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 قانون�ةاللكترون�ة اللیب�ة لظاهرة الهجرة غیر معالجة الصحف اإل 

  اللیب�ة �امدراسة تحلیل�ة لمضمون جر�دة األ

 2019-3-30الى  1-1الفترة من 

  جامعة سرت -قسم اإلعالم -الهاد�  سم�ة محمد عبد            

somya82@su.edu.ly  

 الملخص:

لمعالجة الصـــــــــــحف�ة لظاهرة الهجرة تعرف على أهم�ة اإلى التهدف الدراســـــــــــة    

 قانون�ة.الغیر 

لتحلیل عینة من منشــورات صــح�فة لى المنهج الوصــفي التحلیلي إتســتند الدراســة 

من الدراســــــــــــــة تم عرض الب�انات  في الجانب العمليو  .اإللكترون�ة�ام اللیب�ة األ

 وتحلیلها �الطرق العلم�ة. ،رقامواأل

  لى �عض النتائج:إتوصلت الدراسة     

هناك عالقة ارت�ا� بین الهجرة غیر الشــــــــــــــرع�ة وأثرها الســــــــــــــلبي على األمن  -

  القومي اللیبي.

جــاءت معظم الهجرات غیر الشــــــــــــــرع�ــة من البلــدان التي تعــاني من ظروف  -

  و حروب.أ ،و صراعات س�اس�ةأ ،اقتصاد�ة سیئة

الهجرة  الظاهرة، لكترون�ة،اإلالصـــحافة  الصـــحف�ة،: المعالجة الكلمات المفتاح�ة

  قانون�ة.الغیر 
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Abstract: 
journalistic treatment of Libyan electronic newspapers for the 
phenomenon of illegal immigration. 

Somaya Mohamed Alzawam-Sirte University - Department of Media 

The study aims to know the importance of journalistic treatment for the 
issue of a phenomenon of illegal immigration. 
This study is based on analytical descriptive method to analyses a 
sample of publications of Al-Ayyam Libyan electronic newspaper, in 
the practical side of the study data and figures were presented and 
analysed by scientific methods. 
The study reached to some of results: 
- There is a correlation between the illegal immigration and its negative 
effect on the Libyan national security. 
- Most of illegal immigrations came from countries that are facing poor 
economic conditions or political conflicts or wars. 
Keywords: Journalistic treatment, Electronic journalism, Phenomenon, 
Illegal immigration. 

 

 المقدمة:

عرفت الهجرة ال�شــــــــر�ة منذ القدم من خالل انتقال األفراد والجماعات من منطقة 

ـــــافة طو�لةو  ،أخر� لى إ ـــتمرت هذه الحر�ة  .عادة تمتد هذه الهجرات لمســـــــــ واســـــــــــ

ــطرار�ة،الهجرة الطوع�ة  –االنتقال�ة تحت شـــــــ�لي الهجرة  فالهجرة  والهجرة االضـــــ

ــطر   ،ســــــــ�اب معینة �المتاجرة �ال�شـــــــرأار�ة هي التي تأتي نتیجة لظروف و االضــــــ

 والحروب. ،والصراعات ،والتطهیر العرقي

ـــــاهمت التغییرات الســـــــــ�اســـــــــ�ة  خیرة التي طرأت على الدول العر��ة في فترة األســــ

لك شــــغلت رو�ا و�ذو أعداد المهاجر�ن نحو أ من ازد�اد  ماضــــ�ةالعشــــر ســــنوات ال

 عالمي والس�اسي.هذه الظاهرة االهتمام اإل

ن الجنوب قانونیین في مدالر غین و لیب�ا بوا�ة عبور یتجمع فیها المهاجر تعّد    

عمــال الیــدو�ــة لى األإ�لجــأون و  ،رانــب وســــــــــــــبهــا ومرزق اللیبي �ــالقطرون وأم األ
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العمل�ة تجر� وف�  نّ أ� أ ورو�ا،ألى إل على المال إلكمال �ق�ة رحلتهم للحصـــو 

 ،وطرابلس ،الســــــــــاحل�ة �الخمسلمدن �انتقالهم لثم تأتي المرحلة الثان�ة  .رحالت

 و الموت.أالح�  وتنتهي الرحلة بر�وب قواربوسرت  ،و�نغاز�  ،وصبراتة

لى إت غیر منظمة و�شــــ�ل ســــر� من لیب�ا قانون�ة في رحالالغیر الهجرة  تتم   

�طالي ومنها لدول المبیدوزا وســــــــــــــردین�ا في الجنوب اإل�طال�ة �جز�رة الجزر اإل

تهام صــا�ع اإلأ��ة توجه و ت جعلت �عض الدول األور هذه الرحال .خر� أورو��ة أ

مئات  نّ أل�ة ذ�رت منظمة العفو الدو  بوا�ة رئ�ســــــــ�ة للمهاجر�ن " ؛ ألّنهالى لیب�اإ

ب�ض ورو�ــا عبر ال�حر األألى إنظــامیین وصــــــــــــــلوا ال غیرالمهــاجر�ن من ف آلا

 1".2011المتوس� منذ فبرایر 

ــــلبيعداد اأ مع تزاید  ـــ�حمن القومي اللیبي على األ لمهاجر�ن وتأثیرها الســـــــــ  أصــــــــــ

وســع أ�ة والخاصــة التطرق للظاهرة �شــ�ل عالم�ة الح�ومعلى الوســائل اإل واج�اً 

ــــتر�ة من ناح�ة الم عالجة اإلعالم�ة یلبي تحقی� المســــــــــــــؤول�ة االجتماع�ة المشــــــــــ

عالم�ــــة �عني الق�ــــام الق�ــــام �ــــالمعــــالجــــة اإل نّ إ القــــانون�ــــة.غیر لظــــاهرة الهجرة 

و أ ،ومن خالل هذه االلتزامات یتم وضع مستو�ات ،معینة تجاه الدولة�التزامات 

�ذلك وف�  والدقة، ،والتوازن  ،والموضــوع�ة ،الصــدق :معاییر مهن�ة لإلعالم مثل

 هدافها المرجوة.أ عالم�ة على یتم تر�یز الوسائل اإل نْ أهذه المعالجة یجب 

 مش�لة ال�حث 

ـــــة من  ــــات من أهم الخطوات" تعد المشــــــــ�لة العلم�ة أل� دراســـ المنهج�ة  الدراســــ

بنى علیها �افة اإلجراءات العلم�ة الســـــت�فاء الدراســـــة �الشـــــ�ل ســـــاســـــ�ة التي تُ األ

  2السل�م".
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 Illegal immigrationقانون�ة الغیر ظاهرة الهجرة  حولتدور مش�لة الدراسة 

فیها الدول  واجهتخاصــة في الســنوات األخیرة التي  أصــ�حت أكثر تعقیداً  والتي

 واالقتصاد�ة. ،واألمن�ة ،العر��ة موجة �بیرة من التغییرات الس�اس�ة

حصاءات معدل إواألمني ازدادت فیها  ،حالة من الفشل الس�اسي الیب�تع�ش    

األمر الذ� شــــــــــــــغل اهتمام  ،لمنظمة الهجرة الدول�ة نظام�ة وفقاً الغیر الهجرات 

 وغیر ح�وم�ة. ،منظمات ومؤسسات ح�وم�ة

�الظاهرة  على وســــائل اإلعالم اللیب�ة االهتمام من هذا المنطل� أصــــ�ح واج�اً    

 .ا�ا ومشاكل المجتمع والرأ� العامها مرآة عاكسة لقضنّ أقید الدراسة على أساس 

حیث  ؛نترنت �ما فیها الصـــــحافةهذه الوســـــائل اســـــتفادت من خدمات اإل نّ أو�ما 

فرض وجودها في  Electronic Newspaperاستطاعت الصحف اإللكترون�ة 

ــد األحداث  ،ومتا�عة الظواهر ،وصــــــــــــناعة الخبر ،الواقع االفتراضــــــــــــي في رصــــــــــ

المتعددة التي  وتجاوز القیود الجغراف�ة والســ�اســ�ة من خالل اســتخدامها للوســائ�

