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 مخصالم
شغمت الرأي العاـ العالمي السيما خالؿ مف أىـ القضايا التي  العرب ُتعد قضية الالجئيف    
بعضيا  وتوجيات وآراءعديدة،  وأحداثفقد شيدت ىذه القضية تطورات  ،بعده وما 5132عاـ 

 وسائل اإلعالـ ياودوافع، طرحت وأسباب، وكانت ليذه القضية أبعاد متفرقة مؤيد واألخر معارض
ىذه القضية مف قبل  تناوؿ وفي ىذا البحث سمطنا الضوء عمى .ات مختمفةتوجيات وسياس وفق

اتخذت مف العالمية  األنباءنجد اف وكاالت فالعالمية عبر مواقعيا عمى تويتر،  األنباءوكاالت 
فقدـ ىذا  .اإلعالميمتداوؿ السريع لممحتوى ل مواقع التواصل االجتماعي ومنيا تويتر منصات

الفرنسية وىي وكاالت ليا مواقع  وفرانس برسالتركية ضوؿ اي االنتلتغريدات وكالتحميل البحث 
خروج الالجئيف مف بمدانيـ وابرز الحموؿ  إلىالتي ادت  الدوافععمى تعرؼ مل، بالمغة العربية

مشكمة البحث  تووفقا لذلؾ تمخص .مجاؿ البحث األنباءوالمعالجات التي طرحتيا وكاالت 
 ا:ىميبمجموعة مف التساؤالت كاف أ 

المواطنيف  بعدىا مبررات لمجوءمجاؿ البحث  األنباءي تا أبرز الدوافع التي قدمتيا وكالم .3
 ؟العرب

 األنباء لحل قضية الالجئيف العرب؟ لتيما المعالجات التي ركزت عمييا تغريدات وكا .5
الخاصة بقضية وكالتي االناضوؿ وفرانس برس ما التوظيف االتصالي لتغريدات  .1

 ؟ العرب الالجئيف
 اما ابرز أهداف البحث فكانت كاألتي: 

المواطنيف  ، وعدتيا مبررات لمجوءنباء مجاؿ البحثتي األي قدمتيا وكالتحديد الدوافع الت .3
 .العرب

األنباء لحل قضية الالجئيف  التي ركزت عمييا تغريدات وكالتي معرفة المعالجات، .5
 العرب.

بقضية  مجاؿ البحث األنباءوكالتي تغريدات سعى اليو الذي تمعرفة التوظيف االتصالي  .1
 .العرب الالجئيف

 : ستنتاجات دقيقة تمثل أىميانتائج وا إلىواعتمد البحث عمى المنيج المسحي بغية الوصوؿ 
، العرب وفرانس برس لقضية الالجئيف تبايف حجـ االىتماـ الذي اولتو وكالتي االناضوؿ .3

مف مجموع  ، اذ تبيفعمى المستوى العربي أوسواء بأطارىا العاـ عمى المستوى الدولي 
في جاءت وكالة االناضوؿ  افعدد التغريدات التي تناولت قضية الالجئيف العرب، 
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عبرًا دوليًا الصدارة وكانت االكثر اىتمامًا وذلؾ بحكـ موقع تركيا الجغرافي بأعتبارىا م
 لالجئيف، وبمدًا مضيفًا بنفس الوقت.

لجوء  إلىركزت عمى الدوافع التي ادت  األنباءكشفت الدراسة اف تغريدات وكالتي  .5
تداواًل بيف التغريدات التي نشرتيا  االكثربمداف أخرى فكانت  إلىالمواطنيف العرب 

السياسية واالمنية في  الوكالتيف مما يعطي مؤشرًا عمى مدى ترابط القضية بمسبباتيا
وقانونية قد ركزت عمييا  البمداف العربية فضال عف وجود دوافع اجتماعية واقتصادية

 ، واعطت ليا مساحة مف التداوؿ عبر تغريداتيا.وكالتي االناضوؿ وفرانس برس
زيادة نسبة المتابعة والتداوؿ لمتغريدات التي تقوـ بنشرىا عبر  إلىسعت وكالة االناضوؿ  .1

