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الملخص:
تكمن أهمية الدراسة في كونها تتناول األطر الخبرية للتناول اإلعالمي
الزمة الهجرة غير القانونية في ليبيا وتأثيرها على اوروبا  ،تعتبر هذه الدراسة

من الدراسات الوصفية التحليلية التي اعتمدت على منهج المسح وأسلوب

تحليل المضمون ،اعتمد الباحث في هذه الدراسة على العينة العشوائية المنتظمة
وشملت األخبار والتقارير الخبرية التي تم تداولها في الموقع اإللكتروني لقناة

العربية الفضائية  www.alarabiya.netحيث بلغت()108خبر  ،و التي
نشرت خالل الفترة الزمنية المحددة من  2015/3/15الى 2020/10/22م

كعينة زمنية لهذه الدراسة ،كما شملت األخبار والتقارير الخبرية التي تم تداولها
في الموقع اإللكتروني لقناة DWااللمانية الفضائية https://www.dw.com

حيث بلغت( )103خبر و التي نشرت خالل الفترة الزمنية المحددة من
 2015/4/27الى 2020/10/29م كعينة زمنية لهذه الدراسة،اعتمدالباحث
على أداة تحليل المضمون

أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة:

 .1أن اكثر الجهات المسئولة عن تفاقم أزمة الهجرة غير القانونية بالموقع
اإللكتروني لقناة DWااللمانية الفضائية كان ميلشيات مسلحة بنسبة
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 يليها،%19.3  يليها البطالة في البلد االصلي للمهاجر بنسبة،%23.1

. %16.3 الصراع السياسي والعسكري الليبي بنسبة

 أن أكثر الجهات المسئولة عن تفاقم أزمة الهجرة غير القانونية بالموقع.2
اإللكتروني لقناة العربية الفضائية كان مهربو البشر في ليبيا بنسبة
.%24.2  يليها المجموعات المسلحة بنسبة،%29.2
 المواقع-أزمة الهجرة غير القانونية-  االطر الخبرية:الكلمات المفتاحية

القنوات الفضائية اإلخبارية-االلكترونية

Abstract:
The expert frames for illegal immigration in electronic
sites for satellite channels
"Arab Net and DW German model"
Abdullah Muhammad Abdullah Atbigah
The importance of the study lies in being addressing the information
frameworks for informal migration in Libya and its impact on Europe,
this study is an analytical described studies adopted on the survey
approach and content analysis. The researcher adopted this study on
regular random sample included news and reports Trading at Al
Arabiya satellite channel www.alabiya.net, with 108 news, published
during the period specified from 15/3/2015 to 22/10/2020 m at a time
sample of this study, and included news and reports Trading at DW
German Space Channel website https://www.dw.com. Content
The most important findings of the study:
.1The most responsible for the aggravation of the illegal immigration
crisis of the German DW satellite channel was 23.1%, followed by
unemployment in the original country of migrants by 19.3%, followed
by 16.3% political and military conflict.
.2The most responsible for the aggravation of an illegal immigration
crisis of the Arabic satellite channel was 29.2%, followed by the
armed groups by 24.2%.
Keywords: Expert Frames - Illegal Immigration Crisis - Websites Space channels News
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مقدمة:

تعد أزمة الهجرة غير القانونية ظاهرة عالمية بامتياز ،وليست قاصرة على

الشرق األوسط ،أو الدول العربية ،فهي منتشرة في الدول المتقدمة كالواليات
المتحدة واالتحاد األوروبي أو في الدول النامية بآسيا كدول الخليج ودول

المشرق العربي ،وفي أميركا الالتينية ،وفي أفريقيا حيث الحدود الموروثة عن
االستعمار التي ال تشكل حواجز عازلة وخاصة في بعض الدول مثل ساحل

العاج وأفريقيا الجنوبية ونيجيريا ،ولكن هذه الظاهرة اكتست أهمية بالغة في

منطقة المغرب العربي وحوض البحر األبيض المتوسط نظ ار الهتمام وسائل

اإلعالم بها (.)1

حيث اشارت وكالة حماية الحدود األوروبية (فرونتيكس) في  4يناير /كانون

الثاني  2019إن تقديراتها تشير إلى أن  150ألف شخص دخلوا الدول

األعضاء في االتحاد األوروبي في رحالت هجرة غير قانونية في عام 2018

وهو أقل عدد يصل إلى دول االتحاد األوروبي منذ خمس سنوات وأقل بكثير

من عام  2015عندما بلغ عدد المهاجرين ذروته بأكثر من مليون مهاجر

(.)2

مشكلة الدراسة:

ظهرت على السطح في ليبيا خالل السنوات الماضية مشكلة الهجرة غير

القانونية إلى أوروبا وباألخص إلى السواحل اإليطالية ،حيث تقدر السلطات في
إيطاليا العدد المؤهل لمثل هذا النوع من الهجرة من ليبيا وحدها بـ1.5

مليون مهاجر ،معظمهم من دول الشمال األفريقي فضال عن الدول األفريقية
األخرى السيما من الصومال وإريتريا وتشاد وإثيوبيا
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فقد شهدت ليبيا منذ احداث  2011تزايدا ملحوظ في عدد المهاجرين غير
القانونيين سواء المتواجدين داخل ليبيا او المغادرين عبر شواطئها للدول

االوروبية عبر قوارب الهجرة غير القانونية  ،ويتزايد عدد المهاجرين كل سنة

في ظل وجود عصابات الهجرة المستفيدة من تفاقم هذه االزمة وفي ظل انقسام
سياسي  ،ومن خالل ذلك قامت وسائل االعالم الرقمي ومن ضمنها المواقع

االلكترونية بتغطية ازمة الهجرة غير القانونية  ،وكثي ار ما تتناول المواقع

االلكترونية للقنوات الفضائية االخبارية هذه الظاهرة سواء من ناحية االخبار او

التقارير اومن خالل المناقشة المتعمقة بالتحليل الزمة الهجرة غير القانونية
لذلك جاءت مشكلة الدراسة في التساؤل التالي  :االطر الخبرية الزمة الهجرة
غير القانونية في المواقع االلكترونية للقنوات الفضائية االخبارية ؟
أهمية الدراسة :تكمن أهمية الدراسة في:

أ .التعرف على أنواع الصور والرسوم المصاحبة للمواد الخبرية وظفتها المواقع
االلكترونية لقناتي العربية وDWااللمانية الناطقة العربية في تغطية أزمة
الهجرة غير القانونية.

