يضمف السابقة المقارنة بيف نتائج الدراسات .6

 أكثر عمقان.

 ثانيا: اًلستدًلل عمى المشكمة:
مف خالؿ متابعة الباحثة لألحداث التي تعصؼ ببعض الدكؿ العربية، كما نتج عنيا 

كاحدة مف أكبر مصدرم الالجئيف  -سكرية–مف حاالت لجكء كنزكح كبيرة، جعمت مف بعضيا 
في العالـ خالؿ العقد الحالي. كبعد االطالع عمى عدد مف التقارير الصادرة عف مفكضية شؤكف 

مـ المتحدة، نبع اإلحساس لدل الباحثة بضركرة دراسة صكرة الالجئيف الالجئيف التابعة لأل
العرب في الدكؿ المضيفة، خاصة كأف تقارير تتحدث عف تفاكت في نظرة بعض الدكؿ 
لمقضية، ما يرتد بالتأكيد عمى إعالميا، كبالتالي مكاطنييا. كمف المعركؼ أف تركيز كسائؿ 

ره في االستجابة لتمؾ األزمات اإلنسانية كالتفاعؿ معيا، اإلعالـ عمى أزمات الالجئيف يسيـ بدك 
بالتالي إسياميا في تسميط الضكء عمى معاناتيـ، ما يعزز فرص تقديـ المساعدة المقدمة ليـ، 

ولمتعرف عمى زوايا وابعاد المشكمة، إضافة الى أك حتى إيجاد حمكؿ جذرية لمعاناتيـ. 
 ة دراسة استكشافية: صياغتيا بشكل صالح لمدراسة، أجرت الباحث



21 

الصحؼ اإللكتركنية التركية، اختالؼ تناكؿ : قامت الباحثة عمى مالحظة المرحمة األولى
 القضية.ىذه لمكضكع الالجئيف العرب كطريقة تفاعميا مع كاألردنية، كالمبنانية، 

ية بحيث تضمنت تصنيؼ الصحؼ االلكتركنية الصالحة لمدراسة االستكشاف المرحمة الثانية:
 سارت كفؽ المعايير اآلتية:

  تنكع سياسات الدكؿ تجاه القضية 
  درجة المتابعة كاالىتماـ 
  عمى المكقع  (أرشيفي)كجكد نسخة كرقية، كنظاـ 

األردنية، كالنيار المبنانية، صباح  )الدستكر كىي:عدد مف الصحؼ  كقد تـ اختيار  
 6مف صحؼ الدراسة، بحيث اختارت الباحثة عينة عشكائية منتظمة كقد تـ اختيار  ،(التركية

بكاقع عدديف مف كؿ شير كبمغت األعداد التي أجريت عمييا الدراسة ، ـ2017أشير مف عاـ 
  اًلستكشافية:وفيما يمي أىم نتائج الدراسة مف كؿ صحيفة.  عددان  12عددا، بكاقع  36
كاف أكثرىا في مكضكعا،  115بمغ عدد مكضكعات الالجئيف العرب في صحؼ الدراسة  .1

%، ثـ النيار 23.7%، تمتيا الدستكر األردنية بنسبة 56صحيفة صباح التركية بنسبة 
 %20.3المبنانية بنسبة 

كقد كانت سمة ضحايا صكرة إيجابية لالجئيف العرب بشكؿ عاـ،  صحؼ الدراسةرسمت  .2
 الحركب ىي السمة األبرز لالجئيف العرب في صحيفة صباح التركية.

فكانت بنسبة المقدمة في المكضكعات االقتصادية  التركية جاءتاح يفة صبفي صح .3
%( كالمكاضيع اإلنسانية بنسبة 29.5%( أما المكاضيع السياسية كانت بنسبة )34)

فيما جاء فف الخبر الصحفي  %،7،3%( أما المكاضيع األمنية فكانت بنسبة 12،5
 .% 50,3بالمقدمة بنسبة 

فيما جاءت % 40جاءت المكضكعات االقتصادية بنسبة  (الدستكر األردنية) في صحيفة .4
% كاألمنية 9%، أما المكاضيع اإلنسانية جاءت بنسبة 22,4المكاضيع السياسية بنسبة 

 . %57،3بنسبة الصدارة فكاف في  جاء فف التقرير الصحفي كقد %. 9بنسبة 
% أما 36،5في صحيفة نيار المبنانية جاءت المكاضيع االقتصادية بالمقدمة بنسبة  .5

% أما المكاضيع اإلنسانية كانت بنسبة 35نسبة عمى  المكاضيع السياسية فقد حازت
 .% 44،2كقد جاء فف المقاؿ الصحفي بنسبة  %،4بنسبة  % كاألمنية11،7

  



22 

 ثالثا: مشكمة الدراسة:
رة الالجئيف العرب كسماتيا كما تتمثؿ مشكمة الدراسة في محاكلتيا التعرؼ عمى صك 

الصحؼ االلكتركنية العربية كالتركية، مف خالؿ تبياف المكضكعات التي تحظى  تعرضيا
لى الكشؼ عف إباىتماميا، كاتجاىاتيا، كعناصر ابرازىا، كمصادرىا، كقكاىا الفاعمة، إضافة 

 أكجو الشبو كاالختالؼ بيف الصحؼ في الصكرة التي ترسميا عف الالجئيف العرب.

 رابعا: أىمية الدراسة:
 الحاصمة في المنطقة العربية.السياسية كالجيكسياسية لمكضكع كارتباطو بالتغيرات حداثة ا .1
فيي تزيد أىمية الدكر اإلعالمي في تناكؿ قضايا الالجئيف كتشكيؿ صكرة إعالمية عنيـ  .2

مف اىتماـ المجتمع كالمؤسسات، عبر االستجابة لالزمات كالتفاعؿ معيا كتعزيز امكانيو 
 ليـ.تكفير فرص المساعدة المقدمة 

 .قمة الدراسات العربية كالفمسطينية التي تناكلت المكضكع .3
قمة الدراسات التي حممت مضمكف الصحؼ االلكتركنية العربية كالتركية، كقارنت بينيما،   .4

 في قضايا مثؿ قضية الالجئيف.

 خامسا: أىداف الدراسة:
يتجسد ىدؼ الدراسة الرئيس في التعرؼ عمى صكرة الالجئيف العرب في الصحؼ اإللكتركنية 

 العربية كالتركية، كيتفرع عنو مجمكعة مف األىداؼ الفرعية، كفؽ اآلتي:
 الدراسة بقضية الالجئيف العرب. مكاقعبياف مدل اىتماـ  .1
 الدراسة. مكاقعالتي ركزت عمييا  مكضكعات الالجئيف العربالتعرؼ عمى  .2
 الدراسة. مكاقعالكشؼ عف مصادر مكضكعات الالجئيف العرب في  .3
 الدراسة. مكاقعتحديد القكل الفاعمة في قضية الالجئيف العرب في  .4
 الدراسة نحك قضية الالجئيف العرب. مكاقعتحديد اتجاىات  .5
 الدراسة. مكاقعف العرب في كشؼ سمات صكرة الالجئي .6
 الدراسة مع مكضكعات الالجئيف العرب. مكاقعرصد األشكاؿ الصحفية التي استخدمتيا  .7
 مكاقعبراز كالتدعيـ المستخدمة في عرض مكضكعات الالجئيف العرب في بياف عناصر اإل .8

 الدراسة.
 الدراسة. مكاقعصكرة الالجئيف العرب بيف في رصد أكجو الشبو كاالختالؼ  .9
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 : تساؤًلت الدراسة:سادساً 
تتمحكر مشكمة الدراسة حكؿ تساؤؿ رئيس، يتمثؿ في الصكرة التي رسمتيا الصحؼ اإللكتركنية 

 لالجئيف العرب؟ كانبثؽ عف ىذا التساؤؿ، مجمكعة أخرل فرعية، عمى الكجو اآلتي:
 الدراسة بقضايا الالجئيف العرب؟ ما مدل اىتماـ مكاقع .1
 الدراسة؟ مكاقععرب التي تناكلتيا ما مكضكعات الالجئيف ال .2
 التي اعتمدت عمييا مكاقع الدراسة في رسـ صكرة الالجئيف العرب؟ لصحفيةما المصادر ا .3
 ما المصادر األكلية التي اعتمدت عمييا مكاقع الدراسة؟ .4
 ما القكل الفاعمة كما ابرزتيا مكاقع الدراسة مع مكضكعات لالجئيف العرب؟  .5
 قضية الالجئيف العرب في مكاقع الدراسة؟ما اتجاىات مكضكعات  .6
 ما سمات صكرة الالجئيف العرب في مكاقع الدراسة؟ .7
 ما األشكاؿ الصحفية المستخدمة مع مكضكعات الالجئيف العرب في مكاقع الدراسة؟ .8
 مكاقععرض مكضكعات الالجئيف العرب في كالتدعيـ المستخدمة في ما عناصر اإلبراز  .9

 الدراسة؟
 في صكرة الالجئيف العرب في مكاقع الدراسة؟ما أكجو الشبو كاالختالؼ  .10

 الدراسة:منيجية : سابعاً 
 نوع الدراسة: .1

تعتبر الدراسة، مف الدراسات الكصفية التي تستيدؼ "تصكير كتحميؿ كتقكيـ خصائص 
صفة التحديد، كذلؾ بيدؼ الحصكؿ عمى معمكمات  مجمكعة معينة أك مكقؼ معيف تغمب عميو

. لذلؾ فإف الدراسة تسعى إلى تكظيؼ المنيج العممي لمتعرؼ عمى (1)كافية كدقيقة عنيا"
األكصاؼ الدقيقة لمظاىرة المراد تحميميا، كىي: صكرة الالجئيف العرب كما تقدميا الصحؼ 

الكيفية التي يتـ بيا عرض صكرة اإللكتركنية العربية كالتركية، كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى 
 الالجئيف في صحؼ الدراسة.

 مناىج الدراسة: .2
ٍيف أساسييف، ىما:  اعتمدت الدراسة عمى منيجى

يساعد في الحصكؿ عمى  منظمان  عمميان  كذلؾ باعتباره "جيدان : الدراسات المسحية منيج . أ
، كفي إطاره استخدمت الباحثة أسمكب (2) ة المدركسةعمكمات كالبيانات الخاصة بالظاىر الم

                                                           
 (.131حسيف، بحكث اإلعالـ، )ص (1)
 (.145المرجع السابؽ، ص) (2)
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في مجاؿ دقة  ميمةتحميؿ المضمكف، بشقيو الكمي كالكيفي، إذ يعد مف اإلجراءات ال
التحميالت عمى أساس أنو يكضح األبعاد الخفية لمادة المحتكل، كما أنو يعكس صفاتيا 

مستقبؿ،  كذلؾ األساس في دراسة األثر الذم يحدثو المحتكل عمى ال دكاتجاىاتيا، كالتي تع
 .بيدؼ رصد صكرة الالجئيف العرب كما تقدميا الصحؼ العربية كالتركية

كييدؼ إلى "دراسة العالقات بيف الحقائؽ التي تـ منيج دراسة العالقات المتبادلة:  . ب
الحصكؿ عمييا بيدؼ التعرؼ عمى األسباب التي أدت إلى حدكث الظاىرة، كالكصكؿ إلى 

ف عممو لتغيير الظركؼ كالعكامؿ المحيطة بالظاىرة في استنتاجات كخالصات لما يمك
أسمكب المقارنة المنيجية،  كفي إطار ىذا المنيج استخدمت الباحثة .(1)اإليجابي" االتجاه

الذم يستخدـ عندما يمجأ الباحث إلى المكازنة أك المضاىاة بيف حالتيف مختمفتيف ، كتحدثاف 
الباحثة لمكشؼ عف حدكد االتفاؽ  كظفتو. كفي الدراسة الحالية، (2)في السياؽ الطبيعي

 كاالختالؼ بيف صحؼ الدراسة.
 أدوات الدراسة: .3

: استخدمت الباحثة استمارة تحميؿ المضمكف كأداة لجمع كتصنيؼ استمارة تحميل المضمون
االستكشافية، التي البيانات كالمعمكمات، حيث أعدتيا مستفيدةن مف الدراسات السابقة، كالدراسة 

أجرتيا عمى عينة مف صحؼ الدراسة. كاستمارة تحميؿ المضمكف تشتمؿ عمى مجمكعة مف 
الفئات، التي ىي عبارة عف "مجمكعة مف التصنيفات أك الفصائؿ يعدىا الباحث طبقنا لنكعية 
المضمكف كمحتكاه، كىدؼ التحميؿ، لكي يستخدميا في كصؼ ىذا المضمكف كتصنيفو بأعمى 

ة ممكنة مف المكضكعية كالشمكؿ، كبما يتيح إمكانية التحميؿ كاستخراج النتائج بأسمكب نسب
 . كقد اشتممت عمى الفئات اآلتية:(3)سيؿ كميسكر"

 (: ؟أوًًل: فئات المضمون )ماذا قيل
 ، كتشمؿ:فئة الموضوعات .أ 

 حداث المتعمؽ بقضية الالجئيف كتشمؿ: : تتناكؿ الشأف السياسي كاألسياسية .1
: ىي مكاقؼ الدكؿ كالييئات كالمؤسسات كاألحزاب المحمية كالدكلية، المواقف السياسية .1.1

اتجاه قضية الالجئيف بما يشمؿ التحركات السياسية كالمفاكضات كالمقاءات 
 كاالجتماعات.

                                                           
 (.147حسيف، بحكث اإلعالـ، )ص (1)
 (.129األسس كالمبادئ، )صمزاىرة، بحكث اإلعالـ:  (2)
 (.  265حسيف، بحكث اإلعالـ، )ص (3)
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في البمد المضيؼ مثؿ اتفاقيات  كىي قضايا متعددة تخص الالجئيف :قضايا المجوء .1.2
كميا الالجئكف في البمد المضيؼ، كازمة التمكيؿ الدكلي المجكء، كالضغكط التي يش

لالجئيف، كطرح قضية التكطيف لالجئيف مف قبؿ المؤسسات الدكلية كما ترتب عمييا 
 مف تخكفات شعبية مف تكطينيـ.

 : ىي المكضكعات التي تتناكؿ الجانب األمني لقضية الالجئيف العرب كتشمؿ:أمنية .2
رىاب في البمد : تتيديد حالة السمم المجتمعي .2.1 تعمؽ ب المخاكؼ مف أعماؿ عنؼ كا 

المضيؼ مف قبؿ الالجئيف أك العكس مثؿ تيديد كاستخداـ سالح بحؽ الالجئيف مما 
طالؽ النار  يؤدم لزيادة معدالت التمييز العنصرم كالتعصب، أك التعرض لمخطر كا 

 أثناء تيريب الالجئيف، إضافة لالحتجاجات كالتظاىرات مف قبؿ الالجئيف.
: ىي إجراءات يتخذىا البمد المضيؼ عند الحاجة، مع الالجئيف اجراءات وتدابير أمنية .2.2

مثؿ االعتقاالت كا غالؽ الحدكد، أك حماية الجيش لمخيمات الالجئيف، كمعالجة 
 كراء التطرؼ. جتماعية باعتبارىا السبب الرئيسالمشاكؿ االقتصادية كاال

 الالجئيف مف منظكر اقتصادم كتشمؿ: ىي المكضكعات التي تتناكؿ قضية اقتصادية: .3
: كىي التغييرات التي طرأت عمى اقتصاد البمد المضيؼ لالجئيف مثؿ أعباء اقتصادية .3.1

استنزاؼ مكازنو الدكلة مع تزايد االحتياجات اليكمية المعيشية لالجئيف كمشاكؿ اإلقامة 
 كنفقاتيا.

كاء مف جيات : كىي المساعدات التي تصؿ لالجئيف سمساعدات محمية ودولية .3.2
بيدؼ تحسيف  عمؿ( –تعميـ  –صحة  –)معكنات غذائية  :مثؿ ك دكليوأمحمية 

 أكضاعيـ كحؿ مؤقت لحيف إيجاد حمكؿ دائمة لمشكمتيـ. 
كيقصد بيا المكضكعات التي تتناكؿ قضية الالجئيف مف جانب إنساني عاطفي،  إنسانية: .4

 ـ، كأنماط تفاعالتيا االجتماعية. يبرز حجـ معاناتي
يعيش الالجئكف أحكاالن اجتماعية صعبة، حيث يعاني أكثرىـ بسبب : معاناة اجتماعية .4.1

تضاعؼ مستكل انعداـ ك  التعميمية،كسكء المرافؽ الصحية كالمؤسسات  المدقع، الفقر
نتيجة  حصيمة سمبيةيتاـ كالمشرديف كالتي تمثؿ األك  الميمشيفلألطفاؿ األمف الغذائي 

بشكؿ كبير كصعكبة اندماجيـ في المجتمعات  لألمراضتعرضيـ ك  التعميـفقدانيـ 
 المضيفة.



26 

ىي مجمكع مشاعر تيدد الالجئيف مف ناحية مالية كنفسية كعاطفية،  تيديد نفسي: .4.2
تتمثؿ بالخكؼ مف االختطاؼ، أك تحكؿ الخطاب ضد الالجئيف مف الدعـ الى االتياـ، 

 كفقداف األمؿ بالعكدة إلى الكطف، تفاقـ مشاعر الحيرة كاأللـ بشأف المستقبؿ.
 كحقكقيـ مف منظكر قانكني: : ىي المكضكعات التي تتناكؿ قضية الالجئيفقانونية .5

: كيشمؿ االتفاقات الدكلية المكقعة بالخصكص، كالقكانيف القانون الدولي واإلنساني .5.1
 الصادرة تجاه القضية بشكؿ عاـ، كداخؿ الدكؿ المستضيفة بشكؿ خاص.

 يف اإلقامة كغيرىا  مف مف حقكؽ خاصة بالالجئيف بقكان: ما يتضحقوق الالجئين .5.2
 رل بخالؼ ما سبؽ.: أم مكضكعات أخأخرى .6

 فئة اتجاه الموضوعات، وتشمل: .ب 
 اتجاه يعبر عف معالجة صحفية متحيزة ضد/أك ترفض كجكد الالجئيف العرب.سمبي:  .1
 اتجاه يعبر عف معالجة صحفية متكازنة تجمع ما بيف السمبي كاإليجابي.متوازن:  .2
 اتجاه يعبر عف معالجة صحفية متعاطفة مع الالجئيف العرب.إيجابي:  .3

كىيي الكسيمة التيي تحصؿ مف خالليا الصحيفة عمى المعمكمات المصادر الصحفية: فئة  .ج 
 كتنقسـ إلى:

اإلعالمية  الكسيمة لحساب تعمؿ التي الداخمية المصادر كىي المصادر الذاتية )الداخمية(: .1
خارجيا  أك المدينة نقؿ كتغطية كالقضايا الميمة التي تحدث داخؿك  ميمتيا جمع  كتككف 

كتنقسـي إلى
(1): 

: ىك الذم تعيد اليو ميمة تغطية األخبار كاألنشطة التي تحدث المندوب الصحفي .1.1
 داخؿ المدينة التي تصدر فييا الصحيفة أك المؤسسة اإلعالمية.

 ليس كىكأجر فة مقابؿ لمصحي الكقت بعض يعمؿ شخص كىك: كاتب مصاحف .1.2
 .(2)في جيازىا التحريرم ان عضك 

ليو عممية جمع كنقؿ األخبار التي تحدث خارج إ: كىك الذم تعيد الصحفيالمراسل  .1.3
ذا كانت إالمدينة التي تصدر بيا الصحيفة أك المؤسسة اإلعالمية، بصرؼ النظر عما 

 ك المؤسسة اإلعالمية أك خارجيا. أالمدينة داخؿ حدكد الدكلة التي تعمؿ بيا الصحيفة 

                                                           
 (71شمبي، الخبر الصحفي كضكابطو اإلسالمية )ص  (1)
 (146عبد المجيد كعمـ الديف، فف التحرير الصحفي ) (2)
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عمييا  تعتمد، التحرير ىيئة مف خارج المصادرتمؾ ىيي  المصادر العامة )الخارجية(: .2
خبار كالمعمكمات بمقابؿ أك دكف في الحصكؿ عمى اال المؤسسة اإلعالمية الصحيفة أك

، كليس لممؤسسة أك الصحيفة سيطرة عمييا، ككنيا ال تعمؿ لحسابيا في المقاـ قابؿم
 لى:إكتنقسـ  .(1)األكؿ
يكنايتد  برس،نسية أسكشيتدعالمية )ركيترز، الفر ركات ش كىي: نباء العالميةوكاًلت األ  .2.1

كبيرة مف  شبكة كتستخدـاألخبار كنقميا  الستقباؿتقنية كاسعة  إمكانات كتمتمؾ( برس
المراسميف لجمع األخبار مف عدد كبير مف دكؿ العالـ ، مستعينة بعدد كبير مف 

 .(2)ئيس لتحرير ىذه المكاد اإلخباريةالمحرريف في المركز الر 
: كىي مطبكع دكرم يصدر بصفة منتظمة، كتحت عنكاف ثابت، عربية وأجنبية صحف .2.2

ة كالثقافية كتنشر األخبار كالمكضكعات السياسية كاالجتماعية كالرياضية كاالقتصادي
 .(3)كتشرحيا كتعمؽ عمييا

المتاحة عمى الشبكة العالمية العنكبكتية ( )الكيب: كىي كؿ المكاقع مواقع الكترونية .2.3
 )انترنت(

: كتشمؿ الكثائؽ كالكتب كالجرائد كالمجالت كالمطبكعات كاألبحاث المصادر الوثائقية .2.4
 كاإلصدارات الخاصة، كالتقارير كالبيانات كالدراسات، بما يشمؿ كسائؿ اإلعالـ.

 عف مصدرىا. دكف اإلفصاحمف  : ىي المادة الصحفية التي تنشرمجيولة المصدر .2.5
 .سبؽأم مصادر خالؼ ما أخرى:  .2.6

، (4)شخاص كالجيات كالييئات كالمسؤكليف كشيكد العياف: كتشمؿ األالحية المصادر .3
 كتنقسـ:

 مصادر أولية: .3.1
كىي المصادر التي تشير لجيات رسمية كالرئاسة، المصادر الرسمية:  .3.1.1

 ، كتشمؿ اآلتي:(5)كالحككمات، كالكزارات، كالدكؿ، كالمنظمات الدكلية

                                                           
 (109نصر، عبد الرحمف، التحرير الصحفي في عصر المعمكمات الخبر الصحفي )ص  (1)
 ( 66نباء المعاصرة: النشأة كالتطكر كالدكر كالفعاليات )ص إماـ، عزت، ككاالت اال (2)
 (9خميؿ، اإلعالـ الصحفي )ص (3)
 (.35عبد الغفكر، دكر المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية حكؿ حصار غزة )ص (4)
 (36المرجع السابؽ، )ص (5)
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كىي التي تعبر عف المكقؼ الرسمي لمدكلة التركية،  :مصادر تركية .3.1.1.1
 سكاء الرئاسة أك الناطقيف باسميا، أك الحككمة بمختمؼ كزاراتيا.

: كىي التي تعبر عف المكقؼ الرسمي لمدكلة المبنانية، مصادر لبنانية .3.1.1.2
 سكاء الرئاسة أك الناطقيف باسميا، أك الحككمة بمختمؼ كزاراتيا.

تعبر عف المكقؼ الرسمي لممممكة األردنية،  : كىي التيمصادر أردنية .3.1.1.3
 سكاء الرئاسة أك الناطقيف باسميا، أك الحككمة بمختمؼ كزاراتيا.

: المصادر التي تعبر عف المكقؼ الرسمي ألم دكلة مصادر عربية .3.1.1.4
  .التي تصدر بيا الصحيفةما عدا الدكلة عربية، 

لمدكؿ : المصادر التي تعبر عف المكقؼ الرسمي مصادر غربية .3.1.1.5
كالحككمات الغربية، بما يشمؿ الكاليات المتحدة األمريكية، كاالتحاد 

 األكركبي، كأم دكلة غير عربية.
: المصادر التي تعبر عف ىيئات كاألمـ المتحدة، منظمات دولية .3.1.1.6

كالمفكضية العامة لحقكؽ اإلنساف، أك المفكضية العامة لالجئيف، كأم جسـ 
 أممي لو صفة معترؼ بو. 

: المصادر التي تعبر عف جيات غير رسمية، غير الرسمية المصادر .3.1.2
كالمنظمات غير الحككمية كمجمكعات المجتمع المدني كالمنظمات الحقكقية 

 كاألكاديمية، كالشخصيات كالخبراء كشيكد العياف كتنقسـ إلى:
مصادر تركية غير رسمية كاألحزاب كالييئات : تركية جيات .3.1.2.1

 كالشخصيات، كغيرىا.
: أم مصادر لبنانية غير رسمية كالييئات كالشخصيات، ةلبناني جيات .3.1.2.2

 كغيرىا.
مصادر أردنية غير رسمية كاألحزاب كالييئات  جيات أردنية: .3.1.2.3

 كالشخصيات، كغيرىا.
: مصادر عربية غير رسمية كاألحزاب كالييئات عربية جيات .3.1.2.4

 كالشخصيات، كغيرىا.
: مصادر غربية غير رسمية كاألحزاب كالييئات غربية جيات .3.1.2.5

 كالشخصيات، كغيرىا. 
 .عيان وشيود ًلجئون  .3.2
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كتيتـ بالكشؼ عف األفراد كالجيات كالدكؿ ذات األدكار المركزية في  :فئة القوة الفاعمة .د 

 ظيرتيا الصحؼ، كتشمؿ:أمكضكعات الالجئيف كما 
كىي عضك بمجمكعة )االقتصادات : مف أىـ دكؿ منطقة الشرؽ األكسط، الحكومة التركية .1

في العالـ( انتقمت البالد مف النظاـ البرلماني إلى الرئاسي بعد االنتخابات الرئاسية  ةالرئيس
 ردكغاف.أكالبرلمانية التي شيدتيا البالد، برئاسة رجب طيب 

كىي الحككمة الثانية التي يرأسيا سعد الديف الحريرم، صدرت مراسيـ  الحكومة المبنانية: .2
 . ـ2016كانكف األكؿ  18شكيميا في ت

: ىي السمطة التنفيذية التي تضـ جميع الكزارات كالدكائر العامة لممممكة الحكومة األردنية .3
يرأسيا حاليان عمر الرزاز، كالذم جاء خمفان لحككمة ىاني الممقي بعدما شيد الشارع األردني 

 دت إلى اإلطاحة بحككمة الممقي.أاحتجاجات كاسعة 
 المعارضة، وتشمل:أحزاب  .4

تتمثؿ بحزب الشعب الجميكرم، حزب الخير كحزب السعادة اإلسالمي كالحزب تركيا:  .4.1
 . (التغيير  ب)ضركرةالديمقراطي، يجمعيا برنامج عمؿ يتمثؿ 

، ىك تحالؼ سياسي ثار عمى الكجكد السكرم في لبناف بعد آذار 14لبنان: تحالف  .4.2
ميركا كالسعكدية أم، كتمقى الدعـ مف فرنسا ك اغتياؿ رئيس الكزراء األسبؽ رفيؽ الحرير 

 كاألمـ المتحدة.
: ىك جماعة لبنانية شيعية إسالمية مسمحة كحزب سياسي مقره في لبناف، حزب هللا .4.3

 يترأس الجماعة أمينيا العاـ حسف نصر هللا. 
: الييئات المحمية كالحزبية األردنية، ىي عنصر مف عناصر النظاـ الديمقراطي األردن .4.4

حكـ، كمؤسسة مف مؤسساتو في المجتمع، تقكـ بعمميات التنظيـ كالتعبئة في ال
 كالتحريؾ كبمكرة الكعي السياسي لمشعب.

: بما يشمؿ مجمس األمف كمجمس حقكؽ اإلنساف، كغيرىا مف الييئات التابعة األمم المتحدة .5
 ليا مثؿ مفكضيات الالجئيف كاليجرة.

دكلة أكركبية، ييتـ بالتنسيؽ  27سي يجمع : ىك اتحاد اقتصادم كسيااًلتحاد األوروبي .6
كالتعاكف المشترؾ في صياغة السياسات االقتصادٌية، كالسياسٌية، كالحقكقٌية، كالصحٌية، 

 .(1)كالسياسات الخارجٌية كاألمف لالتحاد بشكؿ كامؿ
                                                           

 محمد مركاف، دكؿ االتحاد األكركبي، )مكقع الكتركني( (1)
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أمريكا: ىي دكلة كجميكرية دستكرية اتحادية )فيدرالية( في أمريكا الشمالية تتككف مف  .7
 كالية، أمريكا ىي ثالث دكؿ العالـ مف حيث عدد السكاف.خمسيف 

ىي دكلة تقع في   ركسيا: ركسيا، المعركفة رسميان باسـ االتحاد الركسي أك ركسيا االتحادية  .8
 كياننا اتحادينا.  83شماؿ أكراسيا، ذات حكـ جميكرم بنظاـ شبو رئاسي تضُـّ 

محافظة، عاصمتيا  14زية، مؤلفة مف الحككمة السكرية: ىي دكلة عربية تعد جميكرية مرك .9
 كأكبر مدنيا ىي دمشؽ. تقع ضمف منطقة الشرؽ األكسط.

: مجمكعة مف الشخصيات اإلعالمية العربية كالتركية، الفنية، مشاىير وشخصيات اعتبارية .11
 الثقافية، السياسية أك الحقكقية كالصحفية" ليا مكاقؼ متباينة اتجاه القضية 

 .ان : غير ما كرد سابقأخرى .11

 : كتعني الصكرة التي رسمتيا صحؼ الدراسة عف الالجئيف العرب، كتشمؿ:فئة الصورة .ق 
: ىـ الالجئكف مف األطفاؿ كالنساء كالشيكخ كالرجاؿ الذيف فركا مف ضحايا حروب ونزاعات .1

 النزاع المسمح في بمدانيـ، ككضعييـ محفكؼ بالمخاطر.
مخاكؼ مف جمب الالجئيف لألسمحة، أك قد يككف لدييـ صالت بالمتطرفيف،  تيديد أمني: .2

 .كلدييـ خبرة في القتاؿ الذم قد يشعؿ النزاعات في البمد المتمقي
حدكث اختالؿ في التكازف السياسي كالتكزيع السكاني كالعرقي إثر  تيديد ديموغرافي: .3

 مكجات المجكء في الدكؿ المضيفة.
 االقتصادم عمى الدكؿ التي تستقبؿ الالجئيف.  : التأثيرعبء اقتصادي .4
ىـ األشخاص الذيف انتقمكا مف بمد إلى آخر بشكؿ يخرؽ القكانيف  :مياجرون غير شرعيين .5

 كعبكر البالد دكف تأشيرة الدخكؿ. 
مجمكع اإلسيامات االقتصادية كالثقافية كاالجتماعية لالجئيف قدرات:  مبدعون وذوو .6

 كالمياجريف بدكؿ مختمفة.
الذيف لدييـ الحؽ في العمؿ لدل أرباب العمؿ في الدكؿ  : ىـ مجمكع الالجئيفأيدي عاممة .7

 المضيفة كالذيف يستفيدكف بالفعؿ مف ىذه األيدم العاممة. 
تيديد ثقافي كديني: ىي حالة مف الصداـ التي سيقت إلييا ىكية الميجر ضد ىكية بمد  .8

 يما.بين التعايشاالستقباؿ، حتى بعد سنكات مف عمر 
تقع داخؿ البمد المضيؼ لالجئيف، بيدؼ زعزعة األمف  : ىي اعماؿ تخريبيةجراما  و إرىاب  .9

 البالد.في 
 : أم تصنيؼ بخالؼ ما سبؽ.أخرى .11
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 ثانيا: فئات الشكل، وتشمل:
 : ىي الشكؿ الصحفي الذم قدمت بو الصحؼ مضمكف القضية، كتشمؿ:شكل المادة .1

كمكضكعية حادثة أك كاقعة أك فكرة : كىك "تقرير يصؼ في دقة الخبر الصحفي .2.1
 .(1)صحيحة تمس مصالح أكبر عدد ممكف مف القراء"

: كىك فف صحفي يقع ما بيف الخبر كالتحقيؽ الصحفي، يقدـ التقرير الصحفي .2.2
مجمكعة مف المعارؼ كالمعمكمات السريعة حكؿ الكقائع في سيرىا كحركتيا 

اإلجابة عف  عبرث بجميع جكانبو ، كعادة ما يحتكم عمى تفاصيؿ الحد(2)الديناميكية
 .(3)األسئمة الصحفية الستة

: ىي نكع مف أنكاع الكتابة الصحفية اإلبداعية، يستخدـ خالليا القصة الصحفية .2.3
الصحفي مياراتو المتعددة، كحكاسو في عرض مادتو كنقؿ القارئ لمكقع األحداث مف 

حياء الطابع اإلنساني ا  ة ك خالؿ تقديـ صكرة حية عف الحدث تتسـ بالحيكية كالديناميكي
   .(4)"لمطركحة أك ما يعرؼ "باالنسنةلمقضايا ا

كىك فف يعبر بأسمكب مباشر عف سياسة الصحيفة، كعف آراء بعض  المقال الصحفي: .2.4
كتٌابيا حكؿ األحداث اليكمية الجارية، كفي القضايا التي تشغؿ الرأم العاـ المحمي أك 
الدكلي، كيقكـ بكظيفة شرح كتفسير األحداث الجارية، كالتعميؽ عمييا، بما يكشؼ عف 

 .(5) أبعادىا كدالالتيا المختمفة
فف "يقكـ عمى الحكار بيف الصحفي كشخصية، أك عدة  لصحفي:الحديث ا  .2.5

شخصيات، بيدؼ الحصكؿ عمى أخبار أك معمكمات جديدة أك شرح كجية نظر 
 .(6)معينة"

ىك بحث معمؽ لمكقائع كاألحداث، كالشخصيات ذات الصمة بيا،  التحقيق الصحفي:  .2.6
مشكالت، أك الكشؼ عنيا، كالعكامؿ المؤثرة فييا، كييدؼ إلى تقديـ الحمكؿ المناسبة لم

 تباعو لمطرؽ العممية في المعالجة.اكيتميز بشمكليتو ك 
  

                                                           
 ( 403أبك زيد، فف الخبر الصحفي، ص ) (1)
 (.135المرجع نفسو، ص ) (2)
 .(58عمـ الديف، عبد المجيد، فف التحرير الصحفي، ص ) (3)
 مكقع مدرسة الصحافة المستقمة، القصة الخبرية )مكقع الكتركني( (4)
 (. 179أبك زيد، فف الخبر الصحفي، )ص (5)
 (.9العممية )صالدلك، فف الحديث الصحفي كتطبيقاتو  (6)
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 ، كتشمؿ:الوسائط وعناصر اإلبراز التفاعمية .2
: كىي نسخ طبؽ األصؿ عف شيء ما، تحتكم عمى مجمكعة مف الصورة الصحفية .2.1

األلكاف المككنة لألشكاؿ، كتستخدـ لتكثيؽ األحداث، أك تكضيح خبر ما، كنشر 
 لى:إ. كتقسـ (1)تفاصيؿ متعمقة بو بطريقة تجعمو أقرب إلى ذىف اإلنساف

كىي التي تعبر عف حدث معيف في زماف كمكاف معيف، ال  الصور الخبرية: .2.1.1
يرافقيا عادةن محتكل لفظي، بؿ تعتمد عمى تعميؽ بسيط يكضح بعض الجكانب 

 لتكاريخ.التي ال تستطيع الصكر شرحيا، كاألسماء كالمناسبات كاألماكف كا
: كىي الصكرة التي تظير كجو شخصية مف الشخصيات، الصور الشخصية .2.1.2

كتتميز عادة بصغر حجميا مقارنة مع غيرىا، كتحتكم الصكر الشخصية عادة 
 عمى مقطع الجسـ مف منتصؼ الصدر كحتى أعمى الرأس.