 لكترون�ة تفاعل�ة.إجعلت منها صحافة 

 -ب�ــة لكترون�ــة اللی�حــث عبر الو�ــب عن تعــداد الصــــــــــــــحف اإلمن خالل الو    

 نّ فإ - م الأورق�ة  عداداً أ ذا �انت هذه الصــــــــــــــحف تحمل إ ّماو�غض النظر ع

ل�ة التي افتقدتها أغلب الصــــــــــــــحف رشــــــــــــــ�ف�ة عاأاالحتراف�ة المهن�ة تتطلب ثقافة 

ة لكترون�ـ�ــام اللیب�ــة اإللــذا وقع االخت�ــار على صــــــــــــــح�فــة األ ؛لكترون�ــة اللیب�ــةاإل

ال�ة شـــــــ�إتتحدد  اإلطاري هذا وف .رشـــــــیفالســـــــتعمالها خاصـــــــ�ة ال�حث عبر األ

 ،قانون�ةالغیر ترون�ة اللیب�ة لظاهرة الهجرة لكالدراســــــــة في معالجة الصــــــــحف اإل

  جراء دراسة تحلیل�ة لمضمون الصح�فة. إمن خالل 

 

 تتلخص هذه المعالجة في اآلتي:و 
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لصــــح�فة في معالجة ظاهرة الهجرة نوع المضــــامین اإلعالم�ة التي تناولتها ا -1

 قانون�ة.الغیر 

 قانون�ة.الغیر هجرة عالم�ة المستخدمة في معالجة ظاهرة النوع الفنون اإل -2

 �ضاح المستخدمة في المعالجة.براز ووسائل اإلعناصر اإل-3

 نظام�ة.الغیر ثار الناتجة عن ظاهرة الهجرة ب�ان األس�اب واآل -4

 هم�ة ال�حث أ

 هم�ة العلم�ة: األوالً أ

والذ� یرصد أهم الظواهر التي  ،العلم�ة للدراسة من موضوعهاهم�ة تأتي األ    

على  قانون�ة التي أثرت ســــــــل�اً الغیر ظاهرة الهجرة  نّ إ .الدولةیواجهها المجتمع و 

لذا تكتســب الدراســة  ؛والصــحي اللیبي ،منيواأل ،واالقتصــاد� ،الوضــع الســ�اســي

 :من أهمیتها

ــــحافة تناولت المععالم�ة اللیب�ة التي قلة الدراســـــــــات اإل - الجة الصـــــــــحف�ة للصـــــ

حثة مشــــــــــــــ�لة في ذ واجهت ال�اإ ،قانون�ةالغیر لكترون�ة لظاهرة الهجرة اللیب�ة اإل

 من الدراسات التي �حثت في هذا الموضوع. الحصول على عدد �افٍ 

 ،الســـــــ�اســـــــة ،عالم�ة لل�احثین في مختلف العلوم (اإلتقدم الدراســـــــة فائدة معرف -

 واالجتماع).

 هم�ة العمل�ة األ :ثان�اً 

والذ�  ،هم�ة الدراســـــــــــة من الناح�ة العمل�ة من خالل المجال التطب�قيأ تكمن    

�قدم معلومات و��انات لكل من القائمین �االتصـــــــــــــــال من ناح�ة التطرق لمفهوم 

لمعالجة  اً مرجعدامها �الش�ل األمثل واستخدامها واستخ ،المعالجة العلم�ة الدق�قة

صــــــــــــحاب القرار �ذلك تقد�م الفائدة أل ،والســــــــــــ�طرة على آثارها وت�عاتها ،الظاهرة

 لى حلول جذر�ة.إمن القومي للوصول واأل ،الس�اسي
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 أهداف ال�حث

 .جابته عن تســــــــــاؤالتهإال�حث من أهم�ة الموضــــــــــوع من خالل تأتي أهداف     

جا�ة واضـــــــــحة إل ال یهدف ال�احث من خاللهفال�حث العلمي عادة ما یبدأ �ســـــــــؤ 

 حددة.م

 ي:تلى اآلإوعلى وجه التحدید یهدف ال�حث 

�ـام ألالتعرف على طرق المعــالجــة الصــــــــــــــح�فــة التي اعتمــدتهــا صــــــــــــــح�فــة ا -1

 قانون�ة.الغیر ث تغطیتها لموضوع ظاهرة الهجرة لكترون�ة اللیب�ة من حیاإل

 نواع المضامین المستخدمة في الصح�فة قید الدراسة والتحلیل.أمعرفة  -2

 ،وســـ�اســـ�ة ،قانون�ة من نواحي اقتصـــاد�ةالغیر معرفة أســـ�اب وآثار الهجرة  -3

 وأمن�ة.

 عالم�ة المستخدمة.اإل ونوع الفنون  ،معرفة اتجاهات المعالجة -4

سالیب عنها الصح�فة من خالل استخدام األرت برز المواقف التي عبّ أرصد  -5

 ضوع.براز المصاح�ة للمو واإل ،�ضاحووسائل اإل ،قناع�ةاإل

ـــادر المعلومات التي اعتمدت ع -6 لیها الصـــــح�فة في نشـــــرها للمواد معرفة مصــ

 عالم�ة عن الظاهرة قید الدراسة.اإل

  تساؤالت ال�حث

 في �ل �حث علمي هناك تساؤل رئ�سي تأتي �عده تساؤالت فرع�ة.    

رون�ة اللیب�ة في لكت�ام اإل ة الصـــحف�ة التي ات�عتها صـــح�فة األما نوع المعالج

 قانون�ة؟الغیر ظاهرة الهجرة 

الفرع�ة التي ومن هذا التســــــاؤل تنطل� الحاجة لإلجا�ة عن عدد من التســــــاؤالت 

 جا�ة عن السؤال الرئ�سي منها:تساعد بدورها في اإل
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ــــحف�ة لظاهرة الهجرة شــــــــــــــ�ال التي ر�زت علیها اما األ -1 غیر لمعالجة الصــــــــــ

 لیب�ة؟�ام القانون�ة في صح�فة األال

ما المصادر التي اعتمدت علیها الصح�فة المعن�ة في معالجتها للظاهرة قید  -2

 الدراسة؟

ما االتجاهات التي وظفتها الصــــــــــــح�فة في معالجة الظاهرة محل الدراســــــــــــة  -3

 والتحلیل.

 ،قــــانون�ــــةالنواحي البرز المواقف التي عبرت عنهــــا الصــــــــــــــح�فــــة من أمــــا  -4

 من�ة؟األو  ،س�اس�ةالو 

قناع�ة المستخدمة في المادة الصحف�ة لموضوع الهجرة غیر سالیب اإلألما ا -5

 القانون�ة؟

 منهج ال�حث:

 لى ب�اناتإســـــب مع نوع الدراســـــة �ســـــاعد للتوصـــــل ن ات�اع منهج معین یتناإ   

  ،ال�احثة �المنهج الوصــــفي التحلیليلذا اســــتعانت  ؛دق�قة في المعالجة الصــــحف�ة

و المفردات في حدود أ ،عدد محدد من الحاالتذ ��تفي هذا النوع بدراســـــــــــــــة إ "

  3م�انات المتوفرة لد� ال�احث"واإل ،والجهد ،الوقت

 أدوات جمع الب�انات

اســــــتخدمت ال�احثة أداة رئ�ســــــ�ة تناســــــب موضــــــوع ال�حث وتلبي أهدافه وهي    

لمعالجة الصحف�ة لظاهرة الهجرة استمارة تحلیل مضمون من خالل تحدید أطر ا

جراءات ال�حث من حیث تحدید إوقد تم في الدراســـــــــــــــة التحلیل�ة  ،قانون�ةالغیر 

خدام وحدة وقد تم اســــــــــــت ،والفئات الفرع�ة لتحلیل المضــــــــــــمون  ،الفئات الرئ�ســــــــــــة

علیها طب�عة الموضـــوعات  ســـاســـ�ة التي تحددت بناءً أالموضـــوع �وحدة رئ�ســـ�ة 

 .ةفي المادة المنشور 
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 طار الزماني والم�انياإل

