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  الملخص:

الالجئـین  ألزمـة االعالم�ـة التغط�ـة لطب�عـة إلـى التعـرف یهدف هذا ال�حـث     

 وذلــك �ــالتطبی� علــى فــي المواقــع االخ�ار�ــة األورو��ــة الموجهــة �اللغــة العر��ــة،

�اللغة العر��ة، عبر رصد موضـوعات هـذه موقع دو�تشه فیله األلماني اإلخ�ار� 

التغط�ـــة وأنماطهـــا ومصـــادرها واســـتماالتها االقناع�ـــة وجنســـ�ات الالجئـــین التـــي 

ظهرت فیها واتجاهات الموقـع محـل الدراسـة نحـو هـذه األزمـة. و�عـد هـذا ال�حـث 

علـى أداة تحلیـل لتي وظفـت المـنهج المسـحي، واعتمـدت من الدراسات الوصف�ة ا

المضــمون لجمــع الب�انــات مــن موقــع دو�تشــه فیلــه األلمــاني محــل الدراســة خــالل 

  . 2019شهر نوفمبر 

 الس�اسـ�ة أن الموضـوعات ؛وقد توصل ال�حث لمجموعـة مـن النتـائج أهمهـا     

ألمان�ــــا، تلتهــــا  فــــي الالجئــــین ألزمــــة االعالم�ــــة التغط�ــــة موضــــوعات تصــــدرت

 أنمـــا� مقدمـــة م التحـــد�ات األمن�ـــة. وجـــاء الخبـــر فـــيالموضـــوعات االنســـان�ة، ثـــ

 ثالثــــًا، ف�مــــا تصــــدرت والتحقیــــ� ثان�ــــًا، التقر�ــــر نمــــ� االعالم�ــــة، وحــــل التغط�ــــة

  اإلعالم�ة التغط�ة جنس�ات الالجئین الذ� شملتهم السور�ة الجنس�ة

المنطق�ــة  اإلقنــاع وجــاءت اســتماالت العراق�ــة. الجنســ�ة تلتهــا أثنــاء مــدة التحلیــل،

 دو�تشــه موقــع اتجــاه العاطف�ــة، فــي حــین ظهــر �الترتیـب األول تلتهــا االســتماالت

 ةو��األور  خ�ار�ةعالم�ة ألزمة الالجئین في المواقع اإلالتغط�ة اإل
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ایجاب�ًا، تاله االتجاه  الالجئین أزمة موضوعات نحو الدراسة محل االخ�ار�  فیله

  المحاید ثم السلبي.

المواقــع االخ�ار�ــة  - أزمــة الالجئــین - التغط�ــة االعالم�ــة الكلم��ات المفتاحی��ة: 

  .دو�تشه فیله األلمانيموقع  - الموجهة

  

 

Abstract 
 
Media coverage of the refugee crisis on European news websites 
spoken in Arabic language: An analytical study 
Hardan Hadi Sayel 
Hardan1978@yahoo.com 
 
 
     This research aims to identify the nature of media coverage of the 
refugee crisis in European news sites spoken in the Arabic language, 
by applying the German news website Deutsche Welle by monitoring 
the topics of this coverage, patterns, sources, persuasive persuasions 
and refugee nationalities in which it appeared and the directions of the 
site under study towards This crisis. This research is one of the 
descriptive studies that employed the survey method, and relied on a 
content analysis tool to collect data from the German site Deutsche 
Welle under study during the month of November 2019. 
     The research reached a set of results, the most important of which 
are: The political issues topped the topics of media coverage of the 
refugee crisis in Germany, followed by humanitarian issues, then 
security challenges. The news came at the forefront of the media 
coverage patterns, the report's pattern was resolved secondly, and the 
investigation was third, while the Syrian nationality topped the 
nationalities of the refugees who were covered in the media coverage 
during the analysis period, followed by the Iraqi nationality. The 
persuasive logical persuasion came in the first order, followed by the 
emotional grooming, while the trend of the Deutsche Welle news site 
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under study towards the topics of the refugee crisis was positive, 
followed by the neutral and negative. 
 
 Key words: media coverage - refugee crisis - directed news sites - 
Deutsche Welle website. 
 

  مقدمةال

ن الالجئین، حیث أن ح�اة المالیین مـا في قض�ة ا مهمً یؤد� االعالم الیوم دورً  

ن فالرسالة التي �قدمها عن الالجئـی هؤالء قد تتوقف على ما یبثه االعالم عنهم،

وذلـك ، قد ُتسـهل ظـروفهم الح�ات�ـة وتسـرع مـن انـدماجهم فـي مجتمعـاتهم الجدیـدة

إذا مـــا أخـــذ االعـــالم دوره فـــي توع�ـــة فئـــات المجتمـــع المختلفـــة �ظـــروف وحقـــوق 

ئین، بل و�م�ن أن یـدفع االعـالم تلـك الفئـات إلـى مطال�ـة ح�ومـاتهم هؤالء الالج

  ببذل �افة الجهود التي من شأنها أن ُتحسن من أوضاعهم. 

ا مم�ن أن �عقد االعالم ح�اة هؤالء الالجئین إذمن الوعلى الجانب اآلخر،      

م فـي ما أد� دورًا سلب�ًا تجاههم، عبر بث الكراه�ة واسـتعداء فئـات الشـعب علـیه

ات مجتمعاتهم الجدیدة، فضًال عن أنه قد ُتساعد الرسالة السلب�ة لإلعالم الح�وم

  على طرد هؤالء الالجئین إلى خارج أراضیها.  

 مـن الفـارِّ�ن الالجئـین، بتـدف� المرت�طـة الظـواهر ت�قـى الـراهن، الوقـت وفـي     

 أكبـر مـن أورو�ـا، نحـو اإلفر�ق�ـة الـدول و�عـض والعـراق سـور�ا فـي �الدهـم

�ات  تُثیرهـا التـي التـداع�ات حیـث مـن أجمـع والعـالم القـارة هـذه تع�شها التي التحّدِ

 ظاهرة أ�ًضا تبرز وهنا، وغیرها. واألمن�ة والس�اس�ة المجتمع�ة المستو�ات على

 �حسـب األورو��ـة اإلعـالم وسـائل فـي الالجئـین لقضـ�ة اإلخ�ار�ـة التغط�ـة تنوُّع

 لتحمـل وراءهـا تقـف التـي الس�اسـ�ة واالنتمـاءات التحر�ر�ـة والس�اسات الس�اقات
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 وناقـدٍ  ومعـادٍ  مناصـرٍ  بـین تتأرجح اإلعالم�ة التغط�ات من مختلفة أش�اًال  معها

ة منطلقات من األورو��ة القارة على وتداع�اتها الالجئین ألزمة ومستشرفٍ   .عدَّ

استقبلت ألمان�ـا بـدورها أكبـر عـدد مـن الالجئـین و�سـطت  وفي هذا الس�اق،     

ــــدخول ألراضــــیها،  ــــى أنشــــرو� ال ــــث تشــــیر االحصــــائ�ات الرســــم�ة إل ــدد  حی عــ

% مـــنهم 71ملیـــون الجـــئ،  1.8 بلـــغ 2018حتـــى نها�ـــة  الالجئـــین فـــي ألمان�ـــا

% منهم جاؤوا من ثالث دول هي: 62قدموا خالل السنوات الخمس الماض�ة، و

ألًفـــا)، وتشـــمل تلـــك  131ألًفـــا) وأفغانســـتان ( 138ا) والعـــراق (ألًفـــ 526ســـور�ا (

  )1(.األرقام من حصلوا على ح� الحما�ة فق�

وممــا ســاهم فــي دعــم موقــف المستشــارة األلمان�ــة "أنجــ�ال میر�ــل" هــو میــل      

الـرأ� العــام األلمـاني لمســاعدة طـالبي اللجــوء خاصـة مــن الـدول التــي عانـت مــن 

الحروب األهل�ة مثـل سـور�ا، وذلـك علـى ع�ـس توجهـات الـرأ� العـام األورو�ـي، 

  . حیث مالت �ثیرًا من الدول إلى غل� حدودها في وجه الالجئین

للتعـرف إلـى طب�عـة تغط�ـة وسـائل  ال�حـث هـذا سـعى�و�ناًء على مـا سـب�،      

 هــاألزمــة الالجئــین علــى أراضــیها �عــد تطب�ق الناطقــة �العر��ــة االعــالم األلمان�ــة

  لس�اسة ال�اب المفتوح أمام هؤالء الالجئین.