: ىي صكر تيدؼ إلى نقؿ تفاصيؿ عف أحداث أقؿ سرعة الصور الموضوعية .2.1.3
 ني، مثؿ: الصكر المصاحبة لمتحقيقات الصحفية.لمنشاط اإلنسا

ىي صكر تكثؽ حدث ما في الماضي، كيتـ استخداـ ىذا  الصور األرشيفية: .2.1.4
 حداث قديمة إللقاء الضكء عمييا.أالنكع مف الصكر في استدعاء 

ؿ جف أىا مرغيط كئرالخكالبيانية كـ اسرلداـ استخالفئة اه ذىؿ تشمك :توضيحية رسوم .2.2
عممو ـ ما يتكـ سرلف امؾ ىنات، كماكلمعمحصاءات كاإلـ كاقارألاض ضيح بعكت

ـك سف رعرة عباكف تككقع كلمؿ اخداكتيا رعمى حؿ تعم، مجية معينةربكرة بص
 ما.د لى حك إيدلفياكة تشبو رمتح

: كىي عممية تركيب لمعناصر البصرية، مثؿ الخطكط كاأللكاف كالصكر جرافيك .2.3
رئي لألفكار كالرسائؿ، كي يسيؿ نقؿ معانييا كالرمكز، كذلؾ بيدؼ إعداد تمثيؿ م

 .(2)كأفكارىا لمجميكر المتمقي
 عناصر التدعيم وتشمل:  .3

: عبارة عف مشاىد مصكرة بنظاـ الفيديك مجمعة في مقطع قصير بحيث تؤدم الفيديو .3.1
 إلى نتيجة أك فكرة متكاممة أك قصة خبرية أك تسجيمية.

: كىي الركابط التي تنقمنا لمكاد إعالمية أخرل ذات صمة بالمادة الخبرية، روابط اإلحالة .3.2
 أك داخؿ المكقع االلكتركني. سكاء خارج

                                                           
 مكقع مكضكع، أنكاع الصكر )مكقع الكتركني(. (1)
 (.19الراكم، التصميـ الجرافيكي المفاىيـ كالتطبيقات، )ص (2)
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 أنكاع كسائط استخدمت غير ما ذكر سابقان.أخرى:   .3.3

 : مجتمع الدراسة وعينتيا:ثامناً 
كالتركية، كالتي ليا يتمثؿ مجتمع الدراسة في الصحؼ اإللكتركنية العربية مجتمع الدراسة:  .1

 نسخ كرقية يكمية، منتظمة الصدكر.
 تـ تحديد عينة الدراسة كفؽ اآلتي: عينة الدراسة: .2

األردنية،  )الدستكر اآلتية:االلكتركنية  صحؼالاختارت الباحثة عينة عمدية تمثمت في  . أ
sabah كذلؾ لممبررات اآلتية:(التركية، كالنيار المبنانية ، 

لالجئيف العرب، كذلؾ بحسب  كانت مف أكثر الدكؿ استقباالن تمثؿ ىذه الصحؼ دكالن،  . ب
 تقرير مفكضية شؤكف الالجئيف التابعة لألمـ المتحدة.

تعمؿ مف خاللو، كما تعكس رؤيتيا مف تعبر عف كجيات نظر النظـ السياسية التي  . ت
 قضية الالجئيف.

ع الصحؼ في دكليا بالمقارنة مع باقي مكاق ان تعتبر األشير كاالكثر مشاىدة كانتشار  . ث
مف حيث الكصكؿ إلى عدد أكبر مف األشخاص الذيف  مؤثرةن  ان خرل، ككنيا أكراقاأل

 لدييـ مجمكعة كبيرة كمتنكعة مف الخمفيات االجتماعية.
عبر مكاقعيا  الالجئيف كطالبي المجكء كضععف  كسرعة لإلبالغىي األكثر نشاطان  . ج

 ية.اإلعالملكتركنية اإل
 اإلنترنت.نسخ إلكتركنية متاحة عمى تكفر  . ح

  بالصحف:وفيما يمي تعريف موجز 
 : (1)األردنيةصحيفة الدستور  .1

، كىي صحيفة مساىمة بقضايا الالجئيف دم اىتمامان كتب الصحؼ اليكمية، أعرؽمف 
، كصدر عددىا الشركة األردنية لمصحافة كالنشر كتصدر عففييا،  أسيمان تمؾ الحككمة كتم

كقد أسسيا الشقيقاف محمكد ككامؿ الشريؼ كشركاؤىما رجا  ،ـ1967آذار  28يـك  األكؿ
رئاسة ، كيتكلى شارع الممكة رانيا بالعاصمة عماففي  كيقع مقرىا الرئيس العيسى كجمعة حماد.

كقد عمؿ ككتب  .، فيما يتكلى  محمد حسف التؿ رئاسة تحريرىا(2)راتيا جكاد العنانيادإمجمس 
صدكر عددىا األكؿ كحتى اليكـ أىـ الكتاب كالصحفييف كالفنييف كاإلدارييف في مينة  فييا منذ

                                                           
 )مكقع إلكتركني( كيكيبيديا، (1)
 مف نحف )مكقع الكتركني(. األردنية،صحيفة الدستكر  (2)
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كجاء صدكر العدد األكؿ  دة الرئيسة في الصحافة األردنية.الصحافة كالذيف يشكمكف اآلف االعم
في شركة حممت اسـ الشركة األردنية ( المنار)ك (فمسطيف)مف جريدة نتيجة اندماج صحيفتي 

 . (جريدة الدستكر)صدار إنشر التي تكلت مصحافة كالل

 :(1)التركيةSabha صحيفة  .2
 22ي أزمير يكـ تأسست ف ،في التركية( الصباح)، كيعني اسميا صحيفة يكمية ىي

ترككاز ميديا )كاحدة مف مجمكعة صحؼ مممككة لػمجمكعة  كىي ،ـ1985بريؿ نيساف إ
مف  كثيرفي تركيا، كتممؾ ال ، التي تمثؿ كاحدة مف أكبر المجمكعات اإلعالمية(جركب

كالتي  (تقكيـ كفكتك ماتش كديمي صباح)ك، العصر الجديد :أم (يني عصر)الصحؼ مثؿ 
كتعد مف أكبر كأىـ الصحؼ في تركيا حاليِّا، كقد أطمقت مكقعيا  ، تصدر بالمغة اإلنجميزية

مريكا إضافة إلى ـ، كليا إصدارات إلكتركنية مكجية ألكركبا كأ1990اإللكتركني في يناير عاـ 
النسخة األلمانية، كتيتـ بإيصاؿ كجية النظر التركية لمعالـ الغربي، كنقؿ األحداث الجارية في 

الصحيفة تصدر بالمغتيف التركية كاإلنجميزية، كتصدر نسختيا  ،تركيا لمغرب عمى حقيقتيا
 .  بالمغة العربية طالؽ صحيفة كرقيةاإللكتركنية باإلنجميزية كالعربية كاأللمانية، كتستعد إل

 (:2)صحيفة النيار المبنانية .3
تصدر في لبناف كتعٌد مف أقدـ  العاـ،ىي جريدة يكمية سياسية تتعاطى قضايا الشأف   

 ثـ ،ـ1933آب / أغسطس  4الجرائد فيو، أسسيا جبراف تكيني كصدر العدد األٌكؿ منيا في 
الذم ييعىٌد مف الصحافييف المرمكقيف في لبناف كابنو  تابع نشرىا مف بعده نجمو غساف تكيني

زيارة جبراف تكيني الذم كاف عمؿ في الجريدة كلكنو اغتيؿ بكاسطة عبكة متفجرة إثر عكدتو مف 
، كقد اتيمت سكريا بقتمو لكف لـ تثبت حتى اآلف ـ2005/ ديسمبر كانكف األٌكؿ 12لفرنسا في 

ه لمنظاـ السكرم في القضية. ترأسيا حاليان النائب نايمة أم دالئؿ حسٌية تشير إلى ارتباط مشبك 
 تكيني.

 : العينة الزمنية .3
، باستخداـ ـ2018أكتكبر  30إلى  ـ2018يناير  1اختارت الباحثة مدة لمدراسة مف 

 لألسباب االتية:الزمنية الفترة كاختارت الباحثة ىذه  ،الحصر الشامؿ لجميع مجتمع الدراسة
 أعداد الالجئيف العرب خالؿ ىذه المدة. تزايد . أ

                                                           
 كيكيبيديا ، )مكقع إلكتركني(. (1)
 كيكيبيديا، )مكقع إلكتركني(. (2)
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جييا دكؿ في الشرؽ األكسط لإليفاء االتقارير التي بدأت تتحدث عف صعكبات تك  . ب
 باحتياجات الالجئيف، كمطالباتيا المجتمع الدكلي تقديـ مساعدات مالية ليا.

شديد اتخاذ السمطات في لبناف كاألردف تدابير لكقؼ تدفؽ المزيد مف الكافديف الجدد، كت . ت
 الضكابط عمى المعابر الحدكدية الرسمية كغير الرسمية

 الدراسة.المدة الزمنية األقرب إلجراء  تعد . ث

 : وحدات التحميل وأسموب القياس:اً تاسع
 وحدات التحميل: .1

 تحددت كحدات التحميؿ كفؽ اآلتي:
كىي "عبارة عف جممة أك عبارة تتضمف الفكرة التي يدكر حكليا مكضكع  وحدة الموضوع: . أ

التحميؿ، كتككف عادةن جممة مختصرة محددة تتضمف مجمكعة األفكار التي يحتكم عمييا 
كىي ىنا المكضكعات المتعمقة بالالجئيف. كتعرؼ كحدة الفكرة بككنيا  (.1)مكضكع التحميؿ"

 .(2)تعمؽ بيا مف حيث األسباب كالنتائج كالكيفية""أم فكرة تناكلت قضية الدراسة أك ت
كيقصد بيا الكحدة اإلعالمية المتكاممة التي تقكـ الباحثة  الوحدة الطبيعية لممادة اإلعالمية: . ب

 (3)بتحميميا، مثؿ األخبار كالتقارير كالمقاالت، كغيرىا
كحدة يمجأ الى استخداميا الباحث في تحميؿ القصص كالكتابات  كىيوحدة الشخصية:  .2

بحيث تصبح ىذه الشخصيات مف أسيؿ  كاألفراد،التي تتناكؿ تاريخ بعض الشخصيات 
 الكحدات التي يرتكز عمييا التحميؿ 

كىك "نظاـ التسجيؿ الكمي المنتظـ لكحدات المحتكل كفئاتو كمتغيراتو، أسموب القياس:  .3
إعادة بناء المحتكل في شكؿ أرقاـ كأعداد تساعد في الكصكؿ إلى نتائج  كيمكف مف خاللو

كأسمكب القياس المستخدـ ، 4 كمية تسيـ في التفسير كاالستدالؿ، كتحقيؽ أىداؼ الدراسة
 في ىذه الدراسة ىك التكرار الذم تظير بو الفئات أك الكحدات .

  

                                                           
 (. 261-260حسيف، بحكث اإلعالـ، )ص  (1)
 (.211العبد كعزمي، األسمكب اإلحصائي كاستخداماتو في بحكث الرأم العاـ، )ص  (2)
 (.262حسيف، بحكث اإلعالـ، )ص (3)
 (181عبد المجيد، تحميؿ المحتكل في بحكث اإلعالـ )ص  (4)
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 : إجراءات الصدق والثبات: عاشراً 
 إجراءات الصدق:  .1

ما ىك مراد قياسو، كمف ثـ ارتفاع مستكل الثقة  يقصد بو التأكد مف أف األداة تقيس فعالن 
. كقد اجتيدت الباحثة لمكصكؿ إلى نتائج (1)في النتائج بحيث يمكف االنتقاؿ منيا الى التعميـ

اسة، كمف خالؿ اتباعو تتسـ بالدقة، كدرجة عالية مف الصدؽ في تحميؿ مكضكعات صحؼ الدر 
 :ت اآلتيةلمخطكا

تصميـ استمارة تحميؿ المضمكف كفؽ فئات محددة بما يحقؽ أىداؼ الدراسة كيجيب عف  . أ
 تساؤالتيا.

كضع تعريفات كاضحة لفئات استمارة التحميؿ باالستعانة بالمراجع العممية ذات العالقة أك  . ب
 بأسمكب عممي. ةتعريفيا مف كجيو نظر الباحث

ؽ تحميؿ عينة محدكدة مف المكضكعات المنشكرة إجراء اختبار تجريبي لالستمارة عف طري . ت
 عمييا.أم تعديالت الزمة  دخاؿا  أكد مف مدل صحتيا كسالمتيا، ك في مكاقع الدراسة، لمت

، لفحص فئاتيا، (2)عرض استمارة تحميؿ المضمكف عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف . ث
عدة مالحظات تـ كالتحقؽ مف صالحيتيا لتحقيؽ الغرض التي أعدت ألجمو، كقد أبدكا 

تيا بالتشاكر مع المشرؼ، كأدخمت تعديالت عمى استمارة التحميؿ بحيث تتفؽ مع امراع
 أىداؼ الدراسة كتساؤالتيا.

 الثبات:إجراءات  .2
كيقصد باختبار ثبات أداة جمع المعمكمات كالبيانات التأكد مف درجة االتساؽ ليا بما 

عالية مف الدقة ، كالحصكؿ عمى نتائج يتيح قياس ما تقيسو مف ظكاىر كمتغيرات بدرجة 
 (3)متطابقة  أك متشابية إذا تكرر استخداميا أكثر مف مرة 

                                                           
 المرجع نفسو. (1)
 المحكمكف ىـ:  (2)

 غزة  –د. أيمف أبك نقيرة، أستاذ الصحافة المساعد في قسـ الصحافة كاالعالـ بالجامعة اإلسالمية  .1
 غزة  –د. أحمد مغارم أستاذ اإلعالـ المساعد في كمية اإلعالـ في جامعة األقصى  .2
 غزة  –في كمية اإلعالـ في جامعة األقصى  مشارؾد. زىير عابد، أستاذ العالقات العامة كاإلعالـ ال .3
 غزة  –د. نبيؿ الطيراكم، أستاذ اإلعالـ المساعد في كمية اإلعالـ في جامعة األقصى  .4
 غزة  –قسـ االتصاؿ الجماىيرم بجامعة األزىر  المساعد فيأستاذ اإلعالـ  ربيع،د. رائد أبك  .5
 غزة  –ز الحكراني لمدراسات أ ناىض زقكت، كاتب كباحث في قضايا الالجئيف كمدير مرك .6

 (309بحكث اإلعالـ )ص حسيف، (3)
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 % تقريبان 10 نسبتيا بمغت كلحساب درجة الثبات أجرت الباحثة إعادة لمتحميؿ عمى عينة فرعية
، كقد اختارت الباحثة العينة بطريقة عشكائية  مكضكعان  235مف إجمالي عينة الدراسة البالغة 

، كتطبيؽ معادلة أعداد كاختيار العدد العاشر 9رؾ مف خالؿ تحديد عدد عشكائي ثـ ت
 كجاءت النتائج كما يمي  :  (1) (ىكلستي)

 :التركيموقع صباح  -
( 3) يمي:مكزعة كما  مكضكعات،( 6) إعادة تحميميابمغ عدد المكضكعات التي تـ 

( معاناة اجتماعية، كفي اعادة التحميؿ جاءت 1( مساعدات محمية كدكلية )2)قضايا لجكء 
مية كدكلية ( مساعدات مح3( قضايا لجكء )2) يمي:لكنيا تكزعت كما  مكضكعات( 6أيضا )

 يعني:كىذا ( معاناة اجتماعية 1)
 1= 3-2أ. كجكد فركؽ بيف التحميميف في مكضكعات قضايا المجكء، كىك 

 1= 3-2ب. كجكد فركؽ بيف التحميميف في مكضكعات المساعدات المحمية كالدكلية، 
 مكضكعات.( 4ج. كجكد تكافؽ في المكضكعات الخمسة بما مجمكعو )
  كىي: التكافؽ،كبالتعكيض عف المعادلة اإلحصائية المتعمقة بمعامؿ 

   مجمكع عدد الكحدات المتفؽ عمييا معامؿ الثبات = 
مجمكع كحدات الترميز  

  

   2معامؿ الثبات = 
   

       
   =  

     
 100 ×=66.7% 

  يمي:كانت النتائج ما  األخرى،وباتباع األسموب نفسو والخطوات مع بقية الفئات 
 %100فئة القكل الفاعمة في مكضكعات المقاكمة الفمسطينية =  . أ
 % 100=  فئة المصادر الصحفية . ب
 %83.3فئة سمات الالجئيف العرب =  ج.

 %83.3د. فئة اتجاىات المكضكعات المتعمقة بالالجئيف العرب = 
  100%. فئة األشكاؿ الصحفية = ق

 %83.3=  ك. فئة الكسائؿ كالعناصر التفاعمية

   مجمكع نسب   الثبات  =  متكسط الثباتز. 
  عددىا

   

 =                               

 
  =87.5% 

  

                                                           
 (219)ص بحكث اإلعالـتحميؿ المحتكل في  الحميد،عبد  (1)
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 موقع النيار المبناني:  -
جاء معامؿ الثبات  السابؽ،مف خالؿ اتباع األسمكب نفسو كالخطكات نفسيا التي تمت بالمكقع 

 :اآلتيلفئات التحميؿ في مكقع صحيفة النيار المبنانية عمى النحك 
 %100فئة مكضكعات الالجئيف العرب   . أ
 %50 العرب =الالجئيف فئة القكل الفاعمة في مكضكعات  ب.
 % 50. فئة المصادر الصحفية =  ج
 %100. فئة سمات الالجئيف العرب = د
 %100. فئة اتجاىات المكضكعات المتعمقة بالالجئيف العرب = ق
  100. فئة األشكاؿ الصحفية = %ك
 %100. فئة الكسائؿ كالعناصر التفاعمية = ز

                            متكسط الثبات =  
 

87.5% 

 موقع الدستور األردنية:  -
ؿ مف خالؿ ابتاع األسمكب نفسو كالخطكات نفسيا التي تمت، جاء معامؿ الثبات لفئات التحمي

 :في صحيفة الدستكر عمى النحك اآلتي
 %81،8العرب مكضكعات الالجئيف  . فئة أ

 %90،9فئة القكل الفاعمة في مكضكعات الالجئيف العرب =  ب.
 % 100. فئة المصادر الصحفية =  ج
 %90،9. فئة سمات الالجئيف العرب = د
 %90،9. فئة اتجاىات المكضكعات المتعمقة بالالجئيف العرب = ق
  100. فئة األشكاؿ الصحفية = %ك
 %100. فئة الكسائؿ كالعناصر التفاعمية = ز

                                   متكسط الثبات =  
 

93.2% 

   مجمكع   الثبات  كعميو فإف متكسط معامؿ الثبات لمدراسة = 
  عددىا

 

 =               
 

89،4 % 
( كىى مف 89،4أم أف نسبة الثبات بيف التحميؿ األكؿ كا عادة التحميؿ في الدراسة بمغت )

 (1)النسب العالية في الدراسات اإلعالمية 
                                                           

 (222عبد الحميد، تحميؿ المحتكل في بحكث اإلعالـ )ص  (1)
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 الدراسة:مصطمحات : حادي عشر
اشتير مصطمح الصكرة باختالؼ التعريؼ حكلو، كتبايف كجيات الصورة اإلعالمية:  .1

 العمماء كالباحثيف حكؿ تحديد تعريؼ دقيؽ كجامع لو، إال أف ما تريده بيفالنظر 
الدراسة ىي الصكرة اإلعالمية التي عرفيا أشرؼ عبد المغيث بأنيا " الرؤية الخاصة 
لمكاقع الذم تقدمو كسائؿ اإلعالـ في إطار مجتمع معيف بكؿ ما بتضمنو مف أنظمة 

 (.1)كسائؿ اإلعالـكمؤسسات تؤثر عمى عمؿ 
ك خكفا مف ىك الشخص الذم ييرب مف بمده إلى بمد آخر خكفنا عمى حياتو، أالالجئ:  .2

 (2)الحرب، اإلرىاب كالفقرمثؿ تعدد أسباب المجكء تالسجف أك التعذيب، ك 
األفراد الذيف فركا مف النزاع جرائي لالجئين العرب، بكونيم: إوقد وضعت الباحثة تعريف 

المسمح كمف االضطياد في بمدانيـ العربية )سكريا، العراؽ، ليبيا، اليمف( ككضعييـ في كثيرو مف 
ال يطاؽ كمحفكؼه بالمخاطر، حيث عبركا الحدكد الكطنية التماسان لألماف في البمداف الحاالت 

مع حصكليـ عمى المساعدات مف  (الجئيف)المجاكرة، كبيذا يصبحكف معركفيف دكليان باسـ 
 األخرل.كالمفكضية كبعض المنظمات الدكؿ 

 الدراسة:  محتوياتعشر:  ثاني
أىـ ك الدراسة  منيجيةاألكؿ تـ تقسيـ الدراسة إلى مقدمة كثالثة فصكؿ، تناكؿ الفصؿ 

الدراسات السابقة، كمشكمة الدراسة، كأىميتيا، كأىدافيا، كتساؤالتيا، كنكعيا، كمناىجيا، كأداتيا، 
 باإلضافة إلى مجتمع الدراسة كعينتيا ككحداتيا.

الالجئكف األكؿ بعنكاف " الالجئكف العرب " يحتكم عمى ثالثة مباحث أما الفصؿ الثاني
المبحث الثالث  أما النظامية،دكؿ المجكء كاليجرة غير كالمبحث الثاني  في الكطف العربي،

فيشمؿ نتائج الدراسة التحميمية  ثالثأما الفصؿ ال اإلعالـ،الالجئكف العرب في الصحافة ككسائؿ 
رب في الصحافة اإللكتركنية العربية كالتركية حيث يعرض كيفسر لمكضكعات الالجئيف الع

 .التكصياتالنتائج ك  ألىـ ممخصثـ كيناقش نتائج تحميؿ فئات المحتكل كالشكؿ، 
 

                                                           
 .عبد المغيث، دكر كسائؿ اإلعالـ في تككيف الصكرة الذىنية لدل الشباب المصرم عف العالـ الثالث (1)
 المفكضية، المجكء كاليجرة )مكقع الكتركني( (2)
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ولالمبحث األ   
 المجوء في الوطن العربي

 

دكلة عربية  22الخميج،  لىإالمحيط لجكء امتد مف  مكافبأكممو أصبح العالـ العربي 
ا مف االحتالؿ الغربي، ثـ يطمؽ عمييا اصطالح الكطف العربي، ىيكٌية كاحدة كتاريخ مشترؾ، بدءن 

ف كانت بعض الدكؿ ال تتمتع باستقالؿ كامؿ حتى يكمنا ىذا كعمى اتساع  ،أخيرا االستقالؿ كا 
 (الجئ)إال أنو يضيؽ بما يكفي عمى كؿ مف يحمؿ تكصيؼ الرقعة التي ييمثميا الكطف العربي 

الفرار مف مناطؽ الصراع بالكطف العربي لمنطقة أخرل في نفس المكاف ىك الخيار المتاح لدل 
مف نجكا بأنفسيـ سكاء مف استيطاف أك غزك لبالدىـ أك حتى ثكرة تحكلت لحرب أىمية ذات 

 أبعاد طائفية كحرب بالككالة.

لعربية أكبر عدد مف الالجئيف كالنازحيف في العالـ، معظميـ نازحكف تضـ المنطقة اك 
في األعكاـ األخيرة، كال سيما الجميكرية العربية السكرية  كثيرة، ككانت بمداف (1)داخؿ المنطقة

كمقصدا ألعداد كبيرة مف الالجئيف كالنازحيف، كتستضيؼ بمداف  في  كثيرةكالعراؽ، كليبيا، منشأ ن
مف أفريقيا الكسطى، كالقرف  المنطقة العربية الجئيف كمياجريف مف خارج المنطقة، خصكصان 

 .األفريقي، كمالي

إلى حاجة ىؤالء لمحماية، كشدة الضغكط  كيطرح ىذا الكضع تحديات خطيرة، نظران 
ذه كما لـ تكجد حمكؿ لمختمؼ النزاعات الدائرة، ستبقى ى المضيفة،المفركضة عمى المجتمعات 

ىناؾ إحصاءات عامة عف ك  األزمات كتداعياتيا في طميعة أكلكيات المنطقة في األعكاـ المقبمة.
مميكف، أكثر مف نصفيـ  12ذ يقرب عدد الفمسطينييف مف إأعداد الالجئيف في العالـ كمو، 

مالييف فمسطيني، كسكريا تأتي  6أم ما يقرب مف (2)في مختمؼ دكؿ العالـ (الجئ)يحمؿ صفة 
الالجئيف الذم عبر عف المفكض السامي لشؤكف ” كنيك غكتيريسلمرتبة الثانية كفقنا ألنطفي ا

مالييف  4عددىـ مف  كيقرب (3)العالمة الثانيةمأساة الالجئيف السكرييف بأنيا األكبر منذ الحرب 
ا4الجئ سكرم، ثـ الالجئيف العراقييف بما بقدر بػ  غير الالجئيف الميبييف  ،( 4)مالييف الجئ أيضن

 .كأخيرنا اليمنييف بعد عاصفة الحـز
                                                           

(1) UNHCR, 2016, (website). 
(2) Unrwa-USA (website). 

 )مكقع الكتركني(  15/4/2015غكتيريس،  برنامج "الكاقع العربي"، قناة الجزيرة  البث بتاريخ   (3)
 )مكقع الكتركني( 2015/2016تقرير منظمة العفك الدكلية، حالة حقكؽ اإلنساف في العالـ  (4)



42 

 سوريا:أوًًل: 
عمى اإلطالؽ منذ الحرب العالمية الثانية، مف  إنسانيان   تعد األزمة السكرية كالجئكىا ىي األفدح

ناحية األعداد كالدكؿ المضيفة كما يتعرضكف لو مف مضايقات ، فبعد الربيع العربي أصبح 
، بانتفاضات ىبت عمى كافة الدكؿ فمـ يعد ىناؾ مكاف قد تؤمف لمجكء صعبان مكاف إيجاد 

العكاقب بو، فسكريا التي كاف يعيش بيا الكثير مف الفمسطينييف كالعراقييف أصبح مكاطنكىا في 
رحمة دؤكب لمبحث عف مكطف يحتضنيـ، بيف تركيا كاألردف كلبناف كمصر تشتت شمميـ، غير 

ة التي يمركف بيا كذلؾ نظرا لكثرة العدد، غير الذيف لقكا حتفيـ في الظركؼ المعيشية العسير 
 محاكالت ىجرة غير شرعية.

، كقد ارتكبت قكات الحككمة السكرية ـ2011عاـ منذ  ال يزاؿ النزاع في سكريا مستمران ك 
كالجماعات المسمحة عمى السكاء، جرائـ حرب كتعرض المدنيكف ليجمات متكررة مباشرة كغير 

دخكؿ القكات التي  قد أدلك  ،(1)عمى عائالتيـ كمنازليـ كمدارسيـ كمرافقيـ الصحيةمباشرة 
كدفعت الظركؼ المميتة في تقكدىا الكاليات المتحدة كركسيا ساحة الحرب إلى سقكط المئات 

كيجرم استقباؿ  ،(2)األطفاؿ إلى المجكء خارج البالدمالييف شخص، نصفيـ مف  6سكريا نحك 
مميكف شخص في  2.7عيش أكثر الالجئيف في لبناف كاألردف كمصر، بينما يأغمبية ىؤالء 

قصر الدعـ الدكلي لمتصدم ألزمة الالجئيف السكرييف كثيران   (3)تركيا عف تمبية احتياجاتيـ ،  كقد ى
 طمبت خطة االستجابة اإلقميمية المنسقة، التي تشمؿ الحككمات كككاالت ـ 2017في عاـ

كتعرؼ باسـ  طة االستجابة اإلقميمية المرنة لدعـ )خاألمـ المتحدة كالمنظمات غير الحككمية ي
مميار دكالر أمريكي   4.5 مميار دكالر أمريكي، منيا  5، 78مساعدات قيمتيا  (الالجئيف

 .(4)طمبتيا ككاالت األمـ المتحدة كشريكاتيا المنظمات غير الحككمية )تمكيؿ ككاالت متعددة(
لندف بيدؼ  استضافة مؤتمر في  ، شاركت األمـ المتحدة فيـ2016كفي فبراير/شباط 

، التي (لسكريا خطة االستجابة اإلنسانية)ك (االستجابة اإلقميمية المرنة)جمع األمكاؿ لػ"خطة 
تشمؿ االحتياجات اإلنسانية كاالحتياجات الخاصة بالحماية في سكريا. كقد تعيدت الدكؿ 

%مف متطمبات الككاالت المعنية بكمتا الخطتيف، كلكنيا كانت بطيئة في الكفاء  76بتمكيؿ 
ما الدكؿ التي ليست مجاكرة لسكريا، فقد كانت بطيئة في استيعاب الالجئيف، حتى أبعيكدىا، 

                                                           
 )مكقع إلكتركني( 2015/ 2016منظمة العفك الدكلية، تقرير حالة حقكؽ اإلنساف في العالـ  (1)
 بيانات كمعمكمات، )مكقع الكتركني( (2)
 بيانات كمعمكمات، )مكقع الكتركني( (3)
 )مكقع الكتركني( 2017-2016ابة اإلقميمية المرنة ألزمة سكريا، خطة االستج (4)
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فييـ أكلئؾ الذيف اعتبرتيـ األمـ المتحدة ضعفاء، فقد تعيدت الدكؿ حتى يكليك/تمكز  بمف
مكاف إلعادة التكطيف أك غيرىا مف أشكاؿ دخكؿ  250، 000، بتكفير أقؿ مف ـ2017

في التحديات التي تكاجو الالجئيف مف سكريا  ميمان  عامالن  دالسكرييف ، إف فشؿ الدعـ الدكلي يع
تي تشمؿ صعكبات في الحصكؿ عمى الخدمات األساسية، مف قبيؿ الرعاية في المنطقة، كال

 الصحية كالمالجئ كاألغذية الكافية.

 :العراقثانيًا: 
يعيش مالييف الالجئيف كالنازحيف العراقييف معاناة قد ييضاعفيا تجاىميا عالمينا. كتحمؿ 

تنظيـ الدكلة اإلسالمية )داعش(،  لسيطرةتخضع التي المدف في تمؾ المعاناة طابعنا استثنائينا 
 معاناة العراقييف خالؿ العقكد الثالثة الماضية، كتمتدالستعادتيا، العراقية  كالتي تسعى الحككمة

 .مف حرب الخميج األكلى نياية بالغزك األمريكي لمعراؽ كما نتج عنو

كمكاطنيـ األصمية إلى أدل النزاع الدائر في العراؽ إلى نزكح مالييف العراقييف عف منازليـ 
مناطؽ أخرل داخؿ العراؽ، كال تأخذ قضية الالجئيف العراقييف الصيتى اإلعالمي الكافي بالرغـ 

كالصراعات في نزكحيـ عف  نتيجة تسبب الحركب مف أف أعدادىـ تصؿ إلى المالييف،
ة لممنظمة الدكلية ، كبمغ عدد النازحيف بالداخؿ العراقي كفقنا لتكثيؽ المصفكفة المعمكماتيمكاطنيـ

لميجرة، ثالثة مالييف نازح عراقي، كىك رقـ يقترب مف رقـ منظمة العفك الدكلية التي أفادت في 
 .(1)مميكف شخص بالداخؿ العراقي 3.1، بنزكح قرابة ـ2017-ـ2016تقريرىا عف العراؽ لعاـ 

متد لمعقكد الثالثة الماضية، ال تتكقؼ معاناة النازحيف العراقييف عمى الحرب الدائرة حالينا، إنما تك 
مف الصراعات التي دفعت مالييف المدنييف لمنزكح داخؿ العراؽ أك النزكح  كثيرالتي شيدت ال

خارج البالد، مف أبرزىا حرب الخميج كالغزك األمريكي لمعراؽ. فخٌمفت حرب الخميج التي بدأت 
الكثير منيـ عراقيكف  ، ببف العراؽ كالككيت ثالثة مالييف نازحـ 1990 في أغسطس )آب(

معظميـ مف الطائفة الشيعية كاألكراد الذيف كانكا يخشكف مف الرئيس العراقي السابؽ صداـ 
إلى نزكح كلجكء أكثر مف ثالثة مالييف ـ  2003كما أدل الغزك األمريكي لمعراؽ عاـ  حسيف.