 لكترون�ة.اإل المنشورة للصح�فةعداد اني: غیر محدود �شمل األطار الم�اإل -

د الدراسة والتحلیل من طار الزماني: ینحصر في المدة الزمن�ة للموضوع قیاإل -

 حیث تم اخت�ار الفترة الزمن�ة نتیجة الزد�اد ،2019-3-30لى إ 1-1-2019

  قانون�ة في هذه الفترة.الغیر اهتمام الصح�فة �ظاهرة الهجرة 

 

 جرائ�ةالتعر�فات اإل

ضــــــرورة العلم�ة في �تا�ة تحدید المفاه�م والمصــــــطلحات أمر تقتضــــــ�ه ال نّ إ    

 جراء الدراسات ألجل التوض�ح.إ ال�حوث و 

   Treatmentمفهوم المعالجة  -

  .5ومعالجة "زاوله وداواه" وعالجه عالجاً  ،عالج مش�لته ،4صلحهأمر "عالج األ

تم  . وقــدال یختلف عن التعر�فــات اللغو�ــة ن مفهوم المعــالجــة اصــــــــــــــطالحــاً إ" 

و أعالم�ة عالم�ة �المعالجة اإلدام مفهوم المعالجة في ال�حوث اإلتوظیف اسـتخ

 .6المعالجة الصحف�ة"

اب والمحررون فـالمعـالجـة الصــــــــــــــحف�ـة هي الطر�قـة الممیزة التي �عـالج بهـا الكتّـ 

  .7والتي تقرر الشخص�ة التحر�ر�ة للجر�دة" ،موضوعاتهم

  Electronic Newspaperلكترون�ة هوم الصحافة اإل مف 

 Virtual Newspapersو �ما �طل� علیها ال�عض �الصحف االفتراض�ة أ   

 Online الصحف على الخ�  اب آخرون المصطلح و�طل� علیها وحصر �تّ 

newspaper.  

ومسموعة  ،مقروءة :لكترون�ة هي الصحافة غیر الورق�ةالصحافة اإل ن "إ   

 8تبث محتو�اتها عبر مواقع لها على ش��ة المعلومات الدول�ة" .ومرئ�ة
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  Immigrationمفهوم الهجرة  -

 ]هاجر[و أو�عني ت�اعد  ]هجر[شت� من الفعل ن الهجرة في اللغة العر��ة تإ"     

 9و وطنه".أ� ترك م�انه أ

و السر�ة هي الهجرة من بلد أ ،و غیر الشرع�ةأ ،جرة غیر المشروعة" اله ماأ   

م دخول ال�الد لى آخر �ش�ل یخرق القوانین المراع�ة في البلد المقصود �حیث یتإ

لم لى بلدان العاإمي أغلب المهاجر�ن غیر الشرعیین �نتو  .دون تأشیرة الدخول

الوال�ات المتحدة ودول لى البلدان المتقدمة مثل إالثالث الذین �حاولون الهجرة 

  10ورو�ي"تحاد األاإل

 الدراسات السا�قة 

 ىعنوجدت ال�احثة صعو�ة في الحصول على دراسات أكاد�م�ة حدیثة تُ     

 لذا فإن جل الدراسات �انت عن الهجرة �ش�ل عام. ؛قانون�ةالغیر �ظاهرة الهجرة 

الهجرة  االتجاه، ،المتحصل علیها من خالل (المعالجةلهذا سیتم عرض الدراسات 

 غیر القانون�ة).

دراسة �عنوان "معالجة الصحافة الوطن�ة لظاهرة الهجرة غیر الشرع�ة في  -1

لى تحقی� هدف رئ�سي یتمثل في الكشف عن إتسعى هذه الدراسة  11الجزائر"

طب�عة معالجة الصحف الوطن�ة الجزائر�ة لظاهرة الهجرة غیر الشرع�ة وتقی�م 

 وظ�ف�ة.طار نظر�ة البنائ�ة الإع في طر�قة تناولها لهذا الموضو 

عالم�ة في المضمون لتوظیف مضمون المادة اإل استخدمت الدراسة تحلیل   

 ) عدداً 12عینة من الصحف الوطن�ة الجزائر�ة تمثلت �صح�فة الخبر �مجموع (

 .) عدداً 12وجر�دة الوطن �مجموع (

 لى مجموعة من النتائج:إوتوصلت الدراسة 
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الشرع�ة من خالل المساحة التي اهتمام صحف الدراسة �ظاهرة الهجرة غیر  -1

ش�ال واأل ،خصصتها لهذا الموضوع والموقع المخصص له في صفحاتها

 الصحف�ة المستخدمة.

حسب تناول صحف الدراسة موضوع الهجرة غیر الشرع�ة من جوانب مختلفة  -2

ثار المترت�ة عنها واقتراح واآل ،س�اب الظاهرةأس�اسة �ل صح�فة من خالل طرح 

 حلول لها.

ا في تناول الموضوع یوجد اختالف بین الصحف في المصادر المعتمدة علیه -3

فقد اعتمدت صح�فة الخبر بدرجة �بیرة على المراسل الصحفي ، محل الدراسة

 في حین اعتمدت صح�فة الوطن على مصادر مجهولة.

دراســـــــة �عنوان "اتجاهات الصـــــــحافة الحز��ة في العراق نحو الهجرة غیر  -2

دار الســالم) تهدف الدراســة  ،العدالة ،دراســة تحلیل�ة لصــحف (�غداد 12القانون�ة"

ــــــا�ا الهجرة والإ تهجیر لى تحدید اتجاهات الصــــــــــــــحف الحز��ة العراق�ة نحو قضــــــــ

ة ثالث صـــــحف حز��ة وقد درســـــت هذه الرســـــال ،2003القســـــر� في العراق �عد 

 لى االستنتاجات اآلت�ة:إعراق�ة وتوصلت 

شـــره من موضـــوعاتها على القضـــا�ا تر�ز ف�ما تنالصـــحف الحز��ة  نّ ألوح�  -1

 �مصالح المواطنین م�اشرة. كثر اتصاالً األ

ســــ�اب الهجرة والتهجیر أف الحز��ة الثالث موضــــوع الدراســــة حددت الصــــح -2

 .یدلوج�ةاألقسر� وف� منظوراتها وتوجهاتها ال

وجود اهتمامات مشـــتر�ة لنوع الموضـــوعات التي عالجتها الصـــحف الحز��ة  -3

 مني.منها تر�یزها على محور العامل األوضوع الدراسة و م

دراســــة اجتماع�ة  13دراســـة �عنوان "الهجرة غیر الشـــرع�ة �المجتمع اللیبي" -3

حـاول  .عیین �مر�ز قنفودة �مـدینـة بنغـاز� میـدان�ـة على المهـاجر�ن غیر الشــــــــــــــر 
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جانب ون�ة من قبل األال�احث في هذه الدراسة الوقوف على أثر الهجرة غیر القان

ذلــــك من خالل التعرف على  ،و غیر عربأ ا،�ــــانو  لى لیب�ــــا عر�ــــاً إن یالوافــــد

ــاع والتعرف على األ ،موغراف�ة للمهاجر�ن غیر الشـــــــرعیینالخصـــــــائص الد� وضـــــ

ـــاد�ــة التي ینتمي لهــا المهــاجواال ،االجتمــاع�ــة والتعرف على تجــارب  ،رقتصـــــــــــــ

ع�ة التي تعرضـــوا وخبرات المهاجر�ن غیر الشـــرعیین في رحلة الهجرة غیر الشـــر 

�ما في  ،لى لیب�ا حتى تم الق�ض علیهم من الســــــلطات المعن�ةإلها حین دخولهم 

 ،جرة وتقی�م المهاجر لهذه التجر�ةلى الهإســـــــ�اب التي دفعتهم ذلك اســـــــتطالع األ

� أ ؛لى لیب�اإمل الطرد التي تعرض لها المهاجر هم عواأ ومحاولة الوقوف على 

ـــد  والعوامل المشــــــــــــــجعة على اخت�ار لیب�ا تحدیداً  ،عوامل الجذب �دولة مقصــــــــــــ

 وعبور.