ب .التعرف على الجهة المسئولة عن تفاقم الهجرة غير القانونية حسب بالمواقع
االلكترونية لقناتي العربية وDWااللمانية الناطقة العربية.

ج .التعرف على المصادر التي اعتمدت عليها المواقع االلكترونية لقناتي
العربية وDWااللمانية الناطقة العربية في تغطيتها ألزمة الهجرة غير
القانونية.

د .التعرف على اطر االسباب ألزمة الهجرة غير القانونية حسب بالمواقع
االلكترونية لقناتي العربية وDWااللمانية الناطقة العربية.

ه .التعرف على أطر الحلول ألزمة الهجرة غير القانونية حسب بالمواقع
االلكترونية لقناتي العربية وDWااللمانية الناطقة العربي.
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أهداف الدراسة :يكمن الهدف الرئيسي في الدراسة التعرف على األطر الخبرية

للتناول اإلعالمي الزمة الهجرة غير القانونية في لمواقع االلكترونية للقنوات
الفضائية االخبارية العربية واالجنبية الناطقة بالعربية ومن خالله تندرج مجموعة
من االهداف الفرعية تتمثل في:

أ .التعرف على أنواع الصور والرسوم المصاحبة للمواد الخبرية وظفتها المواقع
االلكترونية لقناتي العربية وDWااللمانية الناطقة العربية في تغطية أزمة

الهجرة غير القانونية.

ب .التعرف على الجهة المسئولة عن تفاقم الهجرة غير القانونية حسب بالمواقع
االلكترونية لقناتي العربية وDWااللمانية الناطقة العربية.

ج .التعرف على المصادر التي اعتمدت عليها المواقع االلكترونية لقناتي
العربية وDWااللمانية الناطقة العربية في تغطيتها ألزمة الهجرة غير
القانونية.

د .التعرف على اطر االسباب ألزمة الهجرة غير القانونية حسب بالمواقع
االلكترونية لقناتي العربية وDWااللمانية الناطقة العربية.

ه .التعرف على أطر الحلول ألزمة الهجرة غير القانونية حسب بالمواقع
االلكترونية لقناتي العربية وDWااللمانية الناطقة العربي.

تساؤالت الدراسة:

سعت هذه الدراسة لإلجابة على التساؤل الرئيسي :ماهي االطر الخبرية الزمة
الهجرة غير القانونية في المواقع االلكترونية للقنوات الفضائية االخبارية؟
وتتفرع من خالل مجموعة من التساؤالت الفرعية أهمها:
أ .ما أنواع الصور والرسوم المصاحبة للمواد الخبرية وظفتها المواقع

االلكترونية لقناتي العربية وDWااللمانية الناطقة العربية في تغطية أزمة

الهجرة غير القانونية؟
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ب .من هي الجهات المسئولة عن تفاقم الهجرة غير القانونية حسب بالمواقع
االلكترونية لقناتي العربية وDWااللمانية الناطقة العربية؟

ج .ما المصادر التي اعتمدت عليها المواقع االلكترونية لقناتي العربية
وDWااللمانية الناطقة العربية في تغطيتها ألزمة الهجرة غير القانونية؟

د .ما اطر االسباب ألزمة الهجرة غير القانونية حسب بالمواقع االلكترونية
لقناتي العربية وDWااللمانية الناطقة العربية؟

ه .ما أطر الحلول ألزمة الهجرة غير القانونية حسب بالمواقع االلكترونية
لقناتي العربية وDWااللمانية الناطقة بالعربية؟
مفاهيم الدراسة :هناك مجموعة من المفاهيم الواردة بمشكلة الدراسة والتي رأى

الباحث ضرورة تعريفها إال وهي:

أ .الهجرة غير القانونية :هي قيام شخص ال يحمل جنسية الدولة أو غير

المرخص له باإلقامة فيها بالتسلل إلى الدولة عبر حدوها البحرية والبرية أو

الجوية أو دخول الدولة عبر منافذها الشرعية بوثائق وتأشيرات مزورة

()4

ب .الموقع االلكتروني قناة العربية:

انشئ موقع العربية نت " www.alarabiya.netفي  21فبراير  ،2004بعد
عملية تخطيط بدأت مع إطالق قناة العربية في مارس  ،2003ليصبح واجهة

القناة على اإلنترنت ،ووجهة المشاهد للحصول على تفاصيل أكثر للموضوعات

والتقارير والصور ومتابعتها في عام  2009بدأت عملية تكامل بين شاشة
العربية والموقع نقلته إلى موقع متلفز لما تقدمه الشاشة من لقاءات وأخبار

وبرامج (. )5

ج .قناة  DWااللمانية:

دويتشه فيله تنقل صورة شاملة عن ألمانيا للعالم ،وتضم وجهات النظر األلمانية

وغيرها بطريقة مستقلة صحفياً ،وبذلك تشجع التفاهم بين الثقافات والشعوب،
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تعنى بالمعلومات المتعمقة والموثوقة ب  30لغة ،تبث باللغات اإلنجليزية
واأللمانية واإلسبانية والعربية ،تعمل على مدار  24ساعة ومتاحة في كل مكان

تقر ًيبا في العالم (. )6
الدراسات السابقة :تعطي الدراسات السابقة واالضطالع عليها الباحث القدرة
على معرفة اغلب ما يحيط بمشكلة الدراسة موضوع البحث لذلك تعتبر هذه

الخطوة ضرورية في أي بحث علمي لعرفة النتاج العلمي المرتبط بمشكلة
الدراسة.

 .1بشرى داود سبع السنجري (. )7(" :)2020

يسعى هذا البحث إلى الكشف عن عالقة القنوات التلفزيونية الفضائية

العراقية بتنمية ثقافة الهجرة غير الشرعية لدى الشباب الجامعي ،ومدى اسهام
هذه القنوات في تشكيل الصور السلبية أو اإليجابية عن الهجرة خارج البالد،

وقد اعتمد البحث على منهج المسح الميداني ،واالستبانة كأداة لجمع البيانات
والتي وزعت على عينة قصديه من الشباب الجامعي وبلغ حجم العينة ()100

مفردة من الذكور واإلناث  ،وتوصل البحث الى جملة من النتائج من أهمها

:تشكل القنوات الفضائية العراقية أداة مهمة وفعالة في توعية و تثقيف الرأي
العام بتداعيات ظاهرة الهجرة و تأثيرها في الفرد و المجتمع على حد سواء،

احتلت قناة الشرقية المرتبة األولى بين القنوات العراقية األكثر تأثي ار في تنمية

ثقافة الهجرة بنسبة () % 45وتلتها قناة السومرية بنسبة ،%27.5تدل هذه
النتائج إن بعض وسائل اإلعالم هي المحرضة الرئيسة للشباب على الهجرة
غير الشرعية ،إذ تبث سمومها عبر منابرها الفضائية وتطالب الشباب الذي

يعاني من ويالت الفقر والبطالة والجوع والظلم الواقع عليه من ترك البلد

والهجرة هربا من الواقع المرير الذي يعاني منه معظم الشعب العراقي
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للحكومات واالتحاد األوروبي ومعارضة الهجرة.
2. David De Coninck&Koen Matthijs&Marlies Debrael&Rozane
De Cock&Leen d'Haenens )2019):(8 .