ي لمعراؽ أدل ، قاؿ أنطكنيك جكيتيريس إف الغزك األمريكـ2007عراقي، ففي فبراير )شباط( 
مميكف عراقي  1.7إلى فرار نحك مميكني الجئ عراقي خارج بمدىـ، ذلؾ باإلضافة إلى نزكح 

مميكف  4.5إلى نزكح  ـ 2008 ، فيما تفيد إحصاءات تعكد لسبتمبر )أيمكؿ((2)داخؿ البالد
                                                           

 .DTMالمنظمة الدكلية لميجرة، تقرير مصفكفة تتبع النزكح  (1)
(

2
 م )موقع الكترووي(7102، صمتمالييه الىازحيه العراقييه يعاوون في  «مىسيُّو اللجوء»محمد،  (
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 ككانت سكريا ىي المستقبؿ األكبر لالجئيف العراقييف آنذاؾ، .1عراقي داخؿ كخارج البالد
، كعاش العراقيكف أكضاعنا صعبة ىناؾ، كأفادت (2)مميكف الجئ عراقي1.2باستقباليا أكثر مف 

% مف الالجئيف العراقييف في سكريا يعيشكف بال عائؿ، كما 27المفكضية العميا لالجئيف بأف 
 ألؼ سيدة كفتاة عراقية أجبرف عمى العمؿ في 50أفاد تقرير لصحيفة اإلندبندنت البريطانية بأف 

، عاد الكثير مف ـ2011كمع بدء الحرب السكرية في  (3)البغاء بسكريا كي يستطعف العيش
الالجئيف العراقييف في سكريا إلى العراؽ مرة أخرل، ككاف معظـ العائديف مف الشيعة، الذيف 
عادكا لبمد لـ يكف مستقرنا بما فيو الكفاية، فيما ظؿ أقؿ مف مائتي ألؼ نازح عراقي في سكريا، 

 التي تستمر فييا حرب مف أخطر الحركب في التاريخ الحديث.

 اليمن:ثالثًا: 
عيرفت اليمف عبر تأريخيا كبمد ىجرة كمياجريف، منذ انييار سد مأرب، كنزكح كثير مف 

كخالؿ العقكد الماضية شيدت البالد ىدكءنا  ،القبائؿ اليمنية نحك مناطؽ شبو الجزيرة العربية
رة القسرية، لصالح اليجرة الطكعية التي ارتفعت بشكؿ كبير في األربعة تراجعت فيو اليج نسبيان 

عف العمؿ، كلـ يكف يخطر عمى باؿ أحد مف اليمنييف  العقكد الماضية نحك دكؿ الجكار بحثان 
األكضاع المضطربة ك  إلى الجئيف حكؿ العالـ. (ما)أنيـ سيتحكلكف يكما  قبؿ عشرة أعكاـ مثالن 

في اليمف، كتدىكر الكضع األمني، كاستمرار حالة الحرب المفتكحة بالبالد جميعيا أسباب كافية 
فالحككمة اليمنية الشرعية المقيمة في العاصمة  ،مكاطف آمنة خارجياللميجرة مف اليمف، كالمجكء 

لمتصاعدة بيف اليمنييف، السعكدية الرياض لـ تبذؿ أم إجراءات أك جيكد لتالفي نسبة اليجرة ا
كظؿ اإلخفاؽ الحككمي في استعادة اليدكء كاالستقرار داخؿ اليمف، أحد عكامؿ اليجرة مف 
الداخؿ اليمني. كتبرز االضطرابات األمنية كالفكضى المفتكحة، كغياب الدكلة، كاستمرار 

شرعية، الير الحرب، كانعداـ فرص العمؿ، كأحد أبرز األسباب التي تقؼ خمؼ دكافع اليجرة غ
 كالمجكء اإلنساني خارج اليمف.

حيث شمت  ـ(2015عاـ)نسانية في العالـ منذ منتصؼ إكاليكـ يعيش اليمف أكبر أزمة 
، فارتفعت معدالت البطالة، كزاد معدؿ الفقر بيف كافة مرافؽ الحياة االقتصادية كاالجتماعية

                                                           
 قرطاس نيكز، عدد النازحيف بمغ مستكيات خطرة )مكقع الكتركني( (1)
 ـ(2007داغر، الغزالي، الالجئكف العراقيكف في سكرية ، بعثة تقصي الحقائؽ )  (2)
 ـ(2014تقرير) Human traffickers' victims 'branded like cattle” اندبندنت“صحيفة  (3)
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كغيرىا  (الككليرا)طفاؿ، كظيرت المكاطنيف، كما اجتاحت األمراض أجساد اليمنييف، خاصة األ
 ميددة حياة كثيريف، كتفاقمت األزمات في ظؿ الحصار األخير.

 ليبيا: رابعًا:
مسألة النازحيف مف القضايا الميمة التي تعاني منيا ليبيا فكانت نتيجة حتمية لحالة  عدت

قـ ىذه القضية كاستمرارىا منذ سنة تشيده مناطؽ شاسعة في البالد، تفا الصراع المسمح الذم
بتحقيؽ المصالحة الكطنية فأكضاع النازحيف  يضعيا عمى أكلكيات القضايا المرتبطة (2011)
نياء الصراع العسكرم في  مف أكبر الدكافع التي تعدالسيئة  مف أجميا كجب تحقيؽ المصالحة كا 
فال يزاؿ المدنيكف في ليبيا يعانكف مف آثار النزاع، كعدـ االستقرار، كاالنقساـ السياسي،  البالد،

 كاالنييار االقتصادم 
كصؿ  في حيف (شخص 192.762 )كيبمغ عدد الميبييف النازحيف في الكقت الحالي

زيادة في أعداد كىناؾ . (1)(شخص 60.090 )عدد الالجئيف كطالبي المجكء المسجميف إلى
كارتفاع في  ،شخص( في بعض أنحاء البالد التي تحسنت فييا األكضاع 316.971العائديف )

أعداد النازحيف العائديف إلى ديارىـ في البمديات في بنغازم، كسرت، كأكبارم، كالجبؿ الغربي، 
كمصراتو. كتتمثؿ االحتياجات األساسية لمعائديف في الحصكؿ عمى الخدمات الصحية. كال يزاؿ 

صعبا بالنسبة لمعائديف بسبب البنية التحتية المتضررة، كمخاطر األلغاـ األرضية   الكضع
مع انخفاض ( شخص 432.574بحكالي )المسجميف  الجئيفكيصؿ عدد ال .(2)كالمتفجرات

األبيض معدالت الكصكؿ إلى أكركبا. كتظؿ ليبيا ىي نقطة االنطالؽ الرئيسية لعبكر البحر 
شخص كصمكا إلى إيطاليا ( 181.000  )مف بيف أكثر مف % 90 المتكسط إلى أكركبا حكالي

كيقدر عدد األشخاص الذيف عبركا/كصمكا إلى ، انطمقكا مف ليبياـ( 2016 )عبر البحر في عاـ 
 .(3)( كصمكا عبر البحر165.409) منيـ ـ(2017)شخص في عاـ  (175.959 )أكركبا بػ 

المجكء الذيف كصمكا إلى أكركبا مف المياجريف كطالبي ( 200،000 )غادر أكثر مف
الذيف انتيى بيـ المطاؼ في   ،(4)في قكارب مف ليبيا ـ( 2017 )عف طريؽ البحر في عاـ

الحجز في ليبيا يكاجيكف الضرب كاالبتزاز كالعنؼ الجنسي، كالعمؿ القسرم في مراكز االحتجاز 
                                                           

-UNإلنسانية، كمكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤكف اإلنسانية  الفركع القطرية لمكتب تنسيؽ الشؤكف ا (1)
OCHA   ( 2017الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا: تقرير لمحة عامة عف النزكح )ـ 

 ـ( 2017. تقرير لمحة عامة عف النزكح  ) UN-OCHAمصفكفة تتبع النزكح   (2)
 ـ  2017تقرير لمحة عامة عف النزكح    . UN-OCHAمصفكفة تتبع النزكح  (3)

(4) Human Rights Watch,  WORLD REPORT Libya 2017-2018.  
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غير الرسمية كشبو الحككمية، عمى أيدم مف الحراس كالمميشيات كالميربيف. كما ضربت قكات 
حرس السكاحؿ المياجريف كاعترضتيـ في البحر كأرغمكىـ عمى العكدة إلى مراكز االحتجاز 

 اإلنسانية.غير 

 :فمسطينخامسًا: 
نحاء األرض الفمسطينية المحتمة يحدث ضمف سياؽ أاف تيجير الفمسطينييف في جميع 

طكيؿ المدل، كيتضاعؼ نتيجة التصعيد المتكرر مف قبؿ االحتالؿ ضد  (اإلسرائيمي)االحتالؿ 
فمسطيني نازحيف بعد تدمير ( 29.000)كفي قطاع غزة، ال يزاؿ حكالي ،الشعب الفمسطيني

مف الفمسطينييف خطر الترحيؿ  كثيرو الكفي الضفة الغربية، يكاج،(1)حداثىذه األمنازليـ خالؿ 
 ، مما يضع(اإلسرائيمية)الممارسات القسرية التي أكجدتيا السياسات ك  القسرم بسبب البيئة

لمغادرة مجتمعاتيـ المحمية. كتشمؿ ىذه الممارسات ىدـ المنازؿ أك  عمى السكاف ضغكطان 
كجكد تراخيص لمبناء التي يكاد كفي شرؽ القدس بزعـ عدـ )ج(  المنطقة االستيالء عمييا في

يناير/كانكف الثاني حتى نكفمبر/تشريف )مف  مدةالمستحيؿ الحصكؿ عمييا. كفي ال يككف مف
فمسطيني لمنزكح بسبب عمميات اليدـ كاالستيالء عمى  650تعرض نحك  ـ(2017الثاني، 
 (.ـ2016)عاـ ا إذا ما قكرف بحجـ النزكح المسجؿ في انخفاضا ن كبيرن  كذلؾ يمثؿ المنازؿ،

منذ النكبة الفمسطينية كبدء االستيطاف كاالحتالؿ الصييكني، الذم بدأ بمميشيات صييكنية 
، (  ـ1948) كانت المكجة األكلى مف التيجير فيحيث تحرؽ كتيٌيجر، تقتؿ كتينكؿ بقتالىا، 

(  ـ1950 )بيف مكجتٍي التيجير كتحديدنا في ـ( ، في المدة1967) كالثانية في كقت حرب
 ككانت تعمؿ عمى االستجابة الحتياجات ما يقارب (األكنركا)قامت األمـ المتحدة بإنشاء 

حصكؿ عمى التحقيف مالييف ميس 5الجئ فمسطيني، كالذم أصبح عددىـ اليـك  (750,000)
كيعيش الػخمسة مالييف الجئ فمسطيني مكزعيف عمى دكؿ العالـ، كعمى ،  خدمات األكنركا

دة دكؿ منيا: األردف كسكريا كلبناف كالسعكدية كمصر كبعض دكؿ الخميج الدكؿ العربية في ع
 10العربي، كتنتشر المخيمات التابعة لألكنركا في األردف كسكريا كلبناف. مكزعيف كاآلتي: 

 مخيمنا آخر بسكريا 12مخيمنا في لبناف، ك 12مخيمات في األردف، ك

  
      

                                                           
مصادر البيانات، الفركع القطرية لمكتب تنسيؽ الشؤكف اإلنسانية، كمكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤكف  (1)

 لنزكح.الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا: تقرير لمحة عامة عف ا UN-OCHAاإلنسانية 
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ؿ التزامات دكلية ىذا فرض عمى الدك ، ختالؼ أسبابويتبيف مما سبؽ أف المجكء سمكؾ قديـ مع ا
ف الظاىرة لـ تتقمص، صحيح أف إالحماية كالمؤسسات التي أنشأت ف رغـ ىذه ،تجاه الالجئيف

ىذه التشريعات كالمؤسسات ىي لمحماية باألساس كليست لمحد مف األسباب التي تخمؽ حاالت 
لكف يمكف مف خالؿ تدبيرىا لتدفؽ الالجئيف المجكء التي تتحمميا الدكؿ كالمنظمات األخرل، 
الدكؿ الغنية أف يتـ الحد مف معاناة الالجئيف  كالحرص عمى تطبيؽ التزامات الدكؿ كخصكصان 

ف أك  خصكصان  ،، كالقضاء عمى أسبابيا التي ستحدث الفرؽ كعدـ اضطرارىـ إلى التنقؿ بعيدان 
ة كثيرة ستتضرر كعمى ىذا فميس إغالؽ ،  فدكؿ متقدم الظاىرة إذا استمرت في التكسع حاليان 

ف مد النزكح لف يتكقؼ ألف أكركبا ك الحؿ كما أثبتت التجارب ذلؾ، ألحدكد ىذه البمداف ى
 لالجئيف. بالخصكص ليست معزكلة عف أكثر المناطؽ المصدرة
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 المبحث الثاني 
 دول المجوء واليجرة غير النظامية

مف دكؿ العالـ، خاصة الشغؿ الشاغؿ لمكثير ظاىرة الالجئيف في أرجاء العالـ  أصبحت
عدد ضخـ مف الالجئيف، حيث يحكم ىدفان لدكؿ الشرؽ األكسط، كالدكؿ األكركبية، التي باتت 

الجئ كنازح داخمي، كىك العدد األضخـ عمى مدار  (مميكف 65 )العالـ حاليان ما يزيد عف
دمرىا الصراع السياسي  -دكؿ  نصؼ الالجئيف في العالـ مف ثالث ر مف. كيأتي أكث(1)التاريخ

، عممان بأف تمؾ األعداد ال تشمؿ الالجئيف الفمسطينييف (سكريا كأفغانستاف كالصكماؿ) ىي  -
ميف لدل ككالة  (مميكف 5,2 )كالذم يبمغ عددىـ كقد طرح . (2)(الغكث كالتشغيؿ)فمسطيني ميسجى
كتطكرىا أبعادان جديدةن كتداعيات سمبية ميركبة، طالت كؿ مف دكؿ المركر تفاقـ ىذه الظاىرة 

باإلضافة إلى قياـ البعض  كافة، كاالستقباؿ، كشممت المستكيات السياسية كاألمنية كاالقتصادية
  باستغالؿ ىذه الظاىرة عمى المستكييف السياسي كاالقتصادم.

 (3)السياسية واألمنية لمجوء: األبعادأوًًل: 
شكاليات التي يعاني منيا الالجئػكف في البيئة المستضيفة، كيتسببكف فييا كاإلبعاد كتتمثؿ األ
 باآلتي:

يكاء، فعممية تسكينيـ اإلالتي تكاجو الالجئيف ىي مشكمة  الرئيسةالمشكمة  يواء:واإلالسكن  .1
ييـ في الدكؿ المستضيفة تتطمب عدد مف اإلجراءات كاالشتراطات المعقدة كالتي تحتـ عم

 بسط مقكمات الحياة.أفي الغالب اإلقامة في معسكرات إيكاء محددة قد ال تتكفر فييا 
في الغالب ال يسمح لالجئيف ممارسة العمؿ لكسب العيش مما يتسبب  إيجاد فرص عمل: .2

لى عاطميف عف العمؿ مما يفرز مشاكؿ اقتصادية كاجتماعية في أكساط إفي تحكلييـ 
 الالجئيف.

تتعمؽ المشكالت القانكنية في الصفة التي سيتكاجد بيا الالجئكف في  القانونية:المشكالت  .3
خذنا في أإذا ما  الدكلة المضيفة، كالحقكؽ كالكاجبات التي ستفرض عمييـ، خصكصان 

االعتبار أف النزكح فيما بيف الدكؿ العربية تحكمو عدة مكاثيؽ بعضيا رسمي كبعضيا 
 نية كاضحة تنظـ كجكدىا.مما يصعب كضع صياغات قانك  ،شعبي

                                                           
 أرقاـ مف مفكضية األمـ المتحدة لشؤكف الالجئيف، )مكقع الكرتكني( (1)
 نفسو.   السابؽ المرجع (2)
 الكتركني( عممية )مكقعكرقة  كاالجتماعية،سميماف، المجكء كأبعاده األمنية كالسياسية مظلوم،  (3)
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تفرض عمميات المجكء عمى الدكؿ المستضيفة تكفير الحماية  توفير الحماية لالجئين: .4
لالجئيف مف عمميات االختطاؼ كالتجنيد التي تمارسيا الحككمات أك الجماعات المتصارعة 
في دكلتيـ )خصكصا في حالة استقرار الالجئيف في مناطؽ متاخمة لدكلتيـ األصؿ( مما 

 منية عمى الدكلة المستضيفة.أيترتب عميو إضافة أعباء 
يؤثر الالجئكف عمى اقتصاد الدكلة المستضيفة مف خالؿ دخكليـ : اآلثار اًلقتصادية .5

عمى مكارد  إضافيان  المفاجئ مما يؤدم الى اختالؿ الميزاف االقتصادم، حيث يمثؿ ضغطان 
نو في حالة الالجئيف األغنياء يتـ تغيير في اقتصاد البالد لصالحيـ مما يؤدم أالدكلة، كما 

لى تغيرات اقتصادية كاجتماعية في الدكؿ المستضيفة، كما يؤثر الالجئيف عمى سكؽ إ
العمالة حيث يمثمكف في الغالب عمالة رخيصة مما يؤدم الرتفاع حاالت البطالة في 

 منية كسياسية كاجتماعية خطيرة.أثار آكره يؤدم الى مكاطني الدكلة المستضيفة كالذم بد
لى تأميف االحتياجات الضركرية إيحتاج الالجئكف  :(1)الضغط عمى الخدمات والبنية التحتية .6

مف مدارس تعميمية كرعاية صحية كغيرىا مف الخدمات كالتي قد ال تككف لمدكؿ المستضيفة 
ما ىك متكفر مف خدمات قد تككف ضعيفة  عمى القدرة عمى تأمينيا كبالتالي يسببكف ضغطان 

 .أصالن 
في العادة يحؿ الالجئكف األفكار السائدة في مجتمعاتيـ كالتي قد  التأثير الفكري والطائفي: .7

ال تككف مقبكلة في البالد المستضيفة، فاألفكار ذات البعد الطائفي كالعقائدم يمكف أف تؤثر 
لى ظيكر جماعات تسبب التكتر ا  تضيفة ك عمى التككيف الثقافي كالفكرم في الدكؿ المس

 األخيرة. المدةالطائفي كالعقائدم كالذم يعد مف أخطر التيديدات األمنية في 
قد تتأثر سيادة الدكلة المستضيفة عمى أراضييا ليزة نكعية مف  سيادة الدولة المستضيفة: .8

كلة عف الالجئيف ؤ خالؿ التدخالت الكبيرة لمنظمات األمـ المتحدة كالمنظمات المانحة كالمس
عداد ىؤالء في الدكلة مما يزيد مف الكجكد األجنبي النكعي، كالذم يمارس أ يكائيـ كتزايد ا  ك 

 المستضيفة.صالحياتو داخؿ أراضي الدكلة 
لقد أفرز االنتشار المضطرد لظاىرة الالجئيف تداعيات مختمفة عمى الصعيد السياسي كاألمني، 

في التكازف السياسي كالطبيعة  جرة الكاسعة فأحدث اختالالن خاصة لمدكؿ المستقبمة لمكجات الي
مكجات المجكء في إحداث قدر كبير مف الخمؿ في التكزيع السكاني أسيمت الديمغرافية، فقد 
ثني لمسكاف، السكرييف إلى تغير التكزيع األفي  تركيا تسبب تزايد أعداد الالجئيف  كالعرقي ، مثالن 

لى قمب التكازف الديمكغرافي في عدة محافظات خاصة مع تزايد حيث أدل تركزىـ في الجنكب إ
                                                           

(
1

، سميماف، المجكء كأبعاده األمنية كالسياسية  (  الكتركني( عممية )مكقعكرقة  كاالجتماعية،مظمـك
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لتقترب مف نسبة  كغازم عنتاب( كيميس كىاتام كمارديف كسانميكرفا)نسبة العرب في محافظات 
، بعدما كانت تسيطر عمييا الطائفة (ىاتام)، كارتفعت نسبة المسمميف السنة في (1)األكراد

 العمكية. 

عداد األردنييف مف أصؿ أ كما تأثرت البنية الديمغرافية في األردف بشكؿ ممفت لالنتباه بعد تزايد 
فمسطيني كسكرم إلى قرابة خمسة مالييف كنصؼ، في مقابؿ ستة مالييف مف أصؿ أردني. ذلؾ 
في الكقت الذم تذىب فيو بعض التقديرات إلى كصكؿ نسبة األردنييف مف أصؿ فمسطيني إلى 

التكازف الديمكغرافي ىك أحد  كيعد. (2)مف إجمالي عدد السكاف في األردف( % 63-60 )فبي ما
أبرز أسباب رفض دكؿ الخميج الستقباؿ الجئيف سكرييف، خشية مف تيديد التكازف الديمكغرافي 

 .ظ تكازنيا، كمف ثـ بقائياالحساس لمغاية، الذم تعتمد عميو دكؿ الخميج الستقرارىا كحف

لتأثيرات السمبية عند حد الساسة كالحككمات، بؿ باتت تدفقات الالجئيف تمعب دكران كلـ تتكقؼ ا
كبير في زيادة معدالت االحتقانات المجتمعية بيف الالجئيف الكافديف مف جانب، كبيف السكاف 
األصمييف مف جانب أخر، كىك ما قد مثؿ أحد أبرز عكامؿ تيديد حالة السمـ األىمي 

فتدفقات  ،الة االستقرار السياسي بشكؿ عاـ كخاصة في حالة لبناف كالمجتمعي، كمف ثـ ح
الالجئيف السكرييف إلييا باعتبارىا ثاني أكثر دكلة الستقباؿ السكريف بعد تركيا، قد شيدت حزمة 

في األجكر،  مف التأثيرات السمبية عمى سكؽ عمؿ الالجئيف، األمر الذم أدل إلى خفض كبير
لنمط كراىية  ان كتعزيز  ان تكل معيشة المبنانييف، كقد كلد ذلؾ تناميمس كالذم ترتب عميو تدني

 في ذلؾ. الالجئيف باعتبارىـ السبب الرئيس

خر، بدأت بعض االنظمة في المنطقة في استغالؿ قضية عمميات إيكاء الالجئيف آكعمى صعيد 
اعتبارىا بيدؼ تعزيز سمعتيا عمى الصعيديف الدكلي كاإلقميمي مف خالؿ التركيج لذاتيا ب
عمي سبيؿ ضامنة لحقكؽ اإلنساف مف أجؿ الحصكؿ عمى حزمة مف المساعدات المالية، كمنيا 

الذم أكد خالؿ  (عبد الفتاح السيسي)في خطاب الرئيس المصرم  المثاؿ مصر، كىك ما تجمى
، أنو "انطالقان مف ـ(2016 )الكممة التي ألقاىا في قمة الالجئيف باألمـ المتحدة في سبتمبر

كلياتيا منذ تفجر قضية المجكء، فإنيا تتحمؿ أعباء استضافة أعداد ؤ التزاـ مصر الدائـ بمس
ضخمة مف الالجئيف كالمياجريف مف مختمؼ الجنسيات بمغ عددىـ ما يقرب مف خمسة مالييف 

منيـ بمعاممة متساكية لممكاطنيف  مسجميف كغير مسجميف، كيتمتع الكثير الجئ ما بيف
                                                           

 السيد، التداعيات السياسية كاألمنية النتشار ظاىرة الالجئيف في دكؿ المنطقة، )مكقع الكتركني(.   1))

 المكقع نفسو. (2)
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ت التعميـ كالصحة كالسكف كاالستفادة مف منظكمة الدعـ السمعي أسكة المصرييف في خدما
 بالمكاطنيف رغـ العبء الكبير عمى المكازنة العامة لمدكلة.

 
 لتعد مخاطر تصدير اإلرىاب مف أخطر اليكاجس التي أفرزتيا ظاىرة الالجئيف، السيما لد

مف العكاصـ كالمدف األكركبية  كثيرالالبمداف األكركبية، خاصة بعد كثافة العمميات اإلرىابية في 
...( كغيرىا. حيث ربطت بعض األحزاب اريس، برككسؿ، برليف، مدريد، نيسالكبيرة كػػ )ب

بيف زيادة أعداد الالجئيف السكرييف مف جانب، كبيف  -خاصة في ألمانيا-األكركبية المتطرفة 
 .(1)خرآتصاعد العمميات اإلرىابية في أكركبا مف جانب 

داءات، ككفؽ تقرير تدفؽ الالجئيف إلى قارتيـ يزيد مخاطر كقكع اعتة األكركبييف يعدكف غالبيك 
دكؿ  10% في ثماف مف إجمالي  50المؤمنيف بذلؾ إلى ما يزيد عف  غربي كصمت نسبة

%، 76شممت االستبياف، كما أشار التقرير ذاتو إلى نسبة المتخكفيف مف الالجئيف في المجر 
بمداف استقبال عددان ضئيالن نسبيان مف المياجريف، كتبنت حككماتيما سياسة %، كىما 71كبكلندا 

% 61بالغة الشدة حياؿ الالجئيف، أما في ألمانيا التي استقبمت أكبر عدد مف المياجريف، فإف 
 .(2)% في بريطانيا52% في إيطاليا، ك60مف المكاطنيف أبدكا ىذه المخاكؼ، فيما بمغت النسبة 

كلعؿ كقكع عدة حكادث إرىابية ارتبطت ببعض الالجئيف، قد عزز مف تخكؼ األكركبييف حياؿ 
انتشارىـ في بمداف االتحاد خاصة ىجمات باريس، كالذم كجد بجكار الحادث جكاز سفر سكرم 

حيث بينت التحقيقات أف اإلرىابي أنقذتو السمطات اليكنانية  (أحمد المحمد)الجنسية يحمؿ اسـ 
 12)في يكمان مف ظيكره في باريس كىك ما تكرر  40عة الجئيف غرؽ مركبيـ قبؿ مع مجمك 
ميداف ، حيث فجر شخص سكرم نفسو في (3)مدينة اسطنبكؿ التركية يـ( ف 2016يناير 

كما دفعت مكجات  عالكة عمى حكادث مشابيو في عدة مدف ألمانية كبمجيكية. (،أحمد السمطاف)
المجكء بعض البمداف األكركبية لمدخكؿ في مشاحنات سياسية بيف الحككمة كالمعارضة كخاصة 
بعد الصعكد الالفت لألحزاب اليمينية المتطرفة في عدد مف البمداف األكركبية كفي مقدمتيا 

الحزب مطالب متزايدة مف كؿ مف  (أنجيال ميركؿ)ألمانيا، حيث كاجيت المستشارة ألمانية 
المسيحي الديمقراطي كالحزب المسيحي االجتماعي بأىمية تعديؿ سياستيا الحالية تجاه الالجئيف 

                                                           
 )مكقع الكتركني(.  أ ؼ ب، ركيترز، استطالع: العديد مف األكركبييف خائفكف كممتعضكف مف الالجئيف (1)
 المرجع نفسو.   (2)
 السيد، التداعيات السياسية كاألمنية النتشار ظاىرة الالجئيف في دكؿ المنطقة، )مكقع الكتركني(.     3))
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، كيبدك أف الحككمة األلمانية بدأت تتأثر بيذه الضغكط في ظؿ المطالبات بإلغاء حؽ الالجئيف 
 -رضة السكرييف في جمع الشمؿ، كىك ما قد تكرر أيضان في حالة السكيد، حيث لـ تكؼ المعا

عف تكجيو انتقادات الذعة لسياسات الحككمة اتجاه قضية  -كعمى رأسيا الحزب الديمقراطي 
 الالجئيف.

محاكالت االختراؽ الخارجي أيضان مف أبرز التداعيات المصاحبة لزيادة مكجات  دىذا، كتع
كبية، المجكء السياسي كاليجرة غير الشرعية، كذلؾ في سعي بعض الدكؿ االستقباؿ خاصة األكر 

لصد مكجات المجكء العارمة خاصة في مكاجية اليجرة القادمة مف ليبيا، حيث ىدد االتحاد 
األكركبي بفرض ما يشبو حصار بحرم قبالة الشكاطئ الميبية لمنع استمرار تدفؽ مكجات 

. كلعؿ تمؾ التحركات األكركبية ال يمكف النظر إلييا بمعزؿ (1)المياجريف عبر المكانئ الميبية
جممة مف الكقائع كالمرتبطة باألساس بسيطرة بعض التنظيمات المسمحة عمى مكانئ تصدير عف 

النفط، كىك ما يجعؿ كجكد شبيات فرض كصاية أكركبية كدكلية عمى ليبيا ليس بسبب تدفقات 
نما ألسباب أخر   تتعمؽ بتأميف مسارات حركة الطاقة. لالمجكء، كا 

 :بأسباب النزوح وأنواعواًلتجاىات اإلقميمية المّتصمة ثانيًا: 
 كثيرالالجئيف أحد أبعاد أزمة سياسية كاسعة النطاؽ في العالـ العربي كطرحت ال مأساةمثمت 

مف التساؤالت صعبة اإلجابة. كأطمت الديمكجرافيا السياسية برأسيا محاكلة التفسير، ليس فقط 
نما لتداعيات قضايا  شكاالت إعادة إحالؿ ألف األزمة تستمـز إيجاد الحمكؿ المناسبة، كا  كا 

رساؿ الالجئيف كتأثرييا عمى التنمية كاالستقرار السياسي كالمصالحة المجتمعية في دكؿ اإل
عمى مستكل  ميمةخيرة مف التيجير كالمجكء تداعيات ككاف ليذه المكجة األ كاالستقباؿ لالجئيف.