  : ال�حثمش�لة 

�عــــد تــــدف� الالجئــــین إلــــى أورو�ــــا وتحدیــــدًا إلــــى ألمان�ــــا، والمشــــ�الت التــــي      

زاد االهتمــام فــي االعــالم األورو�ــي  ؛األزمــة محل�ــًا وٕاقل�م�ــًا ودول�ــاً طرحتهــا هــذه 

بتغط�ـة هـذه  ،وتحدیدًا االعالم األلماني الموجه �اللغة العر��ة بتوجهاتـه المختلفـة

ى ذلـــك مـــن تـــأثیرات فـــي الـــرأ� العـــام األزمـــة �منطلقـــات مختلفـــة، ومـــا ترتـــب علـــ

    لماني �ش�ل خاص تجاه هذه األزمة.األورو�ي �ش�ل عام، واأل

في التسـاؤل الـرئ�س التـالي: مـا  ال�حثوتأس�سًا على ما سب�، تكمن مش�لة     

ـــــة األورو��ـــــة الموجهـــــة �اللغـــــة العر��ـــــة ألزمـــــة  طب�عـــــة تغط�ـــــة المواقـــــع االخ�ار�
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موقــع دو�تشــه فیلــه االخ�ــار� األلمــاني النــاط�  الالجئــین؟ وذلــك �ــالتطبی� علــى

  �اللغة العر��ة.

   : ال�حثأهم�ة  

تـرت��  التـي العلم�ـة األهم�ـة :همـا مهمـین جـانبین فـي ال�حـث أهم�ـة تتمثـل     

 العمل�ـة األهم�ـة فهـو اآلخـر الجانـبأمـا  نظر�ـًا، الدراسـة �موضـوع م�اشـر �شـ�ل

 نتـائج اسـتخدام خـالل مـن تطب�ق�ـاً  الدراسـة م�اشـرة �موضـوع �صـورة تـرت�� التـي

  :التالي النحو على الجانبین �ال ونعرض الدراسة،

   األهم�ة العلم�ة:أوًال: 

للمهتمــین وال�ــاحثین فــي هــذا المجــال مــادة علم�ــة �م�ــن أن  ال�حــث اوفر هــذیــقــد  - 

 جدیـدة للم�ت�ـةنسـب�ة وهو بهذا قد �شـ�ل إضـافة العلم�ة،  یرجعوا لها في �حوثهم

��ة �مثل العراق�ة، �ما أنها محاولة جادة إلثراء الم�ت�ة األكاد�م�ة العر األكاد�م�ة 

  ه�ذا دراسات.

ي تناولــت القلیلــة التــ األ�حــاثمــن  - ال�احــث اطــالع�حــدود  – �عــد هــذا ال�حــث - 

�ـة أزمة الالجئین في االعالم األورو�ي الموجه للمنطقة العر��ة، مما ��سـبها أهم

  متزایدة في هذا المجال. 

  : التطب�ق�ةاألهم�ة : ثانً�ا

 فــي التعــرف إلــى مــد� اســتقالل�ة وســائلمــن المم�ــن أن تفیــد نتــائج هــذا ال�حــث  -

ـــــة ـــــر  االعـــــالم األورو�� ـــــة عب لظـــــاهرة س�اســـــ�ة  اتغطیتهـــــالموجهـــــة �اللغـــــة العر��

ــة فــي أزمــة الالجئــین إلــى أورو�ــا، و�یــف تعاطــت  واجتماع�ــة حدیثــة العهــد ممثل

 .و�یف غطتها وسائل إعالمها ،لمعها ح�ومات هذه الدو 
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اإلنســــان�ة حساســــ�ة  األزمــــاتالالجئــــین والمهــــاجر�ن مــــن أكثــــر  أزمــــةتعتبــــر  -

الالجئـین هـؤالء من  �بر�  شر�حةعانت  حیث األورو�ي، اإلعالموأهم�ة في 

ور�مـا  ،االسـتهداف فـي أح�ـان �ثیـرة من االضطهاد والعنصـر�ة أو أورو�ا في

�التجاهــل وعـــدم وضـــع قضـــا�اهم فـــي دائـــرة شــارك اإلعـــالم فـــي هـــذا الوضـــع 

هم خـــر، والتوع�ـــة �حقـــوقفـــة قبـــول اآلاالهتمـــام والضـــوء، أو بإهمـــال نشـــر ثقا

أخـر� �ـالتحر�ض الم�اشـر وغیـر الم�اشـر ا وأح�انً ، اوضرورة معاملتهم إنسان�ً 

  ضدهم، وهو ما �سعى هذا ال�حث إلى إث�اته أو نف�ه.

  :ال�حثأهداف 

فـــي التعـــرف إلـــى طب�عـــة التغط�ـــة االعالم�ـــة  لل�حـــثتمثـــل الهـــدف الـــرئ�س      

ألزمــة الالجئــین فــي المواقــع االخ�ار�ــة األورو��ــة الموجهــة �اللغــة العر��ــة، وذلــك 

�ــالتطبی� علــى موقــع دو�تشــه فیلــه األلمــاني، و�نطلــ� مــن هــذا الهــدف مجموعــة 

  أهداف فرع�ة تتمثل ف�ما یلي:

الموجـه �اللغـة العر��ـة  لمـانياألالتعرف إلى مد� اهتمـام موقـع دو�تشـه فیلـه  .1

 االعالم�ة ألزمة الالجئین. بتغطیته

تغطیتـه االعالم�ـة  فـي رصد الموضوعات التي تناولها الموقع محل الدراسـة .2

 ألزمة الالجئین.

موقـــع الفـــي التغط�ــة االعالم�ـــة فـــي  رصــد جنســـ�ات الالجئـــین التــي ظهـــرت .3

 محل الدراسة.

  الجئین في الموقع محل الدراسة.معرفة مصادر التغط�ة االعالم�ة ألزمة ال .4

فــي تغطیتــه  تحدیــد االســتماالت االقناع�ــة التــي وظفهــا الموقــع محــل الدراســة .5

 االعالم�ة لموضوعات أزمة الالجئین.

التعـرف إلـى اتجاهـات التغط�ـة االعالم�ــة ألزمـة الالجئـین فـي الموقـع محــل  .6

  الدراسة.
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  :ال�حثتساؤالت  

ــــة  مــــا التــــالي:الــــرئ�س  التســــاؤل انطلــــ� ال�حــــث مــــن خــــالل      طب�عــــة التغط�

ــــة األورو��ــــة الموجهــــة �اللغــــة  االعالم�ــــة ألزمــــة الالجئــــین فــــي المواقــــع االخ�ار�

  ف�ما یلي: تتمثل تساؤالتمجموعة  وتفرع عنه، ؟العر��ة

ة ما مد� اهتمام موقع دو�تشه فیله االخ�ار� الموجـه �اللغـة العر��ـة �التغط�ـ .1

 االعالم�ة ألزمة الالجئین؟

لموضــوعات التــي تناولهــا موقـــع دو�تشــه فیلــه االخ�ــار� الموجــه �اللغـــة مــا ا .2

  العر��ة عند تغطیته االعالم�ة ألزمة الالجئین؟

مــا أنمــا� التغط�ــة االعالم�ــة التــي اســتخدمها موقــع دو�تشــه فیلــه االخ�ــار�  .3

 الموجه �اللغة العر��ة ألزمة الالجئین؟

االعالم�ـة فـي الموقـع محـل ما جنس�ات الالجئین التـي ظهـرت فـي التغط�ـة  .4

 الدراسة؟

فــي تغطیتــه ألزمــة  مــا الوســائ� المتعــددة التــي وظفهــا الموقــع محــل الدراســة .5

 الالجئین؟

 ما مصادر التغط�ة االعالم�ة ألزمة الالجئین في الموقع محل الدراسة؟ .6

مـــا االســـتماالت اإلقناع�ـــة التـــي وظفهـــا الموقـــع محـــل الدراســـة فـــي تغطیتـــه  .7

 أزمة الالجئین؟ االعالم�ة لموضوعات

 ما اتجاهات التغط�ة االعالم�ة ألزمة الالجئین في الموقع محل الدراسة؟ .8
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  مصطلحات الدراسة:

ــــة: .1 ــــة االعالم� تفاصــــیل الب�انــــات و العمل�ــــة الحصــــول علــــى  وتعنــــي التغط�

م�ــان  وأ هحــدث معــین والمعلومــات المتعلقــة �ــه واالحاطــة �أســ�ا�الخاصــة �

وغیــــر ذلــــك مــــن ، وقــــع ومتــــى وقـــعوقوعـــه وأســــماء المشــــتر�ین ف�ـــه و�یــــف 

ا للمقومــــات والعناصــــر التــــي تجعلــــه المعلومــــات التــــي تجعــــل الحــــدث مالًكــــ

     )2(.ا للنشرصالحً 

ــة:األ  .2 ــتح�م والســ�طرة وتــؤد� إلــى  زم حالــة غیــر عاد�ــة تخــرج عــن نطــاق ال

�حیــث تهــدد تحقیــ� توقــف حر�ــة العمــل أو هبوطهــا إلــى درجــة غیــر معتــادة 

 )3(.الهداف المطلو�ة من قبل المنظمة وفي الوقت المحدد

هـــم أشـــخاص مـــن دول �فـــرون إلـــى دول أخـــر� مـــن االضـــطهاد : الالجئـــون  .3

والتهدیــد الخطیــر �ســبب النزاعــات والتفرقــة العنصــر�ة طلً�ــا لألمــان تمــنحهم 

 )4(.هذه الدول حما�ة في إقل�مها

 مجموعـة مـن الصـفحات االلكترون�ـة تحتـو�  :اإللكترون�ـة المواقع اإلخ�ار�ة .4

خ�ــار فــي مختلــف المجــاالت الس�اســ�ة واالقتصــاد�ة �ــم هائــل مــن األ علــى

و�عــــض الصــــور ومقــــاطع الفیــــدیو، وهــــذه  والترفیه�ــــةواالجتماع�ــــة والثقاف�ــــة 

 المواقع تحدث اخ�ارها على مدار الساعة.