لتغريدة الواحدة، عمى عكس وكالة ر، عف طريق استخداـ اكثر مف )ىاشتاغ( في اتويت
فرانس برس التي ركزت عمى استخداـ )الياشتاغ بأسـ الوكالة(، وىذا يعني انيا تبحث 

قبل سرعة  في تداوؿ المضاميف عبر التغريداتعف خصوصية العمل اإلعالمي 
كونيا مصدرًا ميمًا تعتمده الكثير مف المؤسسات  نتشار وكثرة المتابعة وىذا يعود إلى اال

 اإلعالمية األخرى.
Abstract: 

    The issue of Arab refugees is one of the most important issues that 

preoccupied the world public opinion, especially during the year 2015 

and beyond. This issue has witnessed many developments and events, 

opinions and attitudes of some supporters and the opposition. This issue 

was sporadic dimensions and causes and motivations, floated by the 

media though different directions and policies. In this research we 

highlighted this issue by international news agencies via their Twitter, we 

find that the international news agencies had taken from social 

networking sites including Twitter fast trading platforms for media 

content, this research provided an analysis of Tweets of both Turkish 

Anatolia Agency and French France Press agency which have sites in 

Arabic language, to identify the motives that led to the exodus of refugees 

from their countries and highlighted the most prominent solutions and 

processes put forward by news agencies Anatolia and France Press. 

Accordingly, the research problem was summarized by a number of 

questions, the most important of which were: 

1. What is the most important motive provided by the news agencies 

in the research field for justification for Arab citizens' asylum? 

2. What treatments were focused on the news agencies' tweets to 

solve the issue of Arab refugees? 
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3. What was the tweets’ communication’s recruitment of the 

Anatolian and AFP news agencies on the issue of Arab refugees? 

The main objectives of the research were as follows: 

1. Determining the motives presented by both news agencies in the 

field of the research and providing them with justifications for 

Arab citizens' asylum. 

2. Identification of the treatments, which were focused on the news 

agencies' tweets to solve the issue of Arab refugees. 

3.  Identifying the recruitment of tweets’ communication used by the 

news agencies in the field research of the issue of Arab refugees. 

    The research was based on the survey method in order to reach   

accurate results and conclusions, the most important of which are: 

1. The diversity of attention given by the Anatolian and Franc Press 

agencies to the Arab refugees’ issue, both in its general framework 

at the international level or at the Arab level. It is evident in the 

total number of tweets that addressed the issue of Arab refugees, 

Anatolian Agency came to the fore in its most attention due to 

Turkey's geographical position as an international gateway to 

refugees and as a host country at the same time. 

2. The study revealed that the news agencies' tweets focused on the 

motives that led to the refuge of Arab citizens to other countries, 

which was the most frequent among the tweets published by the 

two agencies, which gives an indication of the coherence of the 

issue with its political and security reasons in the Arab countries 

as well as the existence of social, economic and legal motives that 

have both agencies Anatolia and France Press have focused on, 

and gave it an area of circulation through Twitter. 

3. The Anatolia Agency has sought to increase the follow-up 

percentage and circulation of the tweets that it publishes via 

Twitter, by using more than one (Hashtag) in one tweet. Unlike 

France Press Agency, which focused on using the Hashtag in the 

name of the Agency, meaning that it is looking for privacy Media 

work in the circulation of content through tweets before the rapid 

of propagation and the abundance of follow-up. And this because 

of being an important source adopted by many other media 

organizations. 
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 :مقدمةلا
 إلىالعرب مف ابرز القضايا التي شغمت المجتمع العربي وتحولت  قضية لجوء المواطنيف تعد    

، وأختمفت وجيات النظر وزيادة المسببات التي ادت اليياالمجتمع الدولي، وذلؾ بعد تفاقميا 
حوليا بيف مؤيد ومعارض وأنطوت خمفيا العديد مف االجندات الخارجية، وتـ ربطيا بمواقف 