تهدف هذه الدراسة في كيفية ارتباط تكوين األسر المعيشية واستهالك وسائل
اإلعالم اإلخبارية وثقتها بالمواقف تجاه مجموعتين من األقليات) المهاجرون

والالجئون (في عينة تمثيلية من السكان البالغين عددهم بلغت  6000مفردة

في بلجيكا والسويد وفرنسا وهولندا ،نجد أن السويديين يحملون أكثر المواقف

اإليجابية تجاه كال المجموعتين ،في حين أن الفرنسيين هم األكثر سلبية،

أيضا دليل على أن
البلجيكيون والهولنديون يحملون مواقف معتدلة .هناك ً
المواقف تجاه الالجئين أكثر سلبية من المواقف تجاه المهاجرين في السويد
وفرنسا.

 .3صالح غازي اسماعيل حاجي (:)2018

(. )9

تبحث هذه الدراسة في التعرف على طبيعة المعالجة الصحفية التي اعتمدتها

الصحف العراقية محل الدراسة (الصباح ،المشرق ،طريق الشعب) في تغطيتها

لقضية الهجرة غير الشرعية عن طريق تحليل موضوعات الهجرة غير الشرعية
بأنواعها الصحفية المتعددة وتشخيص انواعها وتحديد أطرها واتجاهاتها.

وقد توصلت الدراسة الى جملة من االستنتاجات من أبرزها :ان المعالجة

الصحفية لقضية الهجرة غير الشرعية في الصحف العراقية محل الدراسة

وضعت في إطار محدد أكثر من وضعها بإطار عام بسبب تركيزها على زاوية

محددة من هذه الموضوعات وهو ما افرزه المسح التحليلي لطبيعة األطر التي
تضمنتها المعالجة الصحفية ،وان أبرز القراءات التي تضمنتها المعالجة

الصحفية لقضية الهجرة غير الشرعية في الصحف العراقية محل الدراسة والتي
وضعتها في أطر محددة هي (االجتماعية واألمنية والسياسية) أكثر من

القراءات األخرى ،وانحصرت المعالجة الصحفية لقضية الهجرة غير الشرعية
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في الصحف العراقية محل الدراسة بالدرجة األولى بالبعدين المحلي والعالمي

من حيث تقارب نسبتهما ،يليها البعد العربي واالقليمي ،وهو ما أفرزته نتائج
المسح التحليلي لجغرافية المعالجة الصحفية.
 .4ايمان خزاري وحيزية لعجال (:)2017

(. )10

جاءت هذه الدراسة بهدف الكشف عن مدى اهتمام صحيفة الشروق اليومي

لظاهرة الهجرة الغير شرعية وطبيعة معالجتها لهذا الموضوع ،وذلك باتباع
اإلجراءات المنهجية من اإلشكالية والتساؤالت وأدوات الدراسة من خالل عينة

من الجريدة المدروسة في فترة زمنية من جوان إلى سبتمبر  ،2016الذي تكثر
فيه هذه الظاهرة .بعد تصميم االستمارة ،واستخدام تقنية تحليل المضمون،
توصلت هذه الدراسة إلى نتائج مهمة :بينت طبيعة معالجة الشروق اليومي

للظاهرة ،ومن خالل عناصر المضمون بينت أهم أنواع الهجرة ،أسبابها،
وعواملها والحلول المقترحة ،االهتمام باألنواع الصحفية بعينها كالخبر والمقال

لتحقيق وظائف اإلعالم واإلخبار ،وتجاهل أنواع صحفية أخرى يعد خلال في

تحقيق الجريدة لوظائفها داخل النظام االجتماعي العام المتمثل في المجتمع

الجزائري.

 .5حسين سالم عمرو مسعود (. )11( :)2017

هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية تغطية الصحف موضوع الدراسة لقضية

الهجرة غير الشرعية ورصد أهم األطر االعالمية التي استخدمتها صحف

الدراسة في تناولها لقضية الهجرة غير الشرعية  ،وتعتبر الدراسة من الدراسات
الوصفية حيث اعتمدت على منهج المسح اإلعالمي ،ويتمثل مجتمع الدراسة
فى الصحف الليبية الحكومية والخاصة والحزبية وعينة الدراسة االعداد الصادرة
من صحيفة (فبراير حكومية) و صحيفة (برنيق خاصة) وصحيفة (ليبيا الجديدة
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حزبية) في الفترة من 2014\10\20الى  ، 2015\10\20واستخدمت الدراسة

اداة استمارة تحليل المضمون ،وكان من اهم نتائجها سيطرت البعد السياسي
واألمني على ابعاد قضية الهجرة غير الشرعية في الصحف محل الدراسة،
وغلبت االتجاه المعارض في المادة المنشورة في الصحف محل الدراسة أحتل

المرتبة االولى حيث كانت معظم االخبار ترفض ظاهرة الهجرة غير الشرعية و
تنوع األطر اإلعالمية في إطار األسباب المؤدية للهجرة وكانت في مقدمة هذه

األسباب هي البطالة والبحث عن العمل ،و تنوعت أيضا أطر المسئولية في

الصحف الثالثة وكان أطار المهاجر نفسه هو المسئول وهذا منطقي جدا
العتبار ان اوطانهم هي المسئولة عنهم بالدرجة االولى وهذا االتجاه يضع

الحل الجذري للقضية من وجهة نظر صحف الدراسة.
التعليق على الدراسات السابقة:

أ .كل الدراسات العربية توجهت نحو دراسة الهجرة غير القانونية بصفة عامة،
في حين ركزت الدراسات األجنبية على تحليل األطر الخبرية لصورة

المهاجرين لدى مواطني الدول محل الدراسة.