       الدراسات السا�قة:

، وذلـك بهـدف ال�حـثقام ال�احث �مراجعة التراث العلمي المتعلـ� �موضـوع      

  ، و�ما یلي:استخالص مؤشراته النظر�ة والمنهج�ة

ـــة المعالجـــة ) �عنـــوان: 2019موســـى ســـالم الكساســـ�ة ( دراســـة .1 االخ�ار�

 )5(�اللغة العر��ة في القنوات الفضائ�ة الموجهة لألزمة السور�ة 
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 السـور�ة فـيلألزمـة  االخ�ار�ةالمعالجة  إلىهدفت هذه الدراسة الى التعرف      

التـــي تناولتهـــا  الموضــوعاتالقنــوات الفضـــائ�ة الموجهـــة �اللغــة العر��ـــة، ومعرفـــة 

 األطــر، و�ــذلك تحدیــد األزمــة المــذ�ورةالقنــوات حــول هــذه فــي  األخ�ــارنشــرات 

 أمــا عینــة الدراســةهــذه األزمــة. المرجع�ــة والفرع�ــة فــي معالجــة  واألطــرالرئ�ســ�ة 

فــي القنــوات  األخ�ــارالســور�ة فــي نشــرات  �األزمــةالمتعلقــة  �األخ�ــارفقــد تمثلــت 

 دةللمـ 24روس�ا الیوم وفـرانسقناة  وهي الفضائ�ة الموجهة الناطقة �اللغة العر��ة

   .28/2/2019لغا�ة  1/10/2018ما بین 

ـــن النتـــــائج أبرزهـــــا تر�یـــــز لوتوصـــــلت الدراســـــة       علـــــى  نقنـــــاتیالمجموعـــــة مــ

، ف�مــا الســور�ة األزمــةالس�اســ�ة وتصــر�حات الــدول حــول تــداع�ات  الموضــوعات

، حیــث جــاء اتجــاه قنــاة روســ�ا الیــوم هــذه األزمــةمعالجــة  همــا نحــواتجاه اختلــف

غلـــب اســـتخدام التقـــار�ر ، و امحایـــدً  24تجـــاه فـــرانسإ ظهـــر لهـــا، فـــي حـــینا مؤ�ـــدً 

  األزمة. هذه في معالجة نقناتیالالسور�ة في  لألزمة ةاإلخ�ار�

 

ة ) �عنـوان: الس�اسـة األلمان�ـ�2017اسمین أ�من محمد عبد هللا ( دراسة .2

 )6(تجاه قض�ة الالجئین: دراسة حالة الالجئین السور�ین

هــدفت الدراســة إلــى تفســیر الس�اســة األلمان�ــة تجــاه قضــ�ة الالجئــین واآلثــار     

المرت�طــة بتلــك الس�اســات علــى الالجئــین داخــل المجتمــع األلمــاني. وقــد امتــدت 

�ـالتر�یز علـى الالجئـین  2016إلـى عـام  2011الفترة الزمن�ة للدراسـة مـن عـام 

المحـرك أهمهـا أن  ؛ن النتـائجوتوصلت الدراسة لمجموعة م السور�ین في ألمان�ا.

ت�ـاع ألمان�ـا لس�اسـة ال�ـاب المفتـوح فـي البدا�ـة، االقتصاد� هو السبب الـرئ�س ال
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ولـــ�س المحـــرك اإلنســـاني، والـــدلیل علـــى ذلـــك عـــدولها عـــن تلـــك الس�اســـة وعقـــد 

  . 2016االتفاق�ة مع تر��ا في مارس 

الصـحف�ة لشــؤون ) �عنوان: المعالجـة 2016الدل�مي (عالء الدین دراسة  .3

 )7(ا الالجئـین السـور�ین فـي الصــحافة األردنیــة: جر�ــدة الــرأ� أنموذجًــ 

ــــؤون       ــــة لشـ ــــحافة األردنیـ ــــة الصـ ــــة تغطیـ ــــرف إلـــى طب�عـ ـــة للتعـ ســـعت الدراســ

الالجئـــــین متمثلـــــة بجر�ـــــدة الـــــرأ�، وأجر�ــــــت الدراســـــة علـــــى ثالثـــین عـــــددًا مــــــن 

ـــــائج، حیــــث حـــــازت التغطیـــــة الج ر�ــــدة محــــل الدراســــة، وتوصــــلت لعــــدد مــــن النت

%، وأخیــرًا 23% تلتهــا التمهیدیــة بنســ�ة 63التسـجیل�ة علـى أعلـى مرتبـة بنسـ�ة 

ــــتخدمت الصـــــح�فة االســـــتماالت العقالنیــــة بنســــ�ة 14التحلیلیـــــة بنســـــ�ة  %، واسـ

%، وجـــــــاءت 5ـم التخو�فیـــــــة بنســـــــ�ة % ثــــــ32%، تلیهـــــــا العاطفیـــــــة بنســـــــ�ة 63

ـــي المرت�ـــــة األولـــــى بنســـــ�ة  %، تلتهــــــا 35موضــــــوعات المســـــاعدات واإلغاثـــــة فــ

% ثم موضوعات األوضاع الصح�ة بنس�ة 30مشـ�الت التواجـد السـور� بنسـ�ة 

20.%  

) �عنـــوان: التغط�ـــة االعالم�ـــة لقضـــا�ا 2016دراســـة مؤسســـة مهـــارات ( .4

   )8(الالجئین في لبنان واألردن ومصر والمغرب 

تهــدف هــذه الدراســة الــى ال�حــث فــي حجــم ونوع�ــة التغط�ــة االعالم�ــة التــي      

قامـــت بهـــا وســـائل االعـــالم فـــي �ـــل مـــن لبنـــان واالردن ومصـــر والمغـــرب تجـــاه 

، واعتمـدت علـى مــنهج ال�حـث النـوعي والكمـي، للمـدة مــن قضـا�ا اللجـوء والنـزوح

ــــاني  لعینــــة مــــن وســــائل االعــــالم المرئ�ــــة  2016إلــــى شــــ�ا�  �2015ــــانون الث

  والمسموعة والمقروءة وااللكترون�ة في الدول التي شملتها الدراسة.

وتوصــلت الدراســة إلــى ارت�ــا� التغط�ــة االعالم�ــة لقضــا�ا الالجئــین �حســب      

�اســ�ة لهــذه الــدول، ففــي حــین تناغمــت هــذه التغط�ــات مــع المواقــف المواقــف الس

الح�وم�ــة فـــي األردن، فقــد شـــ�لت أداة للصـــراع الس�اســي فـــي لبنــان، حیـــث بـــرز 
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تجـــــاذب س�اســـــي واضـــــح بـــــین المســـــؤولین الس�اســـــیین تجـــــاه القضـــــا�ا المرت�طـــــة 

ـــات  �النـــازحین، لجهـــة الخـــوف مـــن التـــوطین، وانع�ـــاس هـــذا األمـــر علـــى التوازن

�مغراف�ـــة ف�ـــه، �مـــا احتـــل الجانـــب الخـــدماتي حیـــزًا �بیـــرًا مـــن التغط�ـــة، حیـــث الد

ساهمت ز�ادة الضغ� على الخدمات األساس�ة من قبل النازحین في دفـع �عـض 

  المجتمعات الى المطال�ة �ا�عاد مخ�ماتهم عنها.

ــین فــي الخطــاب 2015حســین ( حســناء دراســة .5 ) �عنــوان: قضــ�ة الالجئ

  )9(س�اقات واألهداف االعالمي األورو�ي: ال

تعــالج الدراســة قضــ�ة الالجئــین مــن ســور�ا والعــراق و�عــض الــدول اإلفر�ق�ــة      

ي وغیرها �اتجاه أورو�ا فـي االعـالم األورو�ـي �اعتمـاد نظر�ـة األطـر الخبر�ـة التـ

تســعى إلـــى استقصــاء محـــددات الخطـــاب اإلعالمــي وٕابـــراز أهدافــه فـــي معالجتـــه 

اإلذعــــان، التــــي تحــــدد اســــتراتیج�ات الخطــــاب لهــــذه القضــــ�ة، ونظر�ــــة صــــناعة 

 الــدعائي واأل�عــاد األیدیولوج�ــة لــ�عض وســائل االعــالم ال�مین�ــة فــي أورو�ــا ودور

  منتجِ  هذا الخطاب في تحدید ق�م المعالجة اإلخ�ار�ة ألزمة الالجئین. 