یهدف  14نماطها واتجاهاتها وطب�عتها"ألى لیب�ا إدراســـــــــة �عنوان "الهجرة  -4

لى الدول إ مَ ومن ثّ  ،لى لیب�اإلى دراســـــــــــــــة ظاهرة الهجرة إال�حث �شــــــــــــــ�ل عام 

ــــة مجموعة من التشــــــــــر�عات المتعلقة �الهجرة غیر  .األورو��ة عرضــــــــــت الدراســــــ

الموقع الجغرافي  نّ فهي ألیها الدراســـــــة إهم النتائج التي توصـــــــلت أ ا مّ أ .انون�ةالق

 ،فارقة �ش�ل غیر قانونيللكثیر من المهاجر�ن األ اً سهم في جعلها مقصدأللیب�ا 

ـــاحلها  ذإ �م  4600الجغرافي رو�ا وامتدادها أو �م القر�ب من  1900یبلغ ســــــــــــ

ـــــــعب مراقبتها �الطرق األ ،فر�ق�اإاتجاه   ،�ذلك العوز ،لتقلید�ةمن�ة اهذا ما �صـــــــ

 ،من�ةوتدني الح�اة األ ،والنزاعات المســــــــــــــلحة ،وال�طالة ،وتدني الخدمات ،والفقر

 سهم في دفع الكثیر�ن منهم للهجرة.أمر الذ� والمع�ش�ة األ

تناولت الدراسة ظاهرة  15المشروعة والجر�مة"الهجرة غیر   دراسة �عنوان " -5

العر�ي الـــذ� عرف خالل الهجرة غیر القـــانون�ـــة للشــــــــــــــ�ـــاب عبر دول المغرب 

ــا إخیر�ن �ــالهجرة غیر المشــــــــــــــروعــة من العقــدین األ رو�ــا من خالل أو لى إفر�ق�
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من�ة تفاق�ات األة احصــــــائ�ات تتعل� �اإلالدراســــــ تعرضــــــو  .مني قانونيأمنظور 

 دول شمال افر�ق�ا �أجهزة لمراق�ة السواحل.لحول دعم االتحاد األورو�ي 

من خالل نماذج في �ل  وسـبل معالجتها ،سـ�اب الهجرةأ �ضـاً أعرضـت الدراسـة 

لیهـا إا النتـائج التي توصـــــــــــــــل مّـ أ .ومور�تـان�ـا المغرب ،تونس ،لیب�ـا ،من الجزائر

ـــــحا�ا اال نّ أ فقد عّداال�احثان  ســــــ�اب ذلك أ نّ أو  ،تجار �ال�شــــــرالمهاجر�ن هم ضـ

 عود للفقر وال�طالة.ت

 16اتجاهات الشــــــــ�اب المصــــــــر� حول الهجرة ألورو�ا" دراســــــــة �عنوان " -6

اســــتخدمت الدراســــة منهج المســــح الوصــــفي بإجراء مقابلة شــــخصــــ�ة مع مجتمع 

مجتمع العینة م�ون  ،ســـــــــــــنة 40و 18من المهاجر�ن ما بین  1552م�ون من 

 محافظات مصر�ة. يمن ثمان

ســاســي للهجرة الدافع األ فهي أّنها عّدتلیها الدراســة إا النتائج التي توصــلت أمّ   

% من الم�حوثین 40حیث �عاني  ؛جور في مصــــــــــــــروانخفاض األ ،هو ال�طالة

�ذلك و�الرغم من المخاطر التي یتعرض لها المهاجرون  ،من مشــــــــــــــ�لة ال�طالة

لى مصـــر یرغبون في العودة إلذین تم ترحیلهم الكثیر منهم وا نّ فإن یقانونیالغیر 

% من العائدین ســــــجلوا رغبتهم في تجر�ة الهجرة 90 نّ إحیث  اً ورو�ا مجددألى إ

 .مجدداً 

        17" طر الخبر�ة لقضــ�ة الهجرة المصــر�ة غیر الشــرع�ةاأل دراســة �عنوان " -7

األطر لى معرفة إتهدف الدراســــة  ،تحلیل�ة لعینة من الصــــحف المصــــر�ة دراســــة

وتقی�م  ،قانون�ةالغیر ها الصــحف المصــر�ة ظاهرة الهجرة خ�ار�ة التي قدمت باإل

و حز��ة أ ،و معارضـــــــةأ ،قوم�ة :داء الصـــــــحافة المصـــــــر�ة �مختلف اتجاهاتهاأل

د هذه الدراســـــة تعتمو  .ن حیث تقی�مها للمشـــــ�لة وطرح الحلتجاه هذه القضـــــ�ة م

تم توظیف تحلیل  .والتحلیليعالمي �شـــــــــــق�ه الوصـــــــــــفي على مهنج المســـــــــــح اإل
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ــــــتو��ه الكمي والك�في مجتمع الدراســـــــــة التحلیل�ة جم�ع و�تمثل  .المضـــــــــمون �مســـ

لوفد) لمدة عام في ا ،الیوم ،المصر�  ،هرامعداد التي صدرت من صحف (األاأل

ـــــامل أت�اع إب 2010-4-30لى إ 2009-5-1  نالفترة م ـــــح الشـــ ســــــــلوب المســـ

 فترة.عداد التي صدرت في تلك اللجم�ع األ

تمیزت صـــحف الدراســـة أّن  :لى عدة نتائج منهاإتوصـــلت الدراســـة التحلیل�ة     

في حین  ،وتمیزت جر�دة الوفد �مقاالت الرأ� ،فق� �االهتمام �القضــــــ�ة موســــــم�اً 

هرام على واعتمــدت األ ،خ�ــار� والرأ�جمعــت المصــــــــــــــر� الیوم بین الجــانــب اإل

في حین اعتمدت الوفد على الكتاب وهو ما یتف� مع  ،للمعلومة اً مصــــدر المحرر 

غلبت و  ،ت صحف الدراسة مصدر المعلومة�ما تجاهل ،�فة رأ�اتجاهاتها �صح

 یجاب�ة للقض�ة �األهرام.المعالجة الصحف�ة اإل

خ�ار�ة یر الشــــــرع�ة من خالل الفضــــــائ�ات اإلالهجرة غ دراســــــة �عنوان " -8

 إلى تهدف الدراســــة 18" والعر��ة نت 24دراســـة تحلیل�ة مقارنة لموقعي فرانس 

والعر��ــة نــت  24لكترونیین فرانس ین اإلالكشــــــــــــــف عن طب�عــة معــالجــة الموقع

طار نظر�ة إقی�م طر�قة تناولهما للموضــــــــــوع في وت ،لظاهرة الهجرة غیر القانون�ة

 ،القانون�ةعالم�ة من خالل تحدید اهتمام الموقعین �ظاهرة الهجرة غیر طر اإلاأل

ــــالیب المعالجة اإلأوالتعرف على  �ذلك تقی�م طر�قة المعالجة بین  ،عالم�ةســـــــــــ

 الموقعین.

 همها:أ ص ال�احث لجملة من النتائج خلُ 

 ،مقــالــة، تقر�ر ،الموقعین جــاءت متنوعــة مــا بین خبرالمواد الخبر�ــة في  نّ إ -

 رو�رتاج.و 
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�ال �ة في عالم�ة التي تحدثت عن ظاهرة الهجرة غیر الشــــــــــــــرعالمواد اإل نّ إ -

 نوعت علىتعالم�ة فا �اقي المنشـــــورات اإلمّ أ% 37.32الموقعین قدرت بنســـــ�ة 

 %.62.68حیث قدرت ب ،صفحات الموقعین

اهتمـــــام �ال الموقعین �ظـــــاهرة الهجرة غیر القـــــانون�ـــــة مع اختالف طب�عـــــة  -

 لطب�عة الوسیلة وم�ان تواجدها. المواض�ع المنشورة ت�عاً 

غیر الشرع�ة بین القانون الدولي لحقوق االنسان  الهجرة دراسة �عنوان " -9

ف عن التحوالت في ســــ�اســــة لى الكشــــإتهدف الدراســــة  19" ومبدأ ســـ�ادة الدولة

ن ومد� التوازن بین حقوق المهاجر�ن غیر الشــــــــــــــرعیین م ،قانون�ةالغیر الهجرة 

�حتة مجردة وذلك من وجهة نظر قانون�ة  ،جهة وســــــــــــ�ادة الدولة من جهة أخر� 

�ع ال�احث المنهج�ة القانون�ة التحلیل�ة لتحلیل �عض اتّ  .االقتصـــاد والســـ�اســـةمن 

لتي یتضـــــمنها الموضــــوع النصـــــوص القانون�ة لضـــــ�� العدید من المصـــــطلحات ا

وذلك بإجراء  ؛�عتمد ال�احث في دراســــــــــــته على المنهج المقارن  ،محل الدراســــــــــــة

م�ة من جهة ســـــالجرة وحقوق االنســـــان في الشـــــر�عة اإلمقارنة بین نصـــــوص اله

 و�ین القوانین الوضع�ة من جهة أخر�.