ب .أما بالنسبة لألدوات فقد اتفقت اغلب الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية

في اعتمادها على أداة تحليل المضمون ،وفي كون اغلب الدراسات هي
دراسات وصفية تعتمد على أسلوب تحليل المضمون.

ج .استفاد الباحث من بعض الدراسات السابقة من خالل إعداد استمارة تحليل
األطر الخبرية الخاصة بالدراسة التحليلية.
نوع الدراسة ومنهجها :تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية التي
تعتمد على منهج المسح وأسلوب تحليل المضمون وهو يسعى إلى وصف

المحتوى الظاهر ،والمضمون الصريح للمادة اإلعالمية المراد تحليلها من حيث
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الشكل والمضمون تلبية لالحتياجات البحثية المصاغة في تساؤالت البحث طبقا
للتصنيفات الموضوعية التي يحددها الباحث (.)12

عينة الدراسة :اعتمد الباحث في هذه الدراسة على العينة العشوائية المنتظمة
حيث "تقوم على العشوائية واالنتظام يتم اختيار هذه العينة من اطار يحتوي

على مفردات مجتمع البحث  ،وتعتمد هذه الطريقة على تحديد مسافات متساوية

بين مفردات االطار "( )13؛وشملت األخبار والتقارير الخبرية التي تم تداولها في
الموقع اإللكتروني لقناة العربية

الفضائية  www.alarabiya.netو التي

نشرت خالل الفترة الزمنية المحددة من  2015/3/15الى 2020/10/22م

كعينة زمنية لهذه الدراسة حيث بلغت ( )108خبر ،كما شملت األخبار
والتقارير الخبرية التي تم تداولها في الموقع اإللكتروني لقناة DWااللمانية

الفضائية  https://www.dw.comو التي نشرت خالل الفترة الزمنية
المحددة من  2015/4/27الى 2020/10/29م كعينة زمنية لهذه الدراسة
حيث بلغت ()103خبر .

أداة الدراسة :اعتمدالباحث على أداة تحليل المضمون
اختبار الصدق والتباث:

تم التأكد من صدق االستبانة بعد عرضها على مجموعة من المحكمين

المتخصصين في اإلعالم وعددهم ( ،)5حيث تم صياغة استمارة تحليل االطر

بناء على مالحظاتهم (*) ،أما ثبات استمارة تحليل المضمون قام الباحث بثبات

التحليل من خالل ترميز ( )%10من إجمالي عينة الدراسة التحليلية حيث طبق
الباحث معادلة هولستي التي أظهرت أن معامل الثبات عالي عند 0.94
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 ×2عدد الوحدات المتفق عليها

معامل الثبات = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مجموع وحدات الترميز

33 × 2

معامل الثبات = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ=
35+35

66

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ=0.94
70

نظرية الدراسة :أعتمد الباحث في هذه الدراسة على نظرية تحليل االطار
االعالمي حيث تفترض هذه النظرية على اإلطار بأنه تحديد جوانب معينة

من الواقع يتعلق بحدث ما أو قضية وجعلها أكثر برو از في النص اإلعالمي،

فاألطر اإلعالمية تسهم في بناء اطر الجمهور فيما يتعلق بالموضوع أو

القضية التي يتم إبرازها في المحتوى اإلعالمي ويعني ذلك كما أشار انتمان

إلى أن األطر تنقسم إلى نوعين  ،يتعلق النوع األول بإطار المعالجة اإلعالمية
والتي يتميز بها النص اإلعالمي ،ويشير النوع الثاني إلى األطر التي يتبناها

الجمهور ويكونها تجاه الحدث أو القضية المطروحة في وسائل اإلعالم.

()14

.

نتائج الدراسة التحليلية للتناول االعالمي للهجرة غير القانونية في المواقع
االلكترونية للقنوات الفضائية االخبارية العربية واألجنبية الناطقة بالعربية:
تم تحديد وحدة التحليل وفئات التحليل للدراسة الحالية على النحو التالي:

أوال :وحدة التحليل :اعتمدت الدراسة على وحدة الموضوع حيث تعد األنسب

لهذه الدراسة.

ثانياً :فئات تحليل األطر الخبرية :اشتملت الدراسة التحليلية على عدة فئات،
جاءت على النحو التالي:

فئة جوانب التركيز :يقصد بها الباحث األطر الخبرية التي اهتمت بمختلف

جوانب مشكلة الدراسة بالموقع اإللكتروني لقناة روسيا اليوم وتشمل:
20
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أطر الجهة المسئولة :يقصد بها الباحث الجهات او االفراد المساهمين في

تفاقم أزمة الهجرة غير القانونية بالمواقع االلكترونية لقناتي العربية

وDWااللمانية الناطقة العربية.

أطر الحلول :يقصد بها الباحث الحلول التي وردت بالمواقع االلكترونية لقناتي
العربية وDWااللمانية الناطقة العربية لحل ازمة الهجرة غير القانونية.

أطر األسباب :يقصد بها الباحث أسباب زيادة ازمة الهجرة غير القانونية وفقاً
لما ورد بالمواقع االلكترونية لقناتي العربية وDWااللمانية الناطقة العربية.
فئة آليات وأدوات التأطير المستخدمة وتشمل:

المصادر التي اعتمدت عليها مواقع الدراسة :يقصد بها الباحث مكان ورود
المادة الخبرية التي ذكرت بالمواقع االلكترونية لقناتي العربية وDWااللمانية

الناطقة العربية.

أنواع الصور والرسوم :وتشمل ثالث فئات صور شخصية وصور خبرية ورسوم
توضيحية.