وقد استندت الدراسة في تحلیل هذا الخطاب إلى عیِّنـة قصـد�ة شـملت أر�ـع      

صــــادرة �ــــاللغتین الفرنســــ�ة واإلنجلیز�ــــة، توزعــــت مناصــــفة بــــین وســــائل دور�ــــات 

یــث اإلعــالم ال�مین�ــة وال�ســار�ة فــي �ــٍلّ مــن فرنســا وألمان�ــا والمجــر (هنغار�ــا)؛ ح

أجــرت ال�احثــة مســحًا شــامًال للمضــامین اإلخ�ار�ــة التــي تناولــت قضــا�ا الالجئــین 

، إذ 2015شــر�ن األول ت أكتــو�ر/ 31تمــوز و یولیــو/ 1فــي الفتــرة الممتــدة بــین 

  مادة.  750بلغ حجم المادة المدروسة 

وخلصت الدراسة إلى تنوع التغط�ة اإلخ�ار�ة لقضـ�ة الالجئـین فـي اإلعـالم      

األورو�ـــي وأهـــدافها ورهاناتهـــا بـــین وســـائل اإلعـــالم ال�ســـار�ة التـــي قـــدمت صـــورة 
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ح�فة لیبراسـیون معرف�ة ونفسـ�ة أكثـر توازنـًا �اعت�ارهـا راع�ـة لالجئـین (نمـوذج صـ

الفرنســـ�ة)، و�ـــین وســـائل االعـــالم ال�مین�ـــة التـــي �ـــان خطابهـــا مشـــ�عًا �الكراه�ـــة 

والعنصر�ة (نمـوذج دور�ـة مغ�ـار هیـرالب المجر�ـة) التـي رسـمت صـورة مشـ�طنة 

لالجئــــــــین الــــــــذین �ظهــــــــرون �ــــــــالغزاة، المتطفلــــــــین، المنحــــــــرفین، الفوضــــــــو�یین، 

عش، بل وسم �عضـها الالجئـین �عالمـات المتطرفین، الجهلة، االرهابیین أو الدوا 

  مخصوصة تثیر الفزع والخوف لد� الرأ� العام المحلي االورو�ي.

) �عنــــوان: التغط�ــــة الصــــحف�ة لقضــــ�ة 2015الســــرحان (غــــاز� دراســــة  .6

 )10(الالجئین السور�ین في الصحف األردن�ة الیوم�ة 

اهتمت هـذه الدراسـة �ـالتعرف إلـى تغط�ـة الصـحف األردن�ـة الیوم�ـة لقضـ�ة      

ــــدة مــــن  ــــرة الممت ـــالل الفت ــــین الســــور�ین خـ ــــى  1/9/2013الالجئ  1/3/2014إل

�االعتمـــاد علـــى مـــنهج تحلیـــل المضـــمون، لصـــح�فتي الـــرأ� والســـبیل، وتوصـــلت 

الدراســـة قـــد الدراســـة إلـــى نتـــائج عـــدة منهـــا: أن الصـــحف األردن�ـــة الیوم�ـــة عینـــة 

أولت اهتمامًا �بیرًا للموضوعات المتعلقة �قض�ة الالجئین السور�ین، واستخدمت 

الخبــر الصــحفي الــذ� تقــدم علــى �افــة األنمــا� الصــحف�ة األخــر�، �مــا ســاهمت 

الصحف في إبراز الجهود األردن�ة والدول�ة تجاه الالجئین السور�ین، فضـًال عـن 

دام االســـتماالت العقالن�ـــة لموضـــوعات لجـــوء الصـــحف عینـــة الدراســـة إلـــى اســـتخ

  الالجئین السور�ین.

ــــوان: أطــــر المعالجــــة اإلعالم�ــــة 2014صــــادق (حســــني دراســــة  .7 ) �عن

للصــراعات العر��ــة الداخل�ــة �مــا تع�ســها المواقــع اإللكترون�ــة للفضــائ�ات 

 )11(العر��ة واألجنب�ة الموجهة للمنطقة العر��ة واتجاهات النخ�ة نحوها 

هــدفت الدراســـة إلـــى التعــرف إلـــى طب�عـــة المعالجــة االعالم�ـــة التـــي تقـــدمها      

المواقع االلكترون�ة للقنوات الفضائ�ة اإلخ�ار�ة العر��ة واألجنب�ـة الموجهـة �اللغـة 
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العر��ة لقضا�ا الصراعات العر��ة الداخل�ـة واتجاهـات النخ�ـة نحـو هـذه المعالجـة 

  ة.�التطبی� على أحداث الثورة السور�

خ�ار�ـة وتمّثلت عینة الدراسة التحلیل�ة في أر�عة مواقع الكترون�ة للقنـوات اإل     

خ�ـار، العر��ة واألجنب�ة الموجهة �اللغة العر��ة وهي: الجز�رة نـت، قنـاة النیـل لأل

لدراســة اقنـاة العــالم اإلخ�ار�ــة اإلیران�ـة، وقنــاة الحــرة األمر���ــة. ف�مـا تمثلــت عینــة 

  ردة، مثلت النخ�ة اإلعالم�ة واألكاد�م�ة والس�اس�ة. مف 150المیدان�ة في 

لجـة اهتمـام مواقـع الدراسـة األر�عـة �معاوقد أظهـرت نتـائج الدراسـة التحلیل�ـة      

ي أحداث سور�ا خالل الفترة الزمن�ة التي غطتها الدراسـة، وتمثـل هـذا االهتمـام فـ

ــداث،  حیــــث بلــــغ حجــــم األشــــ�ال التحر�ر�ــــة المســــتخدمة فــــي معالجــــة هــــذه األحــ

مــادة تحر�ر�ــة، مــا بــین خبــر وقصــة خبر�ــة  1469إجمــالي عــدد هــذه المضــامین 

وتقر�ر إخ�ار�، �ما برز موضوع التدخالت الخارج�ة في أحداث الثـورة السـور�ة 

 في مقدمة هذه الموضوعات، تلته اللقاءات الدبلوماس�ة والمـؤتمرات، أمـا أسـالیب

ف�ما و األول، تلتها األسالیب العاطف�ة،  االقناع فجاءت األسالیب العقل�ة �الترتیب

رة التي وظفتها مواقع الدراسة في معالجتها ألحداث الثو یتعل� �األطر االعالم�ة 

السور�ة، فقـد بـرز إطـار الحـل فـي مقدمـة هـذه األطـر، تـاله إطـار المسـئول�ة، ثـم 

  إطار الصراع.

  التعلی� على الدراسات السا�قة: 

  یتضح من خالل استعراض الدراسات السا�قة ما یلي:     

 اتفقت الدراسات السا�قة جم�عهـا علـى أهم�ـة التغط�ـة االعالم�ـة ألزمـة الالجئـین -

فـــي المنطقـــة العر��ـــة و�عـــض الـــدول األورو��ـــة ودور هـــذه التغط�ـــات فـــي توج�ـــه 

 وتوع�ة أفراد المجتمع تجاه هذه األزمة.



 التغطية اإلعالمية ألزمة الالجئ� يف املواقع اإلخبارية األوروبية املوجهة باللغة العربية

60 
 

مـــع الدراســـة الحال�ـــة �اعتمادهـــا مـــنهج المســـح  اتفقـــت معظـــم الدراســـات الســـا�قة -

اإلعالمـي �شــق�ه الوصــفي والتحلیلـي �مــنهج للدراســة، وهــو مـا م�ــن ال�احــث مــن 

االستفادة من الدراسات التي اعتمد علـى المـنهج الوصـفي عبـر صـ�اغة المشـ�لة 

 .ال�حث تطو�ر أداةووضع األهداف والتساؤالت، فضًال عن  ال�حث�ة،

ال�حثــي هـو المواقــع  الحال�ــة عـن الدراسـات الســا�قة �ـأن مجتمعهـاتمیـزت الدراسـة  -

األورو��ة اإلخ�ار�ـة الموجهـة �اللغـة العر��ـة ممـثًال �موقـع دو�تشـه فیلـه األلمـاني، 

وهو ما اختلف عن الدراسات السا�قة والتي تكونت عیناتها من الصحف الورق�ـة 

 .وجهةوالبرامج والقنوات الفضائ�ة العر��ة أو األجنب�ة الم

ت�اینـــت هـــذه الدراســـات فـــي تغطیتهـــا لموضـــوعات هـــذه األزمـــة �حســـب الس�اســـة  -

التحر�ر�ة للصحف والمواقع االخ�ار�ة التي شملتها هـذه الدراسـات والتـزام الـ�عض 

اآلخـــر منهـــا �ـــالخ� الس�اســـي العـــام للـــدول التـــي تت�عهـــا هـــذه الصـــحف والمواقـــع 

 االخ�ار�ة.