مواقف الصــــــــحافة العراق�ة من ظاهرة هجرة الكفاءات  دراســــــــة �عنوان " -10

التعرف على �م المعلومات التي قدمتها إلى تهدف الدراســـة  20" العلم�ة الوطن�ة

الصــــــــــــــ�اح) عن ظاهرة هجرة و  ،العراق�ة من خالل جر�دتي (الزمانالصــــــــــــــحافة 

 .حصــــــــائ�ةإم تصــــــــنیف هذه المعلومات في جداول وت ،والكفاءات العلم�ةالعقول 

�موضـــــوع هجرة  3003-4-9اســـــتنتج ال�احث اهتمام الصـــــحف العراق�ة ما �عد 

ر�دة الصــــــــــــــ�اح فج ،لكنها ت�اینت في اهتمامها من ناح�ة الكم�ة ،�فاءات العراق

ت التوجه الزمان ذاهتمت �صــــــــورة أكبر ��ثیر من جر�دة ا ذات الطا�ع الح�ومي 

 خذ �عین االعت�ار تقارب عدد الصفحات.المستقل مع األ
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لداخل�ة لكثرة عدد هذه ن �النشر في الصفحات اتالجر�دمن ناح�ة أخر� اهتمت ا

ـــــفحات الحدث  ســــــــــــــلوب متقارب في نقلأ�ما اعتمدت الجر�دتان على ، الصـــــــــ

 والتفسیر. ،والشرح ،�األخ�ار تصال�ةاال�االعتماد على الوظائف 

 21المش�الت النفس�ة لألطفال المهاجر�ن غیر الشرعیین" "دراسة �عنوان -11

ـــــاكل النفســــــــــ�ة التي �عاني منها هم الما عن لكشــــــــــف لتهدف الدراســــــــــة  طفال أشـــــ

لقاء الضــــــــــوء على إلى إهم�ة الدراســــــــــة أ �ما ترجع  ،المهاجر�ن غیر الشــــــــــرعیین

خطیرة تهدد ح�اة  ثاراً آحیث �ان لها  ؛خیرةفي اآلونة األ �بیراً  ظاهرة تلقى رواجاً 

 طفال ومعاشهم النفسي.األ

ثم  ،ســـــ�اب ســـــ�اســـــ�ةأثم  ،ســـــ�اب اقتصـــــاد�ةأ :لىإاب الهجرة �ســـــأرجع ال�احث یُ 

جر� لقاءات أه �الحاالت التي ءوفي نتائج ال�حث �عرض ال�احث لقا .اجتماع�ة

جر� معها لقاءات أالحاالت التي  نّ إلى إل وتوّص  ،ونتائج تحلیلها النفسي ،معها

ســـــقا� �آلیتین دفاعیتین للخفض من حدة التوتر ف�ار واإلســـــالیب األأخدموا اســـــت

  والقل� لدیهم.

قانون�ة المنشورة الغیر  الهجرة لظاهرة اإلعالمينوع المضمون  ) یوضح1(الجدول رقم 

  في الصح�فة محل الدراسة والتحلیل

 التكرار والنس�ة                              

 نوع المضمون اإلعالمي   

 صح�فة األ�ام

 % ك

 59.2 29 س�اسي

 40.8 20 أمني

 00 00 اقتصاد�

 00 00 اجتماعي

 00 00 أخر� 

 100 49 المجموع
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حیث  ،اإلعالم�ة التي تناولتها الصح�فة) نوع المضامین 1یوضح الجدول رقم (

ـــــا ـــــامین  ًا.مضـــــــمون 49مین خالل فترة الدراســـــــة بلغ مجموع المضــ جاءت المضــ

مضـــامین إعالم�ة ل% �انت 40.8% ونســـ�ة 59.2عالم�ة الســـ�اســـ�ة بنســـ�ة اإل

 � نسب.ألم تسجل فخر� تماع�ة واألاالج ،أما المضامین االقتصاد�ة ،أمن�ة

�ة �انت قانونالغیر �ام لظاهرة الهجرة معالجة صــــــــــــــح�فة األ نّ أ یدل هذا على

یب�ا �دولة مصـــدر أســـاســـي مثله للما ت نظراً  ؛ولى�مضـــمون ســـ�اســـي �الدرجة األ

 من�ة �المرت�ةامین األوجاءت نســـــــ�ة المضـــــــ .� نقطة تجمع وانتقالأ ؛للمهاجر�ن

و �آخر على �ق�ة المضامین المذ�ورة.أح�فة �ش�ل ولم تر�ز الص .الثان�ة  

في الصح�فة محل الدراسة  قانون�ة المنشورةالغیر  س�اب الهجرةأ: یوضح )2(الجدول رقم 

  والتحلیل

 

 التكرار والنس�ة                          

 أس�اب الهجرة       

 صح�فة األ�ام

 % ك

 16.3 8 مشاكل س�اس�ة و أمن�ة

 83.7 41 مشاكل اقتصاد�ة

 00 00 مشاكل اجتماع�ة

 00 00 أخر� 

 100 49 المجموع

ـــــح الجدول أعاله المتعل� �فئات أســــــــ�اب الهجرة  النســــــــ�ة  قانون�ة أنّ الغیر یوضـــ

ســ�اب التي دفعت لمشــاكل اقتصــاد�ة حیث برزت أهم األ% 83.7على �انت األ

 ،لعوامل اقتصــــاد�ة �انخفاض الدخل لى الهجرة غیر القانون�ة نظراً إ�األشــــخاص 

ف�ما ســـــــــــجلت نســــــــــ�ة  .جلت من دول أفر�ق�ةرقام ســـــــــــُ والفقر فأغلب األ ،وال�طالة

ـــبب مشــــــاكل ســــــ�اســــــ�ة وأمن% المرت�ة ا16.3 ف�ما لم تســــــجل �اقي  .�ةلثان�ة �ســـ

  س�اب المذ�ورة في الجدول أ� نسب. األ
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قانون�ة المنشورة في الصح�فة محل الدراسة الغیر یوضح آثار الهجرة  )3(الجدول رقم 

 والتحلیل

 التكرار والنس�ة                                   

 االثــــــــــــــــــــــــــار    

 صح�فة األ�ام

 % ك

 18.4 9  نقاض اإل

 14.3 7 الوصول

 24.5 12 الموت وأالغرق 

 38.8 19 الفشل في الهجرة

 4.0 2 الدخول للمستشفى

 00 00 أخر� 

 100 49 المجموع

 

على نســــ�ة أ حیث ســــجلت  جاءت ب�انات الجدول الســــاب� بنســــب مختلفة تدر�ج�اً 

ور�ما  2018و 2017في سنتي  �ه جلتسُ ، عن ما % الفشل في الهجرة38.8

، رة غیر القانون�ة التا�عة للدولةســــــ�اب الفشــــــل لتفعیل مراكز م�افحة الهجأترجع 

% على الرغم من عمل�ات 24.5ســـــجلت نســـــ�ة فأما عن حاالت الغرق والموت 

 فهم.تح امجموعة هجرة القو  12عدد  نّ أال إنقاض التي تمت اإل

 %14.3% ونســــــــــــــ�ة 18.4بنســــــــــــــ�ة جاءت فنقاض ا عن حاالت النجاة واإلمّ أ