لدوؿ التي خرج منيا الالجئيف قانونية في ااجتماعية واقتصادية و منية و وابعاد أوظروؼ سياسية 
ؿ مضاميف نشر وتداو التي قامت ب اإلعالميةوالدوؿ التي يقصدوف المجوء الييا، ومف الوسائل 

مواقع  أوالعالمية والتي لدييا صفحات  األنباء وكاالتالالجئيف العرب ىي قضية متنوعة عف 
السيما موقع )تويتر( والذي يحضى بأىتماـ عالمي لما ينشر بالمغة العربية عمى شبكة االنترنت، 

وقد قمنا  ،غريداتيا التينشر تالعالمية بأتخاذ ىذا الموقع طريقًا ل األنباءقامت وكاالت عبره ف
التركية وىي وكالة االناضوؿ  اإلعالميليا دور ميـ في صناعة المحتوى  يفتبأختيار وكال

، مدى االىتماـ الذي اولتو ىذه الوكالة بيذه القضية لمتعرؼ عمىالفرنسية ووكالة الفرانس برس 
وىدفيا في ذلؾ  نشر المواد إذ تعتمد الوكاالت بشكل عاـ عمى أساليب وأشكاؿ مختمفة لغرض

يحدث محميًا  التأثير في المتابعيف وأقناعيـ بوجيات نظر الوكالة او لغرض اطالعيـ عمى ما
وظيف الوسائط تعبر ، أساليب مؤثرة ألبراز مضامينياوىي في ذلؾ استخدمت  وخارجيًا.
 .عمى تويتراكبر مف المتابعيف لصفحاتيا  عدد لكسبالمتعددة 

 منهجية البحث المبحث االول:
 : أهمية البحث:اوالا 
 العرب التي اصبحت ميمة وىي قضية لجوء المواطنيف قضيةفي تناولو تكمف أىمية البحث     
يندرج البحث ضمف البحوث العممية الحديثة التي ركزت عمى و  القضايا الميمة في العالـ،مف 

عمى جوانب عديدة في حياة قضية ميمة في مجاؿ اإلعالـ المعاصر، والتي ظيرت انعكاستيا 
دخمت التي قضية الالجئيف  يديولوجيات مختمفة عف السابق، وىيالشعوب، وأسيمت في ظيور ا

المحافل الدولية وشغمت اصحاب القرار السياسي وتـ تداوليا عف طريق التغريدات في موقع 
 يا قضايا العالـ العربي مف قبل.تويتر، اذ وصمت إلى مجتمعات لـ تصل الي

تقديـ نتائج عممية تبيف مدى أىتماـ وكاالت االنباء العالمية بيذه القضية  إلىفيسعى ىذا البحث 
 ل ىذا النوع مف البحوث والدراسات.التي تفتقر لمث اإلعالميةمما يغني المكتبة 
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  مشكمة البحث:ثانياا: 
العرب في صفحات وكاالت األنباء  لجوء المواطنيفحوؿ قضية البحث مشكمة تتمحور     

( عمى ة الفرنس برس الفرنسيةوكالو )وكالة االناضوؿ التركية،  الناطقة بالمغة العربية العالمية
، والذي جاء نتيجة وكسب اىتماـ العالـ، اذ شكمت قضية الالجئيف واقعًا فرض نفسو تويتر

 السياسية، والتحوالت التي رافقت، ابرزىا كاف يصب بأتجاه الصراعات والتغييرات عدةألسباب 
، كذلؾ الصراع مع الجماعات المسمحة وظيور ما ةالعربي تغيير االنظمة الحاكمة في البمداف

تزايد  إلىوانتياؾ لمحريات الذي ادى  )دولة االسالـ في العراؽ والشاـ( يسمى بتنظيـ داعش
السممي الحقيقي بيف  حوؿبالسير في طريق البحث عف الديمقراطية والتمطالبات الشعوب 

في مجموعة مف التساؤالت التي تنبع مف التساؤؿ الرئيس  البحث، وقد تحددت مشكمة السمطات
ضوؿ التركية والفرنس اوكالتي االنصفحات عبر ومعالجاتيا ف العرب لجوء المواطني دوافع)ما 