جدول رقم ( )1أنواع الصور والرسوم المصاحبة للمواد الخبرية التي وظفتها المواقع

االلكترونية لقناتي العربية وDWااللمانية الناطقة العربية في تغطية أزمة الهجرة غير
القانونية

الموقع االلكتروني

أنواع الصور والرسوم

قناة العربية

قناة  dwااللمانية

ك

%

صور خبرية

61

84 56.6

81.5

صور شخصية

28

13 25.9

12.7

رسوم توضيحية

19

6 17.5

5.8

المجموع

108

21

100

ك

103

%

100
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يتضح من بيانات الجدول السابق أن الصور الخبرية هي األكثر استخداماً
كوسائل لإليضاح مصاحبة للمواد الخبرية المنشورة بالموقع اإللكتروني لقناة

العربية

الفضائية التي تناولت أزمة الهجرة غير القانونية بنسبة ،%56.6

وبالموقع االلكتروني لقناة قناة  dwااللمانية بنسبة  ،%81.5يليها الصور
الشخصية بنسبة  %25.9بالموقع اإللكتروني لقناة العربية الفضائية ،%،

وبالموقع االلكتروني لقناة قناة  dwااللمانية بنسبة  ،%12.7و وأخي ار جاءت

الرسوم التوضيحية بنسبة  %17.5بالموقع اإللكتروني لقناة العربية الفضائية

التي تناولت قضية الهجرة غير القانونية  ،بنسبة  %5.8وبالموقع االلكتروني

لقناة قناة  dwااللمانية ،ويرجع الباحث السبب الى قدرة الصور الخبرية في
اقناع المتصفحين للمواقع االلكترونية في ايصال الفكرة المصاحبة للخبر.
جدول ()2

جدول ( )2يبين شكل المادة الخبرية التي تناولت الهجرة غير القانونية المواقع االلكترونية
لقناتي العربية وDWااللمانية الناطقة العربية

الموقع االلكتروني

شكل المادة الخبرية

قناة العربية
ك

%

قناة  dwااللمانية
ك

%

تقرير

49

45.4

31

30.1

خبر

59

54.6

72

69.9

المجموع

108

100

103

100

يتضح من بيانات الجدول السابق أن الخبر كان الشكل األكثر استخداماً في

المادة الخبرية التي تناولت أزمة الهجرة غير القانونية بالموقع اإللكتروني لقناة
العربية الفضائية بنسبة  ،%54.6وبالموقع االلكتروني لقناة قناة  dwااللمانية
بنسبة  ،%69.9بينما جاء التقرير اإلخباري األقل استخداماً بنسبة %45.4
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بالموقع اإللكتروني لقناة العربية الفضائية ،وبالموقع االلكتروني لقناة قناة dw

االلمانية بنسبة .%30.1

جدول رقم ( )3يبين أطر القيم الهجرة غير القانونية بالموقع االلكتروني لقناة العربية
ك

اطر القيم

%

توحيد المؤسسات العسكرية واألمنية

36

28.3

دعم للمصالحة الوطنية الليبية.

23

18.1

دعم جهود الحوار الليبي برعاية االمم المتحدة

21

16.5

توقيع اتفاقات مثيرة للجدل مع ليبيا حول الهجرة

14

11.1

دعم تفعيل المؤسسات االمنية

14

11.1

توعية المواطنين بمخاطر الهجرة غير النظامية.

12

9.4

احترام قوانين الدول التي تتم اليها الهجرة

07

5.5

127

االجمالي

100

يتضح من بيانات الجدول السابق أن اكثر اطر القيم استخداماً في المادة

الخبرية التي تناولت أزمة الهجرة غير القانونية بالموقع اإللكتروني لقناة العربية
الفضائية كان توحيد المؤسسات العسكرية واألمنية بنسبة ، ، %28.3يليها دعم

للمصالحة الوطنية الليبية بنسبة ، %18.1يليها دعم جهود الحوار الليبي
برعاية االمم المتحدة بنسبة ، %16.5يليها وبنفس النسبة توقيع اتفاقات مثيرة

للجدل مع ليبيا حول الهجرة و دعم تفعيل المؤسسات االمنية بنسبة %11.1
،وجاء اخي ار احترام قوانين الدول التي تتم اليها الهجرة بنسبة  ، %5.5ويرجع
الباحث السبب الى دعوة المجتمع الدولي لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية
العسكرية واالمنية لكي يتم مكافحة الهجرة غير القانونية.
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جدول رقم ( )4يبين الجهات المسئولة عن تفاقم الهجرة غير القانونية بالموقع االلكتروني
لقناة العربية

الجهة المسئولة

%

ك

مهربو البشر في ليبيا

41

29.2

المجموعات المسلحة

34

24.2

الفيسبوك

23

16.4

عصابات الجريمة المنظمة

19

13.4

قائد حرس السواحل بمدينة الزاوية

07

4.9

أحمد الدباشي

06

4.2

مصعب بوقرين

04

2.8

عبد الرحمن الميالدي

04

2.8

محمد كشالف

03

2.1

141

االجمالي

100

يتضح من بيانات الجدول السابق أن اكثر الجهات المسئولة عن تفاقم أزمة

الهجرة غير القانونية بالموقع اإللكتروني لقناة العربية الفضائية كان مهربو

البشر في ليبيا بنسبة  ،%29.2يليها المجموعات المسلحة بنسبة %24.2

،يليها الفيسبوك بنسبة %16.4

،يليها عصابات الجريمة المنظمة بنسبة

 ، %13.4وجاء اخي ار محمد كشالف بنسبة  ، %2.1ويرجع الباحث السبب

الى أن ليبيا أصبحت مصدر ربح مادي كبير للعصابات الخاصة بالهجرة
وبالتالي وجودها هو السبب الرئيسي في تفاقم االزمة .
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الجدول رقم ( )5المصادر التي اعتمد عليها الموقع االلكتروني لقناة العربية في تغطيته
ال زمة الهجرة غير القانونية

المصادر التي اعتمد عليها الموقع االلكتروني لقناة العربية

%

ك

رئيس المنظمة األوروبية لمراقبة الحدود فرونتكس

21

21

و ازرة الخارجية المصرية

13

13

رئيس الحكومة الليبية فايز السراج

09

9

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

09

9

المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني.

09

9

وزيرة الدفاع اإليطالية.

07

7

المنظمة الدولية للهجرة

06

6

وزيرة خارجية االتحاد االوروبي فيديريكا موغيريبي

05

5

قوات حرس الحدود المصرية

04

4

المندوبة الدائمة للواليات المتحدة لدى األمم المتحدة.

04

4

سفير ليبيا في األمم المتحدة

03

3

مسؤول أمني رفيع بخفر السواحل الليبية

02

2

القائم باألعمال الليبي بالخرطوم

02

2

مديرية أمن منفذ مساعد الليبي.