ى التنكع المجتمعي، عالكة العالـ العربي، كاف مف أىميا تفكيؾ فكرة الدكلة القكمية المبنية عم
عمى ظيكر طبقة دنيا جديدة كبيرة مف المكاطنيف ليا مطالبيا االجتماعية كاالقتصادية ناىيؾ 

رىاب كتيديد الدكؿ الرخكة رسة اإلعف التكسع الكاضح في ىكية المسمحيف، كأساليبيـ في مما
 .(2)كسكانيا المعكزيف

زمة، سيككف ليذه سياسات فعالة لمتعامؿ مع ىذه األ كمع غياب قدرة الدكلة عمى تطكير
رىابية فقد استيدفت الكيانات اإل ،الدكليقميمي ك انعكاسات عميقة عمى االستقرار اإلالتطكرات 

المجتمعات المحمية لتعبث باليكيات العرقية كالطائفية؛ مما أدل إلى عكدة أىمية مناقشة قضايا 

                                                           

(
1

 السيد، التداعيات السياسية كاألمنية النتشار ظاىرة الالجئيف في دكؿ المنطقة، )مكقع الكتركني(.   (

((
2

 الكتركني(مكقع جديدة )إشكاليات قديمة  –اليجرة القسرية في الكطف العربي  حنفي، 
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 شؾ أف لممجتمع الدكلي دكرنا في تطكرات ىذه القضية عمى اليكية كالسياسات المرتبطة بيا. كال
قميمي كالدكلي )إعادة دكليـ األكلى( أك عمى المستكل اإلالمستكل القكمي )إعادة الالجئيف إلى 

ربي كالدكلي في مكاجية تطكرات قامة(. كما أف فشؿ المجتمع العفي دكؿ اإلتكطيف الالجئيف 
عمى ك  لميبية أدل إلى تفاقـ أزمة الدكلة القكمية كمآالت تفككيا.زمة السكرية أك العراقية أك ااأل

مستكل آخر، فقد حدث تحكؿ في سياسات أكركبا تجاه المياجريف بشكؿ عاـ، بدءا مف نيايات 
. كبدأت سياسات إغالؽ الحدكد حماية لي كيتيا كأمنيا. كلكف مع تسعينيات القرف المنصـر

اضطرت مف جديد لفتح أبكابيا أماـ أعداد ضخمة مف  زمات في المنطقة العربية،تطكرات األ
 البشر الياربيف مف المكت.
، حيث تظير ىذه الحاالت مصاعب (1)العربية بأىـ حػاالت المجكء تختص المنطقة

غالبان ما يقيـ الالجئكف الذيف يعيشكف أكضاعان طكيمة األمد في ك  ،كبيرة في إيجاد حمكؿ دائمة
معزكلة يعتمدكف فييا عمى المساعدات اإلنسانية مف الناحية الفعمية.  مخيمات أك في مستكطنات
كصفكا مخيمات الالجئيف الصحراكييف في جنكب غرب الجزائر بأنيا  كمع أف المراقبيف الغربييف
ذاتيان، كأشادكا بيياكميا الديمقراطية كالعممانية كالسياسية االجتماعية  مخيمات مثالية  مكتفية

مخيمات الالجئيف في أماكف أخرل في المنطقة  جزران أمنية كىي  اعتيبرت، (2)الداعمة لممرأة
تعامؿ كحٌيز استثنائي كمختبر  ياسية اليمينية في لبناف، كأنياالس استخدمتيا األحزاب عبارة

تعاممت الػدكؿ المضيفة كالمنظمات اإلنسانية ، (3)السيطرة كالمراقبة إلجراء التجارب عمى كيفية
السياقات مع الالجئيف الذيف يعيشكف أكضاعان مديدة كأفراد ينبغي إدارتيـ عكضان عف في ىذه 

إف كجكد الالجئيف الفمسطينييف حالة ،  اجتماعيةتاريخية أك  أف يككنكا أفرادان خاضعيف ألفعاؿ
كثيقة الصمة عمى الخصكص لتمٌيزىا بانقسامات إثنية ككطنية، كبمكاجية سياسية كخػػالؼ 

إف حالة انػعػداـ الثقة بيف الالجئيف  .في السنيف التي أعقبت الحرب األىميةأيديكلكجي 
مػف الػمػكاطػنػيػف المبنانييف كال سػيَّػمػا الػمػكارنػة  لكثيرايحمؿ ي ػي لبناف مكثَّقة جػيػدان، إذ ٌ كالمكاطنيف ف
تػعػارض أغمبية المكاطنيف الػالجػئػيػف الفمسطينييف مسؤكلية إشػعػاؿ الػحػرب األىػمػيػة. ك )المسيحييف 

طينيكف التكطيف بقكة، في بالدىـ كما يرفض الفمس المبنانييف بشدة دمػجػان دائػمػان لمفمسطينييف
كغالبان ما تزيد اإلشػػارة إلػى التكطيف فكبيا الحقكؽ األساسية  .بحؽ العكدة إلى فمسطيفكيتمسككف 

ة كاالقتصادية لمفمسطينييف تبدأ في العادة حكؿ الحقكؽ المدني لمفمسطينييف. كالنقاشات الدائرة

                                                           
(1) UNHCR, Global Overview: Statistics on Displaced Iraqis around the World. 
(2) Qasmiyeh, Invisible Refugees and/or Overlapping Refugeedom?, (pp. 263-293)  

 .ََُِ حنفي، إدارة مخيمات الالجئيف فػي لبناف: حالة االستثناء كالبيكسياسية (3)
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اليدؼ تكطينيـ، مع االستعاضة بطريقة منيجية عف حقكؽ  بالتشديد عمى كجكب أال يككف
األرضية الكحيدة المشتركة بيف األحزاب  ،الحقيقةأمنية في  الفمسطينييف بحمكؿ إنسانية أك

 التكطيف مفسياسي كطائفي شديد االنقساـ ىي أف  السياسية المبنانية المتنكعة في سياؽ
مف الدمج المحمي لمفمسطينييف في سياسات تمييزية، ألنو  المحرمات. كما ييترجـ المكقؼ المبناني

تبقى الكضعية القانكنية لالجئيف الفمسطينييف كضعية أجانب مع انتياج  بعد العيش في لبناف،
إف  قكؽ الفمسطينييف االجتماعية كاالقتصادية كالمدنيةتقييدية حياؿ ح الدكلة المبنانية سياسات

 في المخيمات مثار إشكاليات كثيرة عمى مستكيات عدة.  اإليكاء المطكؿسياسة 

الالجئيف الفمسطينييف في األراضػػػي الفمسطينية كفػي لبناف، يالحظ المرء أف  كفي حالة
بطبيعة ىػذه المخيمات. ييٌيئ المخيـ، بػاعػتػبػاره سكاف المخيماٌت طػػػػكركا ىػكيػة معٌينة ذات صمة 

األكضاع التيٌ  تسيؿ استخداـ أنكاعٌ  محددة مف السياسات التي تنتيجيا الدكؿ  حػٌيػزان ى مغمقان،
األكنػػػػػركا، كػكف الالجئيفٌ  متجمعيف فػي مػكػاف مػركػزم خػاضػع لمسيطرة،  المضيفة كككالة

كبحجة تسييؿ تقديـ الخدمات، يينظر إلى المخيـ عمى أنو المكاف مستمرة.  كيجعميـ تحت رقابة
ىذا حكؿ مخيمات الالجئيف إلى أماكف  (الرعاية كالعالج كالسيطرة)نظاـ  الكحيد المتاح، لكف
لدل معاينة حالة مخيمات الصحراكييف  .فييـلعزؿ غير المرغكب اأماكف  لفرض النظاـ أك إلى

إلػى نمط حككمة مثار  (فيدياف قاسميو)إلينا  اسات التي أجرتياالمقامة في الجزائر، تشير الدر 
بػدعػـ  (الػبػكلػيػسػاريػك)الػصػحػراكيػيػف بػجػيػكد جػبػيػة  لإلشكاليات أيػضػان. أقيمت مخيمات الالجئيف

 ك  ٧َ٫َََ )كيػقػدر بأنيا تيػػػؤكم مػا بيف( ـ٧٩١ُكـ ٧٩١ُ ) جػػػزائػػػرم بػيػف عػامػي
الجػػػئ، كىػي خاضعة إلدارة الػبػكلػيػسػاريػك، كتحظى بدعـ قػػكم مف جانب األمػـ ( ١٫َََُِ

 . (1)المتحدة كشبكات المجتمع المدني

الكضع اإلجمالي لتمؾ المخيمات عمى الكجو  بأسمكب نقدم كتقٌيـ إلينا فيدياف قاسمية
"إذا كانت جبية البكليساريك تقدـ المخيمات لممراقبيف اإلنسانييف دائمان عمى أنيا  :(2)التالي
عمى صعيد الحككمة الرشيدة، كتحقؽ أكلكيات المانحيف ات الجئيف مثالية كمكتفية ذاتيان ٌ مخيم
مػاسػة إلػى التشكيؾ فػي الفرضيات السائدة بشأف األكضػػاع كالديناميات داخػؿ مخيمات  حاجةن 
لى تطكير سياسة كردكد بر الال خاصة  مجية بناء عمى ذلؾ. فيناؾ أىميةن جئيف الصحراكييف، كا 

بالنظر إلػى التصكير المثالي لمحياة فػي مخيمات الالجئيف الصحراكييف كما يحمؿ فػي طٌياتو 
                                                           

(1) Qasmiyeh: «Protracted Sahrawi Displacement: Challenges and Opportunities beyond 

Encampment. 
(2) Ibid., p.1. 
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الشاذة لنزكح الصحراكييف الراىف، كبالتالي إخفاء الطبيعة  خطران محتمالن يتمثؿ بتطبيع الكضع
إضافة إلى  .المطكؿ، كلمفشؿ في دراسة األسباب السياسية كالتأثيرات كالحمكؿ المحتممة لمصراع

أىمية العالقة بيف الدكلة المضيفة كالالجئيف، في حالة الفمسطينييف المقيميف في لبناف، تيظير 
مـ حالة الالجئيف الصحراكييف طرؽ تأثير الجيات الدكلية، بما في ذلؾ المفكضية العميا لأل

المٌتحدة لشؤكف الالجئيف، ككذلؾ شبكات المجتمع المدني األكركبػيػة كاألمريكية الشمالية 
المطكؿ في  كتجميات اإليكاءكالمنظمات غير الحككمية، في التجارب التي يعيشيا الالجئكف 

 .بالمنطقةالمخيمات 

 الراىنة.ىم التحّديات أو  العرب سياسات الدول المستقبمة لالجئينثالثًا: 
ىذه الظاىرة  ديشكؿ المجكء قضية إنسانية تستكجب االىتماـ العربي قبؿ العالمي، كتع

داللة عمى كجكد خمؿ في المجتمعات التي يطمح أبناؤىا إلى المجكء إلى أماكف أخرل، إذ إنيا 
 غير قادرة عمى تكفير الحقكؽ األساسية ألفرادىا أك لفئات اجتماعية أك سياسية كالسماح ليـ

كمع انتشار  بالمشاركة، أك التمتع بحؽ الحرية في القكؿ كالعمؿ كالتطكر كاالعتقاد.
خضاعيـ كقمعيـ كاضطيادىـ،  (الديكتاتكريات) كأنظمة الحزب الكاحد كمصادرة آراء اآلخريف كا 

ة، كنتيجة لمصراعات السياسية كالعرقية كالدينية أصبح المجكء ظاىرة عالمية تستدعي المعالج
الجئيف فاقـ األزمة كزادىا حٌدة. مف الدكؿ عمى إغالؽ حدكدىا أماـ ال قداـ الكثيركما أف إ

بدأت المشكمة تبرز بكضكح خالؿ الحرب العالمية األكلى، لكف المجتمع الدكلي لـ يفمح في ك 
معالجتيا كيأخذىا عمى محمؿ الجد، كلـ يحاكؿ أف يضع سياسة متناسقة كفٌعالة لصالح 

 )لحرب العالمية الثانية كذلؾ بعد إقراره التفاقية جنيؼ الخاصة بالالجئيف لسنةالالجئيف إاٌل بعد ا
نشائو المفكضية السامية لألمـ المتحدة لشؤكف الالجئيف لمعالجة معضمة المجكء ـ(1951 ، كا 

المستفحمة نتيجة تزايد عدد الالجئيف كالناتج عف األكضاع السياسية السيئة التي عرفتيا دكؿ 
، كحركب التحرير ضد االستعمار التي نشطت في الخمسينات مف القرف (1)قيالمعسكر الشر 

الماضي، كمشاكؿ الحدكد التي تركيا المستعمر بيف الدكؿ المتجاكرة حيف قٌسـ العالـ إلى دكؿ 
يبدك اف تصاعد عمى الخرائط دكف مالحظة النسيج االجتماعي كالقبمي كالديني كالعرقي. كأخيران 

مف دكؿ العالـ الثالث الحديثة العيد، كنشكب الحركب  كثيركاالضطياد في الظاىرة القمع 
األىمية دفعت بالمالييف إلى مغادرة بالدىـ كالنزكح داخؿ البمداف نفسيا لتشكيؿ تكتالت عرقية 

 أىمية.ية تميد في كؿ لحظة لحركب أك دين

                                                           

(
1

 الكتركني( )مكقعالسياسيات األكربية تجاه الالجئيف  سميماف، (
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فسيا عمى مستكل ف إشكالية المجكء في العالـ العربي تطرح نأ جميان  لمباحثةكيظير 
مختمؼ، فأغمب الدكؿ العربية تفتقر إلى أنظمة المجكء كال تعترؼ بالالجئيف إاٌل في حاالت 
استثنائية، كفقط نتيجة لقرارات تقديرية ترتكز غالبان عمى اعتبارات سياسية مما يتنافى مع أبسط 

ضية السامية لشؤكف مفك المعايير المعتمدة دكليان. ككذلؾ ال تعترؼ بالالجئيف الذيف منحتيـ 
ذا ما سمحت ليـ بالبقاء لميمة قصيرة فكؽ أراضييا، فذلؾ فقط بغية  المجكء،صفة  الالجئيف كا 
 .ثالثإلى بمد نقميـ 

أعاد تفجر أزمة اليجرة كالمجكء ألكركبا التفكير مرة أخرل في أداء ككظائؼ الدكلة 
الكطنية عمى الصعيد القطرم في بعض الدكؿ العربية كاألفريقية، مف جانب. كالدكر السمبي 
الذم لعبتو الدكؿ الغربية عامة كاألكربية خاصة في نيب ثركات دكؿ العالـ الثالث أثناء الحقب 

ية الماضية، كاستمرار التبعية السياسية كاالقتصادية ليا حتى ىذه المحظات، كىك ما االستعمار 
أدل في النياية إلى معاناة الغرب نفسو مف مكجات اليجرة المتتالية كالمجكء إليو مف ًقبؿ 

 مكاطني الدكؿ النامية عامة كالعربية خاصة. 
 :(1)واليجرة : قضية المجوءحول  حقائق -1

عممت عمى استقطاب الخبرات العممية مف الدكلة النامية،  :الخبرات والعمماءاستقطاب  . أ
يـ في كطن ي البقاءف إلجبارىـحيث قامت بإغراء العقكؿ بالمميزات المادية كالمعنكية 

لجديد، فقد قامت بمنحيـ جنسيتيا، كمنح تعميمية مجانية، ككفرت المسكف المالئـ، ا
النياية إلى حرماف أكطانيـ األصمية مف خيرة عقكؿ كاألجر األعمى، كىك ما أدل في 

 لتالي غياب خطط التنمية كالتقدـ.أبنائيا، كبا
حيث مازالت تعمؿ بعض الدكؿ األكركبية كالكاليات المتحدة ككندا  :ديمومة اًلستقطاب . ب

كاستراليا عمى استقطاب الشباب كرجاؿ األعماؿ مف البمداف المختمفة. خاصة مع 
اليد في الكثير منيا. إذف ىذه الدكؿ ليس لدييا مانع في استقباؿ انخفاض نسب المك 

المياجريف، كلكنيا ىي تريد فقط نكعية معينة مف المياجريف، أصحاب الكفاءات 
العممية أك القدرات االقتصادية مف جانب، كما أنيا تريد أف تتحكـ في أعداد المياجريف 

انب آخر. أما نكعية المياجريف مف طبقنا لفترات زمنية كخطط محكمة مف قبميا مف ج
أصحاب المؤىالت المنخفضة أك الذم يبحث عف فرص عمؿ أك بيئة أمنية مستقر 

 لمجرد العيش فال مكاف لو في الدكؿ المتقدمة.

                                                           

((
1

 الكتركني( )مكقعحقائؽ كرؤل مستقبمية: أزمات اليجرة كالمجكء إلى أكركبا  العزباكم، 



57 

الدكؿ الغربية عمى مزيد مف تفكيؾ دكؿ المنطقة، كانتشار  : ساعدتاليدسياسية غسل  . ت
الجماعات الجيادية كالتكفيرية، كىي تتبع سياسات غسؿ اليد مف ىذه المشكالت. 

ألسباب اليجرة  ، يجد أنيا المصدر األكؿ كالرئيسفالمتابع لألزمات السياسية كاألمنية
الكضع األمني الناشئ عف الحرب يعد المثاؿ: األخيرة. فعمى سبيؿ  المدةالمتتالية في 

األمريكية في العراؽ كسكريا ىك السبب في تفاقـ األزمة، كأدل إلى "عكلمة أزمة 
اليجرة"، حيث انتفض العالـ لمكاجية األزمة، دكف إيجاد حؿ حقيقي لألزمات التي أدت 

  .الدكلتيف إلى اليجرة في كال
كجة األخيرة مف التيجير القسرم : كاف لمم(1)عجز الدولة ونمو الجماعات اإلرىابية . ث

كالمجكء تداعيات ميمة عمى مستكل العالـ العربي، مف أىميا تفكيؾ فكرة الدكلة القكمية 
جديدة كبيرة مف المكاطنيف ليا مطالبيا  ظيكر طبقة دنياالمبنية عمى التنكع المجتمعي، ك 

االجتماعية كاالقتصادية ناىيؾ عف التكسع الكاضح في ىكية المسمحيف، كأساليبيـ في 
رىابية . فقد استيدفت الكيانات اإلممارسة اإلرىاب كتيديد الدكؿ الرخكة كسكانيا

دة أىمية مناقشة المجتمعات المحمية لتعبث باليكيات العرقية كالطائفية، أدل ىذا إلى عك 
 قضايا اليكية كالسياسات المرتبطة.

: احترفت بعض الدكؿ المتاجرة بأزمة الالجئيف، العربية المتاجرة باحتياجات المياجرين . ج
ا، كالتي تريد الحصكؿ عمى مساعدات مالية مقابؿ  منيا كاإلقميمية كاألكركبية أيضن

بتزاز مف قبؿ الدكؿ األكركبية استضافتيا ليـ. كما كقعت بعض الدكؿ العربية الغنية ال
كاؿ إلى مكظفييا كالعامميف كمنظمات األمـ المتحدة، التي يذىب جزء كبير مف ىذه األم

 فييا.
: إف األكضاع االقتصادية السيئة في بعض الدكؿ األفريقية كاآلسيكية غياب التنمية . ح

مف مكاطني ىذا الدكؿ إلى اليجرة، خاصة مع انسداد أفؽ حمـ الحياة في  لكثيردفعت ا
في الكقت الذم تسعي فييا الدكؿ الغنية الكبرل  :دكليـ األصمية. فعمى سبيؿ المثاؿ

سرائيؿ)، أك اإلقميمية مثؿ (الكاليات المتحدة كالصيف كالياباف كفرنسا) :مثؿ  (طيراف كا 
د األفريقية، لـ يفكركا في تحقيؽ تنمية بشرية حقيقية عمى االستحكاذ عمى السكؽ كالمكار 

في تمؾ البمداف، كلكف الجميع يريد السيطرة كالنفكذ كجعؿ السكاد األعظـ مف ىذه 
 لدكؿ، تابعة اقتصادينا كسياسينا.ا

                                                           

((
1

 المرجع السابؽ نفسو  
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كالذم يصدر لمكاطني  :حمم الحياة الغربي، أو النموذج األوروبي واألمريكي لمحياة . خ
الكسائؿ الثقافية مف أفالـ كمسمسالت، كالتي تجسد الحياة السيمة  دكؿ العالـ الثالث عبر

كفرص الغني السريع، دكف معاناة، كىك تصكير خاطئ لمحياة في العالـ الغربي. فمف 
المؤكد أف المكاطف الغربي يتمتع بفرص كبير في الحياة، كالحريات العامة مصكنة، لكف 

، كىي أمكر كميا إيجابية كلكف ليست مكاربة عمى الجميع القانكف يطبؽ بحـز كدكف
الحياة كميا سيمة، فالمكاطف الغربي كاألمريكي ىك األكثر عمى مستكل العالـ في 

 متكسط قكة العمؿ اليكمي، فضالن عف المكاطف الياباني كالصيف.

 اليجرة القسرية ودوافعيا: .2
ليجرة األزمات، لذلؾ عندما نتكمـ عنيا،  ان حقيقي ان تمثؿ اليجرة القسرية لمسكرييف نمكذج

ال ينبغي أف نقتصر فقط عف بعدىا اإلنساني، بؿ يجب التطرؽ ألسبابيا الحقيقية المتمثمة في 
التدخؿ الغربي السياسي كاالقتصادم كالعسكرم في منطقة الشرؽ األكسط بما في ذلؾ مؤامرة 

ألزمة يجب أف تستيدؼ ىذا التدخؿ في حد الربيع العربي، كبالتالي فإف الحمكؿ الحقيقية ليذه ا
ذاتو، كىك الحؿ االستراتيجي أما غير ذلؾ فال تتعدل ككنيا حمكؿ تكتيكية ترقيعيو مغمفة بغالؼ 

 .(1)كمف دكافع كأمثمة اليجرة  إنساني.
 ـ(، 1948عاـ )مف أمثمة الحركب المسببة لميجرة القسرية، ما كقع لمفمسطينييف : الحروب . أ

 ( كىناؾ اليكـ مدفلبناف كسكريا:) نحك دكؿ جارة مثؿ حيث تـ اقتالعيـ كتيجيرىـ قسران 
مثؿ مخيـ اليرمكؾ في دمشؽ، كما كقع لمبنانييف ” المخيمات“كاممة لمسكرييف تعرؼ باسـ 

مثؿ ( إسرائيؿ)نتيجة الحرب األىمية في لبناف في السبعينيات كخالؿ حرب حزب هللا مع 
حيث قدر عدد المبنانييف المياجريف بمئات اآلالؼ. كحتى الرئيس ( ـ2006 ) حرب جكيمية

المبناني الجديد ميشاؿ عكف قاؿ في خطابو بعد أداء اليميف الدستكرية عمى أنو يعمؿ حتى 
أم في اليجرة. كتعتبر الحرب التي ” حقيبة سفر“ال يبقى حمـ الرجؿ المبناني يتمخص في 

 ي الكقت الراىف لميجرة القسرية بسبب الحركب.تجرم في سكريا اليـك أىـ نمكذج ف
إف اليجرة القسرية الراىنة جاءت نتيجة  طية الغربية لبناء شرق أوسط جديد:نشر الديمقرا . ب

ـ(  2003عاـ )لرغبة الغرب في نشر الديمقراطية الغربية بالقكة، مثمما حدث مع العراؽ 
رعية الدكلية بحجة تدمير أسمحة قررت الكاليات المتحدة احتاللو بطريقة خارج الش عندما

لى يكمنا ىذا انسحبت أمريكا مف العراؽ دكف أف تبني دكلة  الدمار الشامؿ العراقية. كا 

                                                           

(
1

 ديكنيجي ، تحديات اليجرة القسرية عمى المدل الطكيؿ )مكقع إلكتركني ( (
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، بؿ مقابؿ ( جكرج بكش)لشعكب المنطقة كما كعدت إدارة الرئيس  ديمقراطية تككف نمكذجان 
لطائفية كأصبح ذلؾ تـ تدمير العراؽ كمية في بنيتو االقتصادية كاالجتماعية، فظيرت ا

م أعرضة لمتدخالت األجنبية كانتشار الجماعات اإلرىابية، كالنتيجة تعززت اليجرة الداخمية 
النزكح كاليجرة الخارجية كتغيير التركيبة الديمغرافية لبعض المدف بيف الشيعة كالسنة 

 مميكف( عراقي 4)نحك كتقدر بعض اإلحصائيات  كاألكراد كالعرب كالتركماف كغيرىا.
مياجر، نتيجة حرب االحتالؿ األمريكية، كعدـ االستقرار، كالعنؼ كاإلرىاب كالتصفيات 

مميكف  4 )المذىبية كالطائفية. كقد كاف العراؽ قبؿ االحتالؿ األمريكي لكحده يستقطب نحك
، عادكا إلى أكطانيـ ليشكمكا ضغكطات جديدة عمى حككماتيـ، لكف بعد ( مياجر عربي

شخص  ( مالييف 8 )عراقي، ليصبح المجمكع (مالييف 4 )لعراؽ نحكاالحتالؿ ىاجر مف ا
 .(1)بيف ميجر كنازح كالجئ

لتدفقات اليجرة القسرية، بسبب ما  دقيقان  تمثؿ سكريا كليبيا نمكذجان : "الربيع العربي"أحداث  . ت
يسمى الربيع العربي، حيث شاىد العالـ أجمع كعمى شاشات التمفزيكنات العالمية كيؼ فر 

إف  السكريكف جماعات عبر القكارب نحك أكركبا، ككيؼ تـ لجكء اآلالؼ مف حمب السكرية.
جتماعية التي تعرض أحدثت تغييرات معتبرة، فاليزات السياسية كاال (أحداث الربيع العربي)

ليا الكطف العربي ستؤدم إلى تغيرات سياسية عمى المدل البعيد، األمر الذم ينعكس عمى 
سكاء مف حيث حركة التنقؿ، أك مفيكـ اليجرة بالنسبة  شامالن  اليجرة كيؤثر عمييا تأثيران 

ص لمدكؿ كالرأم العاـ، ككذلؾ عمى سياسات اليجرة في الدكؿ المستقبمة في كؿ ما يخ
، فاليجرة تأثرت بعمؽ بعدـ ان ف اليجرة تشكؿ في الكقت ذاتو فرصة كتحديإ المياجريف.

كاف مف بيف أكثر مف  ـ( 2012عاـ)في ليبيا كسكريا.  االستقرار كالعنؼ الجارم خصكصان 
 25مميكف شخص فركا مف ليبيا بعد سقكط نظاـ القذافي، لـ يصؿ منيـ إلى أكركبا سكل 

ألؼ فركا مف سكريا، لـ يصؿ منيـ إلى أكركبا سكل بضعة  100ألؼ شخص، كمف نحك 
                                                                                                                                                .(2)"مئات

أف الدكؿ الغربية بصفة عامة لدييا رغبة في  لـ يعد خافيان  :استراتيجيتغيير المحيط الجيو  . ث
 )كبعد فشؿ اتفاؽ أكسمك المكقع عاـ( بمحيط أقؿ عدائية،إلسرائيؿ)تغيير المحيط العدائي 

رغـ فتح سفارات  (إسرائيؿ)في تطبيع العالقات العربية مع  الفمسطينيفبيف ـ ( 1993
رل، فإنو تقرر أف يتـ لبعض الدكؿ كقنصميات لمبعض اآلخر كمكاتب تجارية في دكؿ أخ

                                                           
 ساسكف ، الالجئكف العراقيكف: األزمة الجديدة في الشرؽ األكسط. (1)
 مركز سياسة اليجرة. -معيد الجامعة األكركبية فمكرانس: تقرير اليجرة بعد الربيع العربي (2)
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تنفيذا لكثيقة ـ( 2001سبتمبر  11 )كذلؾ بعد أحداثالجكار العدائي بالقكة العسكرية،تغيير 
، كمف بيف الشخصيات التي شاركت في إعدادىا رجاؿ الرئيس ـ( 1996)تـ إعدادىا عاـ

الكثيقة الذيف كصكلكا معو إلى إدارة الكاليات المتحدة. كتنص  (جكرج بكش االبف )األمريكي
كأصبح  .( إلسرائيؿ)استراتيجي  -عمى استيداؼ العراؽ ثـ سكريا. لتغيير المحيط الجيك

تحطيـ العراؽ  في دكران  (إلسرائيؿ )كيؼ لعبت فكرة تغيير المحيط االستراتيجي كاضحان 
كتحكيمو مف بمد مستقبؿ إلى مصدر لميجرة، ككذلؾ حدث لسكريا. كقد تسببت األزمة 

 .(1)الجئ كمالييف آخريف مف النازحيف( مميكف  20 )كالسكرية كحدىما في أزيد مفالعراقية 
 :اليجرة من الدول العربية قبل وخالل الربيع العربي . ج

إف اليجرة مف البمداف العربية المتكسطية )المغرب، الجزائر، تكنس، ليبيا، مصر، 
 )ككانت المنطقة مصدر لنحك عقكد سابقة، 5أك  4فمسطيف، لبناف، سكريا، كاألردف( بدأت منذ 

 27بالمئة منيـ يعيشكف في دكؿ االتحاد األكركبي،  62مياجر مف الجيؿ األكؿ:  (مميكف 8
بالمئة في باقي دكؿ  11بالمئة في دكؿ الخميج( ك 20بالمئة يعيشكف في بعض البمداف العربية )

 12بالمئة مف سكاف سكريا ك 2. كىكذا كانت ىذه الدكؿ مصدرة لميجرة بمعدؿ يفكؽ (2)العالـ
بالمئة. بينما ليبيا التي كانت مستقبؿ  3بالمئة مف سكاف لبناف مقارنة بالمعدؿ العالمي كىك 

بالمئة مف سكانيا لكف  1لممياجريف مف مختمؼ الدكؿ لـ يكف عدد المياجريف منيا يتجػػػػػاكز 
نحك الدكؿ األكركبية بنحك  ارتفع عدد المياجريف ـ(2011 – 2010 )بعد بداية الربيع العربي

بالمئة اتجيت  91. ففي تناقض مع فكرة أف اليجرة أصبحت معكلمة فإف نسبة (3)بالمئة 42
 (إسبانيا، إيطاليا كفرنسا)ألكركبا، كخاصة باتجاه البمداف األكركبية الثالثة الجارة لمدكؿ العربية: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     كلكف فئة قميمة مف الميرة منيـ تمكنت مف الحصكؿ عمى عمؿ.

 :تحديات اليجرة عمى الدول العربية بعد الربيع العربي . ح
إف دكؿ حكض المتكسط العربية كاف ينظر إلييا قبؿ الربيع العربي عمى أنيا غنية 
كآمنة كتستطيع استقباؿ المياجريف مف القارة اإلفريقية التي تعاني مف سكء التنمية كممزقة مف 

 (مميكف 4.5) الصراعات األىمية كالعسكرية. فقبؿ الربيع العربي كانت تأكم ما معدلوقبؿ 
لقد كانت ليبيا أكبر بمد مستقبؿ . (4)مياجر غير شرعي 2/3مياجر مف الجيؿ األكؿ، منيـ 

                                                           
 شكقي، أزمة الالجئيف السكرييف إلى أكركبا، قراءة مف مدخؿ االقتصاد السياسي الدكلي. (1)
 العقاب، التحديات االستراتيجية لمدكؿ المصدرة كالدكؿ المستقبمة لممياجريف، )مكقع االلكتركني(.  (2)
 المكقع نفسو   (3)
 .الكتركني( الفرنسية )مكقعالقناة  -فيمـ كثائقي   (4)
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لميجرة في المنطقة لكف بسبب العقكبات الدكلية التي فرضت عمييا، أك بسبب تأرجح أسعار 
يتعرضكف لمتيجير مف طرؼ  المياجريف فييا ظؿ غير مستقر، كأحيانان النفط، فإف عدد 

مياجريف كذلؾ كانت سكريا كاألردف مف بيف أكبر الدكؿ المستقبمة لعدد كبير مف الالسمطات. 
مف المياجريف  ان صغير  ان ككانت لبناف بدكرىا تستقبؿ عدد. ـ(2003حرب)العراقييف منذ 

ريف مف ككانت مصر تستقبؿ مياجالمياجريف الفمسطينييف.  فكبيرة م العراقييف، ككذلؾ أعدادان 
لكف بعد بداية الربيع العربي أصبحت ىذه الدكؿ مصدرة لميجرة. حتى السكداف كالقرف االفريقي. 

الجزائر كالمغرب كتكنس أصبحت بعد الربيع العربي مف الدكؿ المستقبمة لميجرة مف دكؿ 
ني أصال مف مشاكؿ مى الدكؿ العربية التي تعاكمف الصعب ع الساحؿ كمف دكؿ عربية أخرل.

 بمزيد مف آالؼ المياجريف. تحمؿ أعباء إضافيةك  فنقص التنمية كمشاكؿ السك الفقر كالبطالة

 :والسياسي التأثير اًلقتصادي . خ
إف الربيع العربي لـ يؤثر عمى اليجرة كعدـ استقرار المنطقة فقط، بؿ عمى الجكانب 

كما  نتاج النفط في ليبيا، كتأثرت السياحة في مصر كتكنس.إ تأثر مثالن . حيث االقتصادية أيضان 
، فالمياجركف نحك أكركبا ممزمكف باالندماج كتقبؿ سياسيان  ف اليجرة الحالية مؤثرة أيضان أ

لمدكؿ المستقبمة، كفي حالة اإليجاب يصبحكف  ةالعممانية، كفي حالة العكس يصبحكف مشكم
 المياجركف نحك دكؿ الخميج يتأثركف بالكىابية كيصبحكف مشكالن  لمدكؿ المصدرة. ككذلؾ ةمشكم

عف ذلؾ ىناؾ تأثير سياسي عمى دكؿ الجكار، فمبناف في حد  في الدكؿ المصدرة لميجرة. فضالن 
كذلؾ تحدث تغيير ديمغرافية بعض المناطؽ بما مة بيف مؤيد كمعارض لنظاـ األسد. ذاتيا منقس

ات استراتيجية في العالقات الدكلية. كحالة العراؽ كسكريا يشكؿ مخاطر أمنية جديدة كتغيير 
شكالية تغيير التركيبة الطائفية لممدف.  كا 

 ثقافية: الجتماعية و اًلتأثيرات ال . د
درة عمى تحمؿ إفراغ البمداف مف سكانيا خاصة الشباب الذيف لدييـ القمثمتيا، أكمف 

 كتزايدت المنافسة الدكلية عمى استقطاباستنزاؼ الكفاءات العممية كالفنية، مشاؽ اليجرة، ك 
 ـ(2001 )كقد قدرت الجامعة العربية في تقرير صدر عاـ المزيد مف العقكؿ مف دكؿ الجنكب.

 450 )، كأف(مميار دكالر 200 )أف حجـ خسائر الدكؿ العربية مف ىجرة الكفاءات يقدر بنحك
ىذا بمثابة دعـ  كيعد. (1)غربيةعربي مف حاممي الشيادات العميا استفادت منو الدكؿ ال (ألؼ

غير مباشر لمدكؿ الغربية مف قبؿ الدكؿ المصدرة لمكفاءات، كىي تحقؽ خسارة صافية ليا، ألف 
                                                           

 ) مكقع الكتركني( قضايا المياجريف العرب في أكركبا مرسي، (1)
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دكليا أنفقت عمييا مبالغ ضخمة في التعميـ كالتككيف كالتأىيؿ، كما أف فقداف ىذه العقكؿ يحـر 
مف طاقات بشرية عدة عممية كتكنكلكجيا في أكطانيا، كما يحرميا الدكؿ المصدرة مف تحقيؽ قا

 ، إضافة إلى خمؽ مشاكؿ اجتماعية، كتفكيؾ العائالت.مف شأنيا دفع عجمة االقتصاد فييا

 سياسات اإلدماج األوروبية:  . ذ
تعد قضية المجكء كاليجرة أحد أىـ اىتمامات الفضاء الدكلي، في ظؿ تنامي األزمة في 

بميا العراؽ كأفغانستاف، كما ليا مف تداعيات مختمفة عمى دكؿ اإلرساؿ سكريا، كمف ق
كاالستقباؿ، كلقد شيدت سياسات الدكؿ األكركبية تجاه القادميف إلييا، شبو تحديد في القكاعد 

، حيث استقرت عمى ضبط المجاؿ أماـ الكافديف، كتضييؽ (1)كالسياسات خاصة منذ التسعينيات
الخناؽ كفقان ألطر قانكنية كمؤسسية، خاصة في ظؿ اإلجراءات المعقدة في إطار الحفاظ عمى 

كقد برزت أزمة القادميف الجدد في أكركبا مف خالؿ ارتفاع الدكلة القكمية، كمخاكؼ اإلرىاب. 
يف مف مناطؽ النزاعات إلى االتحاد األكركبي بشكؿ عدد المياجريف ألسباب اقتصادية كالالجئ

أساسي حيث عبر معظميـ البحر المتكسط كجنكب شرؽ أكركبا قادميف مف الشرؽ األكسط 
 ـ2015كجنكب آسيا كأفريقيا كالبمقاف. بدأت المرحمة الثانية مف ىذه األزمة أساسان في صيؼ 

ييف الحدكد نحك أكركبا ىربان مف ، حيث يعبر اآلالؼ مف السكر ـ2015تحديدان منذ أغسطس 
الحرب األىمية السكرية، كتـ استقباليـ أساسان في ألمانيا كالنمسا، بينما عمقكا كمينعكا مف حرية 
التنقؿ في المجر التي بدأت في بناء حاجز بينيا كبيف صربيا كذلؾ يبيف تباعد السياسات تجاه 

أحد أىـ الدكؿ التي ليا سياسات متأصمة في  ىذه األزمة بيف دكؿ االتحاد األكركبي. كتعد فرنسا
مف الزماف، إال أف  مدةالتعامؿ مع المياجريف كالالجئيف، كفقان ألطر كسياسات مختمفة عبر 

المكقؼ الفرنسي شيد تحكالت مختمفة في اآلكنة األخيرة تجاه تمؾ القضية، بما يعيد النظر في 
 المكقؼ الفرنسي كخاصة إزاء الالجئيف السكرييف.