% حاالت تم دخولها 4، وورو��ة أخر� أســــــــــجلت وصــــــــــولها إل�طال�ا وعدة دول 

  لمنظمة أط�اء �ال حدود. للمستشفى وفقاً 
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دة المنشورة الما المستخدمة فيیوضح تكرارات نوع الفنون اإلعالم�ة  )4(الجدول رقم 

 قانون�ةالغیر لظاهرة الهجرة 

 الوسیلة                    

 أش�ال وفنون التحر�ر الصحفي

 صح�فة األ�ام

 % ك

 67.3 33 الخبر الصحفي

 32.7 16 التقر�ر الصحفي

 00 00 المقال الصحفي

 00 00 التحقی� الصحفي

 00 00 المقابلة الصحف�ة

 00 00 االستطالع الصحفي

 100 49 المجموع

والذ� جاء  ،الصــــــــــح�فة اعتمدت على فن الخبر الصــــــــــحفي نّ أمن الجدول نجد 

فن الخبر الصحفي  نّ أا یرجع لمنظور الصح�فة من ناح�ة ر�مو % 67.3بنس�ة 

ــــحفي �المرت�ة  .لعنصـــــــــر الفاعل الســـــــــر�ع في القراءةا عدّ � ف�ما جاء التقر�ر الصـــــ

�شــــ�ل عشــــوائي �عض التقار�ر �انت  نّ أ% على الرغم من 32.7ثان�ة بنســــ�ة ال

و لعرض أ ًا،و ح�ّ أ ًا،خ�ار�إ اً ذا �ان تقر�ر إنواعه بین ما أیث اعتماده على من ح

  � نسب.ألم تسجل فعالم�ة ما �اقي الفنون اإلأ .الشخص�ات

قانون�ة في الغیر یوضح مصادر المادة الصحف�ة لظاهرة الهجرة  )5(الجدول رقم 

 الصح�فة محل الدراسة والتحلیل

 التكرار والنس�ة                                    

 مصادر المادة الصحف�ة

 صح�فة األ�ام

 % ك

 6.1 3 المحرر الصحفي

 00 00 المندوب الصحفي

 00 00 المراسل الصحفي

 45 22 مسئولون 

 و�االت

 أن�اء

 00 00 و�االت محل�ة وطن�ة

 12.2 6 و�االت أجنب�ة

 8.2 4 صحف ومجالت
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 00 00 محطات إذاع�ة

 00 00 قنوات فضائ�ة

 00 00 ش��ة المعلومات الدول�ة

 16.3 8 منظمات دول�ة

 12.2 6 منظمات ومؤسسات وجهات غیر ح�وم�ة

 100 49 المجموع

ـــد  ؛مصـــــادر صـــــحف�ةن ی% على المســـــؤول45الصـــــح�فة بنســـــ�ة  تعتمدا  و�قصــ

و الناط� �اســـم القوات أ ،قانون�ةالغیر رئ�س جهاز م�افحة الهجرة (ن ی�المســـؤول

ووز�ر الــداخل�ــة  ،و مــا �صــــــــــــــــدر على لســــــــــــــــان رئ�س الوزراءأ ،ال�حر�ــة اللیب�ــة

ـــــادر تا�عة لمنظمات 16.3تأتي نســــــــــ�ة في حین  )�طاليوالخارج�ة اإل % لمصـــــ

و منظمـــة الهجرة أ ،دول�ـــة وفروتن��س لمراق�ـــة الحـــدوددول�ـــة �منظمـــة العفو الـــ

 الدول�ة.

هذه  ،لمنظمات ومؤســــــســــــات غیر ح�وم�ة ا�عة% من مصــــــادر ت12.2نســــــ�ة و 

ـــادر جاءت بنســـــ % 8.2ا مّ أ .جنب�ة�ة متســـــاو�ة مع مصـــــادر الو�االت األالمصــ

ـــــادر صــــــــــــــحف ف % �انت 6.1قل والنســــــــــــــ�ة األ .نجلیز�ةإ �طال�ة و إ�انت لمصـــــــــ

 �االعتماد على محرر المادة الصحف�ة. 

في الصح�فة نحو ظاهرة الهجرة یوضح اتجاه المادة الصحف�ة المنشورة  )6(الجدول رقم 

 القانون�ةغیر 

 التكرار والنس�ة                            

 اتجاه مضمون المادة المنشورة

 صح�فة األ�ام

 % ك

 00 00 مؤ�د

 69.4 34 محاید

 30.6 15 معارض

 100 49 المجموع
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غیر رة % تناولت ظاهرة الهج69.4نســـــــ�ة  نّ أیتبین من خالل الجدول الســـــــاب� 

% 30.6االتجاه المعارض بنس�ة في حین ورد في  ،القانون�ة من منظور ح�اد�

�طال�ة ترفض إالمعارض على لســان شــخصــ�ات رســم�ة  اتجاه المضــمون  ســجل

 ها.نئقانونیین على مواالغیر استق�ال المهاجر�ن 

  قانون�ةالغیر  هجرةالظاهرة الجهات التي تدین یوضح فئة  )7الجدول رقم (

 

 التكرار والنس�ة               

 جهات اإلدانة  

 صح�فة األ�ام

 % ك

 61.3 30 رسم�ة وح�وم�ة شخص�ات

 00 00 دول مجاورة

 6.1 3 دول اقل�م�ة

 00 00 مم�ة للدعم في لیب�اال�عثة األ

 14.3 7 منظمات ومؤسسات وجهات غیر ح�وم�ة

 12.2 6 منظمات دول�ة

 6.1 3 مم المتحدةة األمفوض�

 100 49 المجموع

 

% لجهات 61.3جاء بنســــــــــــ�ة ف ،دانت الهجرةأالتي  �عرض الجدول فئة الجهات

 دع�طال�ة والتي ترأســـــــها جهات رســـــــم�ة في الح�ومة اإل رســـــــم�ة وح�وم�ة وعلى

�انت  دانة% جهة اإل14.3و�نســــــــ�ة  .)العبور(لیب�االهجرة مســــــــؤولة علیها دولة 

دانة لمنظمات % جهة اإل12.2نســـ�ة و  .ســـســـات وجهات غیر ح�وم�ةتا�عة لمؤ 

 دول�ة �منظمة الهجرة الدول�ة.

لكل من  دانة �انتجهة اإل %6.1من الجدول و�تكرارات متوازنة ســجلت بنســ�ة 

% �ال من 0ولم تســــجل �التوازن بنســــ�ة  .مم المتحدةومفوضــــ�ة األ ،قل�م�ةإدول 

 مم�ة في لیب�ا.  وال�عثة األ ،دول مجاورة
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وظ�فة المادة الصحف�ة المنشورة لموضوعات الهجرة غیر قانون�ة یوضح  )8(الجدول رقم 

  ة محل الدراسة والتحلیلفي الصح�ف

 

 التكرار والنس�ة                  

 وظ�فة المادة المنشورة

 صح�فة األ�ام

 % ك

 67.3 33 حداث و الوقائعخ�ار عن األاإل

 00 00 حداث و الوقائعتفسیر األ

 10.2 5 قانون�ةالغیر التوع�ة �مخاطر الهجرة 

 22.5 11 قانون�ةالغیر الدعوة للمشار�ة في الحد من ظاهرة الهجرة 

 00 00 أكثر من وظ�فة من الوظائف السا�قة

 00 00 أخر� 

 100 49 المجموع

 

لى عحداث والوقائع هو األخ�ار عن األتكرارات اإل نّ أمن الجدول الســــــــــاب� نجد 

بلغ في الحد من ظاهرة الهجرة بینما الدعوة للمشــار�ة  ،%67.3بلغ نســ�ة حیث 

�ان بنســ�ة فقانون�ة الغیر لتوع�ة �مخاطر الهجرة ا اً قل تكرار واأل ،%22.5نســ�ة 

 %.0حداث والوقائع وتحلیلها في حین سجلت تكرارات تفسیر األ ،10.2%

لمتعلقة عالم�ة انالح� اســــــــــــــتمالة الصــــــــــــــح�فة �االعتماد على �عض الفنون اإل