، ووضـع األهـداف ال�حث�ةمش�لة الص�اغة استفاد ال�احث من هذه الدراسات في  -

  .ال�حث ااألداة المناسبین لهذو والتساؤالت، فضًال عن المنهج 

  :لل�حثاالجراءات المنهج�ة 

  :ال�حثنوع 

إلــــى الدراســــات الوصــــف�ة التــــي تهــــتم بدراســــة الظــــاهرة  ال�حــــث اهــــذ ینتمــــي     

بهـــــدف الحصـــــول علـــــى  اإلعالم�ـــــة وعناصـــــرها المختلفـــــة فـــــي وضـــــعها الـــــراهن

، )12(معلومات دق�قة عنها. وفي إطار التصنیف الذ� اقترحه محمد عبد الحمید 

ــــات ال�حــــوث الفرع�ــــة المســــتهدف دراســــتها فــــي دراســــات  ووضــــح مــــن خاللــــه فئ

االتصــال واإلعــالم علــى شــ��ة اإلنترنــت، تنــدرج هــذه الدراســة تحــت فئــة "�حــوث 
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تحلیـــل المواقـــع اإلعالم�ـــة، ألنهـــا تقـــوم علـــى تحلیـــل مضـــمون المواقـــع االخ�ار�ـــة 

  االلكترون�ة، من خالل تحلیل النصوص ووسائل العرض والتقد�م فیها. 

  :ال�حثمنهج  

علـــى المـــنهج المســـحي، حیـــث �عتبـــر هـــذا المـــنهج مـــن أهـــم  ال�حـــثاعتمـــد      

المنـــــاهج المســـــتخدمة فـــــي الدراســـــات اإلعالم�ـــــة وأكثرهـــــا شـــــیوعًا، خاصـــــًة فـــــي 

. وفي إطاره س�عتمد ال�احث على أسلوب المسح �العینة، )13(الدراسات الوصف�ة 

وذلك ف�ما یتعلـ� �مسـح مضـمون الموقـع االخ�ـار� محـل الدراسـة لمعرفـة طب�عـة 

  ته ألزمة الالجئین.تغطی

  وعینته: ال�حثمجتمع  

مجمـــوع المفـــردات التـــي �ســـتهدف ال�احـــث دراســـتها  ال�حـــث�قصـــد �مجتمـــع      

ـــه" موقــــع  فــــي ال�حــــث. و�تمثــــل مجتمــــع )14(لتحقیــــ� نتــــائج الدراســــة "دو�تشــــه فیلـ

ودو�تشـــه فیلـــه هـــي بواجهتـــه العر��ـــة.  علـــى شـــ��ة االنترنـــتاأللمـــاني االخ�ـــار� 

اإلعالمي إلى العالم، وتقـدم خـدماتها الصـحف�ة عبـر األثیـر وعلـى صوت ألمان�ا 

ة لغة، منها العر��ة والسواحل� 30بـ  شاشات التلفز�ون ومن خالل ش��ة االنترنت

في ذلك  واإلندون�س�ة واألوردو والروس�ة واالس�ان�ة واأللمان�ة واالن�لیز�ة، وتعتمد

  .)15(قوم�ة  60من موظف ومئات الصحافیین  1500على فر�� مؤلف من 

 محـل الدراسـة الموقـعفـي منشـورات فقد تحـددت  ،أما عینة الدراسة التحلیل�ة     

  .2019عبر أسلوب الحصر الشامل خالل شهر نوفمبر  ) منشوًرا73وال�الغة (

للدراســـة،  �مجتمـــعســـبب اخت�ـــار ال�احـــث لموقـــع دو�تشـــه فیلـــه األلمـــاني  إن     

ف�عود إلى أن الدولة التي �مثلها هذا الموقع االخ�ار� وهي ألمان�ا، تعد من أكبر 

الدول األورو��ة استق�اًال لالجئین، خاصة �عد س�اسة ال�اب المفتوح التي ات�عتها 
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المستشـارة األلمان�ــة "أنجـ�ال میر�ــل"، والتــي عارضـها الكثیــرون خـارج ألمان�ــا مــن 

ـــة المســـئول�ات دول االتحـــاد األورو  �ـــي، ألنهـــم یـــرون أنهـــا ســـتجعلهم تحـــت طائل

والضـــغوطات وفـــتح األبـــواب أمـــام تـــدف� المالیـــین مـــن الالجئـــین، ممـــا یثقـــل مـــن 

، �مـــا هـــو الحـــال فـــي داخـــل ك الـــدول و�عرضـــها لمشـــاكل مســـتقبل�ةمیزان�ـــات تلـــ

ألمان�ـــا، ســـواء �ـــانوا مـــن الحـــزب الـــد�مقراطي المســـ�حي أو مـــن البرلمـــان أو مـــن 

نین األلمانیین، والذین یرون في استق�ال مز�دًا من الالجئین نوع من أنواع المواط

  التهدید للمجتمع األلماني، حیث اختالف اللغة والدین والتقالید. 

  :لل�حثالزمني  اإلطار

 األلمـــاني دو�تشـــه فیلـــهاســـتغرقت المـــدة الزمن�ـــة التـــي خضـــع خاللهـــا موقـــع      

إلـى  1مـن  -ثالثـین یوًمـا متصـلة  -(محل الدراسة) لعمل�ة التحلیل شهرًا واحدًا 

  .2019الثاني  نوفمبر/ تشر�ن 30

 :جمع الب�اناتأداة 

استخدم ال�احث استمارة تحلیل المضمون �أداة �م�ـة لجمـع ب�انـات الدراسـة      

التي �سـتند  الراهنة، حیث تعد استمارة تحلیل المضمون إحد� األدوات األساس�ة

   .)16(تحلیل النصوص اإلعالم�ة المختلفةإلیها �احثو اإلعالم في 

  اخت�ارا الصدق والث�ات:

: ونعنــي �ــه ق�ــاس صــدق أداة جمــع المعلومــات والب�انــات ومــد� اخت�ــار الصــدق  .أ

قدرتها على أن تق�س مـا تسـعى إلـى دراسـته وتقی�مـه، �حیـث تتطـاب� المعلومـات 

التــي یــتم جمعهــا بواســطتها مــع الحقــائ� الموضــوع�ة، وتع�ــس المعنــى الحق�قــي 

الصـــدق . وقـــد مـــر اخت�ـــار )17(والفعلـــي للحقـــائ� الـــواردة �الدراســـة بدرجـــة �اف�ـــة 

�المرحلتین التالیتین، األولى: مراجعة الدراسات السا�قة التي سـاعدت بـدورها فـي 

. والمرحلة الثان�ة �انت عرض استمارات هاالخت�ار الدقی� لوحدات التحلیل وفئات
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، الخت�ــار مــد� قــدرتها )(التحلیــل علــى مجموعــة مــن الســادة األســاتذة المح�مــین

 ن تقوم �ق�اسها.على ق�اس المتغیرات التي �فترض أ

ق�ـــام ال�احــث نفســـه بإعــادة تحلیـــل : تــم ق�ـــاس الث�ــات مـــن خــالل اخت�ــار الث�ـــات  .ب

ـــد بلغـــــت درجـــــة الث�ـــــات الكل�ـــــة 10( %) مـــــن اســـــتمارات تحلیـــــل المضـــــمون، وقــ

 %)، وهي نس�ة ث�ات مرتفعة. 83(

  :ال�حثعرض نتائج 

  �ما �أتي:  �حثه�ستعرض ال�احث نتائج 

ه االعالم�ــة ألزمــة الالجئــین فــي موقــع دو�تشــه فیلــأوًال: موضــوعات التغط�ــة 

   :االخ�ار� 

یبــین موضــوعات التغط�ــة االعالم�ــة ألزمــة الالجئــین فــي موقــع دو�تشــه فیلــه ) 1جــدول رقــم (

  االخ�ار� 

  

  

ـــ�ة تصــــــدرت       ـــاب� أن الموضــــــوعات الس�اســـ أوضــــــحت نتــــــائج الجــــــدول الســـ

موضوعات التغط�ة االعالم�ة ألزمـة الالجئـین فـي موقـع دو�تشـه فیلـه االخ�ـار� 

). %36.9محل الدراسة، حیث جاءت هذه الموضوعات �الترتیب األول بنس�ة (

  %  ك موضوعات التغطیة

 36.9 27 سیاسیة
 24.6 18 انسانیة

 19.1 14 أمنیة

 10.9 8 اجتماعیة

 2.7 2 اقتصادیة

 2.7 2  صحیة

 1.4 1 تعلیم

 1.4 1  أخرى

 100 73  المجموع
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ـــة الحاكمـــة إلقـــرار  وتمثلـــت هـــذه الموضـــوعات فـــي اجتماعـــات األحـــزاب األلمان�

قــانون لـــم الشــمل ألســـر الالجئـــین، والمظــاهرات المؤ�ـــدة لهــذا القـــانون، ومحاولـــة 

�عـــض األحـــزاب عرقلتـــه، وتـــداع�ات فشـــل مفاوضـــات تشـــ�یل الح�ومـــة األلمان�ـــة 

، والمطال�ــات �ســبب ملــف الالجئــین، وتــأثیر ذلــك علــى مســتقبل میر�ــل الس�اســي

  الرسم�ة بترحیل الالجئین السور�ین من ألمان�ا �التنسی� مع األسد. 