كتسعى االستراتيجية األكركبية، لتحقيؽ ىدفيف رئيسيف ىما؛ الحد مف تدفؽ الالجئيف إلى 
القارة األكركبية، كالتعامؿ الفعمي مع الالجئيف الذيف يتمكنكف مف الكصكؿ إلى األراضي 
األكركبية. كبناء عمى ىذيف العنصريف تتشكؿ المالمح العامة لتمؾ االستراتيجية كالتي تتمثؿ في 

قامة مراكز اإليكاء كتقديـ المساعدات لمدكؿ المستقبمة لالجئيف، كالدعكة إليجاد حؿ التك  طيف، كا 
 .مف تدفقات الالجئيف مف الخارج سياسي لمصراع السكرم، فضالن عف الحد

                                                           

(
1

 )مكقع الكتركني(العزباكم، حقائؽ كرؤل مستقبمية: أزمات اليجرة كالمجكء إلى أكركبا  (
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 قضايا توطين الالجئين: . ر
يسعى االتحاد األكركبي لمتكصؿ التفاؽ نيائي بيف الدكؿ األعضاء لتكزيع الالجئيف  . أ

لممشاركة في تحمؿ األعباء، مع مالحظة أف األعداد التي يتـ التخطيط الستقباليا تزداد 
الحديث الدائر عف التكطيف ال يشمؿ جميع مف كصمكا إلى ك  .مع زيادة تدفؽ الالجئيف

ألؼ الجئ يدكر  441,2أكركبا، ففي حيف كصؿ إلى الدكؿ األكركبية أكثر مف 
 ئ فقط. ألؼ الج 160الحديث عف تكطيف نحك 

تؤدم زيادة معدؿ تدفؽ الالجئيف إلى أكركبا إلى زيادة الحصص المخطط الستيعابيا  . ب
ألؼ الجي،  287,6ال يتجاكز  ـ2015بكؿ دكلة، فقد كاف عدد الالجئيف حتى مايك 

 441,2ألؼ الجئ فقط، لكف عدد الالجئيف ارتفع إلى  40ككاف مف المخطط استيعاب 
ألؼ الجئ، ثـ  120، لذا تمت زيادة مجمكع الحصص إلى ـ2015ألؼ حتى سبتمبر 

ألؼ الجئ إلى  630صكؿ نحك ك ألؼ في الكقت الذم يتـ الحديث فيو عف  160إلى 
 .(1)أكركبا "كفؽ األرقاـ التي رصدتيا فركنتكس

 41تستكعب ألمانيا النسبة األكبر مف الالجئيف كفؽ خطة االستقباؿ المقترحة بكاقع  . ت
ذلؾ إلعالف المستشارة األلمانية استعدادىا الستقباؿ أم الجئ ألؼ الجئ. كيعكد 

يستطيع الكصكؿ إلييا، في ظؿ تكقعات مف حككمتيا بأف يصؿ عدد الالجئيف إلييا 
حمالت دعاية  (ميركؿ)ألؼ الجئ. كقد كاجيت  800إلى أكثر مف ـ  2016بنياية 

ضع حد أقصى لمعدد مضادة مف التيارات كالحركات المعادية لالجئيف بسبب رفضيا ك 
الذم يمكف استيعابو، كما شاركت بعض كسائؿ اإلعالـ في ىذه الحممة متيمة إياىا 

، لكنيا ظمت حتى اآلف صامدة في (اإلسالمي)بتعريض ىكية المجتمع األلماني لمخطر 
 كجو ىذه االتيامات مما يثير عالمات استفياـ حكؿ مكقفيا.

زيادة أعداد الالجئيف الذيف سيتـ استقباليـ إلى كفؽ الخطة الجديدة المقترحة، تمت  . ث
ألؼ الجئ رغـ أف بعض الدكؿ األكركبية لـ تكافؽ بعد عمى استيعاب حصتيا  120

ألؼ فقط، حيث لـ يتجاكز العدد  40بمكجب الخطة األكلى التي تقضي باستيعاب 
العقبة  ألؼ الجئ. كفي سبيؿ تجاكز ىذه 32اإلجمالي الذم تمت المكافقة عميو فعالن 

ىدد االتحاد األكركبي بفرض عقكبات عمى الدكؿ التي ترفض استقباؿ الالجئيف. كتـ 
تحديد حصة كؿ دكلة حسب الناتج المحمي اإلجمالي كعدد السكاف كمعدؿ البطالة 

 كعدد الالجئيف الذيف تـ استقباليـ بالفعؿ.
                                                           

(1)  fargues,  Fandrich, Shuman, Migration after the Arab Spring. 
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تـ منح إف الحديث يدكر عف تكطيف مؤقت لالجئيف في بعض المجتمعات، بحيث ي . ج
الالجئ بطاقة إقامة لمدد زمنية تختمؼ مف دكلة إلى أخرل، انتظارنا النتياء حالة 
الحرب كالصراع الدائر المتسبب في مكجات النزح كالمجكء، فإذا ما انتيت الحركب يعكد 
ذا لـ تنتو يحؽ ليـ في بعض البمداف تجديد  الالجئكف إلى بمدانيـ األصمية مرة أخرل، كا 

كؿ عمى الجنسية كفؽ شركط معينة، لكف الكضع مختمؼ في ألمانيا، اإلقامة كالحص
 حيث يدكر الحديث عف دمج الالجئيف في المجتمع األلماني مع ترحيب شديد بيـ.

 تعزيز اًلعتبارات األمنية: . ح
غمب عمى سياسات اليجرة األكركبية خالؿ السنكات الماضية  الطابع األمني، بمعنى 

، مف خالؿ مجمكعات مف السياسات، ركزت (1)في إدارة ىذا الممؼالتركيز عمى البعد األمني 
مف خالليا الدكؿ األكركبية عمى التعاكف مع دكؿ جنكب المتكسط التي تعتبر مصدرنا كممرنا 
لممياجريف لتشديد الرقابة عمى حدكدىا كمنع تدفؽ مكجات اليجرة غير الشرعية إلى االتحاد 

التيريب، كاستقباؿ المياجريف الذيف تتـ إعادتيـ مرة أخرل األكركبي، فضالن عف تعقب شبكات 
ساءة المعاممة كالمعيشة في  في مراكز االحتجاز، حيث يتعرضكف أللكاف متعددة مف التعذيب كا 
ظركؼ غير إنسانية. باإلضافة لذلؾ، ركزت سياسات الدكؿ األكركبية في إدارة ممؼ اليجرة 

كد االتحاد األكركبي الخارجية كتشغيؿ دكريات أمنية غير الشرعية عمى تشديد الرقابة عمى حد
في البحر المتكسط لمنع تقدـ سفف المياجريف إلى القارة األكركبية. كخالؿ أزمة الالجئيف الراىنة 
لـ يختمؼ المسمؾ كثيرنا عمى المستكل األمني، حيث كاف تشديد الرقابة عمى الحدكد الخارجية 

المعمف عنيا. كفي ىذا  كافة رئيسة في خطط االتحاد األكركبيلالتحاد األكركبي أحد العناصر ال
اإلطار؛ تصاعدت دعكات المجكء إلى الخيار العسكرم، مف خالؿ استخداـ قطع بحرية كجكية 

 لضرب المراكب التي تستخدميا شبكات التيريب.

 التمييز بين الالجئين السياسيين والمياجرين اًلقتصاديين: . خ
الجئيف إلى أكركبا، تحاكؿ بعض القكل المناكئة لممياجريف في خضـ تطكرات أزمة ال  

االدعاء بأف القادميف لمقارة األكركبية ىـ مياجركف اقتصاديكف كليسكا الجئيف سياسييف، بمعنى 
أنيـ يبحثكف عف حياة أفضؿ كلـ ييربكا مف مناطؽ صراعات، كمف بينيـ الالجئكف السكريكف، 

عمى سبيؿ المثاؿ أصبحت ساحة لمصراعات بيف القكل لكف ىذه االدعاءات كاىية، فسكريا 

                                                           

(
1

 )مكقع الكتركني(، حقائؽ كرؤل مستقبمية: أزمات اليجرة كالمجكء إلى أكركبا العزباكم (
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اإلقميمية كبعضيا مف جية كبيف القكل الدكلية كبعضيا مف جية ثانية، بؿ كبيف الفكاعؿ دكف 
 الدكؿ مف جية ثالثة

 إقامة مراكز إيواء لالجئين:  . د
في سبيؿ التخمص مف أعباء استقباؿ الالجئيف، دعا االتحاد األكركبي إلقامة مراكز 

اء ببعض الدكؿ لمبت في طمبات المجكء التي يتقدـ بيا المياجركف لمتمييز بيف الالجئيف إيك 
السياسييف كالمياجريف االقتصادييف، لمنح المجمكعة األكلى الحؽ في اإلقامة كالمجكء إلى إحدل 
دكؿ االتحاد األكركبي، في حيف يتـ حرماف المجمكعة الثانية مف الكصكؿ إلى فرصة تحقيؽ 

يطاليا باعتبارىا  "الحمـ األكركبي". كمف بيف الدكؿ التي تـ اقتراح إقامة مراكز إيكاء بيا اليكناف كا 
مف المحطات األكلى لالجئيف في طريقيـ إلى أكركبا. كيعتمد االتحاد في ذلؾ عمى تقديـ 
مساعدات مالية تصؿ قيمتيا إلى مميار يكرك لتحسيف أحكاؿ الالجئيف بدكؿ الجكار السكرم 

 المنطقة األخرل التي تضـ الالجئيف إضافة إلى مميارات أخرل قدمت لتركيا.كدكؿ 

 : (1)في التعامل مع الالجئين المبادئ األساسية لالستراتيجية األوروبية .3
التشاركية: تنطمؽ خطة االتحاد األكركبي مف مبدأ المشاركة بيف كافة الدكؿ األعضاء في  . أ

كاحدة بيا. كترفع لكاء ىذا المبدأ بشكؿ دائـ الدكؿ  تحمؿ أعباء إدارة األزمة كعدـ تكفؿ دكلة
 التي تتحمؿ العبء االكبر الستقباؿ الالجئيف خاصة ألمانيا كالسكيد.

الدفاع عف القيـ األكركبية: تزعـ دكؿ االتحاد األكركبي أنيا قمعة الدفاع عف الديمقراطية  . ب
تعرضت  -عدموبغض النظر عف صدقيا مف -كحقكؽ اإلنساف، لكف ىذه االدعاءات 

الختبار شديد كاتيامات بالكذب كالتضميؿ بعد تكرار حكادث غرؽ الالجئيف في أعماؽ 
البحر المتكسط بؿ كداخؿ األراضي األكركبية بالشاحنات كمحطات القطارات. إف اتساع 
نطاؽ األزمة قد دفع دكؿ القارة، حتى تمؾ التي أعمنت ترحيبيا بالالجئيف السكرييف إلى 

ءات لمحد مف تدفقات المجكء إلييا، األمر الذم يضع القيـ األكركبية المزعكمة اتخاذ إجرا
 عمى المحؾ.

مف القكل األكركبية مع الالجئيف ال تكمف في  اليكية األكركبية: إف أزمة الكثير الدفاع عف  . ت
أعدادىـ كلكنيا تكمف في عكامؿ تاريخية كثقافية كدينية، فغالبية الالجئيف ينتسبكف لمديف 

مف تمؾ القكل أف  أفغانستاف كالعراؽ، لذا، ترل الكثير اإلسالمي كقادمكف مف سكريا ك 
تيا المسيحية، األمر الذم يتطمب مكقفنا مكجات المجكء كاليجرة إلى القارة األكركبية تيدد ىكي
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ا لمحد مف تمؾ المكجات لذا كاف طبيعينا أف تصدر غالبية االعتراضات مف دكؿ  ،حازمن
أكركبا الشرقية بسبب الميراث التاريخي الذم جمعيا بدكلة اإلسالـ خالؿ قركف مضت في 

ألكركبية تبط المخاكؼ احركب كصراعات بينية لـ تتكقؼ حتى كقت قريب مضى. كتر 
بياجس تحكؿ المسمميف إلى أغمبية في المجتمعات األكركبية لتزايد أعداد  بشكؿ رئيس

المياجريف كالالجئيف كارتفاع معدؿ المكاليد بينيـ مقارنة بأصحاب الديانات األخرل. قد 
باتت الحاجة ممحة لضركرة إيجاد مقاربة جديدة لمتعامؿ مع أزمة الالجئيف يتعاكف فييا 

عادة قياـ الدكلة بكظائفيا الطبيعية، الجميع.  مقاربة تقكـ عمى ضركرة تجفيؼ بؤر اإلرىاب كا 
كعدـ التدخؿ في الشأف الداخمي، كفتح أفؽ كسبؿ العيش المشترؾ بيف أطياؼ الكطف 

 الكاحد.

كترل الباحثة، أنو رغـ المحاكالت الدكلية المستمرة الستيعاب ظاىرة تدفؽ الالجئيف 
رعييف، إال أنو قد بات مف الكاضح أف سرعة كحجـ تمددىا يتجاكز قدرة كالمياجريف غير الش

المجتمع الدكلي عمى التعامؿ الناجز معيا، كيبدك أف استمرارىا قد أصبح يخدـ بعض األطراؼ 
 السياسية سكاء عمى المستكل الداخمي في دكؿ االستقباؿ، أك عمى المستكل الدكلي.
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 رابعالمبحث ال
 وسائل اًلعالمالالجئون العرب في 

 تمييد:
تسييؿ ظركفيـ الحياتية  تسيـ فيعالـ عف الالجئيف الرسالة التي يقدميا اإلال شؾ أف 

ما قاـ بدكره في تكعية فئات المجتمع المختمفة  إذاكسرعة اندماجيـ في مجتمعاتيـ الجديدة 
بظركؼ كحقكؽ الالجئيف بؿ كيمكف أف يدفع تمؾ الفئات إلى مطالبة حككماتيـ ببذؿ الجيكد 

كتركيز كسائؿ اإلعالـ عمى أزمات الالجئيف مف  التي مف شأنيا أف تيحسف أكضاعيـ.كافة 
في االستجابة لتمؾ األزمات كالتفاعؿ  شأنو اف يؤدم إلى زيادة اىتماـ المجتمع المدني كيسيـ

معيا، كتسميط الضكء عمى معاناتيـ يعزز مف إمكانية تكفير فرص المساعدة المقدمة ليـ مف 
بعض الدراسات كاألبحاث أثبتت أف التغطية اإلعالمية عمى سبيؿ المثاؿ  الجيات المعنية.
ت تعاطفان في تركيا، ككانت حركت مشاعر قكية، كأظير  (الشيشانية)كاألزمة لضحايا)ككسكفك( 

عالـ اإلكقد تنكع تناكؿ كسائؿ  ،حافزان لتنفيذ برنامج مفكضية األمـ المتحدة لشؤكف الالجئيف
إلى العدد اإلجمالي لسكاف البمد  ف اعداد الالجئيف نسبةلقضايا الالجئيف كالنازحيف ما بي

االثنية كحتى الطائفية لمبمد كضاع االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كاألمنية ك المضيؼ كاأل
 المضيؼ.

كاف لمحرب األىمية السكرية تأثير عمى كسائؿ اإلعالـ في الشرؽ األكسط كشماؿ 
، التي  (1)أفريقيا، كقد تـ الكشؼ عف نكع التأثير في دراسة أجرتيا مؤسسة الميارات المبنانية

كاف االكتشاؼ ك  ،كالمغرب درست التغطية اإلعالمية لالجئيف كاليجرة في األردف كليبيا كمصر
. لمدراسة بقدر ما ابتعدت دكلة ما عف الصراع أصبحت نكعية التغطية كنطاقيا أكثر فقران  الرئيس

نظرت الدراسة في تكاتر ك لقد تـ تحديد عالقة مباشرة بيف القرب مف الصراع كتنكع التقارير. 
مى اإلنترنت كالصحؼ تغطية الالجئيف التي تظير عمى التمفزيكف، كفي كسائؿ اإلعالـ ع

اليكمية، ككذلؾ الزاكية التي اتخذت تجاه المياجريف الذيف يحاكلكف دخكؿ ىذه البمداف أك تمؾ 
المكجكدة في أكركبا كليذا قامت المنظمات غير الحككمية التي شممتيا الدراسة االستقصائية 

                                                           
مؤسسة ميارات ىي منظمة غير حككمية لبنانية )غير حككمية( تضع نفسيا في ىيئة الرقابة عمى حرية  (1)

الصحافة كاإلعالـ في المنطقة. لتنفيذ الدراسة، قامت المؤسسة بتحميؿ التقارير كالقصص مف خمسة إلى 
 عشرة كسائؿ إعالـ مختمفة في كؿ دكلة مف الدكؿ التي شممتيا الدراسة.
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ت الدراسة إلى أنو أشار ك ـ  2016كحتى فبراير ـ  2015بتقارير كسائؿ اإلعالـ في الفترة مف 
في لبناف، البمد الذم يزيد عدد سكانو عف أربعة مالييف نسمة، كانت المعمكمات المتعمقة 
بكصكؿ مميكف الجئ سكرم شاممة كمتنكعة كمع ذلؾ، ال يمكف أف يقاؿ ىذا عف مصر، التي 

عبد الفتاح السيسي، أك لممممكة المغربية. ككجدت الدراسة أف معظـ  الرئيسلحكـ  تخضع حاليان 
كسائؿ اإلعالـ في ىذه البمداف عرضت رؤيةن أحادية البعد كمحدكدة ألزمة الالجئيف، كأف ىذه 

يبدك أنو تـ استغالؿ ىذه القضية ألغراض ك  الحككمية. التغطية كثيران ما رددت الدعاية الكطنية
كنادران ما كاف ىناؾ  ،فقط عمى ما تفعمو الحككمة المصرية لحؿ األزمة االنتخابات، حيث ركزت

أم تغطية لكيفية شعكر الالجئيف أنفسيـ حياؿ كضعيـ، أما في المغرب فإف بعد البمد عف 
الصراع مقارنة باآلخريف الذيف شمميـ االستطالع، كاف المكضكع محرمان فعميان ككاف مف الصعب 

 ة بشكؿ خاص.العثكر عمى تقارير متكازن

مميكف نسمة تقريبنا، كفقنا لمتقديرات  10،445ردف الذم يبمغ عدد سكانيا أما في األ
مما يجعميا كاحدة مف أكثر الدكؿ تضرران  -(1)الجئ  600000الرسمية، فقد استقبمت أكثر مف 

ظير، مف أزمة الالجئيف، كىذا ينعكس بالتأكيد في العدد الكبير مف التقارير اإلعالمية التي ت
مف الصحفييف إلى تكرار البيانات الصحفية لجأ الكثير  في األردف،ك  كلكف ليس في تنكع النيج

في لبناف عمى الرغـ مف أنو في كضع مشابو، فقد كاف ىناؾ جدؿ مفتكح  الرسمية،الحككمية 
 كنقدم حكؿ التحديات، فبدالن مف الدعاية الحككمية، كاف مف الممكف مالحظة نقاش تعددم.

  العربي: اإلعالم وسائل في صورة الالجئون أوًًل:
كجدت الدراسة أف الصحفييف في لبناف ىـ فقط الذيف كانكا يقتربكف مف الالجئيف أنفسيـ 

أدل ىذا إلى مكضكعية أكبر في المناقشات اإلعالمية. كانت ىذه ك . (2) لممعمكماتكمصادر 
في البمداف األخرل التي شمميا  نيا مفقكدة في الغالبأكما كجدت الدراسة  المكضكعية

مف  كثيرالك  ،االستطالع حيث كانت التقارير اإلعالمية تحمؿ نغمات عنصرية بشكؿ منتظـ
كِّر الالجئكف مراران كتكراران عمى أنيـ المسؤكلكف  القصص متباينة بيف "نحف" ك "ىـ". كقد صي

صادية كارتفاع األسعار الكحيدكف عف كؿ شيء مف ارتفاع البطالة إلى تدىكر األكضاع االقت
أحد . ك كنقص المياه تحدثت العديد مف التقارير عف "قنبمة مكقكتة "كعف تيديدات ال حصر ليا

أكجو القصكر الشائعة في جميع التقارير التي شممتيا الدراسة ىك أنيا ركزت بشكؿ شبو حصرم 

                                                           

 )موقع الكترووي(7102 مىتصف األردن سكان عدد وسمة مليون 10.445الحقيقة الدولية،  (1)

 (إلكتركنيالتغطية اإلعالمية لقضايا الالجئيف )مكقع  ميارات،مؤسسة  (2)
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ككاف مف  ،مؿ الناجحفقط عف الفرص أك التكاعمى التداعيات السمبية لميجرة، مع أمثمة نادرة 
ما تقدـ لمقراء  بيف النتائج األساسية األخرل لمدراسة أف كسائؿ اإلعالـ التي شممتيا الدراسة نادران 

أك المشاىديف أك المستخدميف المعمكمات الالزمة لفيـ أبعاد األزمة في سياؽ عالمي أكسع 
باحثة أف كسائؿ اإلعالـ كتالحظ ال ،يييمف عمى النقاش الحالي مخاكؼ بشأف الحدكد الكطنية

العربية تشجع الصكر النمطية المزيفة كاألفكار المسبقة التقميدية، كفي خضـ ىذه النتائج كاف 
ف تركز أكثر عمى حقكؽ الالجئيف، كاف تكفر تقارير أكثر أمف الكاجب عمى كسائؿ اإلعالـ 

 كتضع السياقات ضمف سياؽ الصكرة األكبر ككجزء مف االتجاىات طكيمة األجؿ. كتكازنان  انتقادان 

 عالم التركي:الالجئون العرب في اإلثانيًا: 
في أزمة  تمعب تركيا دكران رئيس مف الناحية االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية،

ما يجعؿ تركيا بارزة الالجئيف العرب يبمغ عدد الالجئيف الذيف يعبركف حدكدىا اآلف المالييف، م
ككجية كبمد عبكر، تعد عممية التكيؼ االجتماعي عنصران ميمان في أزمات الالجئيف ألف 
الالجئيف ليسكا مؤقتيف بما أف تركيا لدييا أكبر عدد مف الالجئيف مقارنة بأم بمد آخر، فمف 

لكسائؿ  ميـير الالميـ أف نفيـ كيؼ ينظر المكاطنكف األتراؾ إلى الالجئيف مف خالؿ أخذ التأث
بينما نتحدث عف الالجئيف في تركيا )معظميـ مف الالجئيف ك  اإلعالـ عمى عممية التكامؿ.

السكرييف( يمكننا أف نالحظ أف ىناؾ نكعيف مف كجيات النظر التي تعكس اثنيف مف 
 األيديكلكجيات أك األحزاب المختمفة، األكؿ ىك تمثيؿ المياجريف مف كسائؿ اإلعالـ المكالية
لمحككمة كاآلخر مف كسائؿ اإلعالـ المعارضة. األكؿ يتميز بالمساعدة اإلنسانية التي تقدميا 
الحككمة التركية كبعض قصص النجاح حكؿ كيؼ يمكف أف تمر عبر كؿ الصعكبات كيمكف 

الضرائب التركية دفع أف تنجح، يتميز اآلخر بالصكرة النمطية لالجئ ككيفية "التكقؼ "عف 
كائد أكثر مف المكاطنيف األتراؾ أنفسيـ، كما يتميز بخطاب الكراىية كالعنصرية كالحصكؿ عمى ف

 كالتمييز ضد المياجريف.

أيضا عندما يتحدث اإلعالـ التركي كالشعب التركي بشكؿ عاـ عف الالجئيف، 
، كىذا يعتمد عمى كسائؿ اإلعالـ أك مف كجية النظر التي (1)يستخدمكف مصطمح "الضيكؼ"

يمكف استخدامو لتحديد "شخص ما يمر في مكاف قريب كسيغادر قريبنا" أك  مثالن يستخدمكنيا. 
، مف ناحية أخرل، الديف ىك "يمكنو تحديد "شخص عزيز كضيؼ يعتني بو كيعاممو كضيؼ

عامؿ ميـ آخر، ككنو متعاطفنا مع حزب األغمبية الحالي، ال سيما اف ىناؾ مسؤكلية أخالقية 
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ف نفس الديف كلكف أيضا بالنسبة "لمضيكؼ". كتبقى قضية فقط لألشخاص اآلخريف م تليس
الالجئيف في تركيا ظاىرة اجتماعية كاضحة كأساس طبيعي لمناقشات القبكؿ كاالستبعاد 

 عالـ التركية لدييا دكر خاص لمغاية لمقبكؿ االجتماعي.كسائؿ اإلاالجتماعي، ك 
سائؿ اإلعالـ حتى اآلف، في تركيا ال يمكف تقييـ مستكل القبكؿ االجتماعي كمكاقؼ ك 

فتحميؿ الخطاب تجاه الالجئيف في كسائؿ اإلعالـ يمكف أف يككف كسيمة ميمة لتطكير التعايش 
 كتككيف ثقافة سممٌية كمحترمة.

)سياسة الالجئيف، العبكر غير  الرئيسةالرمكز الثالثة باىتمت الصحؼ التركية 
القانكني، الالجئ كضحية( مف الكاضح أف الالجئيف في كسائؿ اإلعالـ التركية يتـ تمثيميـ 
كضحايا يكافحكف مف أجؿ البقاء، في حيف أف سياسات اإلدماج كاليجرة تشكؿ جزءنا ميمنا مف 

األخبار، يثبت الجزء األكبر الحؿ ألزمة اليجرة، إال أف ىذه المكضكعات ىي األكثر تكاجدان في 
مف األخبار حكؿ المساعدات اإلنسانية أف الالجئيف يتـ تقييميـ مف قبؿ كسائؿ اإلعالـ مف 

الرئيسة لالجئين في وسائل اإلعالم التركية  موضوعاتويمكن تمخيص الالناحية اإلنسانية. 
 :(1) اآلتيعمى النحو 

محدكد لمغاية عمى  ىتماموا ك  التركية،ال تجذب انتباه كسائؿ اإلعالـ  الالجئيف:قضية  .1
 3.5الرغـ مف أف تركيا قد أصبحت بمد معظـ الالجئيف في العالـ مف خالؿ استضافة 

 ـ.2011مميكف الجئ منذ أبريؿ 
 .الالجئيفنظاـ األسد أكثر مف كضع  مستقبؿ تـ التعامؿ مع لقد: األسدمستقبؿ نظاـ  .2
في كسائؿ االعالـ العاطفية: يتـ التعامؿ مع قضايا الالجئيف بشكؿ عاطفي لمغاية  .3

 التركي.
الصمة اآلثار االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية ذات  يناقش اإلعالـ التركيانطباع:  .4

 بطريقة محدكدة لمغاية.بالالجئيف 
مية المكالية لمحككمة بيف الجماعات اإلعالالتي تتـ  المناقشاتأكثر األفضميات الفكرية:  .5

 مف الالجئيف. ي، بدالن السياسمحكر سكريا حكؿ  تدكركالمعارضة 
التضحية: كسائؿ اإلعالـ المؤيدة لمحككمة تعكس مكضكع الالجئيف كمثاؿ عمى  .6

"التضحية كالتعاكف كالسخاء كالمطؼ، "في حيف أف كسائؿ اإلعالـ المكالية لممعارضة 
 يعرؼ ذلؾ بأنيا فعؿ قصير النظر.

                                                           

 الكتركني()مكقع  2017التطكرات في تركيا كأزمة الالجئيف ، أردكاف، (1)
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مف إجراء التحميالت.  ليا مكاف بدالن  التي اإلعالـ يصنع األخبار عف األحداثاألخبار:  .7
ليس أقميا كسائؿ اإلعالـ المحمية كيسمط الضكء عمى مكضكع األعماؿ الخيرية أك 

 األحداث الفردية.
رتبط ملكنو  فقط،قضية إنسانية أكلكية السياسة الخارجية: مكضكع الالجئيف ليس مجرد  .8

 ارتباطنا كثيقنا بالسياسة الخارجية لمحككمة. 
مخيمات الالجئيف: المنظمات اإلعالمية المؤيدة لمحككمة تفضؿ بث كنشر الصكر مف  .9

 المخيمات بمعايير عالية.
دكر حكؿ ي: جزء كبير مف التغطية اإلعالمية لالجئيف (1)"اليركب الكبير" .10

حكادث ذات الصمة. مف ىذا المنظكر، يتـ الالجئيف الذيف يحاكلكف الفرار مف تركيا كال
مف قبؿ اإلعالـ التركي، إذا ما قكرف بالتغطية في  المأساكم تجاىؿ كضع الالجئيف

 أكركبا.

 في وسائل اًلعالم األوروبية:  العرب الالجئونثالثًا: 
مطالبان مف خالؿ السنكات الماضية، خطابنا داعمنا لقضية الالجئيف،  أكركبابنت 

دماجيـ داخؿ المجتمعات األكركبية مف  باستيعاب الالجئيف كمساعدتيـ عمى تخطي أزماتيـ كا 
يظير في تكجيات  أممحكظنا بد غير أف تحكالن  ، كاجتماعية كتعميمية اقتصاديةخالؿ آليات 

مف الترحيب باستقباؿ كدعـ الالجئيف إلى التركيج لسياسات أكثر  االعالمية بعض تمؾ الكسائؿ
جحافنا تحفظنا  ، كالدعكة إلى لحاؽ الدكؿ األكركبية المستضيفة اتجاىيـ -في بعض األحياف-كا 

ليـ بالدكؿ التي عزفت عف استقباليـ مف البداية أك التي اتخذت قرارات بإعادتيـ إلى بالدىـ أك 
كيتكازل ذلؾ مع تفاقـ المشكالت االقتصادية في بعض الدكؿ  إلى الدكؿ التي انتقمكا منيا.

بية، كظيكر اتجاه داخؿ الرأم العاـ في تمؾ الدكؿ بات يكجو اتيامات لالجئيف بالمسئكلية األكرك 
عف زيادة مستكيات البطالة، ككقكع بعض العمميات اإلرىابية، كاستمرار الخركقات األمنية، كىي 
 الفرصة التي استثمرىا اليميف األكركبي المعادم لممياجريف مف األساس قبؿ تفاقـ مشكمة الجئي

 الشرؽ األكسط.
 :الالجئين قضية نحو األوروبي اإلعالم اتجاىات .1

ىذا التحكؿ الممحكظ في اتجاىات اإلعالـ األكركبي إزاء قضية الالجئيف كالمياجريف 
في حدكث انقساـ في تكجيات الرأم العاـ األكركبي تجاه القضية نفسيا فقد  ، عمى ما يبدكأسيـ

                                                           

(
1

 الكتركني()مكقع  2017التطكرات في تركيا كأزمة الالجئيف ، أردكاف، (
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مف استطالعات الرأم العاـ لمشارع األكركبي أف ثمة تراجعنا ممحكظنا في دعـ  الكثيرأظيرت 
الشعكب األكركبية لقضية الالجئيف، كتصاعدنا في حدة التخكفات المرتبطة بكجكدىـ في 
المجتمعات األكركبية. فعمى سبيؿ المثاؿ أشار استطالع لمرأم أجرتو مؤسسة "بيك" لألبحاث، 

يطاليا )  :دكؿ أكركبية ىي 10شمؿ  بريطانيا كالسكيد كألمانيا كىكلندا كاليكناف كفرنسا كبكلندا كا 
سبانيا ، إلى ـ(1)2016كنشرت نتائجو عمى مكقعيا اإللكتركني خالؿ شير يكليك  (كالمجر كا 

بركز التكجو المعادم لممسمميف في العديد مف الدكؿ األكركبية. فقد أكضحت نتائج االستطالع 
زيادةن في نسبة المعاديف لممسمميف بمقدار تسع نقاط، لتصبح النسبة أف بريطانيا قد شيدت 

كما ارتفعت  .ـ2015في عاـ  ـ مقارنةن باستطالع مماثؿ أيجرم 2016% خالؿ عاـ 28
يطاليا بمقدار  ا في إسبانيا كا  % عمى 69% ك50نقاط في كؿ منيما، لتصؿ إلى  8النسبة أيضن

نقطة مئكية.   12 % بيف سكاف البالد، كذلؾ بزيادة قدرىا 65التكالي. كبمغت النسبة في اليكناف 
ا عف أف   % مف إجمالي المستطمع رأييـ في الدكؿ التي شمميا59ككشفت النتائج أيضن

تنفيذ عمميات إرىابية في بالدىـ. االستطالع يشعركف أف ارتفاع أعداد الالجئيف يزيد احتماؿ 
مع المحتكل اإلعالمي الذم تقدمو  -إلى حدٍّ كبير-كتأتي نتائج استطالع الرأم السابؽ متسقة 

كثير مف كسائؿ اإلعالـ األكركبية في الكقت الحالي. فرغـ الجيكد التي تبذليا بعض كسائؿ 
اإلعالـ في ألمانيا في سبيؿ إدماج الالجئيف، كتعريفيـ بتقاليد المجتمع األكركبي الجديد الذم 

عمى رأس كسائؿ  (بمغاريا كبكلندا : )انتقمكا إليو؛ تأتي بعض كسائؿ اإلعالـ في دكؿ أخرل مثؿ
جد التي يفرضيا تكا كثيرةاإلعالـ األكركبية الرافضة لالجئيف، حيث تركز عمى السمبيات ال

الالجئيف كالمياجريف في أكركبا، كتدعك إلى طردىـ كا عادتيـ إلى بالدىـ بدعكل زيادة معدالت 
عف ارتفاع نسبة البطالة، كتدني  الجريمة كحاالت التحرش، كاستمرار العمميات اإلرىابية، فضالن 

ة األكضاع االقتصادية، كىى المبررات التي تحاكؿ بعض كسائؿ اإلعالـ األكركبية المعتدل
دحضيا مف كقت إلى آخر، بالتركيز عمى حجـ المغالطات التي تيركَّج في ىذا الشأف لخدمة 
أىداؼ سياسية، كبتكظيؼ مف اليميف األكركبي لكسائؿ إعالـ تابعة لو أك تتبنى أفكاره. كرغـ 
ذلؾ، فإف استطالعات أخرل أجرتيا بعض المؤسسات البحثية كشفت عف نتائج مختمفة بشكؿ 

ائج االستطالعات السابقة. فقد كشؼ استطالع الرأم الذم أجرتو مؤسسة "ابسكس كبير عف نت
أف أكثر مف ثالثة أرباع األكركبييف  (2)ـ2016دكلة أكركبية، في سبتمبر  12مكرم" كشمؿ 

يتعاطفكف مع الالجئيف السكرييف الذيف يفدكف إلى بالدىـ حيث جاءت إيرلندا في المرتبة األكلى 

                                                           
 مكاقؼ اإلعالـ األكركبي تجاه قضية الالجئيف، )مكقع الكتركني(. (1)
 )مكقع الكتركني(.، دكافع تحكؿ مكاقؼ اإلعالـ األكركبي إزاء قضية الالجئيف المستقبؿ (2)
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كىنا كاف الفتنا أف بعض كسائؿ اإلعالـ اىتمت بنشر ا في المرتبة األخيرة. مت سمكفاكيفيما ح
ديفيد  البريطاني السابؽنتائج ىذا االستطالع إلى جانب تصريحات أدلى بيا كزير الخارجية 

مميباند الذم يرأس ما يسمى بػ"لجنة اإلنقاذ الدكلية" التي طمبت إجراء االستطالع، كقاؿ فييا أف 
  تثبت أف األكركبييف لـ يفقدكا قمكبيـ" "تمؾ النتائج

 تحول تدريجي: .2
لكف ذلؾ ال ينفي بالطبع أف ثمة اتجاىنا بدأ يتصاعد في كسائؿ اإلعالـ األكركبية يدعك 
إلى رفض استقباؿ الالجئيف كيتيميـ بالتسبب في أزمات أمنية كاقتصادية في الدكؿ التي 
استضافتيـ، بشكؿ يشير إلى حدكث تحكؿ تدريجي في تكجيات اإلعالـ األكركبي إزاء تمؾ 

 :(1)تتمثؿ في كثيرةكد إلى اعتبارات القضية، كىك ما يع
ا حياؿ صعود اليمين . أ : منذ بداية أزمة الالجئيف، ييبدم اليميف األكركبي تشددنا كاضحن

كجكد أجناس كأعراؽ كثقافات غير أكركبية، معتبرنا أف المياجريف كالالجئيف مصدر 
د العاماف فقط لمتيديدات التي تكاجو الدكؿ األكركبية. كقد شي حقيقي كليس محتمالن 

الماضياف صعكدنا ممحكظنا في شعبية ىذا التيار، الذم استفاد مف كقكع بعض العمميات 
، كتفاقـ األزمات االقتصادية في بعض (فرنسا كبمجيكا كألمانيا)اإلرىابية، ال سيما في 

 الدكؿ.
: بدأت بعض كسائؿ اإلعالـ األكركبي في تبني مكاقؼ متشددة تبني خطاب متشدد . ب

المياجريف كالالجئيف. فعمى الرغـ مف عدـ كجكد برامج تمفزيكنية خاصة تمنح تجاه 
األكلكية لميجكـ عمى الالجئيف كمثيمتيا التي تدعك إلى دمجيـ في المجتمعات كتقديـ 
الدعـ ليـ، فإف مداخالت السياسييف كالنشطاء اليمينييف ال يكاد يخمك منيا برنامج 

كيتكازل ذلؾ مع  (المجر كالسكيد كالنمسا: )ة مثؿفي عددو مف الدكؿ األكركبي حكارم
اىتماـ بعض كسائؿ اإلعالـ األكركبية بمتابعة أنشطة حركة "بيغيدا" )كطنيكف أكركبيكف 
ا تجاه تدفؽ المياجريف إلى ألمانيا، كقد  ضد أسممة الغرب( التي تبدم استياءن كاضحن

ريسدف األلمانية، دعت بمدينة دـ  2016نجحت في تنظيـ تظاىرة حاشدة في أكتكبر 
إلى طرد المياجريف المسمميف. كقد مثؿ لكتز باخماف مؤسس الحركة أماـ القضاء في 

، بالتزامف (2)، بتيمة التحريض عمى "الحقد العنصرم"2016مدينة دريسدف، في أبريؿ 
مع اعتقاؿ خمسة أشخاص قرب المدينة نفسيا كانكا يخططكف لميجكـ عمى مراكز 

                                                           

(
1

 المستقبؿ، دكافع تحكؿ مكاقؼ اإلعالـ األكركبي إزاء قضية الالجئيف )مكقع الكتركني(. (
 إلكتركني(الالجئكف كأكركبا.. أزمة القكانيف كجبية الرفض )مكقع  الجزيرة، (2)
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در اإلشارة في ىذا السياؽ إلى كتج كارتكاب أعماؿ معادية لممياجريف. إليكاء الالجئيف
ا لالجئيف بتقكيض أف  مجمة "كيب" البكلندية قد نشرت عمى أحد أغمفتيا اتيامنا صريحن

أمف كاستقرار أكركبا، مع صكرة تيشير إلى جرائـ االعتداءات الجنسية التي قاـ بيا 
فيما يستخدـ ىذا النكع مف اإلعالـ األكركبي ألفاظنا تحريضية عند   المياجريف،بعض 

 الحديث عف الالجئيف 
إلى تقرير أصدرتو شبكة   "The Guardian : أشارت صحيفة "(1)تضخيم األزمات .3

"Ethical Journalism  كبيرنا مف التضميؿ تحتكيو المادة ، أف قدرنا ـ2015" في
الالجئيف المتدفقيف إلى أكركبا، بيدؼ حشد الرأم العاـ، اإلعالمية في حديثيا عف 

كالتركيج لألفكار اليمينية التي تنبذ المياجريف كالالجئيف مف خالؿ تضخيـ المشكالت 
كعمى ضكء ذلؾ، يمكف القكؿ إف اإلعالـ  االقتصادية التي تيعاني منيا ىذه الدكؿ.