02

2

رئيس المكتب المحلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

02

2

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

02

2

االجمالي

100

100

يتضح من بيانات الجدول السابق أن رئيس المنظمة األوروبية لمراقبة

الحدود فرونتكس هو المصدر األكثر اعتماداً للمواد الخبرية المنشورة بنسبة

 %21بالموقع اإللكتروني لقناة العربية الفضائية التي تناولت أزمة الهجرة غير

القانونية  ،يليها و ازرة الخارجية المصرية بنسبة  ،%13يليها وبنفس النسبة
25

االطر الخبرية الزمة الهجرة غير القانونية في المواقع االلكترونية للقنوات الفضائية االخبارية "

رئيس الحكومة الليبية فايز السراج و جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية و

المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني بنسبة  ،%9يليها وزيرة الدفاع اإليطالية
بنسبة  ،%7يليها المنظمة الدولية للهجرة بنسبة  ،%6يليها وزيرة خارجية

االتحاد االوروبي فيديريكا موغيريبي بنسبة  ،%5يليها وبنفس النسبة قوات
حرس الحدود المصرية و المندوبة الدائمة للواليات المتحدة لدى األمم المتحدة
بنسبة  ،%4وأخي اًر وبنفس النسبة %2جاءت مسؤول أمني رفيع بخفر السواحل

الليبية و القائم باألعمال الليبي بالخرطوم و مديرية أمن منفذ مساعد الليبي و
رئيس المكتب المحلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية و رئيس الوزراء المجري

فيكتور أوربان هي المصادر األقل اعتماداً للمواد الخبرية المنشورة بالموقع
اإللكتروني لقناة العربية الفضائية التي تناولت قضية الهجرة غير القانونية.

جدول رقم ( )6يبين اطر االسباب ال زمة الهجرة غير القانونية بالموقع االلكتروني لقناة
العربية
ك

اطر االسباب

%

كون ليبيا بلد عبور للهجرة غير الشرعية.

34

20.3

ضيق الحال وصعوبة العثور على فرصة عمل.

23

13.7

الفوضى األمنية الناتجة عن النزاع العسكري.

17

10.1

الوضع األمني المتردي بليبيا.

16

9.58

اإلمكانات المحدودة لقوات خفر السواحل الليبي.

13

7.78

غياب الدولة في ليبيا

13

7.78

تغلغل عناصر محسوبة على تنظيم" داعش "ضمن

12

7.18

سيطرة مجموعات إرهابية على مناطق جنوب ليبيا

09

5.3

تجارة البشر في ليبيا.

26
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زيادة معدالت البطالة والجريمة في الدول الغربية.

09

5.3

عجز عناصر األمن الليبي في ظل الفوضى األمنية

07

4.19

اعتماد عدد من الدول المجاورة لليبيا لسياسة

06

3.5

مجموعات مسلحة المهاجرين في القيام بأعمال سرقة

06

3.5

تصرفات تجار البشر والعصابات تجاه المهاجرين

02

1.19

التأشيرات.

أو اختطاف األفراد.

167

االجمالي

100

يتضح من بيانات الجدول السابق على أن كون ليبيا بلد عبور للهجرة غير

الشرعية هي

أكثر أطر األسباب الواردة للمواد الخبرية المنشورة بالموقع

اإللكتروني لقناة العربية الفضائية التي تناولت أزمة الهجرة غير القانونية نسبة

 ،%20.3يليها ضيق الحال وصعوبة العثور على فرصة عمل بنسبة
 ،%13.7يليها الفوضى األمنية الناتجة عن النزاع العسكري بنسبة ،%10.1
يليها الوضع األمني المتردي بليبيا بنسبة  ،%9.58يليها وبنفس النسبة

اإلمكانات المحدودة لقوات خفر السواحل الليبي و غياب الدولة في ليبيا بنسبة
 ،%7.78يليها تغلغل عناصر محسوبة على تنظيم" داعش "ضمن تجارة البشر

في ليبيا بنسبة  ،%7.18يليها وبنفس النسبة سيطرة مجموعات إرهابية على
مناطق جنوب ليبيا و زيادة معدالت البطالة والجريمة في الدول الغربية بنسبة

 ،%5.3يليها عجز عناصر األمن الليبي في ظل الفوضى األمنية بنسبة
 ،%4.19واخي اًر تصرفات تجار البشر والعصابات تجاه المهاجرين بنسبة
 ،%1.19ويرجع الباحث السبب الى عدم السيطرة على الحدود وعدم قدرة
المؤسسات السياسية واألمنية على مراقبة الحدود الليبية

27

االطر الخبرية الزمة الهجرة غير القانونية في المواقع االلكترونية للقنوات الفضائية االخبارية "

جدول رقم ( )7يبين أطر الحلول ال زمة الهجرة غير القانونية بالموقع االلكتروني لقناة
العربية

اطر الحلول

%

ك

توحيد المؤسسات العسكرية واألمنية

36

28.3

دعم للمصالحة الوطنية الليبية.

23

18.1

دعم جهود الحوار الليبي برعاية االمم المتحدة

21

16.5

توقيع اتفاقات مثيرة للجدل مع ليبيا حول الهجرة

14

11.1

دعم تفعيل المؤسسات االمنية

14

11.1

توعية المواطنين بمخاطر الهجرة غير النظامية.

12

9.4

احترام قوانين الدول التي تتم اليها الهجرة

07

5.5

127

االجمالي

100

يتضح من بيانات الجدول السابق أن اكثر اطر أطر الحلول لقضية الهجرة

غير القانونية استخداماً في المادة الخبرية التي تناولت أزمة الهجرة غير
القانونية بالموقع اإللكتروني لقناة العربية

الفضائية كان توحيد المؤسسات

العسكرية واألمنية بنسبة ، ، %28.3يليها دعم للمصالحة الوطنية الليبية
بنسبة ، %18.1يليها دعم جهود الحوار الليبي برعاية االمم المتحدة بنسبة

، %16.5يليها وبنفس النسبة توقيع اتفاقات مثيرة للجدل مع ليبيا حول الهجرة
و دعم تفعيل المؤسسات االمنية بنسبة ، %11.1وجاء اخي ار احترام قوانين

الدول التي تتم اليها الهجرة بنسبة . %5.5

28
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جدول رقم ( )8االلكتروني لقناةDWااللمانية
الجهة المسئولة

%

ك

ميلشيات مسلحة

49

23.1

البطالة في البلد االصلي للمهاجر

41

19.3

الصراع السياسي والعسكري الليبي

34

16.3

الحكومات المتنازعة على السلطة في البالد

26

12.3

عدم االستقرار في ليبيا

23

10.8

سيطرة جهات متعددة على مراكز الالجئين

19

8.9

وجود ظاهرة العنصرية

16

7.5

سفينة" سي ووتش"3

04

1.8
212

االجمالي

100

يتضح من بيانات الجدول السابق أن اكثر الجهات المسئولة عن تفاقم

أزمة الهجرة غير القانونية بالموقع اإللكتروني لقناة DWااللمانية الفضائية كان
ميلشيات مسلحة بنسبة ،%23.1يليها البطالة في البلد االصلي للمهاجر بنسبة