)، ومنهــا %24.6وجـاءت الموضــوعات االنســان�ة �الترتیـب الثــاني بنســ�ة (     

معاناة الالجئین في ألمان�ا �سبب ظروفهم المع�ش�ة الصـع�ة، وعـدم وجـود مـأو� 

خــر للحــرق، وغــرق �عضــهم للــ�عض اآلخــر مــنهم، وتعــرض مخ�مــات الــ�عض اآل

  في ال�حر أثناء رحلتهم ألورو�ا، واستغاللهم ماد�ًا من قبل المهر�ین. 

)، وتمثلت هذه التحـد�ات %19.1ف�ما حلت التحد�ات األمن�ة ثالثًا بنس�ة (     

فــي تعــرض دور إیــواء �عــض الالجئــین لالعتــداءات مــن قبــل �عــض الجماعــات 

ومحاكمــــة الجئــــین متهمــــین �اإلرهــــاب، الرافضــــة لوجــــودهم علــــى أرض ألمان�ــــا، 

وترحیل ال�عض اآلخر منهم ل�الدهم �سبب وصفهم �الخطر�ن على أمن ألمان�ا، 

وحادثـــة الطعـــن التـــي تعـــرض لهـــا عمـــدة مدینـــة ألتان�ـــا األلمان�ـــة �ســـبب س�اســـته 

  المؤ�دة لالجئین. 

)، وتمثلـــت هـــذه %10.9وجـــاءت الموضـــوعات االجتماع�ـــة را�عـــًا بنســـ�ة (     

الموضوعات في محاوالت دمج الالجئـین فـي ألمان�ـا عبـر سـوق العمـل والتعلـ�م. 

ف�مــــا جــــاءت الموضــــوعات االقتصــــاد�ة والصــــح�ة علــــى التــــوالي خامســــًا بنســــ�ة 

جئــین %) لكـل منهمـا، ومــن الموضـوعات االقتصـاد�ة محــاوالت �عـض الال2.7(

الســـــور�ین الـــــدخول �ســـــوق العمـــــل األلمـــــاني، أمـــــا مـــــن الموضـــــوعات الصـــــح�ة، 

  فتعرض �عض الالجئین لمش�الت صح�ة ونفس�ة �سبب ظروف اللجوء. 

  

  



تصدر عن جامعة مجلة علمیة محكمة  – 2020دیسمبر -10العدد -5السنة  –مجلة كلیة الفنون واإلعالم    
   272X-ISSN  2523Online ( lJourna Faculty of Arts and Media( تةمصرا

                                                                                                                                       
     
  

65 
 

  

 ثان�ـــًا: أنمـــا� التغط�ـــة االعالم�ـــة ألزمـــة الالجئـــین فـــي موقـــع دو�تشـــه فیلـــه

  االخ�ار�:

  الالجئین في موقع دو�تشه فیله االخ�ار� یبین أنما� التغط�ة االعالم�ة ألزمة ) 2جدول رقم (

  %  ك االعالمیة  نمط التغطیة

 63 46 خبر
 19.2 14 تقریر

 12.3 9 تحقیق

 5.5 4 حوار

 100 73 المجموع

ة ) من المواد المنشورة في الموقع محل الدراس%63تشیر نتائج الجدول الساب� إلى أن (     

) منهـا علـى شـ�ل تقر�ـر، %19.2حول أزمة الالجئـین تمـت تغطیتهـا علـى شـ�ل خبـر، وأن (

) مـن األنمـا� %5.5) على ش�ل تحقی�، ف�ما جاء نم� الحوار �أقل نس�ة وهي (%12.3و(

) التــي 2015االعالم�ــة. وتتفــ� هــذه النتیجــة مــع دراســة الســرحان (المســتخدمة فــي التغط�ــة 

بینــت أن الخبــر الصــحفي جــاء فــي مقدمــة األنمــا� المســتخدمة فــي التغط�ــة الصــحف�ة لقضــ�ة 

  الالجئین في الصحف محل الدراسة.

ه : جنســ�ات الالجئــین التــي ظهــرت فــي التغط�ــة االعالم�ــة لموقــع دو�تشــثالثــاً 

  فیله االخ�ار�:

یبین جنس�ات الالجئین التي ظهرت في التغط�ـة االعالم�ـة فـي موقـع دو�تشـه ) 3جدول رقم (

 فیله االخ�ار� 

  

) مـن المـواد المنشـورة فـي موقـع %41أوضحت نتائج الجدول الساب� إلى (     

  %  ك جنسیات الالجئین

 41 30 غیر محدد
 36.9 27 السوریة
 12.3 9 العراقیة

  9.6  7  جنسیات أخرى
 100 73  المجموع
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دو�تشــه فیلــه االخ�ــار� لــم تظهــر فیهــا جنســ�ات الالجئــین �التغط�ــة االعالم�ــة، 

وانمـــــا تمـــــت االشـــــارة إلـــــیهم �شـــــ�ل عـــــام، ف�مـــــا ظهـــــرت الجنســـــ�ة الســـــور�ة فـــــي 

) مــن هــذه %12.3%) مــن المــواد المنشــورة فــي الموقــع المــذ�ور، وأن (36.9(

المــواد ظهــرت فیهــا الجنســ�ة العراق�ــة. وظهــرت جنســ�ات أخــر� لالجئــین بنســ�ة 

%)، وهـــي الفلســـطین�ة والســـودان�ة واألفغان�ـــة واألثیو��ـــة. وقـــد اتفقـــت هـــذه 9.6(

) التـــي بینـــت أن الالجئـــین 2016النتیجـــة مـــع نتیجـــة دراســـة مؤسســـة مهـــارات (

هم التغط�ــــة االعالم�ــــة فــــي الســــور�ین جــــاءوا فــــي مقدمــــة الالجئــــین الــــذین شــــملت

  الدراسة المذ�ورة. 

: الوسائ� المتعددة التي وظفها موقع دو�تشه فیله االخ�ـار� عنـد تغطیتـه را�عاً 

  ألزمة الالجئین:

  

یبـین الوسـائ� المتعـددة التـي وظفهـا موقـع دو�تشـه فیلـه االخ�ـار� عنـد تغطیتـه  )4جدول رقم (

 ألزمة الالجئین

  %  ك الوسائط المتعددة

 100 73 وصورةنص 

 100 73 المجموع

أظهرت نتائج الجدول الساب� أن موقع دو�تشه فیله محل الدراسـة لـم �سـتفد      

مــــن إم�ان�ــــات اإلنترنــــت ف�مــــا یتعلــــ� بتوظیــــف الوســــائ� المتعــــددة فــــي عــــرض 

موضوعاته حـول أزمـة الالجئـین، حیـث اعتمـد الموقـع المـذ�ور فـي تقـد�م محتـواه 

ي حـــین لـــم )، فـــ%100عـــن األزمـــة المـــذ�ورة فـــي شـــ�ل "نـــص وصـــورة" بنســـ�ة (

  تظهر الوسائ� األخر� �مقاطع الفیدیو وغیرها في هذه التغط�ة.
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   خامسًا: أنواع الصور المستخدمة في التغط�ة االعالم�ة ألزمة الالجئین:

یبـــین أنـــواع الصـــور المســـتخدمة فـــي التغط�ـــة االعالم�ـــة ألزمـــة  )5جـــدول رقـــم (

  الالجئین

  %  ك الصور المستخدمة

 74 54 موضوعیة
 26 19 شخصیة

 100 73 المجموع

) مــــن المــــواد المنشــــورة فــــي الموقــــع محــــل %74أشــــارت النتــــائج إلــــى أن (     

) منهــا %26الدراســة عــن أزمــة الالجئــین ظهــرت معهــا صــور موضــوع�ة، وأن (

فق� رافقتهـا صـور شخصـ�ة. ممـا یؤ�ـد حجـم وأهم�ـة موضـوعات أزمـة الالجئـین 

  في الموقع محل الدراسة.