 ( وىي كما يأتي:عمى تويتر برس الفرنسية
بمداف  إلى العرب لجوء المواطنيف بقضية مجاؿ البحث وكالتي األنباء اىتماـ ما مدى .3

 ؟أخرى 
بعدىا مبررات أبرز دوافع لجوء العرب التي قدمتيا وكالتي االناضوؿ وفرانس برس  ما .5

 لمجوء؟
لحل قضية مجاؿ البحث  وكالتي األنباءما المعالجات التي ركزت عمييا تغريدات  .1

 الالجئيف العرب؟
بقضية التي نشرتيا وكالتي االنباء مجاؿ البحث ما التوظيف االتصالي لمتغريدات  .1

 الالجئيف؟ 
 ؟الالجئيف قضية ازاء تغريداتيا تقديـ األنباء في وكالتي وظفتيا التي المتعددة الوسائط ما .2

 ثالثاا: أهداف البحث: 
 :يأتي كما وىي األىداؼ مف مجموعة إلى الوصوؿ البحث يرمي    

األنباء مجاؿ  وكالتيالذي اولتو صفحات تويتر الخاصة ب االىتماـ مدى إلىالتعرؼ  .3
  فيما يخص الشأف العربي. أوالالجئيف، سواء في اطارىا العاـ الدولي  البحث بقضية

 ، وعدتيا مبررات لمجوء.تحديد الدوافع التي قدمتيا وكالتي االناضوؿ وفرانس برس .5
لحل االناضوؿ وفرانس برس  التي ركزت عمييا تغريدات وكالتي معرفة المعالجات، .1

 قضية الالجئيف العرب.
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 .العرب التغريدات الخاصة بقضية الالجئيفسعى اليو الذي تمعرفة التوظيف االتصالي  .1
في نشر التغريدات  التي وظفتيا وكالتي االناضوؿ وفرانس برس المتعددة تحديد الوسائط .2

 .المواطنيف العربالخاصة بقضية لجوء 
 رابعاا: حدود البحث ومجاالته:

أختيار موقع تويتر الذي يعد منصة تفاعمية تتمتع برسمية وصدارة في تـ  . الحدود المكانية:1
لدى الزعامات السياسية، والمؤسسات  االىتماـكثير مف االستخدامات كما انيا تحظى بنوع مف 

 ية العمالقة.خبار األ
ـ ولغاية 3/4/5132الحدود الزمانية لمبحث وتتمثل في المدة مف ) . الحدود الزمانية:5
بعد تزايد عدد الالجئيف مف المواطنيف السيما العرب ـ( وىي المدة التي شيدت 3/4/5133

 لبعض المدف.احداث سوريا والعراؽ واحتالؿ تنظيـ داعش االرىابي 
عيا العرب واقجئيف عرؼ عمى قضية الالشممت تمؾ الحدود الت . الحدود الموضوعية:1

 .العالمية عف طريق تغريداتيا عمى موقع تويتر االنباءوكاالت والمعالجات التي قدمتيا 
 خامساا: مجتمع البحث:

عبر  كالتي االناضوؿ وفرانس برسو التي نشرتيا تغريدات اليتمثل مجتمع البحث مف مجموعة 
الحصر الشامل لجميع التغريدات التي نشرت اذ تـ اجراء ، عمى موقع )تويتر( العربية صفحاتيا

، فقد وصمت تغريدات وكالة االناضوؿ (ـ3/4/5133ـ ولغاية 3/4/5132)خالؿ المدة مف 
قد ، اما وكالة الفرانس برس فتخص الالجئيف العرب تغريدة( 341منيا )( 1.153) إلىالتركية 
 .تخص الالجئيف العرب تغريدة( 251منيا )( 511تغريداتيا ) كاف عدد

 سادساا: منهج البحث ونوعه:
ووصف طبيعة وسمات مجتمع التي تستخدـ لدراسة البحث مف البحوث الوصفية  يعد ىذا    

ىذا نتائج  إلىمنيج المسح التحميمي الذي يعد مف انسب المناىج وصواًل وتـ اعتماد معيف، 
اوصاؼ عف لمحصوؿ عمى بيانات ومعمومات و ًا جيدًا عمميًا منظميمثل " البحث كوف ىذا المنيج