و من حیث أ ،حصــــــــــــــائ�اتإ ر�ة من حیث ســــــــــــــرد الوقائع �أرقام و خ�ا�الوظ�فة اإل

ــــخاصأو نداءات أ ،لى دعوةإشــــــــــارة اإل للموضــــــــــوع و هیئات أ ،و منظماتأ ،شــــــ

    .المدروس
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غیر یوضح طر�قة عرض المادة الصحف�ة المنشورة لظاهرة الهجرة  )9(الجدول رقم 

  قانون�ة في الصح�فة محل الدراسةال

 

 التكرار والنس�ة                   

 طر�قة عرض المادة المنشورة

 صح�فة األ�ام

 % ك

 83.7 41 حداث بدون تحلیلعرض القضا�ا واأل

 16.3 8 حداث دون تقد�م حلولتحلیل القضا�ا واأل

 00 00 یجاد الحلول و البدائلإحداث مع تحلیل القضا�ا واأل

 100 49 المجموع

 

% لمواد صـــحف�ة عرضـــت 83.7تكرارات في الجدول الســـاب� بلغت أعلى نســـ�ة 

ظاهرة بنوع من % عرضـــــــــــــت ال16.3بینما نســـــــــــــ�ة  ،بدون تحلیل ظاهرة الهجرة

� تكرارات في أفي حین لم تســـــجل  ،حداث دون تقد�م حلولتحلیل القضـــــا�ا واأل

 .%0لحلول و�انت النس�ة یجاد اإحداث مع تحلیل القضا�ا واأل

أسالیب اإلقناع المستخدمة في المادة الصحف�ة المنشورة یوضح ) 10الجدول رقم (

   الصح�فة قانون�ة فيالغیر لهجرة ع الموضو 

 التكرار والنس�ة                                

 أسالیب اإلقناع المستخدمة   
 % ك

 8.2 4 أمثلة واقع�ة موضوعي

 91.8 45 أرقام وحقائ� و��انات

 00 00 طرح الموضوعالم�الغة في  عاطفي

 00 00 أسلوب استثارة العواطف

 100 49 المجموع

من خالل الجدول الســاب� ســجلت النســب �أســالیب اقناع موضــوع�ة ولم تســتخدم 

أســــــالیب االســــــتعطاف، حیث نجد أعلى نســــــ�ة تكرارات موضــــــوع�ة �انت �أرقام 

ســـالیب العاطف�ة ا األ%، أمّ 8.2وســـجلت أمثلة واقع�ة % 91.8وحقائ� و��انات 
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�ون اعتماد الصــــــــح�فة على الفن  % ترجع هذه النســــــــب إلى0ســــــــجلت نســــــــ�ة ف

 .اً خ�ار� والذ� �شتر� أن ��ون موضوع�اإل

یوضح عناصر اإلبراز ووسائل اإل�ضاح المصاح�ة للمادة الصحف�ة  )11الجدول رقم (

 المتحر�ة.المنشورة وتشمل الصور الثابتة والرسوم والصور 

 التكرار والنس�ة                                     

 أسالیب اإلقناع المستخدمة  
 % ك

 الصور الثابتة

 18.4 9 صور شخص�ة

 20.4 10 صور موضوع�ة

 55.1 27 صور تعبیر�ة

 الرسوم

 6.1 3 رسوم تعبیر�ة

 00 0 رسوم ساخرة

 00 0 رسوم ب�ان�ة

 الصور المتحر�ة
 00 0 صور متحر�ة شخص�ة

 00 0 متحر�ة موضوع�ةصور 

 100 49 المجموع

من الجدول الســــاب� �الح� اعتماد الصــــح�فة على الصــــور الثابتة حیث ســــجلت 

ثم تأتي الصـــــور الموضـــــوع�ة بنســـــ�ة  ،% 55.1على نســـــ�ة للصـــــور التعبیر�ة أ 

�ذلك اســـــــتخدمت الرســـــــوم  ،%18.4والصـــــــور الشـــــــخصـــــــ�ة بنســـــــ�ة ، 20.4%

 %.6.1 بنس�ة �انتف التعبیر�ة

براز �انت أقرب للصــــحف التقلید�ة من عناصــــر اإل نّ أیوضــــح الجدول الســــاب� 

وأهملت الصـــور المتحر�ة التي تضـــیف  ،حیث اســـتخدام الصـــور الثابتة والرســـوم

حیث ســجلت تكرارات الصــور  لكترون�ةاإل عنصــر الفاعل�ة للمضــامین الصــحف�ة

  %. 0المتحر�ة 
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 الخاتمة

ن من الدراســـــــــــات بوجود عالقة ارت�اط�ة بی اتفقت نتائج هذه الدراســـــــــــة �غیرها   

وذلـــك من خالل دعوة  ؛قـــانون�ـــة وأثرهـــا على األمن القومي اللیبيالغیر الهجرة 

ــــیر في  �عض الدول في الحد من ظاهرة الهجرة وتحمیل لیب�ا مســـــــــــؤول�ة التقصـــــــ

 مواجهة هذه القض�ة.

بوجود عالقة ارت�اط�ة  مع �عض الدراســات الســا�قة �ضــاً أاتفقت نتائج الدراســة   

 ،ولى ثم ســــ�اســــ�ة وأمن�ةقتصــــاد�ة �الدرجة األالســــ�اب اواأل قانون�ةالغیر للهجرة 

غلــب الهجرات التي ذ�رتهــا الصــــــــــــــح�فــة �ــانــت من دول تنعــدم فیهــا الظروف أفــ

 .وتدني مســــتو�ات الصــــحة والتعل�م ،دول ��ثر فیها الفقر ،االقتصــــاد�ة المناســــ�ة

و ارتفاع معدالت الجرائم حیث أ ،و حروبأ ،�اس�ةدول تواجه صراعات س �ضاً أ

 وأمن�ة.�سبب مشاكل س�اس�ة  �16.3سبب مشاكل اقتصاد�ة و 83.7سجلت 

ـــــاً أ على صـــــــحة مواطن  قانون�ة لها آثارالغیر الهجرة  نّ أ لىالنتائج إانتهت  �ضــ

ن مراض ســــــــــــار�ة حیأیجة لما �حمله �عض المهاجر�ن من دولة العبور (لیب�ا) نت

لى هنـاجر داخل دولة العبور حیث إنقـاض �الهجرة ترجعهم قوارب اإلفشــــــــــــــلهم 

مراض الســــــــــــار�ة داخل هذه المقار ت الصــــــــــــح�فة في �عض التقار�ر عن األذ�ر 

 المخصصة للمهاجر�ن غیر القانونیین.

ـــــاً أنتائج ال�حث  شـــــــــــــارتأ لكترون�ة تعتمد في اســـــــــــــتقاء �ام اإلجر�دة األ نّ أ �ضــــــــ

ـــادر مختالغیر معلوماتها عن موضــــــــــــــوع الهجرة  لفة من بینهم قانون�ة من مصـــــــــــ

على  �ذلك اعتمدت ،جنب�ةأوصــــــــحف ومجالت  ،ن�اءاألوو�االت  ،المســــــــؤولون 

 الصحفي �اتب التقر�ر. الصح�فة بذ�ر همالإ المحرر في �عض التقار�ر مع 
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الهجرة تؤثر �شــــ�ل ســــلبي  نّ إوفي الختام �م�ن القول من خالل الجزء التطب�قي 

     �طــال�ــا إاألورو��ــة وعلى وجــه الخصــــــــــــــوص  الــدول في عالقــة لیب�ــا �غیرهــا من