 التغط�ــة االعالم�ــة ألزمــة الالجئــین فــي موقــع دو�تشــه فیلــهسادســًا: مصــادر 

  االخ�ار�:

ـــم ( ـــة االعالم�ـــة ألزمـــة الالجئـــین فـــي موقـــع  )6جـــدول رق یبـــین مصـــادر التغط�

  دو�تشه فیله االخ�ار� 

  %  ك مصادر التغطیة

 58.9 43 وكاالت أنباء
 24.6 18 مواقع الكترونیة

 9.6 7 فضائیات

 6.8 5 محررون في الموقع

 100 73  المجموع

تنوعت مصادر المعلومـات التـي اعتمـد علیهـا موقـع دو�تشـه فیلـه االخ�ـار�      

عند تغطیته لموضوعات أزمـة الالجئـین أثنـاء فتـرة التحلیـل إلـى مصـادر عدیـدة، 



 التغطية اإلعالمية ألزمة الالجئ� يف املواقع اإلخبارية األوروبية املوجهة باللغة العربية

68 
 

) مــن موضــوعات هــذه األزمــة %58.9حیــث بینــت نتــائج الجــدول الســاب� أن (

�ان مصدرها و�االت أن�اء. و�انت أهم و�االت األن�اء التي ظهـرت فـي الموقـع 

المـــذ�ور عنـــد تغطیتـــه االعالم�ـــة ألزمـــة الالجئـــین، هـــي و�الـــة األن�ـــاء األلمان�ـــة 

ســـــ�ة، ثـــــم "رو�تـــــرز" (د.ب.أ)، �الترتیــــب األول، تلتهـــــا و�الـــــة فـــــرانس بـــــرس الفرن

) مـن موضـوعاته المنشـورة %24.6البر�طان�ة. ف�ما اعتمد الموقع المذ�ور فـي (

حـــول األزمـــة علـــى مواقـــع ال��ترون�ـــة أخـــر�، وأهمهـــا موقـــع مهـــاجر نیـــوز. وقـــد 

) %9.6جـاءت الفضـائ�ات ثالثـًا �مصـدر للمعلومـات فـي هـذه التغط�ـة و�نسـ�ة (

 CNNاأللمان�ـــة الح�وم�ـــة، و  DWمـــن مصـــادر المعلومـــات، وأهمهـــا فضـــائ�ة 

  األمر���ة.

المستخدمة في موقـع دو�تشـه فیلـه االخ�ـار� عنـد تغطیتـه  االستماالتسا�عًا: 

  االعالم�ة ألزمة الالجئین:

المســتخدمة فــي موقــع دو�تشــه فیلــه عنــد تغطیتــه االعالم�ــة  االســتماالتیبــین  )7جــدول رقــم (

  ألزمة الالجئین

   
  اإلقناعیة االستماالت  
 

  المجموع الكلي المجموع
 

 % ك % ك

 منطقیة استماالت

  41.6 50 أرقام وإحصائیات

  30.8 37 تصریحات المسئولین  75 90

  2.5 3 حقائق وبراھین

 عاطفیة استماالت

  15.8 19 التھویل

  7.5 9 التخویف  25 30

  1.6 2 التكذیب

  100  120  100 120  المجموع

اإلقنــاع التــي اعتمــد علیهــا  اســتماالتتشــیر نتــائج الجــدول الســاب� إلــى أن      

الموقع محل الدراسة في تغطیته االعالم�ة لموضوعات أزمة الالجئین أثناء فترة 

اإلقنـاع  اسـتماالت" التحلیل تحددت بین المنطقي والعاطفي. وأظهرت النتـائج أن
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)، تلتهــا �الترتیــب الثــاني و�فــارق %75المنطق�ــة" جــاءت �الترتیــب األول بنســ�ة (

) فقــــ�. وتتفــــ� هــــذه %25اإلقنــــاع العاطف�ــــة" بنســــ�ة بلغــــت ( اســــتماالت �بیــــر "

االقنـاع  اسـتماالت) التـي أوضـحت أن 2014صـادق (النتیجة مـع نتیجـة دراسـة 

   العاطف�ة. استماالتالعقل�ة جاءت �الترتیب األول، تلتها 

  یلي:و�تضح من نتائج الجدول الساب� ما      

و�قصــد بهــا الطــرق المســتخدمة فــي اإلقنــاع التــي تعتمــد المنطق�ــة:  االســتماالت

و�ـراهین منطق�ـة وأرقـام وٕاحصـائ�ات إلث�ــات  علـى مخاط�ـة العقـول بتقـد�م حجــج 

صـــحة شـــيء أو عـــدم صـــحته. وتشـــیر نتـــائج الجـــدول الســـاب� إلـــى أن المجمـــوع 

ـــ�ة (90المنطق�ـــــة بلـــــغ ( ســـــتماالتلالالعـــــام  ) مـــــن إجمـــــالي %75) تكـــــراًرا، بنســ

 اإلقناع المنطق�ة استماالتاإلقناع في الموقع محل الدراسة. وتوزعت  استماالت

هــي: تصـر�حات المســئولین، وأرقـام وٕاحصــائ�ات، وحقــائ� اسـتماالت علـى ثالثــة 

)، %40.6حصـائ�ات فـي المرت�ـة األولـى بنسـ�ة (اإلرقام و األ تو�راهین. وقد حل

)، وحقــــائ� %30.8" تصــــر�حات المســــئولین فــــي المرت�ــــة الثان�ــــة بنســــ�ة ( ایلیهــــ

 ) فق�.  %2.5و�راهین ثالثًا بنس�ة (

ـــدُّر "األرقـــــام واإلحصـــــائ�ات"       ــــاع  اســـــتماالتو�تضـــــح ممـــــا ســـــب� تصــ اإلقنـ

المنطق�ة في الموقع محل الدراسـة، وهـي نتیجـة تـدل علـى التـزام هـذا الموقـع إلـى 

یر الممارســـة المهن�ــة للعمــل اإلعالمــي مـــن جانــب، وٕالــى ســـع�ه حــٍد �بیــر �معــای

الجتـــذاب الجمهـــور مـــن خـــالل إطـــار منطقـــي تبلـــور فـــي األرقـــام واالحصـــائ�ات 

  وتصر�حات المسئولین.

ــة االســتماالت : و�قصــد بهــا الطــرق المســتخدمة فــي اإلقنــاع التــي تعتمــد العاطف�

علــــى مخاط�ــــة القلــــوب والعواطــــف �طر�قــــة تــــؤثر فــــي المشــــاعر. وتشــــیر نتــــائج 
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) تكــراًرا، 30العاطف�ــة بلــغ ( ســتماالتالجــدول الســاب� إلــى أن المجمــوع العــام لإل

اإلقناع في الموقع محل الدراسة. وتنوعت  استماالت) من إجمالي %25بنس�ة (

التهو�ـل والتخو�ـف والتكـذیب علـى  اسـتماالتاإلقنـاع العاطف�ـة لتشـمل  ستماالتا

)، یل�ـه فــي المرت�ــة %15.8التـوالي. وجــاء "التهو�ـل" فــي المرت�ــة األولـى بنســ�ة (

"التكــذیب" بنســ�ة  حــل). وفــي الترتیــب األخیــر %7.5الثان�ــة "التخو�ــف" بنســ�ة (

)1.6.(%  

فیلــه االخ�ــار� �حــرص علــى توظیــف و�تضــح ممــا ســب� أن موقــع دو�تشــه      

إلقناع الجمهور، �ما �قدمه لهم  �استماالتالمنطق�ة �الدرجة األولى  االستماالت

مــن موضــوعات مختلفــة عــن أزمــة الالجئــین مجــال التطبیــ�. و�ــر� ال�احــث أن 

هذه النتیجة طب�ع�ة �ح�م أن الموقع محـل الدراسـة هـو موقـع إخ�ـار�، وأن أكثـر 

المنطق�ـــة  االســـتماالتعالم�ـــة هـــو نمـــ� "الخبـــر"، لـــذا جـــاءت أنمـــا� التغط�ـــة اال

المتمثلـــة فـــي األرقـــام واإلحصـــائ�ات وتصـــر�حات المســـئولین فـــي الترتیـــب األول، 

المنطق�ة فیها أكثر مـن  االستماالتوهو ما یناسب طب�عة األخ�ار، لهذا ظهرت 

  العاطف�ة. االستماالت

  جئین في موقع دو�تشه فیله االخ�ار�:ثامنًا: اتجاهات التغط�ة االعالم�ة ألزمة الال

یبـــین اتجاهـــات التغط�ـــة االعالم�ـــة ألزمـــة الالجئـــین فـــي موقـــع دو�تشـــه فیلـــه  )8جـــدول رقـــم (

  االخ�ار� 

  %  ك اتجاھات التغطیة

 38.4 28 مؤید
 34.2 25 محاید

 27.4 20 معارض
 100 73  المجموع

توضح نتـائج الجـدول السـاب� أن اتجـاه موقـع دو�تشـه فیلـه االخ�ـار� محـل      

الدراسة نحـو موضـوعات أزمـة الالجئـین جـاء فـي مجملـه "اتجاهـًا ایجاب�ـًا" بنسـ�ة 

)، فــي حــین ظهــر %34.2%)، و�قتــرب منــه "االتجــاه المحایــد" بنســ�ة (38.4(
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االتجاهات نحو  ) من إجمالي%27.4"االتجاه السلبي" �الترتیب األخیر بنس�ة (

  موضوعات أزمة الالجئین مجال التطبی�. 