،%19.3يليها الصراع السياسي والعسكري الليبي بنسبة ،%16.3يليها

الحكومات المتنازعة على السلطة في البالد بنسبة ،%12.3يليها عدم
االستقرار في ليبيا بنسبة  ،%10.8يليها سيطرة جهات متعددة على مراكز

الالجئين بنسبة  ،%8.96وجاء اخي ار سفينة" سي ووتش" 3بنسبة %1.8
ويرجع الباحث السبب الى أنتشار التشكيالت المسلحة سواء الشرعية منها أو

غير الشرعية التي تتخذ من الهجرة غير القانونية مصدر للتربح المالي لها .

29

االطر الخبرية الزمة الهجرة غير القانونية في المواقع االلكترونية للقنوات الفضائية االخبارية "

جدول رقم ( )9المصادر التي اعتمد عليها بالموقع االلكتروني لقناة dwااللمانية في تغطيته ال زمة الهجرة
غير القانونية
المصادر التى اعتمد عليها الموقع االلكتروني لقناة dwااللمانية

%

ك

المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة

27

17.6

جمعية إنقاذ الالجئينMission Lifeline

21

13.7

صحيفة" دير ستاندارت "النمساوية

17

11.1

المنظمة الدولية للهجرة

16

10.4

المستشارة األلمانية أنغيال ميركل

13

8.4

مكتب اإلعالم بالبحرية الليبية

09

5.8

عضو البرلمان األوروبي عن حزب الخضر

06

3.9

صحيفة" دي فيلت "األلمانية

06

3.9

وزير الداخلية األلماني ھورست زیھوفر

04

2.7

مركز الهجرة المختلطة)(Migration Center Mixed

04

2.7

متخصص في شؤون المهاجرين

03

1.9

صحيفة" الستامبا "اإليطالية

03

1.9

و ازرة الداخلية األلمانية

03

1.9

وزير الداخلية اإليطالي ماتيو سالفيني

03

1.9

صحيفة" زود دويتشھ تسايتونج

03

1.9

فينسان كوشتيل الموفد الخاص للمفوضية للمنطقة الوسطى من

03

1.9

المتوسط
وكالة حماية الحدود األوروبية.

02

1.4

صحيفة" فرانكفورتر روندشاو

02

1.4

صحيفة" تاغسشبيغل

02

1.4

حزب البديل من أجل ألمانيا

02

1.4

شبكة" أ .إر.دي األلمانية

02

1.4

وكالة األنباء اإلسبانية

02

1.4
153

االجمالي

30

100
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يتضح من بيانات الجدول السابق أن المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم

المتحدة هو المصدر األكثر اعتماداً للمواد الخبرية المنشورة بنسبة %17.6
بالموقع اإللكتروني لقناة DWااللمانية الفضائية التي تناولت ازمة الهجرة غير

القانونية  ،يليها جمعية إنقاذ الالجئين Mission Lifelineبنسبة ،%13.7

يليها صحيفة" دير ستاندارت النمساوية بنسبة  ،%11.1يليها المنظمة الدولية

للهجرة بنسبة  ،%10.4يليها المستشارة األلمانية أنغيال ميركل بنسبة ،%8.4
يليها مكتب اإلعالم بالبحرية الليبية بنسبة  ،%5.8يليها وبنفس النسبة وزير

الداخلية األلماني ھورست زیھوفر و مركز الهجرة المختلطة)Mixed

 (Migration Centerبنسبة  ،%2.7يليها وبنفس النسبة متخصص في

شؤون المهاجرين و صحيفة" الستامبا"اإليطالية و و ازرة الداخلية األلمانية
و وزير الداخلية اإليطالي ماتيو سالفيني و صحيفة زود دويتشه تسايتونج
و فينسان كوشتيل الموفد الخاص للمفوضية للمنطقة الوسطى من المتوسط
بنسبة  ،%1.9وأخي اًر وبنفس النسبة %1.4جاء وكالة حماية الحدود األوروبية،

وصحيفة" فرانكفورتر روندشاو"،وصحيفة" تاغسشبيغل"،وحزب البديل من أجل

ألمانيا وشبكة أ .إر.دي األلمانية ،ووكالة األنباء اإلسبانية هي المصادر األقل
اعتماداً للمواد الخبرية المنشورة بالموقع اإللكتروني لقناة DWااللمانية الفضائية
التي تناولت قضية الهجرة غير القانونية.

31

االطر الخبرية الزمة الهجرة غير القانونية في المواقع االلكترونية للقنوات الفضائية االخبارية "

جدول رقم ( )10يبين اطر االسباب ال زمة الهجرة غير القانونية بالموقع االلكتروني
لقناة DWااللمانية

اطر االسباب

ألمانيا تمنح المهاجرين الذين يصلون إليها مبالغ نقدية ترحيباً بهم

%

ك
41

20.6

39

19.5

ظروف احتدام المعارك في بلدان المهاجرين.

34

17

تأكيد على أن السفر إلى أوروبا قانوني

21

10.5

األزمات السياسية العديدة في منطقة الساحل

19

9.5

كثرة مراكز االعتقال

16

8.4

وعد المهاجرين بالسفر باستخدام سفن ضخمة

13

6.5

حلم المهاجرين العيش حياة رغيدة

09

4.5

شبكات االتجار بالبشر

07

3.5

الشركات األلمانية بحاجة دائمة لعمالة جديدة

199

االجمالي

100

يتضح من بيانات الجدول السابق أن كون ألمانيا تمنح المهاجرين الذين

يصلون إليها مبالغ نقدية ترحيباً بهم هي أكثر أطر األسباب الواردة للمواد

الخبرية المنشورة بالموقع اإللكتروني لقناة DWااللمانية التي تناولت أزمة
الهجرة غير القانونية نسبة  ،%20.6يليها الشركات األلمانية بحاجة دائمة

لعمالة جديدة بنسبة  ،%19.5يليها ظروف احتدام المعارك في بلدان

المهاجرين بنسبة  ،%17يليها تأكيد على أن السفر إلى أوروبا قانوني بنسبة
 ،%10.5يليها األزمات السياسية العديدة في منطقة الساحل بنسبة ،% 9.5