الظاىرة او مجموعة الظواىر موضوع البحث، مف العدد الكمي مف المفردات المكونة لمجتمع 
 .(3)"لبحث، ولمدة زمنية كافية لمدراسةا

 الصدق والثبات اختبار :سابعاا 

تـ الذيف  )*(المحكميف الخبراء عمى مجموعة مفمضموف التغريدات تحميل ستمارة عرض اتـ     
بمغت والتي نسبة اتفاؽ المحكميف عمى فئات التحميل  تـ احتسابمالحظاتيـ، و ب االخذ
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بتكرار عممية  ذلؾ، و االتساؽ عبر الزمف أسموباحتساب الثبات عمى  تـ%(. كما 56.6)
 ( يـو51)بعد مرور  األنباء موضوع البحثالتغريدات التي تداولتيا وكاالت عينة  التحميل عمى
ستخداـ معادلة )ىولستي( متطابقة اوبمغ معدؿ الثبات الذي قيس ب ،األولىالتحميل عمى عممية 
  بيف التحميميف. كبيرتدؿ عمى وجود درجة اتساؽ  ثبات عالية %( وىي نسبة54بنسبة قدرىا )

 اا: اجراءات البحث المنهجية:ثامن
انسجامًا مع في ىذا البحث كونو أكثر األساليب  ضموف يأتي استخداـ أسموب تحميل الم    

ينطوي عميو ذلؾ المضموف مف عناصر وافكار  ، ومحاولة كشف مااألىداؼ المرسومة لو
كية، وكالة االناضوؿ التر  صفحات وكالتي تـ اخضاع التغريدات المتداولة عمىفقد عات، وموضو 

في موقع تويتر لمتحميل، والتي تناولت قضية الالجئيف لممدة )مف  الفرانس برس الفرنسية
الدوافع ف تحديد تحديد مضاميف ىذه التغريدات فضاًل عـ(، ل3/4/5133ـ ولغاية 3/4/5132

 التي ادت الى المجوء.
 : دراسات سابقة:تاسعاا 

 :(5)م(5112دراسة )المهيرات 
ابرز قضايا الالجئيف السورييف التي عرضت في التمفزيوف  إلىالتعرؼ  تناولت ىذه الدراسة    

، خبارر العامميف في قطاع األاالردني )الرسمي(، وقناة رؤيا )الخاصة( وذلؾ مف وجية نظ
 خبارمدى الحيادية في طرح القضايا السورييف عبر نشرات األ عمىالتعرؼ  الدراسة إلىىدفت و 

 .خبارمف وجية نظر العامميف في قطاع األ
خاصة في كيفية تغطية  نة بيف قناة اردنية حكومية، وقناةواعتمدت الدراسة عمى المقار     
 بماأىـ نتائج البحث  تبمورتبقضايا الالجئيف السورييف، و  التمفزيونية الخاصة المتعمقة خباراأل

دني، مف حيث التكرارات في التمفزيوف االر  األولىيأتي: اف القضايا السياسية جاءت في المرتبة 
القضايا االقتصادية، اما قناة رؤيا فكانت القضايا االجتماعية في  وأخيراتمييا القضايا االجتماعية 

تمييا القضايا السياسية واالقتصادية، اما فيما يخص الجانب اإلعالمي لممؤسسة  األولىالمرتبة 
مف قضايا الالجئيف السورييف في التمفزيوف االردني وقناة رؤيا، فقد اشارت النتائج الى  اإلعالمية

وجود اثار الالجئيف السورييف في االوضاع االقتصادية، واالجتماعية في االردف، واف التمفزيوف 
بحيادية،  خباراالردني وقناة رؤيا يتعامالف مع قضايا الالجئيف السورييف التي طرحت األ

 .خبارضيا تـ التعامل معيا بدوف حيادية، مف وجية نظر العامميف في قطاع األوبع
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 في موقع تويتر اإلنسانيةالقضايا المبحث الثاني: 
 ول: تويتر الخصائص والمميزاتالمحور األ 