ة الالجئيف كالمياجريف. فإلى األكركبي انقسـ إلى أكثر مف اتجاه في تعاممو مع قضي
جانب االتجاه الداعي إلى الترحيب بيـ كدعـ سياسة إدماجيـ في المجتمعات األكركبية، 
ا مختمفنا يدعك إلى إعادتيـ إلى بالدىـ كتقييد  بدأ يظير اتجاه جديد يتبنى نيجن
تحركاتيـ، كىك انقساـ يبدك أنو سكؼ يستمر خالؿ المرحمة القادمة، في ظؿ تفاقـ 
األزمات االقتصادية كاستمرار العمميات اإلرىابية التي تشيدىا بعض المدف األكركبية، 

 كالتي تفرض تداعيات سمبية عمى الالجئيف كالمياجريف بشكؿ عاـ.
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

(
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 المبحث األول
 الالجئين العربصورة 

الالجئيف العرب في مكاقع  لصكرة النتائج العامة لمدراسة التحميمية يعرض ىذا الفصؿ 
 –( مادة صحفية مكزعة عمى ثالث صحؼ )صباح التركية 235الدراسة، بعد القياـ بتحميؿ )

حتى  ـ1/1/2018الكاقعة ما بيف  لمدة الدستكر األردنية(، خالؿ ا –النيار المبنانية 
ا المبحث ما أكردتو مكاقع الدراسة مف مكضكعات كتتناكؿ الباحثة في ىذ .ـ31/12/2018

متعمقة بالالجئيف العرب، كالقكل الفاعمة كالمصادر الصحفية التي اعتمدت عمييا صحؼ الدراسة 
منيا  ا الصحؼ لالجئيف العرب، كتعرض كؿكاتجاه الصحؼ نحكىا، كالصكرة التي رسمتي

الجئيف العرب كما رسمتيا مكاقع بالتحميؿ كالتفسير، ثـ يصؿ إلى نتيجة تكشؼ عف صكرة ال
 الدراسة.

 الالجئين: ادأوًًل: مجموع مو 

 الالجئين العرب في مواقع الدراسة واد( م3. 1جدول رقم )
 % ك الموقع

 51.4 121 صباح التركية 
 25.9 61 النيار المبنانية 
 22.5 53 الدستور األردنية

 100 235 المجموع 

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يأتي:  
كالمحددة بعاـ كاحد مف أكردت مكاقع الدارسة خالؿ المدة الزمنية إلجراء الدراسة 

المتعمقة بالالجئيف العرب، رغـ  كادمف الم محدكدان  ـ( عددان 31/12/2018كحتى ـ 1/1/2018)
كنالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف صحيفة  ،أف تداعيات ىذه القضية مستمرة عمى دكؿ المجكء

%(، تالىا 51.4بمكضكعات الالجئيف العرب بنسبة ) صباح التركية كانت األكثر اىتمامان 
 %(.   22.5%( مف ثـ صحيفة الدستكر األردنية بنسبة )25.9صحيفة النيار المبنانية بنسبة )

بنشر  مان كتفسر الباحثة تصدر صحيفة الصباح التركية كأكثر الصحؼ اىتما
تركيا تجاكر المنطقة العربية تاريخينا كجغرافينا، كىي دكلة قادرة  العرب ألفمكضكعات الالجئيف 

عمى الدعـ السياسي كاإلنساني كاإلغاثي، كالتي انطمقت مف قرب الثقافة كالتاريخ اإلسالمي 
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محكرية كيضعت تركيا عربينا كدكلينا كجية  ،المشترؾ مع العرب، فبعد أحداث الربيع العربي
كتتفؽ ىذه النتيجة مع  ،العربلالجئيف  حتى أصبحت كجية كأساسية لمدفاع عف حقكؽ الشعكب

القناة التركية المرتبة األكلى في تغطية أخبار  احتمت فيياكالتي ( ـ2018 كردم )دراسة 
يجمع ما بيف الصحيفتيف النيار كالدستكر  ان محدكد ان ىناؾ اىتمام الباحثة افتالحظ فيما  المجكء،

 ما يتفؽ كىذاذات طابع سياسي،  ان بالنسبة لنشر مكضكعات الالجئيف العرب كالذم يحمؿ أسباب
تأثير كاضح لمتكجيات السياسية، كسيطرتيا عمى  بكجكد(  ـ2007أبك نقيرة )مع دراسة 

السياسة التحريرية لمؤسساتيا نيا تعبر عف أكما  الدراسة،الممارسة الصحفية في صحؼ 
مستكل اىتماـ صحيفتي  فتدني الصحفية، كالتي انسجمت مع السياسات الخارجية لدكليا.

 بحسب تكجياتيـ السياسية كمكقفيـ مف النظاـ العربي. جاء كتفاكت مكاقفيـ (النيار كالدستكر)
 ثانيًا: موضوعات الالجئين العرب: 

 ( أنواع موضوعات الالجئين العرب في مواقع الدراسة3 .2) رقم جدول
 الصحيفة                    

 الموضوع

 اًلتجاه العام الدستور األردنية النيار المبنانية الصباح التركية
 % ك % ك % ك % ك

دية
صا
اقت

 

 33 147 41.4 46 18.2 21 36.5 80 مساعدات محمية ودولية
 8.7 39 11.7 13 18.2 21 2.2 5 أعباء اقتصادية

 41.7 186 53.1 59 36.4 42 38.7 85 المجموع 

سية
سيا

 

 16.8 75 14.4 16 20.8 24 15.9 35 المواقف السياسية
 15.2 68 8.1 9 15.6 18 18.7 41 قضايا المجوء

 32.1 143 22.5 25 36.4 42 34.6 76 المجموع
إ

نية
سا
ن

 

 10.7 48 9 10 8.6 10 12.7 28 معاناة اجتماعية
 1.5 7 - - 3.4 4 1.3 3 تيديد نفسي
 12.3 55 9 10 12 14 14 31 المجموع 

نية
أم

 

 6 27 6.3 7 4.3 5 6.8 15 جراءات وتدابير أمنيةإ
 1.7 8 3.6 4 0.8 1 1.3 3 تيديد حالة السمم المجتمعي

 7.8 35 9.9 11 5.1 7 8.1 18 المجموع 

ية 
نون
 قا

 3.5 16 2.7 3 7.8 9 1.8 4 حقوق الالجئين
 0.8 4 1.8 2 0.8 1 0.4 1 القانون الدولي واإلنساني

 4.4 20 4.5 5 8.6 10 2.2 5 المجموع 
 1.3 6 0.9 1 0.8 1 1.8 4 أخرى

 100 445 100 111 100 115 100 219 *المجموع

                                                           
 ال يساكم عدد المكاد التي تـ تحميميا، ألف المادة يمكف أف تحتكم عمى أكثر مف مكضكع المجمكع *
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 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يأتي: 
 اًلتجاه العام لصحف الدارسة: .1

لمكضكعات  مكاقع الدراسةالمركز األكؿ في تغطية  االقتصاديةاحتمت المكضكعات 
%( 32السياسية )مكضكعات ال%( فيما بمغت نسبة تغطية 41.7الالجئيف العرب بنسبة بمغت )

بنسبة  جاءت%(، أما المكضكعات األمنية ف12.2بنسبة )اإلنسانية  اتمكضكعالتالىا 
مكاضيع حقكؽ الالجئيف فحازت عمى نسبة ضئيمة تصؿ %( كفيما يتعمؽ بتغطية 7.7)
(3.13)% 

كالتي كاف مف أحد نتائجيا  Behre ,2016) (1) كتتفؽ ىذه الدراسة مع نتائج دراسة )
الصينية ، تناكلتا  The People dailyاألمريكية، ك New York Times ف الصحيفتيفأ

قضية الالجئيف كفؽ مدخؿ جماعي، بمعنى أنيا ركزت عمى القضية بشكؿ جمعي، كضمف 
  (. كليةؤ النتائج االقتصادية ك المس:)ساسييفأإطاريف 

كالتي بينت أف أكلكية النشر بحسب  (2)(ـ 2018دراسة )كردم، فيما اختمفت مع
ذ تصدر قائمة االىتمامات في القنكات الثالث، كيرجع ىذا إالمكضكعات جاء لمقسـ السياسي، 

لى اختالؼ مجتمع الدراسة، فكانت ىنا عمى الصحؼ العربية كالتركية أما في دراسة كردم إ
مع دراسة  ، كما انيا اختمفتالخاصة كانت محٌطات تمفزيكنية غير عربية، ليا سياساتيا

ا السياسية جاءت في المرتبة األكلى مف لى أف القضايإكالتي تكصمت  (3)(ـ2014)مييرات 
حيث التكرارات في التمفزيكف األردني يمييا االجتماعية ثـ االقتصادية. عمى اختالؼ مجتمع 

 العينة.

ظيار المعاناة في التي يمر بيا الالجئكف ىك إفي نظر الباحثة حرص ىذه المكاقع عمى 
مكقؼ إيجابي كعمى الرغـ مف كجكد مفردات تتحدث عف اإلجراءات األمنية كتيديد حالة السمـ 

في ظؿ الحكادث التي  نو كاف ذلؾ مف باب التغطية اإلخبارية خصكصان أال إفي المكاقع، 

                                                           
(1)
 Behre, D. (2016). Seeking Refuge: International Media Narratives of Human Rights and 

responsibility 
 دراسة تحميمية -كردم، تناكؿ المحطات التمفزيكنية الناطقة بالعربية لقضية الالجئيف السكرييف (2)
مييرات، التغطية اإلخبارية التمفزيكنية لقضايا الالجئيف السكرييف في األردف مف كجية نظر القائميف عمى  (3)

 دراسة تطبيقية –األخبار 
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عدـ التركيز عمى ىذا الجانب،  تعرضت ليا العكاصـ التركية كاألكركبية كيبقى األساس ىك
 الكافديف.كربطو بالالجئيف 

ضعؼ تناكؿ المكاقع المكاضيع القانكنية لالجئيف، كتفسر الباحثة  السابؽ ظير الجدكؿيي 
سياب المكاقع في الحديث عف الكضع القانكني، بالكضع االستثنائي الخاص لالجئيف إعدـ 

ثـ  المجاكرة،لى الدكؿ إؿ المصدرة لالجئيف مف الدك ب ك إلى الير الذيف اضطركا بفعؿ الحرب 
 لالجئيف،كقد يعكس الحديث عف الكضع القانكني تجاكزات كثيرة  أكركبا،لى إمف الدكؿ المجاكرة 

نسانية  ذلؾ،عمى أف مكاقع الدراسة فضمت يبدك  فيما  قضيتيـ،الحديث عف معاناة الالجئيف كا 
 المفركضة.عف القكانييف  بعيدان 

 صحيفة عمى حدة:عمى مستوى كل  .2
 صباح التركية: الموقع اإللكتروني لصحيفة   . أ

الدراسة في تغطية  مكاقعاالتجاه العاـ ل معنتيجة صحيفة صباح التركية  اتفقت
المكضكعات االقتصادية المركز األكؿ بنسبة مكضكعات الالجئيف العرب، حيث احتمت 

أما  %(،34.6بنسبة )فيما جاءت المكضكعات السياسية في المركز الثاني %( 38.7)
( تالىا في المركز الرابع 14%المكاضيع اإلنسانية فقد حازت عمى المركز الثالث بنسبة )

أما المكضكعات ( 1.12%بينما جاءت المكاضيع القانكنية بنسبة ) األمنية،المكاضيع  %(8.1)
 %( 1.3فيي لـ تسجؿ سكل ) في أخرل

أكثر مف غيرىا  التركية بالمكضكعات االقتصاديةة الصباح كترجع الباحثة اىتماـ صحيف  
أكبر مالييف الجئ، كىي دكلة تستضيؼ  4الحماية ألكثر مفك  المساعدة جاء نتيجة تكفير تركيا

الالجئيف عمى مستكل العالـ، استضافة ىذا العدد الكبير مف الالجئيف قد خمؽ جدكؿ عدد مف 
في تككيف  ان كبير  ان عالـ كبما أف اإلعالـ يمعب دكر لمحككمة كفكرة استثنائية لكسائؿ اإل ان أعماؿ ميم

مف الحككمة التركية مكاقؼ سياسية  ، كاف يتطمب لزامان االقتصاديةالرأم العاـ كدعـ السياسات 
لمدكلة اتجاه قضايا المجكء فعكس ذلؾ   زمة كىذا ما بينتو المكاقؼ السياسيةىذه األ جادة إزاء

الحديث في اآلكنة األخيرة عف  كذلؾ بعدما كثرية. لمقضعمى التغطية كمتابعة اإلعالـ 
كتستند األكضاع الراىنة في مجاؿ التكامؿ االقتصادم بيف الشركاء المحمييف كالدكلييف. 
 .( 1) مسكغات السياسة الجديدة في المقاـ األكؿ عمى التنمية االقتصادية التي ستجنييا تركيا

                                                           
(1) ÇAPAROĞLU ( ف، مكقع صباح )مكقع الكتركني، منح الدعـ لرجاؿ األعماؿ السكريي 
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 المبنانية:النيار الموقع اإللكتروني لصحيفة  . ب
قد حازت  االقتصادية كالسياسيةأظيرت نتائج صحيفة النيار المبنانية أف المكضكعات 

اإلنسانية عمى المركز الثالث مكضكعات ال%( فيما أحرزت 36.4األكلى بنسبة ) عمى المرتبة
%( أما 5.1%( كاألمنية )8.6فقد سجمت نسبة )القانكنية  مكضكعاتال%( أما 12)بنسبة 

 مكقعالسياسية في  لباحثة كجكد نسبة كبيرة بالمكادكترجع ا (0.8%ال عمى )إأخرل فمـ تحز 
كعمى البيئة المضيفة، مع  كاالقتصادمالنيار نتيجة انعكاسات المجكء عمى الكضع السياسي 

في المكاقؼ بيف المبنانييف  ف التداعيات السياسية ألزمة المجكء في لبناف شكمت تناقضان أشارة اإل
حكؿ بعض القضايا ال سيما تمؾ المرتبطة بالتدابير الحككمية إلقامة الالجئيف، كذلؾ لمحد مف 
النزكح. كما ركزت عمى االنعكاسات السياسية حيث دعت في أكثر مف مرة الى ضركرة الحكار 

مسألة المعاناة االنسانية . كذلؾ ركزت عمى (1)الرسمي مع الحككمة السكرية لحؿ أزمة الالجئيف
جماع عمى انعكاس العمالة السكرية إكما كاف ، (2)ليؤالء الالجئيف كخاصة األطفاؿ كالمرضى

 لى عدـ قدرة لبناف عمى تحمؿ أعباء النزكح اقتصاديان إضافة إعمى سكؽ العمؿ المبناني 
 . كاجتماعيان 

 الدستور األردنية:الموقع اإللكتروني لصحيفة ج. 
عمى االقتصادية قد حازت ظيرت نتائج صحيفة الدستكر األردنية أف المكضكعات أ

( %22.5) في المركز الثاني بنسبة السياسية %( مف ثـ المكاضيع53.1المرتبة األكلى بنسبة )
ف الصحيفة ظمت حبيسة المشيد السياسي أ ان %( كىذا يعطي مؤشر 9.9بنسبة ) تمييا الػأمنية

خاصة  األردني،قضايا الالجئيف متناغما مع المكقؼ السياسي الرسمي  كظؿ التعامؿ معالعاـ، 
 فيما يتعمؽ بقضايا الدعـ الدكلي كالمساعدات األممية.

زمة سياسية أكالحظت الباحثة أف جريدة الدستكر تعاممت مع قضية الالجئيف باعتبارىا 
بشكؿ مزدكج مع قضيتيـ ، يتحمؿ مسؤكليتيا النظاـ السكرم نفسو، كفي الكقت نفسو تعاطت أكالن 

، كفي الكقت ذاتو كتعتبرىـ (3)نسانيإفي معظـ تغطياتيا فكانت تتعامؿ مع القضية بشكؿ 
ك مف يمثميـ في معظـ تغطيات جريدة أكغاب صكت الالجئيف  ،زمة داخمية لألردفأيشكمكف 

كنشرت بضعة تحقيقات صحفية ميدانية  ،الدستكر لقضايا الالجئيف، لصالح الجانب الرسمي

                                                           
ٍف يريد كمعالجة أسباب مف ال يستطيع )مكقع الكتركني( (1)  خكرم، كجكب تسريع عكدة مى
 فريحة ، ميكؿ انتحارية متزايدة في مخيمات البؤس ) مكقع الكتركني ( (2)
 تقرير الكطني لحالة حقكؽ اإلنساف )مكقع الكتركني (صحيفة الدستكر ، حريات األعياف تطمع عمى ال (3)
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خاصة بيا مف مناطؽ تكاجد الالجئيف، كلـ تعط الالجئيف مساحة لمحديث عف معاناتيـ ك 
 .(1)مطالبيـ

 ثالثًا: المصادر الصحفية:
 ( يوضح المصادر الصحفية لموضوعات الالجئين العرب في مواقع الدراسة3 .3جدول رقم )

 الموقع                     
 المصادر الصحفية

 اًلتجاه العام الدستور األردنية النيار المبنانية الصباح التركية
 % ك % ك % ك % ك

   
خار 

 جية
 28 66 16.9 9 19.6 12 37.2 45 نباءأككاالت  

 3.8 9 1.8 1 0 0 6.6 8 صحؼ عربية كاجنبية
 3.4 8 - - 1.6 1 5.8 7 مكاقع الكتركنية

 0.8 2 - - 3.2 2 - - كثائقية
 36 85 18.7 10 24.4 15 49.4 60 المجمكع 

مية
داخ

 
 22.5 53 45.2 24 11.4 7 18.1 22 مراسؿ 

 20.8 49 22.6 12 42.6 26 9 11 الكاتب المصاحؼ
 7.6 18 5.6 3 9.8 6 7.4 9 مندكب

 50.9 120 73.4 39 63.8 39 34.5 42 المجمكع 

 12.7 30 7.5 4 11.4 7 15.7 19 مجيكؿ 

 100 235 100 53 100 61 100 121 المجمكع   

 متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يأتي:من 
 اًلتجاه العام لصحف الدراسة:  .1

ككاالت األنباء احتمت المرتبة األكلى في المصادر تشير بيانات الجدكؿ السابؽ أف 
الصحفية التي اعتمدت عمييا مكاقع الدراسة في مكضكعات الالجئيف العرب، تالىا المراسؿ في 

جاءت بقية المصادر في مراكز متأخرة بنسب  المركز الثاني، كبعده الكاتب المصاحؼ، كأخيران 
( كالتي تظير أف ـ2015ما أكردتو دراسة )البنا ضئيمة كمتقاربة. كقد اتفقت ىذه النتيجة مع 

 .(2)صحؼ الدراسة اعتمدت عمى ككاالت األنباء العالمية كمصدر لمعمكماتيا

ف اعتماد صحؼ الدراسة عمى ككاالت األنباء في تغطيتيا لمكضكعات أكترل الباحثة 
مى الككاالت الالجئيف العرب جاء بسبب قمة المراسميف بصحؼ الدراسة مما جعميـ يعتمدكف ع

                                                           
 صحيفة الدستكر ، األردف كمكقفو اإلنساني تجاه الالجئيف )مكقع الكتركني(  (1)
 (119لصحؼ اليكمية الفمسطينية )ص البنا، صكرة تركيا في ا (2)
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ىك أمر سمبي يضعؼ مف قدرة كعدـ تكفرىـ  العالمية في تغطية قضايا المجكء في العالـ.
الصحؼ مف الكصكؿ لمعمكمات حقيقية حكؿ قضية المجكء كنقؿ تفاصيؿ االزمة اإلنسانية 
بكامميا، فاالعتماد عمى ككاالت األنباء العالمية يعني أف نخضع ألكلكيات اىتماـ كأىكاء 

ح الدكؿ الكبرل التي ال ييميا تقديـ الحقيقة، كما أنيا تبث ىذه المعمكمات لجميع كمصال
الصحؼ، كبالتالي ىذه المعمكمات ال تحمؿ أم خصكصية كال تككف متكاممة أك بعيدة عف 

 مكضع الشبيات.

التي تستضيؼ  –ك مؤقتيف لمصحؼ في دكؿ الجكار أاعتماد مراسميف دائميف ف إ
مدل االحترافية كالمينية التي تعتمد عمييا القنكات في استيفاء  ال إشارة عمىإما ىك  –الالجئيف 

مف  إذ يعد األنباء كالمعمكمات الصحيحة بعيدان ، المعمكمات، فالمراسؿ عمكد الكسيمة اإلعالمية
 الشائعات كاألنباء المتداكلة.   

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:  .2
 كية:صباح التر الموقع اإللكتروني لصحيفة  .أ 

اختمفت نتيجة صحيفة صباح التركية مع االتجاه العاـ لصحؼ الدراسة في االعتماد 
%(، تالىا في المركز الثاني المراسؿ 37.2عمى ككاالت االنباء في المركز األكؿ بنسبة )

كالكاتب المصاحؼ %( 15.7بنسبة ) المجيكؿ%( كفي المركز الثالث جاءت فئة 18.1بنسبة )
 جاءت بقية المصادر األخرل في المراكز الالحقة بنسب متفاكتة.(، فيما 9%بنسبة )

 النيار المبنانية: الموقع اإللكتروني لصحيفة  .ب 
اختمفت نتيجة صحيفة النيار المبنانية مع االتجاه العاـ لصحؼ الدراسة حيث تصدر 

%( عمى بقية الصحؼ، كتالىا في المركز الثاني ككاالت 42.6الكاتب المصاحؼ بنسبة )
%(، فيما حازت بقية المصادر األخرل 11.4%( كفي المركز الثالث المراسؿ )19.6نباء )اال

 عمى نسب ضئيمة كمتقاربة.

 الدستور األردنية: الموقع اإللكتروني لصحيفة  .ج 
عمى نتيجة صحيفة الدستكر مع اتجاه صحيفة صباح التركية في االعتماد اختمفت   

الكاتب %(، تالىا في المركز الثاني 45.2)في المركز األكؿ كجاءت نسبتيا المراسؿ 
%(، فيما حازت 16.9) ككاالت االنباء %(، كفي المركز الثالث جاء22.6بنسبة ) المصاحؼ

  بقية المصادر عمى نسب متقاربة.
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 رابعا: المصادر األولية: 

 في مواقع الدراسة( يوضح المصادر األولية لموضوعات الالجئين العرب 3 .4جدول رقم )
 الموقع                     

 المصادر األولية
 اًلتجاه العام الدستور األردنية النيار المبنانية صباح التركية

 % ك % ك % ك % ك

مية
رس
ر ال

صاد
الم

 

 29.5 91 43.2 31 16.6 11 28.2 49 غربية
 20.1 62 9.8 7 28.7 19 21.3 36 منظمات دكلية

 16.8 52 2.8 2 3.4 2 28.8 48 تركية
 8.1 25 - 0 30.3 20 2.9 5 لبنانية
 7.7 24 29.1 21 4.5 3 - 0 أردنية
 3.8 12 6.9 5 7.5 5 1.2 2 عربية 

 86 266 91.8 66 91 60 82.4 140 المجمكع

در 
صا
الم

مية
رس
ر ال

غي
 

 4.5 14 - 0 - 0 8.2 14 جيات تركية 
 3.5 11 4.1 3 - 0 4.7 8 الجئكف كشيكد عياف

 2.5 8 - 0 - 0 4.7 8 جيات غربية
 2.3 5 - 0 7.5 5 0 0 جيات لبنانية
 0.9 3 4.1 3 - 0 - 0 جيات اردنية

 0.3 1 - 0 1.5 1 - 0 جيات عربية 
 14 42 8.2 6 9 6 17.6 30 المجمكع

 100 308 100 72 100 66 100 170 المجمكع العاـ

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يأتي:
 اًلتجاه العام لصحف الدراسة: .1

تشير بيانات الجدكؿ السابؽ أف المصادر الرسمية الغربية احتمت المرتبة األكلى كالتي 
اعتمدت عمييا مكاقع الدراسة في مكضكعات الالجئيف العرب، تمتيا الجيات التركية في المركز 

ما في المركز الرابع فكانت أالثاني، ثـ جاءت الجئكف كشيكد عياف في المركز الثالث، 
  كمتقاربة.جاءت بقية المصادر في مراكز متأخرة بنسب ضئيمة  الدكلية كأخيراى المنظمات 

ف اعتماد صحؼ الدراسة عمى المصادر الغربية بشكؿ كبير يرجع سببو أكترل الباحثة 
ف أزمة الالجئيف شكمت قضية إنسانية بالمقاـ األكؿ ككاف ليا تداعياتيا السياسية كاالقتصادية أ

نو يقع عمى عاتقيا تكفير اآلليات أكال سيما  كالعربية،الدكؿ األكركبية كاألمنية كالتي طالت 
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الالزمة لحماية الالجئيف كالدفاع عف حياتيـ كحقكقيـ طبقنا لمقكانيف الدكلية اإلنسانية في زمف 
 .الحربالسمـ أك 

ف تنشط كمصادر لممعمكمات أمف الطبيعي فأما بالنسبة لممصادر الرسمية التركية 
عبر كسائؿ اإلعالـ الرسمية مف صحؼ كمؤتمرات ضية مثؿ قضية الالجئيف قخاصة في 

% فقط مف الالجئيف يعيشكف في مخيمات كمعزكلة نسبيان عف  8. ىناؾ حكالي (1)رسمية
في كؿ مدينة تقريبنا كىذا  البالد،% المتبقية يعيشكف في جميع أنحاء  92المجتمع التركي، ك

ا طبيعينا لمناقشات القبكؿ يجعؿ قضية الالجئيف في تركيا ظاى رة اجتماعية كاضحة كأساسن
عالـ التركية لكؿ جديد يطرأ اإل كمتابعة لكسائؿلذلؾ كاف ىناؾ نشاط  كاالستبعاد االجتماعي

 قرب.بخصكص ىذه القضية عف 

احتمت فييا فئة السياسييف  كالتي (Behre.2016)دراسة ىذه النتائج مع  اتفقتكقد 
كليف الحككمييف قائمة المصادر التي اعتمدت عمييا الصحؼ في مكضكعات الالجئيف ؤ كالمس

اعتمدت بشكؿ أكبر عمى المصادر الميدانية  New York Timesالسكرييف كأف صحيفة 
 الالجئيف.لقضية  كالمكاطنيف كالالجئيف خالؿ تغطيتيا

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:  .2
 صباح التركية: الموقع اإللكتروني لصحيفة  .أ 

اختمفت نتيجة مكقع صباح التركية مع االتجاه العاـ لصحؼ الدراسة حيث احتمت 
%( كجاءت المصادر الغربية في المركز الثاني 28.8التركية المركز األكؿ بنسبة ) مصادرال

%(، أما 21.3في المركز الثالث بنسبة ) المنظمات الدكلية( كجاءت 28.2%) متقاربة بنسبة
 غربية جاءتكجيات  كشيكد عياف مصادر الالجئيفك  %8.2)بنسبة )جيات تركية جاءت 

كنتيجة لدكر تركيا  فيما حازت المصادر األخرل عمى نسب ضئيمة. %(4.7بنفس النسبة )
الفاعؿ في قضية الالجئيف العرب كانت المصادر لمجيات التركية في المقدمة، تتصدر الحديث 

، أما بالنسبة لممصادر الغربية فقد اعتمدت عمييا في نقؿ (2)ربفي مكضكعات الالجئيف الع
بعض االحداث التي يتعرض ليا الالجئكف في أكركبا كالتركيز عمى سياسات االتحاد األكركبي 
المناىضة لالجئيف كالمياجريف، فكاف مف الالفت لمنظر أف اإلعالـ التركي يجذب المزيد مف 

 الالجئيف في أكركبا كليس في تركيا. االىتماـ نحك المشاكؿ التي تكاجو
                                                           

 كني(صحيفة صباح، أردكغاف يعمف بياف قاسو قبؿ قمة االتحاد األكركبي )مكقع الكتر  (1)
 صحيفة صباح، التطكرات األخيرة في السياسة الخارجية التركية كالشرؽ األكسط )مكقع الكتركني( (2)
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 صحيفة النيار المبنانية:  .ب 
اختمفت نتيجة صحيفة النيار المبنانية مع االتجاه العاـ لصحؼ الدراسة حيث احتمت 

تالىا في المركز الثاني المنظمات 30.3%) المصادر المبنانية الرسمية المركز األكؿ بنسبة )
%( كجاءت بقية 16.6ربية بالمركز الثالث بنسبة )غ مصادر%( كجاءت 28.7الدكلية بنسبة )

كترل الباحثة في تصدر لبناف نسبة عالية في صحيفة  المصادر بمراكز متأخرة كنسبة ضئيمة.
كليتيا كمتابعتيا في تتبع أكضاع الالجئيف كاطالع الجيات المعنية عمى ؤ النيار جاء نتيجة مس

 التقارير التي تخص االزمة.