 .دولة ال �م�نها مراق�ة حدودها �الش�ل الفاعل لیب�ا عّدتحیث 

   توص�ات ال�حث 

 :�ما �أتيتوصي ال�احثة 

فعیل بتو الس�اس�ة أ ،ضرورة اهتمام المسؤولون سواء في العمل�ة التعل�م�ة -1

تزو�د المدن �الم�اتب  �ضاً أ .قمار الصناع�ةاأل عبر اإلنترنتدور ش��ات 

ل�حاث في مدینة سرت انقطاع جم�ع حیث واجهت ال�احثة �غیرها من ا ؛المتنقلة

 .لفترات طو�لة جداً  نترنتاإلنواع االتصاالت وش��ات أ

ــــــتفیدین بجعلهم یبذلون جهداً  �بیراً  رشـــــــ�ف�ة حافزاً الخدمات األ دّ تع -2  كبرأ للمسـ

عن الصــحف  ال�احثة المســؤولینلذا توصــي  ؛للق�ام �مختلف الدراســات وال�حوث

ـــافة الخدمات  ،تصــــــــــم�م مواقع الصــــــــــحففي لكترون�ة اللیب�ة �االهتمام اإل وٕاضـــــــ

 جراء دراسات تحلیل�ة للظواهر العلم�ة.إرش�ف�ة لمساعدة ال�حاث في اإل

في توظیف وســـائل  نترنتاإلرون�ة االســـتفادة من فاعل�ة لكتعلى الصـــحف اإل-3

 الورق�ة.وتخرج من قیود الصحافة  ،برازاإل

ـــــاص في المجاالت الســـــــــ�اســـــــــ�ة على ذو�  -4 والصـــــــــح�ة  ،والقانون�ة ،االختصــــ

د�م وتق ،�عادها المختلفةأة تدرس هذه الظاهرة �لم��ضــــــــــــــرورة تنظ�م مؤتمرات ع

  وآثارها على المجتمع والدولة عامة. س�ابهاأالحلول العلم�ة والوقوف على 
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 والمراجع الهوامش                               

1 - https//www.noonpost.com/content/37542 

، عالم الكتب، القاهرة، �1، م�ةعالاإل ال�حث العلمي في الدراســـــات ،محمد عبد الحمید - 2

  .70ص

 ،رة التعل�م العالي وال�حث العلميوزا ،طرق ال�حث االجتماعي ،ر مجید حمید العنابيجب -3

 . 57ص، 1991،الموصل، دار الكتب للط�اعة والنشر ،جامعة الموصل

 ،لعر��ة للتر��ة والثقافة والعلومالمنظمة ا ،ســاســيالمعجم العر�ي األ ،حمد العابد وآخرون أ -4

  .858ص، د.م

ترتیب القاموس المح�� على طر�قة المصـــــــ�اح المنیر وأســـــــاس  ،حمد الزاو� أالطاهر  -5

  .2404ص، 3ج، دار الف�ر، �3، ال�الغة

دراسة تحلیل�ة لیومتي النصر  ،قصىاأل النتفاضةالمعالجة الصحف�ة  ،هند عزوز -6

 على الرا��: للثقافة متاحمؤسسة فلسطین  ،والشروق الیومي

http://www.thaqafa.org/site/pages/oldimages/pdf_files/mo3aljas7fyaentfada  

، جامعة القاهرة ،عالم�ل�ة اإل، �2، عالمســــــس العلم�ة لنظر�ات اإلاأل ،جیهان رشــــــــــتي -7

  .152ص، 1978مارس

المصــر�ة  ، الدارالمواقعلكترون�ة دراسـات تفاعل�ة وتصـم�م الصـحافة اإل  ،درو�ش الل�ان -8

  .41ص، 2005، اللبنان�ة

، 1961مجمع اللغة العر��ة  ،القاهرة ،الجزء الثاني ،المعجم الوســ�� ،مجمع اللغة العر��ة-9

  . 982ص 

فبرایر  20، نسخة محفوظة ،المعرفة على الجز�رة نت ،ظاهرة الهجرة غیر الشرع�ة -10

 متاح على الرا�� اآلتي 2012

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/05/2015511105445305355.html 

  

تحلیل ، معالجة الصــحافة الوطن�ة لظاهرة الهجرة غیر الشــرع�ة في الجزائر ،قدة حمزة -11

 ،عنا�ة ،جامعة �اجي مختار ،رة التعل�م العالي وال�حث العلميوزا، محتو� لعینة من الصــحف
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 رســالةمقدمة لنیل  واالتصــال،عالم قســم علم اإل - نســان�ة واالجتماع�ةداب والعلوم اإل�ل�ة اآل

  .2011-2010ة، غیر منشور  الماجستیر

 ،اتجاهات الصحافة الحز��ة في العراق نحو الهجرة والتهجیر ،العز�ز العاني بتول عبد -12

جامعة  ،منشــــورة غیر رســــالة ماجســــتیر )دار الســــالم ،العدالة(�غداد دراســــة تحلیل�ة لصــــحف 

  .2008، م الصحافةقس ،عالم�ل�ة اإل -، �غداد

دراســــــة  ،الهجرة غیر الشــــرع�ة �المجتمع اللیبي ،هللا المصــــــراتي حمد عبدأهللا  د. عبد -13

ــــــــرعیین �مر�ز قنفودة  بنغــاز�، المجلــة  �مــدینــة،اجتمــاع�ــة میــدان�ــة على المهــاجر�ن غیر الشــــــ

  .2014، أبر�ل 59، العدد30العر��ة للدراسات األمن�ة والتدر�ب، المجلد 

ــین جوان،  -14 ــــــــ ــــــــــفواني، وحســ  ،وطب�عتهاالهجرة إلى لیب�ا أنماطها واتجاهاتها عمران الصــ

 -م�ة الدراســـات العل�ا طرابلس�كادأ�ات الهجرة في لیب�ا المقامة في شـــ�الإلى ندوة إ�حث مقدم 

  .2009-3-1لیب�ا 

 ،الهجرة غیر المشروعة والجر�مة ،�اسر عوض الكر�م الم�اركو  ،عثمان الحسن محمد -15

  .2008، من�ةجامعة نایف العر��ة للعلوم األ ،ضالر�ا ،دراسة منشورة

اتجاهات الشـــــــــ�اب المصـــــــــر� حول الهجرة غیر  ،الرحمنماجدة عبد  ،برونو بوداك -16

  .2006، القاهرة، عالم�ة للهجرةتقر�ر اللجنة اإل ،الشرع�ة

 - طر الخبر�ة لقض�ة الهجرة المصر�ة غیر الشرع�ةاأل ،حمدأسماح جمال محمد  -17

 �م�ن االطالع على هذه الدراسة عبر  ،دراسة تحلیل�ة لعینة من الصحف المصر�ة

https://platform.almanhal.com/Files/2/82821#  

خ�ار�ة دراســة الهجرة غیر الشــرع�ة من خالل مواقع الفضــائ�ات اإل ،ســـماعیل شـــرقيإ -18

،العدد 6 والصــحافة، المجلدمجلة االتصــال  ،نتوالعر��ة  24تحلیل�ة مقارنة لموقعي فرانس 

  .44-29،ص 2019، 02

نسان الهجرة غیر الشرع�ة بین القانون الدولي لحقوق اإل  ،محمد بلعید م�الد الساحلي -19

ـــــــــالة لنیل درجة الد�توراه ،ومبدأ ســـــــــ�ادة الدولة جامعة عین  ،�ل�ة الحقوق  ،في الحقوق  رســـــ

  .2015، شمس
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 الصحافة العراق�ة من ظاهرة هجرة الكفاءات العلم�ة الوطن�ة مواقف، فراس نع�م عمار -20

�ل�ة  ،جامعة �غداد ،رســــالة ماجســــتیر منشــــورة ،دراســـة تحلیل�ة لجر�دتي الزمان والصـــ�اح -

  .2009، قسم الصحافة ،عالماإل

طفال المهاجر�ن غیر المشــــ�الت النفســــ�ة لأل ،م�ســــــوم لیلى .أو  ،عر�س نصــــــر الدین -21

المجلة الدول�ة للدراســـات التر�و�ة  ،ع�اد�ة لحالة �مدینة تلمســان الجزائردراســة  -الشــرعیین

مقراطي المر�ز الد�“فصـــــل�ة دول�ة محّ�مة تصـــــدر عن  ،2018، نوفمبر 03العدد  ،والنفســـــ�ة

  .155-145، برلین، ألمان�ا، ص ص ”العر�ي