يليها كثرة مراكز االعتقال بنسبة  ،%8.4يليها وعد المهاجرين بالسفر باستخدام

سفن ضخمة بنسبة  ،%6.5يليها حلم المهاجرين العيش حياة رغيدة بنسبة

 ،%4.5واخي اًر شبكات االتجار بالبشر بنسبة .%3.5

32
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جدول رقم ( )11يبين أطار الحلول ال زمة الهجرة غير القانونية بالموقع االلكتروني
لقناةDWااللمانية

أطار الحلول

ك

أبرام الدول األوروبية اتفاقيات مختلفة مع دول العبور مثل النيجر وليبيا

%

التمهيد من الحكومة األلمانية لقانون الهجرة

41

15.5

38

14.4

تفكيك شبكات التهريب واالتجار بالبشر

33

12.5

اتفاق اوروبي لتوزيع المهاجرين العالقين بالبحر

23

8.7

التوظيف بين المهاجرين

16

8 .6

اندماج المهاجرين الجدد

22

8.3

منع سفينة اإلنقاذ آالن كردي من دخول المياه اإلقليمية

17

6.4

منع تعرض المهاجرون لالستغالل وتجارة البشر

17

6.4

على الدول األفريقية منع المهاجرين من المرور عبر اراضيها
وقف التعاون مع خفر السواحل الليبي

15

5.7

13

4.9

توزيع أعباء طالبي اللجوء عبر المتوسط على الدول االوروبية

11

4.1

استعداد المانيا الستقبال  25بالمائة من الالجئين

07

2.6

إعادة النظر في اتفاقية دبلن

06

2.2

وجود أسطول االنقاذ في البحر األبيض المتوسط" أم أس في"

04

1.5

263

االجمالي

100

يتضح من بيانات الجدول السابق أن أبرام الدول األوروبية اتفاقيات
مختلفة مع دول العبور مثل النيجر وليبيا هي أكثر أطر الحلول الواردة للمواد

الخبرية المنشورة بالموقع اإللكتروني لقناة DWااللمانية التي تناولت أزمة
الهجرة غير القانونية نسبة  ،%15.5يليها التمهيد من الحكومة األلمانية لقانون

الهجرة بنسبة  ،%14.4يليها تفكيك شبكات التهريب واالتجار بالبشر بنسبة
 ،%12.5يليها اتفاق اوروبي لتوزيع المهاجرين العالقين بالبحر بنسبة ،%8.7

يليها التوظيف بين المهاجرين بنسبة  ،% 8.6يليها اندماج المهاجرين الجدد
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بنسبة  ،%8.3يليها وبنفس النسبة منع سفينة اإلنقاذ آالن كردي من دخول

المياه اإلقليمية ومنع تعرض المهاجرون

لالستغالل وتجارة البشر بنسبة

 ،%6.4يليها على الدول األفريقية منع المهاجرين من المرور عبر اراضيها
بنسبة  ،%5.7واخي اًر وجود أسطول االنقاذ في البحر األبيض المتوسط" أم أس

في"بنسبة .%1.5

النتائج العامة والتوصيات:

 .1أن الصور الخبرية هي األكثر استخداماً كوسائل لإليضاح مصاحبة للمواد

الخبرية المنشورة بالموقع اإللكتروني لقناة العربية الفضائية التي تناولت

أزمة الهجرة غير القانونية بنسبة  ،%56.6وبالموقع االلكتروني لقناة قناة
 dwااللمانية بنسبة .%81.5

 .2يتضح أن الخبر كان الشكل األكثر استخداماً في المادة الخبرية التي تناولت
أزمة الهجرة غير القانونية بالموقع اإللكتروني لقناة العربية الفضائية بنسبة
 ،%54.6وبالموقع االلكتروني لقناة قناة  dwااللمانية بنسبة .%69.9

 .3أن أكثر اطر القيم استخداماً في المادة الخبرية التي تناولت أزمة الهجرة

غير القانونية بالموقع اإللكتروني لقناة العربية الفضائية كان توحيد

المؤسسات العسكرية واألمنية بنسبة .%28.3

 .4أن أكثر الجهات المسئولة عن تفاقم أزمة الهجرة غير القانونية بالموقع
اإللكتروني لقناة العربية الفضائية كان مهربو البشر في ليبيا بنسبة
.%29.2

 .5أن رئيس المنظمة األوروبية لمراقبة الحدود فرونتكس هو المصدر األكثر
اعتماداً للمواد الخبرية المنشورة بنسبة  %21بالموقع اإللكتروني لقناة
العربية الفضائية التي تناولت أزمة الهجرة غير القانونية.
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 .6أن كون ليبيا بلد عبور للهجرة غير الشرعية هي أكثر أطر األسباب الواردة

للمواد الخبرية المنشورة بالموقع اإللكتروني لقناة العربية الفضائية التي
تناولت أزمة الهجرة غير القانونية نسبة .%20.3

 .7أن أكثر اطر أطر الحلول ألزمة الهجرة غير القانونية استخداماً في المادة

الخبرية التي تناولت قضية الهجرة غير القانونية بالموقع اإللكتروني لقناة
العربية الفضائية كان توحيد المؤسسات العسكرية واألمنية بنسبة %28.3

 .8أن أكثر الجهات المسئولة عن تفاقم أزمة الهجرة غير القانونية بالموقع
اإللكتروني لقناة DWااللمانية الفضائية كان ميلشيات مسلحة بنسبة
.%23.1

 .9أن المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة هو المصدر األكثر
اعتماداً للمواد الخبرية المنشورة بنسبة  %17.6بالموقع اإللكتروني لقناة

DWااللمانية الفضائية التي تناولت أزمة الهجرة غير القانونية.

 .10أن كون ألمانيا تمنح المهاجرين الذين يصلون إليها مبالغ نقدية ترحيبا بهم
هي أكثر أطر األسباب الواردة للمواد الخبرية المنشورة بالموقع اإللكتروني

لقناة DWااللمانية التي تناولت أزمة الهجرة غير القانونية نسبة .%20.6

 .11أن أبرام الدول األوروبية اتفاقيات مختلفة مع دول العبور مثل النيجر

وليبيا هي أكثر أطر الحلول الواردة للمواد الخبرية المنشورة بالموقع

اإللكتروني لقناة DWااللمانية التي تناولت أزمة الهجرة غير القانونية نسبة
.%15.5
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