 الدستور األردنية: لصحيفة  الموقع اإللكتروني .ج 
اختمفت نتيجة صحيفة الدستكر األردنية مع االتجاه العاـ لصحؼ الدراسة حيث احتمت 

%( تالىا في المركز الثاني المصادر 43.2المصادر الغربية الرسمية المركز األكؿ بنسبة )
الدكلية بنسبو ركز الثالث جاءت المنظمات م%( أما في ال29.1ردنية الرسمية بنسبة )األ
نسب ضئيمة، كترل الباحثة سبب تقدـ المصادر  األخرل عمىفيما حازت الفئات  %9.8))

األردنية بسبب تمثيؿ الجانب الحككمي الرسمي كبالتالي فيك ييتـ بالدرجة األكلى بإظيار 
المكاقؼ الحككمية الرسمية. كيعنى بالدرجة األكلى بتغطية النشاطات كالمكاقؼ كالتكجيات 

 حككمية تجاه قضايا الالجئيف. ال

لصكت الالجئيف عف التغطيات اإلعالمية  كاضحان  كالحظت الباحثة أف ىناؾ غيابان 
، مما أبقي (1)لصالح صكت المسؤكليف األردنييف كصكت المسؤكليف الدكلييف كالدكؿ المانحة

أنفسيـ منبرا قضية الالجئيف بصكت أصحابيا في شبو غياب كاضح، كلـ يتـ اعطاء الالجئيف 
ف تيميش صكت الالجئيف عمؿ عمى نقؿ صكرة احادية الجانب أ ليتحدثكا باسميـ. كبدا كاضحان 

لمقارئ، كأدل ىذا التيميش الى تغييب كاضح لمقضايا اليكمية المعاشية لالجئيف في بيئتيـ 
طفاؿ ما يكصفكف عادة بالفئات الضعيفة كالميمشة كىـ األ كمحيطيـ، كناؿ ىذا التيميش أيضان 

 ...إلخ.السف كالنساء، ككبار 
  

                                                           
 السرحاف، أبك طنجة، قكافؿ المساعدات األردنية تكاصؿ انطالقيا باتجاه درعا )مكقع الكتركني( (1)
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 القوى الفاعمة: خامسًا:

 (: يوضح القوى الفاعمة في مواقع الدراسة3 .5جدول رقم )
 الموقع                
 القوى الفاعمة

 اًلتجاه العام الدستور اًلردنية النيار المبنانية الصباح التركية
 % ك % ك % ك % ك

 23.8 60 28.3 17 21.1 11 22.8 32 األمـ المتحدة
 23 58 - 0 - 0 41.4 58 الحككمة التركية

 18.6 47 11.6 7 11.5 6 24.2 34 كركبياالتحاد األ
 10.3 26 41.6 25 1.9 1 - 0 ردنيةالحككمة األ

 7.9 20 - 0 32.6 17 2.1 3 الحككمة المبنانية
 5.15 13 3.3 2 15.3 8 2.1 3 الحككمة السكرية

 2.7 7 3.3 2 - 0 3.5 5 مشاىير كشخصيات اعتبارية
 2.7 7 3.3 2 3.8 2 2.1 3 أمريكا 
 1.9 5 6.6 4 1.9 1 - 0 أخرل

 1.9 5 - 0 7.6 4 0.7 1 أحزاب المعارضة
 1.5 4 1.6 1 3.8 2 0.7 1 ركسيا 
 100 252 100 60 100 52 100 140 المجموع

 السابق نالحظ ما يأتي:من متابعة بيانات الجدول 
 اًلتجاه العام لصحف الدراسة:  .1

جاءت األمـ المتحدة في المركز األكؿ في فئة القكل الفاعمة في مكضكعات الالجئيف 
%( جاء 23%( مف ثـ الحككمة التركية في المركز الثاني بنسبة )23.8العرب بنسبة تصؿ )

لمبنانية في المركز تالىا الحككمة ا %( ثـ18.6كركبي في المركز الثالث بنسبة )االتحاد األ
 .ريكا كأخرل بنسب ضئيمة كمتقاربةمأتالىا الحككمة السكرية كمشاىير ك  7.9%)) الرابع بنسبة

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:
 صباح التركية: الموقع اإللكتروني لصحيفة  .أ 

اءت اختمفت نتائج صحيفة صباح التركية عف االتجاه العاـ لصحؼ الدراسة، حيث ج
الحككمة التركية في المرتبة األكلى في فئة القكل الفاعمة في مكضكعات الالجئيف العرب بنسبة 

( 22.8%%(، تمتيا األمـ المتحدة بنسبة )24.2%(، ثـ جاء االتحاد األكربي بنسبة )41.4)
 فيما سجمت بقية القكل الفاعمة نسب ضئيمة.
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الصباح التركية بتغطية مكضكعات  كترجع الباحثة ىذا االختالؼ بسبب اىتماـ صحيفة
( حيث 3.1الالجئيف العرب أكثر مف غيرىا مف الصحؼ األخرل كما أظيرت نتائج جدكؿ )

بقضة الالجئيف العرب كأكثر صحيفة مف بيف صحؼ  متعمقان  مكضكعان    120أكردت الصحيفة 
 %( 51.4الدراسة، كبمغت نسبة مكضكعات الالجئيف العرب فييا )

 النيار المبنانية: الموقع اإللكتروني لصحيفة  .ب 
اختمفت نتائج صحيفة النيار المبنانية عف االتجاه العاـ لصحؼ الدراسة، حيث جاءت 
الحككمة المبنانية في المرتبة األكلى في فئة القكل الفاعمة في مكضكعات الالجئيف العرب بنسبة 

ثـ الحككمة السكرية بنسبة %( مف 21.1%( ثـ جاءت األمـ المتحدة بنسبة )32.6)
مريكا أ( تمتيا أحزاب المعارضة ك 11.5%االتحاد األكركبي حاز عمى  نسبة ) %( أما 15.3)

كاألردف بنسب متقاربة كنالحظ أف صحيفة النيار المبنانية قد حصمت فييا فئات القكل الفاعمة 
تكازنيا في طرح عمى أدكار كنسب متفاكتة، كفي ىذا داللة عمى شمكلية تغطيتيا، ك كافة 

 كافة.بأشكاليا مكضكعات الالجئيف العرب 

 ج. صحيفة الدستور األردنية: 
صحيفة الدستكر األردنية مع االتجاه العاـ لصحؼ الدراسة، حيث جاءت  اختمفت أيضان 

الحككمة األردنية في المرتبة األكلى في فئة القكل الفاعمة في مكضكعات الالجئيف بنسبة 
( كجاءت 11.6%%( ثـ االتحاد األكركبي بنسبة )28.3المتحدة بنسبة )%( ثـ األمـ 41.6)

%( أحزاب كجاءت الحككمة السكرية كمشاىير كشخصيات اعتبارية كأمريكا 6.6أخرل بنسبة )
 %( 3.3بنفس النسبة )

كنالحظ أف صحيفة الدستكر األردنية لـ تعط أم نسبة لبعض القكل الفاعمة مثؿ 
لى قمة إانية في مكضكعات الالجئيف التي أكردتيا، كترجع الباحثة ذلؾ الحككمة التركية أك المبن

( مقارنة بغيرىا 3.1مكضكعات الالجئيف العرب الكاردة في الصحيفة كما ظيرت في جدكؿ )
 مف صحؼ الدراسة.
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 : اتجاىات الموضوعات المتعمقة بالالجئين العرب  سادساً 

 يوضح اتجاىات الموضوعات المتعمقة بالالجئين العرب في مواقع الدراسة(: 3 .6جدول رقم )
 الموقع              

 أتجاه الموضوعات
 اًلتجاه العام الدستور األردنية النيار المبنانية الصباح التركية

 % ك % ك % ك % ك
 61.2 144 66 35 44.2 27 67.7 82 يجابيإ

 33.1 78 22.6 12 44.2 27 32.2 39 متوازن
 5.5 13 11.3 6 11.4 7 - - سمبي

 100 235 100 53 100 61 100 121 المجموع

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يأتي:
 اًلتجاه العام لصحف الدراسة:  .1

ف االتجاه العاـ لممكضكعات المتعمقة بالالجئيف ألى إتشير بيانات الجدكؿ السابؽ 
%(، تاله 61.2في المركز األكؿ بنسبة ) إيجابيان  اتجاىان العرب في صحؼ الدراسة كانت 

%( فيما جاء االتجاه السمبي المركز 33.1االتجاه المتكازف بفارؽ متكسط حيث بمغت نسبتو )
رسمت صكرة  صباح التركيةكما يظير الجدكؿ أف صحيفة %( فقط. 5.5األخير بنسبة بمغت )

%( مف مكضكعاتيا، تمتيا 67.7إيجابية لالجئيف العرب مف بيف صحؼ الدراسة بنسبة بمغت )
%(، فيما لجأت صحيفة النيار المبنانية لرسـ صكرة سمبية لالجئيف 66بنسبة ) الدستكر األردنية
 %( مف مكضكعاتيا كىي النسبة األعمى بيف صحؼ الدراسة. 11.4العرب بنسبة )

ما سبؽ مف عرض كمناقشة كتحميؿ لنتائج جداكؿ الدراسة يمكف الكصكؿ كمف خالؿ 
الدراسة كانت تحمؿ  المكاقعلى خالصة أف المكضكعات المتعمقة بالالجئيف العرب التي أكردتيا إ

مختمفة في مكضكعات  اتجاىات إيجابية في مجمميا، فيما رسمت صحؼ الدراسة صكران 
 ة كىي األبرز كمتكازنة كسمبية.الالجئيف العرب تنكعت ما بيف إيجابي

لى نتيجة أف السياسة التحريرية الخاصة بكؿ صحيفة تتأثر بشكؿ إكما يمكف الكصكؿ 
نكع كىكية الصكرة المراد ليا في تحديد  مباشر بسياسة الدكلة الصادرة فييا بؿ قد تككف انعكاسان 

 إليو دراسة )أبك نقيرة ،، كىي النتيجة التي تتفؽ فييا ىذه الدراسة مع ما تكصمت تشكيميا
( مف أف السياسة التحريرية لمصحؼ العربية ىي بمثابة انعكاس لمسياسة الخارجية ـ2007
 .(1)لدكليا

                                                           
 أبك نقيرة، الصكرة اإلعالمية النتفاضة األقصى في الصحافة العربية. (1)
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( حيث بينت فيما يتعمؽ Elsamni، 2016دراسة )كتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع 
إلى  ىنا الحيادية حيادم، كمردبالصكرة العامة لالجئيف العرب كطالبي المجكء، انتياجيا لمنحى 

 ظيكر نسب متقاربة جدان لمصكرتيف اإليجابية كالسمبية، ما أثر عمى النتيجة النيائية.

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: .2
 صباح التركية:  الموقع اإللكتروني لصحيفة .أ 

صباح التركية في مكضكعات  لمكقعمف بيانات الجدكؿ السابؽ نجد أف االتجاه العاـ 
مف المكضكعات، كقد %( 67.7حيث حاز عمى نسبة ) ان إيجابي ان الالجئيف العرب كاف اتجاى

عزز ىذا االتجاه التغطية الكبيرة التي أفردتيا الصحيفة لمكضكع الالجئيف عمى كجو التحديد 
 دكالرمميار  31تصريحاتو قاؿ "ننفؽ  ففي أحد، (1)لخطابات الرئيس التركي أردكغاف ان كخصكص

، كال يكجد شيء األكركبي، كلـ نحصؿ عمى شيء مف العالـ كيعدنا االتحاد تركيالالجئيف في 
ىذا باإلضافة  قادـ، كحتى لك لـ يأت، سنستمر في استضافة ىؤالء الالجئيف في منزلنا".

مى حقكؽ الالجئيف كدكا عأ –في اغمبيـ  –لممساحة التي أتاحتيا لمكتاب المصاحفيف الذيف 
  .(2)كأشادكا بالدكر التركي في استضافة الالجئيفككاجب ضيافتيـ 

 النيار المبنانية: الموقع اإللكتروني لصحيفة  .ب 
النيار المبنانية في  لمكقع صحيفةمف بيانات الجدكؿ السابؽ نجد أف االتجاه العاـ 

حيث حاز عمى نسبة  كالمتكازف مكضكعات الالجئيف العرب كاف يغمب عميو االتجاه اإليجابي
 11,4%) )مف المكضكعات، بينما حاز االتجاه السمبي لممكضكعات عمى نسبة  %(.44.2)

، كأف عباء االقتصادية لمجكء خاصةكالتي تناكلت مكضكعات مثؿ عدـ قدرة لبناف عمى تحمؿ األ
% مف الالجئيف بحسب المفكضية العميا لالجئيف ىـ مف األسر الفقيرة كالمعدمة يحتاجكف 80

ضافة الى ذلؾ ركزت بعض إالى مأكل كدعـ مادم مباشر كقدرة لبناف تحكؿ دكف ذلؾ ، 
المكضكعات عمى "منافسة" العماؿ السكرييف في سكؽ العمؿ كانتقدت نسبة  التشغيؿ المرتفعة 

مى حساب العمالة المبنانية، كذلؾ بسبب تدني أجكرىـ مما يفاقـ أزمة البطالة كييدد لمسكرييف ع
  .(3)بزيادة اليجرة

 

                                                           
 صحيفة الصباح التركية، تصريحات ميمة مف الرئيس أردكغاف )مكقع الكتركني(  (1)
(2)Haşmet Babaoğlu   )مقعد قاسو كاستراتيجية سياسية )مكقع الكتركني 
 بعمبكي ، سكؽ العمؿ المبنانية قبؿ األزمة السكرية كبعدىا ، )مكقع الكتركني (  (3)
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 صحيفة الدستور األردنية: الموقع اًللكتروني ل .ج 
 عفالدستكر األردنية قد أخذ اعمي مرتبة إيجابية  لمكقع صحيفة نجد أف االتجاه العاـ 

، كذلؾ فيي ركزت بشكؿ المكضكعات%( مف 66ية صحؼ الدراسة حيث بمغت نسبتيا )بق
مف خدمات الصحة كالتعميـ كالبنية التحتية  ،أساسي عمى الجانب الخدماتي مف قضية المجكء

 .(1)كمياه الشرب كمستمزمات المعيشة كغيرىا

 : سمات الالجئين العرب: بعاً سا

 الالجئين العرب في مواقع الدراسة سماتيوضح  (3 .7جدول رقم )

 الموقع                    اًلتجاه
 سمات الالجئين

الصباح 
 التركية

النيار 
 المبنانية

الدستور 
 اإلتجاه العام اًلردنية

 % ك % ك % ك % ك

بي
يجا
ا

 

 50.9 135 49.2 32 42.1 32 57.2 71 ضحايا حركب كنزاعات
 7.5 20 9.2 6 1.3 1 10.4 13 أيدم عاممة 

 5.2 14 - 0 - 0 11.2 14 ضيكؼ 
 3.7 10 1.5 1 - 0 7.2 9 قدرات كمبدعكف كذك 
 67.5 179 60 39 43.4 33 86.2 107 المجموع

بي
سم

 

 17.3 46 24.6 16 32.8 25 4 5 اقتصادم  عبء
 5.2 14 13.8 9 6.5 5 - 0 تيديد أمني

 4.5 12 - - 1.3 1 8.8 11 مياجركف غير شرعييف
 2.2 6 1.5 1 6.5 5 - 0 تيديد ديمكغرافي

 0.7 2 - - 2.6 2 - 0 تيديد تقافي كديني
 0.7 2 - - 2.6 2 - 0 جراـ ا  إرىاب ك 

 30.9 82 40 26 52.3 40 12.9 16 المجموع
 1.5 4 - - 3.9 3 0.8 1 أخرل

 100 265 100 65 100 76 100 124 (*)المجموع
 

  

                                                           
 دف كمكقفو اإلنساني تجاه الالجئيف )مكقع الكتركني(الفاعكرم، نجمينا جكلي: ممتنكف لألر  (1)
 المجمكع ىنا ال يساكم عدد المكاد التي تـ تحميميا، ألف المادة الكاحدة يمكف أف تحتكم عمى أكثر مف سمة. *()
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 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يأتي: 
 اًلتجاه العام لصحف الدراسة:   .1

ضحايا الحركب كالنزاعات كانت الغالبة في  سماتف ألى إتشير بيانات الجدكؿ السابؽ 
كؿ بنسبة الدراسة الالجئيف العرب حيث جاءت في المركز األ مكاقعالصكر التي كصفت بيا 
 مف ثـكضيكؼ  عقبيا تيديد أمني، أ األيدم العاممة، ثـ اقتصادمعالية، تمتيا صكرة عبء 

  المركز األخير. اإلرىاب كاالجراـكاحتؿ  قدرات، مياجركف غير شرعييف كمبدعكف كذكك

كتعزك الباحثة ىذا االتجاه الى طبيعة الصراعات كالحركب األىمية كالنزاعات كالعنؼ 
اسية لمشاكميـ، أكجد صكرة الضحايا التي الذم تعرض لو الالجئكف، كتعذر إيجاد حمكؿ سي

 & Yaylaciكتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة  الدراسة،رافقتيـ طكاؿ رحمتيـ، كعكستيا صحؼ 
Karakus)  ،2015 )(1) اتفاؽ الصحؼ الثالث  كالتي تكصمت إلى(Yeni Safak  مؤيدة
كالتي تمثؿ تكجيات سياسية مستقمة/ حيادية(،  Hurriyetمعارضة،  Cumhuriyetلمحككمة، 

ضحايا، )مختمفة في تركيا عمى تقديـ الالجئيف السكرييف ضمف مداخؿ أربعة، تتمثؿ في ككنيـ: 
 .( ضيكؼ، عبء، كتيديد

ف أما عممنا  اذإ كقد تبع ىذه الصكرة العبء االقتصادم عمى البمد المضيؼ كخصكصان 
كتتفؽ نتائج  في برامج الدعـ كالتمكيؿ لالجئيف. أمميان  ، تراجعان الدكؿ المضيفة شيدت مؤخران 

كالتي تكصمت لكجكد آثار لالجئيف السكرييف عمى  (2)(ـ2014الدراسة ىنا مع )دراسة مييرات
 األردف.األكضاع االقتصادية كاالجتماعية في 

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: .2
 صحيفة صباح: الموقع اًللكتروني ل .أ 

صحيفة صباح التركية مع االتجاه العاـ لصحؼ الدراسة حيث  مكقع اتفقت نتيجة
جاءت صكرة ضحايا حركب كنزاعات في المركز األكؿ بنسبة كبيرة ىي األعمى بيف صحؼ 

%( أما 11.2المركز الثاني بنسبة )الضيكؼ %( فيما احتمت صكرة 57.2الدراسة حيث بمغت )
ىي  ككانت ىذه الصكر %(،10.4) الثالث بنسبةكانت في المركز  األيدم العاممةصكرة 
  لالجئيف العرب في مكضكعات الصحيفة.األبرز 

                                                           

 (1) Yaylaci, Karakus, Perceptions and newspaper coverage of Syrian refugees in Turkey 
مييرات، التغطية اإلخبارية التمفزيكنية لقضايا الالجئيف السكرييف في األردف مف كجية نظر القائميف عمى  (2)

 دراسة تطبيقية –األخبار 
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كترجع الباحثة سبب تصدر صكرة ضحايا حركب لالجئيف في صحيفة صباح التركية 
عمى حقكؽ اإلنساف جسدت فيو صكرة الالجئيف انيـ بحاجة إلى الحماية  ان قائم ان ألنيا اتبعت نيج

ة، كبصناعة ىذه الصكرة نساني جعؿ مف الصكرة أكثر إيجابيإعطى قيمة كمؤشر أ كىذا قد 
ا طبيعينا أعالـ استطاع اإل ف يجعؿ مف قضية الالجئيف في تركيا ظاىرة اجتماعية كاضحة كأساسن

لمناقشات القبكؿ أك االستبعاد االجتماعي، فكاف لكسائؿ االعالـ التركية دكر خاص في القبكؿ 
ف ك  اف ىشان.االجتماعي، لقضية الالجئيف كا 

 صحيفة النيار المبنانية: الموقع اًللكتروني ل .ب 
صحيفة النيار المبنانية مع االتجاه العاـ لصحؼ الدراسة، حيث  مكقع  اتفقت نتيجة

%( فيما احتمت 42.1جاءت صكرة ضحايا حركب كنزاعات في المركز األكؿ بنسبة بمغت )
األمني  مثؿ: )التيديد%(، فيما 32.8صكرة العبء االقتصادم المركز الثاني بنسبة )

 (6.5%المركز الثالث بنسبة ) (كالديمغرافي

نسانية لالجئيف اإلىذه النسبة بأنيا نتيجة طبيعية في ظؿ المعاناة الباحثة كتفسر 
، أما صكرة العبء االقتصادم تمثمت بعدـ قدرة لبناف عمى تحمؿ كالمرضىكخاصة األطفاؿ 

، فنقمت الصحيفة صكرة الكاقع المبناني المزرل، كالذم زاده يان كاجتماع أعباء النزكح اقتصاديان 
كانت ثالث منظمات أممية، قد قالت في تقرير عف أحكاؿ الالجئيف . (1)بؤسان المجكء السكرم 

% مف عائالت ىؤالء، يعيشكف  69، أف ـ2018السكرييف في لبناف، خالؿ العاـ المنصـر 
 .(2)تحت خط الفقر، محذرة مف أف أكضاعيـ مازالت محفكفة بالمخاطر

 الدستور: اًللكتروني لصحيفة  الموقع .ج 
صحيفة الدستكر األردنية مع االتجاه العاـ لصحؼ الدراسة حيث مكقع  اتفقت نتيجة 

مع  %( كاتفؽ أيضان 49.2جاءت صكرة ضحايا حركب كنزاعات في المركز األكؿ بنسبة بمغت )
بقية صحؼ الدراسة في احتالؿ العبء االقتصادم المركز الثاني كالتي جاءت بنسبة 

( فيما حازت بقية 13.8%حاز التيديد األمني عمى المركز الثالث بنسبة ) %( فيما24.6)
 ضئيمة.الفئات عمى نسب 

                                                           
ألؼ لبناني خسركا كظائفيـ بسبب المنافسة  270بعمبكي، سكؽ العمؿ المبنانية قبؿ األزمة السكرية كبعدىا:  (1)

 )مكقع الكتركني(
(2) BBC مقتؿ الطفؿ أحمد الزعبي: كيؼ يتعامؿ لبناف مع الالجئيف السكرييف؟ )مكقع الكتركني(، بعد 
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قضية المجكء، صحيفة الدستكر قد أظيرت معاناة مزدكجة لمكقع كترل الباحثة أف 
المعاناة اإلنسانية لالجئيف كاألزمة االقتصادية لألردف، فقد اىتمت الصحيفة بإظيار ىذا الجانب 
مف تجميات أزمة الالجئيف عمى األردف لككنو يشكؿ العبء األكبر عمى االقتصاد األردني، 

ألعباء خاصة بعدما انخفضت نسبة المساعدات الدكلية التي تمقاىا األردف مما زاد مف ا
لى مخاكؼ المجتمع األردني مف تكجيات كاستراتيجيات تعمؿ عمى إاالقتصادية عميو، إضافة 

 .األردفتكطيف الالجئيف في 

 الدراسة:خالصة صورة الالجئين العرب كما رسمتيا مواقع  ثامنًا:
الصكرة النيائية لالجئيف العرب كما جاءت في مكاقع الدراسة مف  يقدـ الجدكؿ اآلتي

كىي الفئات الرئيسة في تشكيؿ  (،الدراسةكاتجاه مكاقع  )السماتخالؿ مجمكع تكرارات فئات 
حيث  كمتكازنة،كقد قسمتيا الباحثة إلى إيجابية كسمبية  العرب،الصكرة في مكضكعات الالجئيف 

مكضكعات تيديد  تأخذفيما  إيجابي،تجاه تمثؿ اعتبرت مكضكعات المساعدات المحمية كالدكلية 
 إيجابية،قدرات سمة  ككما اعتبرت سمة مبدعكف كذك  السمبي،حالة السمـ المجتمعي االتجاه 
 سمبية. شرعييفكسمات الالجئيف بأنيـ غير 

 خالصة صورة الالجئين العرب في مواقع الدراسة( يوضح 3 .8جدول رقم )
 الموقع           

 الصورة
 اًلتجاه العام الدستور األردنية النيار المبنانية صباح التركية

 % ك % ك % ك % ك
 64.6 323 62.7 74 44.8 60 77.5 189 يجابيةإلسمات اكال االتجاه

 19 95 27.1 32 35 47 6.6 16 االتجاه كالسمات السمبية
 16.4 82 10.1 12 20.2 27 15.9 39 االتجاه كالسمات المتكازنة

 100 500 100 118 100 134 100 244 المجمكع

 يأتي:من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما 
 الدراسة:اًلتجاه العام لصحف  .1

تشير بيانات الجدكؿ السابؽ الى اف االتجاه العاـ لصكرة الالجئيف العرب في مكاقع 
%(، تاله االتجاه 64.6في المركز األكؿ كبنسبة متكسطة بمغت ) إيجابيان  الدراسة كاف اتجاىان 

لمركز األخير فيما جاء االتجاه المتكازف في ا %(،19السمبي في المركز الثاني بنسبة بمغت )
 .%(16.4بنسبة بمغت )
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ما سبؽ مف عرض كمناقشة كتحميؿ لنتائج جداكؿ الدراسة يمكف الكصكؿ ومن خالل 
لى خالصة أف المكضكعات المتعمقة بقضية الالجئيف العرب التي أكردتيا مكاقع الدراسة كانت إ

مختمفة في مكضكعات الالجئيف العرب  ان فيما رسمت مكاقع الدراسة صكر  إيجابية،تحمؿ صكرة 
 كمتكازنة.كسمبية  -األبرز كىي –تنكعت ما بيف إيجابية 

كما يمكف الكصكؿ إلى نتيجة أف السياسة التحريرية الخاصة بكؿ صحيفة تتأثر بسياسة 
 تشكيميا،ليا في تحديد نكع كىكية الصكرة المراد  بؿ كقد تككف انعكاسان  فييا،الدكلة الصادرة 

( مف أف ـ2007 نقيرة، أبككىى النتيجة التي تتفؽ فييا ىذه الدراسة مع ما تكصمت اليو دراسة )
 لدكليا.انعكاس لمسياسة الخارجية  السياسة التحريرية لمصحؼ العربية ىي بمثابة

  حدة:عمى مستوى كل صحيفة عمى 
 الموقع اًللكتروني لصحيفة صباح: . أ

مف بيانات الجدكؿ السابؽ نجد أف االتجاه العاـ لممكقع االلكتركني لصحيفة الصباح 
% مف المكضكعات ، كىى 77.5قائـ عمى رسـ صكرة إيجابية  لالجئيف العرب ، بنسبة بمغت 

فردىا المكقع أالنسبة األعمى بيف مكاقع الدراسة ، كقد عزز ىذا االتجاه التغطية الكبيرة التي 
الجئيف العرب عمى كجو التحديد ، إضافة لممساحة التي أتاحتيا لمكتاب لمكضكعات ال

، كما  (1)المصاحفيف  الذيف أكدكا عمى مشركعية مساعدة الالجئيف حتى عكدتيـ لبالدىـ آمنيف
أف مكقع الدراسة  حصؿ عمى النسبة األدنى بيف مكاقع الدراسة في رسـ صكرة تالحظ الباحثة 

 .% مف مكضكعاتيا 6.6بنسبة  سمبية عف الالجئيف العرب

 الموقع اًللكتروني لصحيفة النيار: . ب
مكقع النيار يعمؿ عمى رسـ صكرة لمف بيانات الجدكؿ السابؽ نجد أف االتجاه العاـ 

في  %، لكف الالفت أف مكقع النيار المبناني عمؿ أيضان 44.8بنسبةإيجابية لالجئيف العرب 
 % مف مكضكعاتيا عمى رسـ صكرة سمبية عف الالجئيف العرب.35أكثر مف 

يرسميا مكقع النيار بطبيعة  التيكتفسر الباحثة ارتفاع نسبة الصكرة السمبية 
صكرة العبء االقتصادم  كتقارير عفالمكضكعات التي ينشرىا المكقع، حيث نشرت أخبار 

، كنقؿ صكرة الكاقع المبناني كاجتماعيان  زكح اقتصاديان تمثمت بعدـ قدرة لبناف عمى تحمؿ أعباء الن

                                                           
(1)   Sancar ،  Mülteci olmak şereftir burada)website( 
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يعرضكف  المصاحفيف،كما نشرت مقاالت لمكتاب  ،(1)ن بؤسا، كالذم زاده المجكء السكرم المزرل
ككيؼ تحكلكا  الدكلة،فييا كجيات نظرىـ حكؿ الالجئيف العرب كمدل تأثيرىـ عمى اقتصاد 

كليتيـ لمبمد المصدر لالجئيف ؤ مس عكدتيـ كتحميؿ كالتصريحات الكثيرة بشأف عمييـ، لعبء
 بتشكيؿ ىذه الصكرة السمبية لالجئيف العرب. أسيـمر الذم األ

 موقع صحيفة الدستور األردنية:  . ث
الدستكر، منح صكرة  لمكقع صحيفةمف بيانات الجدكؿ السابؽ نجد أف االتجاه العاـ 

% مف مكضكعاىا 62.7بنسبة تصؿ  ،عمكمان إيجابية لالجئيف العرب بأشكاليا المختمفة 
فتمثمت % 27.1العرب بأكثر مف  سمبية لالجئيفعممت عمى رسـ صكرة  لكنيا أيضان  المنشكرة،

مالمح الصكرة الذىنية عف الالجئيف السكرييف بفعؿ كسائؿ اإلعػالـ األردنيػة، في أف كجكدىـ 
  تسبب في غالء األسعار، كأنيـ يضيقكف فرص العمؿ عمى األردنييف.

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 بعمبكي ، سكؽ العمؿ المبنانية قبؿ األزمة السكرية كبعدىا ) مكقع الكتركني ( (1)
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 المبحث الثاني
 شكل موضوعات الالجئين العرب

يعرض ىذا المبحث النتائج العامة لمدراسة التحميمية لشكؿ مكضكعات الالجئيف العرب 
التي أكردتيا صحؼ الدراسة، كسيكضح فيو األشكاؿ الصحفية التي استخدمتيا صحؼ الدراسة 

كالعناصر التفاعمية، كاستخداـ الصكر كالرسـك في مكضكعات الالجئيف العرب، كالكسائؿ 
 برازىا.إنكاعيا، كعناصر أك 

 أوًًل: األشكال الصحفية:

 (: يوضح اًلشكال الصحفية في مواقع الدراسة3 .9جدول رقم )
 الموقع               

 اًلشكال الصحفية
 اًلتجاه العام الدستور اًلردنية النيار المبنانية الصباح التركية

 % ك % ك % ك % ك
 34 80 58.4 31 24.5 15 30.5 37 التقرير 
 31.4 74 13.2 7 8.1 5 52.8 64 الخبر
 20.8 49 20.7 11 44.2 27 7.4 9 المقاؿ

 11.9 28 5.6 3 18 11 9 11 الحديث 
 - - - 0 - 0 - 0 القصة 
 1.7 4 1.8 1 4.9 3 - 0 التحقيؽ
 100 235 100 53 100 61 100 121 المجموع

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يأتي: 
 اًلتجاه العام: .1

تشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى أف االتجاه العاـ في األشكاؿ الصحفية الخاصة 
بمكضكعات الالجئيف العرب في صحؼ الدراسة كاف باالعتماد عمى التقرير الصحفي في 

ثـ الحديث كالمقاؿ الصحفي المركز األكؿ مف الفنكف الصحفية، تاله الخبر في المركز الثاني، 
كيتكافؽ ىذا  .فيما احتؿ التحقيؽ المركز األخير بنسبة ضئيمة جدان الصحفي، أعقبو القصة، 

( الذم يكضح المصادر الصحفية التي اعتمدت عمييا 3.4االتجاه مع النسب الكاردة في جدكؿ )
كمصدر لألخبار المتعمقة بالالجئيف  ألكؿنباء المركز اصحؼ الدراسة حيث احتمت ككاالت األ

يقدمكف مقاالت تحميمية تعكس  ث الكتاب المصاحفكف الذيف كانكاالعرب، تالىا في المركز الثال
حكؿ مكضكعات الالجئيف العرب، كىذا الترتيب مماثؿ لما جاء في  كجية نظرىـ كآراءىـ
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الحظت الباحثة أف المكاد الصحافية تعاممت مع ممؼ الالجئيف، في أغمب ك  الجدكؿ أعاله.
ـ كالجئيف بشكؿ عاـ؛ بما يعني أف التعامؿ مع ىذا األحياف، بكصفيا كتمة كاحدة، باإلشارة إليي

مة مف خالؿ التحقيقات الصحافية  الممؼ حصؿ كفؽ مبدأ التعميـ. حيث لـ يمؽى متابعة مفصَّ
 % مف المكاد المنشكرة.1.6التي لـ تشكِّؿ إال 

كترجع الباحثة ىذه النسب الى اعتماد الصحؼ بشكؿ كبير عمى األخبار الكاردة مف 
لى اىتماـ إنباء العالمية كالعربية، كالقائمة عمى التغطية اإلخبارية لألحداث، إضافة ككاالت األ

كتتفؽ ىذه الدراسة مع ما  الكتاب المصاحفيف بقضية الالجئيف العرب كتناكلو بالتحميؿ كالتعميؽ.
( مف أف التقرير الصحفي ىك الفف األكثر استخداما بنسبة ـ2014تكصمت لو دراسة )عياش،

( التي جاء فييا فف الخبر الصحفي ـ2014كتختمؼ مع دراسة )الحمايدة ، ،(1)(35.4%)
%( كيعكد ىذا االختالؼ الى 90.1في رسـ الصكرة بالمرتبة األكلى بنسبة ) األكثر استخدامان 

اعتماد عينة صحؼ ىذه الدراسة عمى ككاالت األنباء كمصدر أكؿ لممكضكعات، فيما جاءت 
البيانات الصحفية كالمصادر الذاتية في المركز األكؿ كمصدر لممكضكعات لدل الحمايدة 

  كعياش عمى الترتيب.