ف�مــا یتعلــ� �االتجــاه االیجــابي نحــو موضــوعات أزمــة الالجئــین، فقــد ر�ــز      

فــي تناولــه لموضــوعات  الموقــع محــل الدراســة علــى الجانــب االنســاني العــاطفي

 واالقتصـاد� االعالم�ـة ألزمـة الالجئـین فـي جانبهـا الس�اسـي واألمنـي التغط�ـة

د وقد والصحي.  واضـحة إعالم�ـة استراتیج�ة على االرتكاز خالل من ذلك تجسَّ

 األوضـاع علـى حماسـ�ة �طر�قـة الضـوء تسـل�� إلـى هـدفت الموقـع هـذا قِبلَ  من

 �ع�شـها التـي اإلنسـان�ة غیـر والمعـامالت واالعتـداءات والمضـا�قات الصـع�ة

 طر�ـ� علـى أم األصـل�ة بلـدانهم فـي ذلـك أكـان سـواء الالجئـون  لهـا و�تعـرَّض

ي عنـاو�ن المـواد المنشـورة فـ�عـض المستقِبلة، وهو ما أكدتـه  الدول في أم اللجوء

هــذا الموقــع، منهــا علــى ســبیل المثــال: وقــف قــانون لــم شــمل عــائالت الالجئــین 

ــج�ع للمهــــر�ین ــدات للــــّم شــــمل عــــائالت الالجئــــین، تشــ حر�ــــ� فــــي مــــأو� ، مناشــ

رئــ�س ، ظــاهرات فــي الیونــان دعمــًا لالجئــینم، لالجئــین فــي ألمان�ــا ووفــاة الجــئ

  األساقفة األلمان: س�اسة اإلقصاء ضد الالجئین خاطئة.

وف�مــــا یتعلــــ� �االتجــــاه المحایــــد فــــي الموقــــع محــــل الدراســــة، فقــــد اقتصــــرت      

التغط�ــة االعالم�ــة ف�ــه لموضــوعات الالجئــین علــى التطــرق إلیهــا بــدون تغلیــب 

ین على أرض ألمان�ا ممثلة �الحزب المس�حي وجهة نظر المؤ�دین لتواجد الالجئ

الـــد�مقراطي الـــذ� تنتمـــي إل�ـــه أنجـــ�ال میر�ـــل، أو الرافضـــین لهـــم و�مـــثلهم حـــزب 

  البدیل من أجل ألمان�ا ال�میني الشعبو�.  

في الموقـع، فقـد ر�ـز علـى التـداع�ات الس�اسـ�ة واألمن�ـة أما االتجاه السلبي      

المطال�ــات علــى مــن خــالل تســل�� الضــوء داخــل ألمان�ــا �ســبب ملــف الالجئــین 



 التغطية اإلعالمية ألزمة الالجئ� يف املواقع اإلخبارية األوروبية املوجهة باللغة العربية

72 
 

الرسم�ة بترحیل الالجئین السور�ین من ألمان�ا عبر مطال�ة حزب البـدیل ال�مینـي 

ـــ�الدهم، ومحاكمـــة  الشـــعبو� للبرلمـــان األلمـــاني �التنســـی� مـــع األســـد إلعـــادتهم ل

الجئـــین متهمـــین �اإلرهـــاب، وترحیـــل الـــ�عض اآلخـــر �ســـبب وصـــفهم �ـــالخطر�ن 

ألمان�ــا، وحادثــة الطعــن التــي تعــرض لهــا عمــدة مدینــة ألتین�ــا األلمان�ــة علــى أمــن 

  �سبب س�استه المؤ�دة لالجئین.

   :ال�حثملخص نتائج 

  لمجموعة من النتائج أهمها ما یلي: ال�حثتوصل 

ـــدرت الموضـــــوعات الس�اســـــ�ة موضـــــوعات التغط�ـــــة االعالم�ـــــة ألزمـــــة  .1 تصــ

فـــي اجتماعـــات األحـــزاب الالجئـــین فـــي ألمان�ـــا، وتمثلـــت هـــذه الموضـــوعات 

األلمان�ــــة الحاكمــــة إلقــــرار قــــانون لــــم الشــــمل ألســــر الالجئــــین، والمظــــاهرات 

المؤ�ــدة لهــذا القــانون، ومحاولــة �عــض األحــزاب عرقلتــه. تلتهــا الموضــوعات 

االنســان�ة �الترتیــب الثــاني، مثــل معانــاة الالجئــین فــي ألمان�ــا �ســبب ظــروفهم 

�عض اآلخـــر مـــنهم، ثـــم التحـــد�ات المع�شـــ�ة الصـــع�ة، وعـــدم وجـــود مـــأو� للـــ

األمن�ة ثالثًا، ومنها تعـرض دور إیـواء �عـض الالجئـین لالعتـداءات مـن قبـل 

�عــض الجماعــات الرافضــة لوجــودهم علــى أرض ألمان�ــا، ومحاكمــة الجئــین 

ـــ�عض اآلخـــر مـــنهم لـــ�الدهم �ســـبب وصـــفهم  ـــل ال متهمـــین �اإلرهـــاب، وترحی

  �الخطر�ن على أمن ألمان�ا.

) مـن المـواد %63مقدمة أنما� التغط�ة االعالم�ة و�نسـ�ة ( جاء الخبر في  .2

المنشورة حول أزمـة الالجئـین، وحـل نمـ� التقر�ـر ثان�ـًا، والتحقیـ� ثالثـًا، ف�مـا 

جاء نم� الحوار أقل األنما� المسـتخدمة فـي التغط�ـة االعالم�ـة فـي الموقـع 

  محل الدراسة.

هم التغط�ة االعالم�ـة تصدرت الجنس�ة السور�ة جنس�ات الالجئین الذ� شملت .3

فـــي الموقـــع محـــل الدراســـة أثنـــاء مـــدة التحلیـــل، تلتهـــا الجنســـ�ة العراق�ـــة، ف�مـــا 
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ــــة  ــــین، وهــــي الفلســــطین�ة والســــودان�ة واألفغان� ظهــــرت جنســــ�ات أخــــر� لالجئ

  واألثیو��ة. 

أظهـرت النتـائج أن موقــع دو�تشـه فیلــه محـل الدراســة لـم �ســتفد مـن إم�ان�ــات  .4

وظیف الوسائ� المتعددة في عرض موضـوعاته حـول اإلنترنت ف�ما یتعل� بت

أزمــة الالجئــین، حیــث اعتمــد الموقــع المــذ�ور فــي تقــد�م محتــواه عــن األزمــة 

)، في حین لم تظهر %100مجال التطبی� في ش�ل "نص وصورة" بنس�ة (

  الوسائ� األخر� �مقاطع الفیدیو وغیرها في هذه التغط�ة.

أزمــة الالجئــین �ــان مصــدرها ) مــن موضــوعات %58.9بینــت النتــائج أن ( .5

و�االت أن�اء، و�انت أهم و�االت األن�اء التي ظهـرت فـي الموقـع المـذ�ور، 

 هــي و�الــة األن�ــاء األلمان�ــة (د.ب.أ)، تلتهــا و�الــة فــرانس بــرس الفرنســ�ة، ثــم

  "رو�ترز" البر�طان�ة.

المنطق�ــة" جــاءت �الترتیــب األول، وتوزعــت  االســتماالتأشــارت النتــائج إلــى أن " .6

هــــي: تصــــر�حات المســــئولین، وأرقــــام وٕاحصــــائ�ات، وحقــــائ�  أنــــواععلــــى ثالثــــة 

وعـت العاطف�ـة" التـي تن االسـتماالتتلتها �الترتیب الثاني و�فارق �بیـر " ،و�راهین

   لتشمل التهو�ل والتخو�ف والتكذیب على التوالي.

أوضــحت النتــائج أن اتجــاه موقــع دو�تشــه فیلــه االخ�ــار� محــل الدراســة نحــو   .7

ـــــًا" بنســـــــ�ة  ـــــًا ایجاب�ــ موضـــــــوعات أزمـــــــة الالجئـــــــین جـــــــاء فـــــــي مجملـــــــه "اتجاهــ

)، في حـین ظهـر %34.2%)، و�قترب منه "االتجاه المحاید" بنس�ة (38.4(

 ) مــن إجمــالي االتجاهــات%27.4"االتجــاه الســلبي" �الترتیــب األخیــر بنســ�ة (

 نحو موضوعات أزمة الالجئین مجال التطبی�.
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