 ل صحيفة عمى حدة: عمى مستوى ك .2
 صباح التركية: الموقع اإللكتروني لصحيفة  . أ

صحيفة صباح التركية مع االتجاه العاـ لألشكاؿ الصحفية التي مكقع  نتيجة  اختمفت
 الخبر الصحفياستخدمتيا صحؼ الدراسة في عرض مكضكعات الالجئيف العرب، حيث جاء 

%( تالىا 30.5لمركز الثاني بنسبة )با تقرير%(، ثـ جاء ال52,8في المركز األكؿ بنسبة )
%( فيما لـ تعتمد الصحيفة 9الصحفي بنسبة ) %( ثـ الحديث7.4الصحفي بنسبة ) مقاؿال

 في تغطيتيا لمكضكعات الالجئيف العرب. التحقيؽ نيائيان  القصة أك عمى

 النيار المبنانية: الموقع اإللكتروني لصحيفة  . ب
نتيجة صحيفة النيار المبنانية مع االتجاه العاـ لألشكاؿ الصحفية التي  اختمفت

المقاؿ استخدمتيا صحؼ الدراسة في عرض مكضكعات الالجئيف العرب، حيث جاء فف 
الصحفي جاء بالمركز الثاني بنسبة  %( ثـ التقرير44.2الصحفي في المركز األكؿ بنسبة )

                                                           
 (138)ص  2011كرة يناير عياش، صكرة حماس في الصحافة المصرية بعد ث (1)



98 

كفيما %(، 8.1عمى نسبة ) %( فيما حاز الخبر18الصحفي بنسبة ) الحديث%(، كجاء 24.5)
 .%(  4.9يخص التحقيؽ فقد حصؿ عمى نسبة ضئيمة تصؿ ) 

 الدستور األردنية: الموقع اإللكتروني لصحيفة ج. 
صحيفة الدستكر األردنية مع االتجاه العاـ لألشكاؿ الصحفية التي  نتيجة مكقع اختمفت

الالجئيف العرب، حيث جاء فف التقرير استخدمتيا صحؼ الدراسة في عرض مكضكعات 
%( تاله الخبر 20.7%( ثـ المقاؿ الصحفي بنسبة )58.4الصحفي بالمركز األكؿ بنسبة )

فيما لـ 5.6% ) أما الحديث الصحفي فقد حصؿ عمى نسبة ضئيمة بمغت )%(، 13.2بنسبة )
 رب.عمى فف القصة في تغطيتيا لمكضكعات الالجئيف الع طالقان إتعتمد الصحيفة 

 ثانيًا: عناصر اًلبراز:                              

 مواقع الدراسة براز فياإلعناصر (: يوضح 3 .10جدول رقم )
 الموقع               

 عناصر اًلبراز   
 اًلتجاه العام الدستور اًلردنية النيار المبنانية الصباح التركية

 % ك % ك % ك % ك

فية
صح

رة ال
صك

ال
 

 55.8 124 65.7 23 36.8 28 65.7 73 خبرية
 25.6 57 17.1 6 36.8 28 20.7 23 مكضكعية    
 12.6 28 5.7 2 17.1 13 11.7 13 شخصية 
 2.7 6 5.7 2 3.9 3 0.9 1 أرشيفية 

 2.2 5 2.8 1 5.2 4 - 0 رسـك
 0.9 2 2.8 1 - 0 0.9 1 جرافيؾ
 100 222 100 35 100 76 100 111 *المجموع

 من متابعة بيانات الجدول السابق نالحظ ما يأتي:
 اًلتجاه العام: .1

استخداـ الصكر  ف االتجاه العاـ لصحؼ الدراسة كافألى إتشير بيانات الجدكؿ السابؽ 
في المركز الثاني  الالجئيف العرب، كجاء الخبرية في المركز األكؿ خالؿ تغطية مكضكعات

األرشيفية فيي لـ تستخدـ اال بنسبو أما  الشخصية،استخداـ الصكر  تاله المكضكعية،الصكر 
 كتفسر في مكاقع صحؼ الدراسة.بنسب  ضئيمة الرسكـ كالجرافيؾ ( كجاء استخداـ  2.7%)

                                                           
*
المجمكع ىنا ال يساكم عدد المكضكعات التي تـ تحميميا، الف صحؼ الدراسة لـ تستخدـ الصكر كالرسـك في   

 كؿ المكضكعات المنشكرة
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صحؼ الباحثة ىذه النتائج في استخداـ الكسائؿ التفاعمية في مكضكعات الالجئيف العرب لدل 
 الدراسة.

أف لكؿ منيا أجندتيا الخاصة في إبراز ىذه المكضكعات أك االقتصار عمى تغطيتيا 
نباء، لتي تكفرىا الصحيفة أك ككاالت األفحسب، إضافة لخدمات الصكر المرافقة لممكضكعات ا

رفاؽ صكر مصاحبة لمكضكعات الالجئيف بما يسيـ إضفاء مادة إحرص الصحؼ عمى ككذلؾ 
تصميـ المكقع لكؿ صحيفة عمى  ىماؿ جانبإ بصرية تعزز مضمكف المكضكع المنشكر، دكف 

( كالتي أكضحت أف الصكر الخبرية كانت ـ 2015كتتفؽ ىذه النتائج مف دراسة ) البنا ، ة، حد
( كالتي بينت أف صحؼ ـ2014، ككذلؾ دراسة ) عياش ،(1)%(55,7بنسبة ) األكثر استخدامان 

كف ىذه النتائج تختمؼ ل .(2)%( مف مكضكعاتيا المنشكرة58,4في ) الدراسة استخدمت صكران 
مف  %(53في ) ( كالتي بينت أف صحؼ الدراسة لـ تستخدـ صكران ـ2015الدلك ، مع دراسة )
 ( كالتي بينت أف صحؼ الدراسة لـ تستخدـ صكران ـ2016دراسة أبك شباؾ، ، ك)(3)مكضكعاتيا

اسة التحريرية  لى السيإ ة، كيعكد ىذا االختالؼ برأم الباحث(4)%( مف مكضكعاتيا51.7في )
، كالشكؿ الصحفي التي كتبت ف المادة المنشكرة، إضافة الى أىمية مضمك الخاصة بكؿ صحيفة

  .بو

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:  .2
 صباح التركية:الموقع اإللكتروني لصحيفة  .أ 

مع االتجاه العاـ لصحؼ الدراسة، حيث جاءت  الصباحصحيفة  مكقع اتفقت نتيجة
رفاؽ صكر خبرية مع مكضكعات الالجئيف العرب المنشكرة في المركز األكؿ بنسبة بمغت إنسبة 

ي المركز الثاني ف ، ثـ الصكر المكضكعيةرفقت معيا صكران أتي %( مف المكضكعات ال65.7)
الصحيفة باستخداـ قامت %( فيما 11.7 (بنسبة الشخصيةصكر ال%( تالىا 20.7بنسبة )

  .لمكضكعات الالجئيف بنسب ضئيمة جرافيؾ في تغطيتياكالرسـك ال
 النيار المبنانية: الموقع اإللكتروني لصحيفة  .ب 

صحيفة النيار المبنانية مع االتجاه العاـ لصحؼ الدراسة، حيث مكقع  نتيجة  تفقتا
في المركز األكؿ  خبريةجاءت نسبة نشر المكضكعات المتعمقة بالالجئيف العرب مرفقة بصكر 

                                                           
 (124البنا، صكرة تركيا في الصحؼ اليكمية )ص  (1)
 (138)ص 2011عياش، صكرة حماس في الصحافة المصرية بعد ثكرة يناير  (2)
 (126الدلك، األطر الخبرية لممقاكمة الشعبية في الصحؼ الفمسطينية اليكمية )ص  (3)
 (125أبك شباؾ، صكرة إيراف في الصحؼ العربية اليكمية )ص (4)
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كجاءت %(، 36.8) مكضكعية بنفس النسبةال %( تالىا استخداـ الصكر36.8بنسبة بمغت )
تالىا الرسكـ )  %( 3.9ة سجمت نسبة )أما األرشيفي ،%(17.1بنسبة)الشخصية الصكر 

في أم مف مكضكعات الالجئيف ف الصحيفة لـ تستخدـ الجرافيؾ ألى إمع اإلشارة % ( 5.2
 . العرب
 الدستور األردنية: الموقع اإللكتروني لصحيفة  .ج 

صحيفة الدستكر األردنية مع االتجاه العاـ لصحؼ الدراسة، حيث  مكقع نتيجة تفقتا
في المركز األكؿ  خبريةجاءت نسبة نشر المكضكعات المتعمقة بالالجئيف العرب مرفقة بصكر 

%( كجاءت الصكر 17.1بنسبة ) مكضكعية%( تالىا استخداـ الصكر ال65.7بنسبة بمغت )
في مكضكعات  %(2.8كالجرافيؾ بنسبة )كالرسكـ %( 5.7) بنسبةرشيفية كاأل لشخصيةا

 العرب.الالجئيف 

 ثالثًا: عناصر التدعيم:

 ( يوضح عناصر التدعيم في مواقع الدراسة3 .11) رقم جدول
 الموقع                
 عناصر التدعيم

 اًلتجاه العام الدستور اًلردنية النيار المبنانية الصباح التركية
 % ك % ك % ك % ك

 60.8 14 - - 93.3 14 - 0 حالةإروابط 
 34.7 8 100 1 - 0 100 7 فيديو

 4.3 1 - - 6.6 1 - 0 خرىأ
 100 23 100 1 100 15 100 7 المجموع*

 يانات الجدول السابق نالحظ ما يأتي:من متابعة ب
 اًلتجاه العام: .1

لى ضعؼ استخداـ عناصر التدعيـ في مكضكعات إتشير بيانات الجدكؿ السابؽ 
في  كاف األكثر استخدامان  ركابط اإلحالةف عنصر أالالجئيف العرب في صحؼ الدراسة، ك 

 الفيديك كمف ثـ أخرل.عنصر مكضكعات الالجئيف العرب، حيث جاء في المركز األكؿ، تالىا 
كترجع الباحثة ضعؼ استخداـ عناصر التدعيـ الى تراجع أىمية مكضكعات الالجئيف مقارنة 

لى خالصة أف الصحؼ لـ تمنح مكضكعات الالجئيف إبمكضكعات أخرل مستجدة، ما يقكد 
ايا العرب الشكؿ الصحفي الذم يعكس اىتماـ الصحيفة بيا أك يدلؿ عمى أىميتيا، إما لبركز قض

 ألجندة كسياسة تحريرية خاصة بكؿ صحيفة. كأحداث إقميمية أخرل، أك كفقان 
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 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة:
 صباح التركية:الموقع اإللكتروني لصحيفة  .أ 

صحيفة صباح التركية مع االتجاه العاـ لصحؼ الدراسة، حيث نتيجة مكقع اختمفت 
 %(.100عنصر الفيديك في مكضكعات الالجئيف العرب بنسبة ) استخدمت

 لنيار المبنانية:الموقع اإللكتروني لصحيفة  .ب 
 استخدمتمع االتجاه العاـ لصحؼ الدراسة، حيث  صحيفة النيار أيضان اختمؼ مكقع 

 %( (6.6كسجمت أخرل %( 93.3عنصر ركابط اإلحالة بنسبة )
 لدستور األردنية: الموقع اإللكتروني لصحيفة  .ج 

الفيديك اختمفت صحيفة الدستكر مع االتجاه العاـ لصحؼ الدراسة، حيث جاء استخداـ 
 %(.100بنسبة )
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 المبحث الثالث
 نتائج الدراسة وتوصياتيا

مف التكصيات  أىـ النتائج التي خمصت إلييا الدراسة التحميمية، ككذلؾ عددان  فيما يمي
تقديـ معمكمات حكؿ المجكء،  كالتي قد تسيـ فيكالمقترحات بخصكص قضية الالجئيف العرب، 

 يككف ليا انعكاساتيا في حمالت الدعـ كالتضامف مف قبؿ المجتمعات المضيفة.

 أىم نتائج الدراسة:  أوًًل:
كسمبية  %، 64.6الدراسة إيجابية بنسبة بمغت  مكاقعجاءت صكرة الالجئيف العرب في  .1

 .% 16.4بنسبة  % كمتكازنة19بنسبة 
اىتمامان بمكضكعات الالجئيف العرب،  مكقع صحيفة صباح التركية أكثر المكاقع تبيف أف .2

 .بينما كانت صحيفتا النيار المبنانية كالدستكر األردنية أقؿ اىتمامان 
صحؼ مكاقع حظيت المكضكعات االقتصادية عمى النصيب األكبر مف مجمكع تغطية  .3

 الدراسة لمكضكعات الالجئيف العرب مقارنة بالجكانب األخرل لمقضية.
صحؼ الدراسة إيجابية في  مكاقع جاء االتجاه العاـ لمكضكعات الالجئيف العرب في .4

 .% 5.5% كسمبية بنسبة 33.1% كمتكازنة بنسبة 61.2مجمميا بنسبة متكسطة بمغت 
صحؼ الدراسة في غالبية مكضكعاتيا عمى المصادر الخارجية، حيث مكاقع اعتمدت  .5

 .%  28جاءت ككاالت األنباء بنسبة بمغت
صحؼ الدراسة بأنيـ ضحايا حركب بدرجة  مكاقع  الالجئيف العرب فيسمات جاءت  .6

 .% 50.9متكسطة حيث بمغت نسبتيا 
المركز األكؿ مف القكل الفاعمة في مكضكعات الالجئيف العرب جاءت األمـ المتحدة في  .7

%( الحككمة التركية بفارؽ ضئيؿ، فيما جاءت بقية الجيات بنسب متفاكتة، 23.8بنسبة )
 كىك ما يبرز دكر األمـ المتحدة كالحككمة التركية.

 صحؼ الدراسة عمى التقرير الصحفي كأبرز االشكاؿ الصحفية في تغطيةمكاقع اعتمدت  .8
% كمف 31.4%، تاله الخبر الصحفي بنسبة  34بمغتمكضكعاتيا لالجئيف العرب بنسبة 

 .المقاؿثـ 
رفقت صكرا خبرية بنسبة أالصحؼ اىتماما بمكضكعات الالجئيف العرب حيث مكاقع  أكلت  .9

 ال بنسبة ضئيمة.إك الجرافيؾ أنو لـ يتـ استخداـ الرسـك أ% فيما 55.8
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صحؼ مكاقع ضعؼ استخداـ عناصر التدعيـ في مكضكعات الالجئيف العرب في  .10
في مكضكعات الالجئيف العرب،  الدراسة، ككاف عنصر ركابط اإلحالة األكثر استخدامان 

 حيث جاء في المركز األكؿ.

 توصيات الدراسة:ثانيا: 
 اًللكترونية: والتركية الصحف العربية

  كالمكضكعية عند التغطية اإلعالمية لمقضايا اإلنسانية.ضركرة االلتزاـ بالمصداقية 
 .الحفاظ عمى الجانب اإلنساني في التغطية الخاصة بالالجئيف 
  نساف الالجئ.حقكؽ المجتمعات المضيفة كحقكؽ اإلخمؽ تكازف بيف 
  االىتماـ بالفنكف الصحفية مثؿ القصص الصحفية، كالتحقيقات الصحفية، كالحكارات عند

 إنسانية كقضية الالجئيف.تقديـ قضية 
  تحسيف المغة المستخدمة في المكضكعات المرتبطة بالالجئيف يؤثر عمى شكؿ المعاممة التي

 يتمقكنيا مف المجتمع.
 كاالنفكجرافيؾ، كالصكر كبيرة المساحة كدقيقة الكسائؿ البصرية مثؿ الفيديكىات، االىتماـ ب

 التفاصيؿ عند تناكؿ مكضكع الالجئيف.
 عالمية دكلية كانتاج برامج كتقارير بالمغة األجنبية مف إ عالمية مع مؤسسات إ ات قامة شراكإ

 أجؿ تعزيز المساعدات كتخفيض الضغكط االقتصادية عمى المجتمعات المحمية.
  تسييؿ كصكؿ صكت الالجئيف لإلعالـ، عبر دعـ الخدمات التقنية الحديثة كاالستفادة مف

 تجارب اإلعالـ الرقمي.
 مساحة كافية ليتحدثكا عف أنفسيـ بأنفسيـ عبر االىتماـ بالحياة المعيشية  منح الالجئيف

 لالجئيف اليكمية بما فييا الجكانب االقتصادية كاالجتماعية كالنفسية كالتعميمية كالصحية.
  العمؿ عمى استبعاد الصكرة النمطية لالجئيف التي تركجيا عنيـ المجتمعات المحمية

 المضيفة.
 الالجئيف.ركيز عمى فضح أية ممارسات حككمية تتـ تجاه تسميط الضكء كالت 
  منح الجماعات الميمشة االىتماـ الكافي في عرض مشاكميا مثؿ المرأة كاألطفاؿ ككبار

 صحاب االحتياجات الخاصة.أالسف ك 
 كافة التركيز عمى إدماج كثائؽ منظكمة حقكؽ الالجئيف في القكالب الصحفية.  
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 المصادر والمراجع

 .القرآف الكريـ -
 أوًًل: المراجع العربية: 

 القاىرة: عالـ الكتب. 2، ط فف الخبر الصحفي( ـ1984أبك زيد، فاركؽ )
 صكرة الكاليات المتحدة األمريكية في التغطية الصحفية العربية. ـ(2016أبك شباؾ، عمي )

 (. الجامعة اإلسالمية ، غزة . )رسالة ماجستير غير منشكرة
رسالة ) صكرة المقاكمة الفمسطينية في الصحافة العربيةـ( 2017)الكريـ. ، عبد أبك شممة

 غزة . اإلسالمية،ماجستير غير منشكرة ( . الجامعة 
، الصكرة اإلعالمية النتفاضة األقصى في الصحافة العربية(. "ـ2007أبك نقيرة، أيمف )

 منشكرة(. جامعة الجزيرة، الخرطكـ. دكتكراه غير )رسالة
التعرض لكسائؿ اإلعالـ كدكره في إمداد  (.ـ2009) ، طمعت عيسى ،، أيمف  أبك نقيرة

دراسة ميدانية قدمت في الشباب الجامعي الفمسطيني بالمعمكمات عف قضية الالجئيف: 
 فمسطيف كاحد كستكف عامان عمى النكبة. -المؤتمر العممي الرابع

المعاصرة: النشأة كالتطكر كالدكر  األنباءككاالت (. ـ2006إبراىيـ، عزت، محمد )إماـ، 
 القاىرة: دار الفكر العربي. .1، طكالفعاليات

عرقي عمى نطاؽ تاريخي: استيداؼ الدكلة اإلسالمية لألقميات  تطييرـ( 2014) أمنستي
 ، المكقع:  ـ2017فبراير  18. تاريخ االطالع :بشكؿ ممنيج في شماؿ العراؽ

https://www.amnesty.org/en/documents/mde14/011/2014/en

ال ممجأ آمف: طالبكا المجكء كالالجئكف محركمكف مف الحماية الفعالة .ـ( 2016أمنستي )
 المكقع : ،  2017مارس  23.تاريخ االطالع: بتركيا 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/3825/2016/en

ضحايا الخكؼ: انتياؾ حقكؽ الالجئيف كطالبي المجكء كالمياجريف في  .ـ(2013امنستي )
 ، المكقع:  2017اغسطس 9 . تاريخ االطالع: ليبيا

https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/007/2013/en 

ليبيا تحفؿ بالقسكة:" قصص عف االختطاؼ كالعنؼ الجنسي كسكء ـ(."2015أمنستي )
 ، المكقع : 2018يانير  4ع: . تاريخ االطالالمعاممة يركييا مياجركف كالجئكف

 https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/1578/2015/en 

العيش عمى اليامش: الالجئكف السكريكف في األردف يكافحكف مف أجؿ ـ(. 2016أمنستي )
 ـ، المكقع: 2018أغسطس  26. تاريخ االطالع :الصحيةالحصكؿ عمى الرعاية 

www.amnesty.org/en/documents/mde16/3628/2016/en

https://www.amnesty.org/en/documents/mde14/011/2014/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde14/011/2014/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/3825/2016/en
https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/3825/2016/en
https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/007/2013/en
https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/007/2013/en
https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/1578/2015/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde16/3628/2016/en
http://www.amnesty.org/en/documents/mde16/3628/2016/en
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ابريؿ  3 :. تاريخ االطالعتقرير حكؿ حالة حقكؽ اإلنساف في العالــ( 2016أمنستي )
https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/2552/2016/en، المكقع: ـ2018

 -السمطة الفمسطينية: حؽ العكدة-األراضي الفمسطينية المحتمة-إسرائيؿ أمنستي )د. ت(.
  :، المكقعـ2017اير فبر   19. تاريخ االطالعقضية الفمسطينييف

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE15/013/2001/en 

 تاريخ االطالع:   2015االتجاىات العالمية، النزكح القسرم في عاـ (. ـ2015األكنركا )
http://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon :، المكقعـ2017مايك 7

مارس 29 تاريخ االطالع:.2016سكريا اإلقميمية: نداء الطكارئ لسنة  أزمة ـ(2016) األكنركا
  http://www.unrwa.org/sites/default/files/2016_syria_emergency_appeal.pdf، المكقع: 2017

يكليك 7. تاريخ االطالع:اإلقميمية لالجئيف السكرييف مايك(. االستجابة 5 ،ـ2016األكنركا )
  http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224، المكقع :  ـ2017
. تاريخ أرقاـ مف مفكضية األمـ المتحدة لشئكف الالجئيف(. يناير 19 ،ـ2018األكنركا )

http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.htmlـ، المكقع:  2018يكنيك  26االطالع: 

 : دراسة تحميمية مقارنةصكرة تركيا في الصحؼ اليكمية الفمسطينية(. ـ2015البنا، ياسر )
الجامعة )رسالة ماجستير غير منشكرة(.  عمى عينة مف الصحؼ الفمسطينية اليكمية

 اإلسالمية، غزة.
: دراسة مقدمة إلى صكرة العرب لدل األتراؾ في العصر الراىف( ـ2007بكزككز، فاركؽ )

 ثقافة الصكرة" الثاني عشر، جامعة فيالدلفيا، عماف. "مؤتمر
)رسالة ماجستير  صكرة المرأة في الكاريكاتير بالصحؼ المصرية( . ـ2010حافظ، أسماء. )

 القاىرة، القاىرة. غير منشكرة(. جامعة
تاريخ  قضية الالجئيف في الخطاب اإلعالمي األكركبي،( يناير 11 ،ـ2016حسيف. حسناء )
 ـ ، المكقع :  2018مارس ، 30 االطالع :

http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015

 . القاىرة: عالـ الكتب.2ط بحكث اإلعالـ.ـ(. 2006حسيف، سمير. )
حالة االستثناء كالبيكسياسية لبناف  إدارة مخيمات الالجئيف فػي لبناف:(. ـ2010سػػارم )حنفي، 

 ـ المكقع: 2017 ابريؿ 3بيركت: مؤسسة الدراسات الفمسطينية. تاريخ االطالع : 
https://www.academia.edu))

التغطية اإلذاعية ألزمة الالجئيف السكرييف في (. ـ2017)الخصاكنة، بالؿ، العنانزة، عزاـ 
: دراسة مقدمة في المؤتمر الدكلي األردف "برنامج ساعة سكرية في إذاعة أؼ أـ أنمكذجا

 الثاني: الالجئكف في الشرؽ األكسط، جامعة اليرمكؾ، األردف.

https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/2552/2016/en
https://www.amnesty.org/en/documents/MDE15/013/2001/en
https://www.amnesty.org/en/documents/MDE15/013/2001/en
http://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon
http://www.unrwa.org/sites/default/files/2016_syria_emergency_appeal.pdf
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224
http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
https://www.academia.edu)/
https://www.academia.edu)/
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عالـ إزاء قضية الكظيفة االجتماعية لكسائؿ اإلأكتكبر(. 5 ، ـ2017خميفة، عالء الديف )
لمؤتمر "اإلعالـ كالالجئكف" مركز دراسات الالجئيف كالنازحيف  كرقة مقدمة :النزكح كالمجكء

 كاليجرة القسرية، جامعة اليرمكؾ. 
 دار أسامة لمنشر كالتكزيع. .1، طاإلعالـ الصحفي(. ـ2010خميؿ، لؤم )

 سكرية، بعثة تقصي حقائؽ: . الالجئكف العراقيكف في(ـ2007داغر، فيكليت، الغزالي، ناصر )
 http://www.achr.eu/art248.htm، المكقع: ـ2017أكتكبر17  تاريخ االطالع

غزة: دار البشير لمطباعة  ،فف الحديث الصحفي كتطبيقاتو العممية(. ـ1995. )الدلك، جكاد
 كالنشر.

الصحافة اإللكتركنية (. الصكرة الذىنية لجماعة اإلخكاف في ـ2014. )، محمدالراجي
 .ـ28/3/2018(، تاريخ آخر زيارة htt://goo.gl/k77aahالمصرية، المكقع اإللكتركني )

. بيركت: قناة حكار خاصيكنيك( أجرل المقابمة مراد الدنمسي.  30ـ، 2016الزعترم، عمى )
 مياديف.

: دراسة مسحية الصحافة العربية كقضية الالجئيف الفمسطينييف(. ـ2016الزياني، عبد الكريـ )
 22لمضمكف صحؼ )القدس العربي، األىراـ المصرية، األياـ البحريني(، تاريخ االطالع: 

       https://www.researchgate.net/publication      ـ، المكقع 2018يكليك 
.  الالجئكف العراقيكف األزمة الجديدة في الشرؽ األكسط ، المؤسسة (ـ2012) ساسكف، يكسؼ

 ـ ،المكقع: 2017فبراير  2لمدراسات كالنشر: تاريخ االطالع العربية 
https://www.goodreads.com/book/show/15981235

التغطية الصحفية لقضية الالجئيف السكرييف في الصحؼ ( ـ2015السرحاف، غازم أحمد )
: دراسة تحميمية لصحيفتي الرأم كالسبيؿ، )دراسة غير منشكرة( جامعة األردنية اليكمية
 اليرمكؾ، األردف.

: دراسة تحميمية لعينة مف مية في النظاـ الدكليصكرة الدكؿ النا. (ـ2007السعيد، شيريف )
رسالة دكتكراه غير منشكرة( جامعة القاىرة ، 2001-2003 ( العربية ما بيف الصحؼ
 القاىرة .

: السكريكف كحالة دراسية : )دراسة منظكمة حماية الالجئيف في األردف (ـ2015) ىبةسعيدة، 
 فمسطيف. –غير منشكرة( ، جامعة بيرزيت 

دكر كسائؿ اإلعالـ األردنية في تشكيؿ الصكرة أكتكبر(.  5، ـ2017السماسيرم، النمس )
دراسة مقدمة لمؤتمر  : دراسة ميدانية،الذىنية لدل المكاطف األردني عف الالجئيف السكرييف

 "اإلعالـ كالالجئكف" مركز دراسات الالجئيف كالنازحيف كاليجرة القسرية، جامعة اليرمكؾ. 

http://www.achr.eu/art248.htm
https://www.researchgate.net/publication/)
https://www.goodreads.com/book/show/15981235
https://www.goodreads.com/book/show/15981235
http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%8C+%D9%87%D8%A8%D8%A9
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 صكرة مصر في النسخة الكرقية كاإللكتركنية لمصحافة األجنبية(. 2003السماف، حسف )
 )رسالة ماجستير غير منشكرة( جامعة القاىرة، القاىرة.

التداعيات السياسية كاألمنية النتشار ظاىرة الالجئيف في دكؿ  (.ـ2016السيد، محمد )
 :ـ، المكقع2017 مايك 23. تاريخ االطالع : المنطقة

:http://youthmoth.com/post.php?pId=19

المتحدة األمريكية في تغطية الصحؼ العربية ما  صكرة الكاليات (.ـ2005الشعراكم، أحمد )
 رسالة ماجستير غير منشكرة( ، جامعة القاىرة ، القاىرة 2001-2002 ( بيف

، دار الشركؽ لمنشر 1. طالصحفي كضكابطو اإلسالمية (. الخبرـ2007شمبي، كـر )
 كالتكزيع.

قراءة مف مدخؿ االقتصاد  أزمة الالجئيف السكرييف إلى أكركبا،(. ـ2015شكقي، أحمد )
 يناير 1: العربية الدكلي: تاريخ االطالع السياسي الدكلي، منشكرات منتدل العالقات

 ( (http://fairforum.orgـ، المكقع 2017
 ، بيركت: مركز الزيتكنة1. طمدخؿ لقضية الالجئيف الفمسطينييف(. ـ2014صالح، محسف )

 لمدراسات كاالستشارات.
، تاريخ االطالع:  يعيد تشكيؿ الجغرافيا« تاريخ»المجكء حكؿ العالـ.. طيفكرم، محمد )د. ت(. 

 http://www.aleqt.com/2016/08/22/article_1079807.html المكقع:ـ، 2018مايك 13
، تاريخ . الحرب في اليمف بطالة كجكع كفقر كأمراضديسمبر( 2017 6د الرضا، بمقيس )عب

  /https://www.alaraby.co.uk/society/2017/12/6 :ـ المكقع2018فبراير 16 االطالع:

بناء تحيزات التغطية الخبرية حكؿ حصار  دكر المصادر فيـ(. 2015عبد الغفكر، ياسر )
)رسالة ماجستير غير  غزة: دراسة كصفية عمى عينة مف الصحؼ الفمسطينية اليكمية

 منشكرة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.
، تاريخ ، تقرير مترجـالمنظمة الدكلية لميجرة(. يناير 17، ـ2018عبد الغني، مريـ )

 (/http://alwasat.ly/ar/news/libya/165483) :ـ المكقع2018مارس 12 االطالع:
دكر كسائؿ اإلعالـ في تككيف الصكرة الذىنية لدل الشباب (. ـ1993عبد المغيث، أشرؼ )

 . دراسة تحميمية ميدانية.المصرم عف العالـ الثالث
األسمكب اإلحصائي كاستخداماتو في بحكث الرأم (. ـ1993عدلي، زكي، العبد، عاطؼ )

 ، القاىرة: دار الفكر العربي.1، طالعاـ
التحديات االستراتيجية لمدكؿ المصدرة كالدكؿ نكفمبر(.  23ـ،  2017العقاب، محمد )

 :المكقع ـ،2014ديسمبر  4: ، تاريخ االطالعالمستقبمة لممياجريف

http://youthmoth.com/post.php?pId=19
http://fairforum.org)/
http://www.aleqt.com/2016/08/22/article_1079807.html
https://www.alaraby.co.uk/society/2017/12/6/
http://alwasat.ly/ar/news/libya/165483/
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 http://aljazairalyoum.com)

. القاىرة: الدار 1، طفف التحرير الصحفي(. ـ2009عمـ الديف، محمكد، عبد المجيد، ليمى )
 العربية لمنشر كالتكزيع.

أشير مف معركة  5الصكرة شبو الكاممة لحصيمة مارس(.  17 ،ـ2017عمارة، أحمد )
  :ـ المكقع2018 يكليك 10تاريخ االطالع   المكصؿاستعادة 

(https://www.sasapost.com/5-months-toll-retake-mosul/)

اتجاىات الالجئيف الفمسطينييف في مخيمات محافظات غزة نحك حؽ  (.ـ2009عكدة، زينب )
 : دراسة ميدانية )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.العكدة

: ـ2011صكرة حماس في الصحافة المصرية بعد ثكرة يناير ـ(. 2014عياش، محمكد )
الجامعة  .دراسة تحميمية عمى عينة مف الصحؼ المصرية )رسالة ماجستير غير منشكرة(

 اإلسالمية، غزة.
، تاريخ برنامج "الكاقع العربي"، قناة الجزيرة( ابريؿ 15 ،ـ2015) .)منتج(.، أنطكنيك غكتيريس

 :، المكقع 2017فبراير3   :االطالع
( http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation)    

النشرات  الصكرة العقمية لممنظمات المسمحة )اإلرىابية( في (.ـ2016كآخػركف )القضػاة، 
: دراسة ميدانية عمى أساتذة )التعميـ العالي( في الجامعات العربية اإلخبارية "داعش نمكذجا

 )رسالة ماجستير غير منشكرة(.
الالجئيف تناكؿ المحطات التمفزيكنية الناطقة بالعربية لقضية ( ـ2018) .كردم، أنس
 ، مركز حرمكف لمدراسات المعاصرة .السكرييف

ـ( الصكرة الصحفية النتفاضة القدس في الصحؼ الفمسطينية اليكمية 2018كرنز، ختاـ. )
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة اإلسالمية.

، مؤتمر صحفي لمكتب األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف(. نكفمبر 7ـ،2017) .ككلفيؿ، ركبرت
((/http://ye.one.un.org/content/unct/yemen:، المكقع2018مارس3 تاريخ االطالع:

، الرأم  2018حكؿ ليبيا عاـ ” آكىبس“تقرير منظمة (. ـ2017الالفي، عمى عبد المطيؼ )
 :ـ المكقع2018يكليك  6العاـ التكنسية، تاريخ االطالع : 

http://www.afrique2050.net/2017/12/13)

: دراسة تطبيقية اخراج الصحؼ اإللكتركنية عمى شبكة االنترنتـ(. 2007محسب، أحمد )
 كالنشر كالتكزيع.مقارنة بيف الصحافتيف المصرية كاألمريكية، دار العمـك لمتحقيؽ كالطباعة 

http://aljazairalyoum.com/
https://www.sasapost.com/5-months-toll-retake-mosul/
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation
http://ye.one.un.org/content/unct/yemen/)
http://www.afrique2050.net/2017/12/13)
http://www.afrique2050.net/2017/12/13)
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اعتماد طمبة الجامعات في محافظات غزة عمى المكاقع اإللكتركنية ـ(. 2015مرجاف، ىاني. )
دراسة ميدانية )رسالة ماجستير  – الكتساب المعمكمات حكؿ قضية الالجئيف الفمسطينييف

 غير منشكرة(، الجامعة اإلسالمية.
. أبك ظبي: مركز 1. طأكركباقضايا المياجريف العرب في ـ(. 2010مرسي، مصطفى )

 اإلمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية.
 ،ـ2018 ،أغسطس27 ، تاريخ االطالع : دكؿ االتحاد األكركبيـ(. 2018مركاف، محمد )
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 ممحق الدراسة
 المضموناستمارة تحميل 
 

 زةــــغ -الميةـــــامعة اإلســالج
 ـات العميــــاـــــــعمــادة الدراســــ
 قسم الصحافة -كمية اآلداب

 

 حفظه اهلل، .............................حضرة الدكتور/ 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،     
 

 املوضوع/ حتكيم استمارة حتليل مضمون
 

يديؾ استمارة لتحميؿ المضمكف، جرل إعدادىا لنيؿ درجة الماجستير في تضع الباحثة بيف 
صورة الالجئين العرب في الصحف اإللكترونية العربية الصحافة، عف الرسالة المكسكمة بػػػ: "

 ".والتركية: دراسة تحميمية مقارنة
 

 كتشكر الباحثة لكـ تفضمكـ تحكيـ استمارة تحميؿ مضمكف القضية محؿ الدراسة.
 

 وتقبموا خالص التقدير واًلحترام
 
 
 

 الباحثة
 نسرين حماد ثابت 

 

 إشراؼ
 طمعت عبد الحميد عيسىالدكتور/ 

 دكتكر كمحاضر بقسـ الصحافة كاإلعالـ بالجامعة اإلسالمية بغزة
 

 

 ق1440 - ـ2018
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