 : اوالا: تعريف تويتر
 لنشرا ويتـ اىتمامؾ، يثير عما خباراأل باخر تصمؾ فورية معمومات شبكة" يعرؼ تويتر بأنو    

 بحمل تسمح( post) قصيرة بانيا تدوينات وتعرؼ (Tweets) عمييا يطمق تغريدات بواسطة
 يتجاوز رسائل بعث بذلؾ ويمكف ،(1)لممضموف" المكممة والروابط، صورةو  صوت تتضمف ممفات
 التدويف عمى يعتمد سريع اجتماعي موقع تويتر بأنو يعرؼكما  ،عنصراً  (551) منيا كل حجـ

 اختير وقد، العربية مف ناحية االستخداـ الدوؿ بعض لدى األولى ، يحتل المرتبةالمختصر
 .(1)العالـ في تأثيراً  شخصية (311 اقوى) ضمف ومؤسس
مشروع الشركة االميركية  إلىـ، ويعود ذلؾ 5113ُأنشئ موقع تويتر في اوائل عاـ     

(Obvious والذي كاف ىدفو اجراء بحث تطويري لخدمة التدويف المصغر، ومف ثـ انطمقت )
، ثـ انفصمت شركة تويتر عف الشركة مف العاـ نفسو الناس في اكتوبر إلىلتصل ىذه الخدمة 

االـ، وذلؾ بعد اف استحدثت اسمًا خاصًا اطمقت عميو )تويتر(،  وكاف ذلؾ في نيساف/ابريل عاـ 
 .(2)ـ5114

واالشير واألىـ  ،(Alexa) اليكسا تصنيف عمى وفق االجتماعية المواقع ثاني د تويترويع    
وصمت ـ، و 5135ر تويتر وتحديدًا بعد عاـ وكاف لميواتف الذكية دور كبير في انتشا عالميًا.

%، وذلؾ يعود لسيولة التطبيقات المجانية 52 إلىنسبة استخداـ تويتر عبر اليواتف الذكية 
نقل التغريدة مدعمة بالصوت والصورة ومف سيولة المتاحة في اليواتف والتي مكنت المدونيف مف 

، وحاليًا يعد الموقع اكبر شبكة اجتماعية مف حيث عدد المشتركيف، وربما بعض (3)مكاف الحدث
 .وعربياً  عالمياً  األوؿاالحصائيات تصنف الموقع عمى انو 

 : ماهية التغريدات وتعريفاتها:ثانياا 
 او النقالة االنترنت واجيزة، المحموؿ الياتف مف مرسمة نصية بأنيا رسالة"تعرؼ التغريدة     

 .(5)يحدث؟" ماذا، سؤاؿ عف االجابة ىو منيا واليدؼ، المختمفة االنترنت عف طريق مواقع
 لمتغريدات انواع عديدة منيا:و 

المحمية: وىي التغريدات التي تكوف غير متاحة لمجميع، بخالؼ التغريدات التغريدة  .3
العامة، اي ال يتمكف مف رؤيتيا اال االشخاص الذيف وافقت عمى متابعتيـ سابقًا 

 .(6))االصدقاء(
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التغريدات وتكوف ضمف االعدادات االفتراضية المباشرة  أنواعالتغريدة العامة: وىي اسيل  .5
ز ىذه التغريدة بأنيا مرئية ألي شخص سواء أيمتمؾ حسابًا في تويتر لموقع تويتر، وتمتا

 .(31)اـ ال
التغريدة الموسعة: تحتوي ىذه التغريدة عمى الروابط التي تجعل امكانية معاينة موجز  .1

ورة معينة بشكل اكثر سيولة لخبر معيف او عنواف لمقاؿ او مشاىدة مقطع فيديو او ص
 .(33)ودقة

وذلؾ بيدؼ اتاحة خدمة التثبيت لمتغريدات المفضمة التي كتبيا  التغريدة المثبتة: .1
 .(35)ـ نفسو او التي قاـ بأعادة نشرىاالمستخد

التغريدة المروجة: ىي عبارة عف تغريدة عادية يقوـ بأرساليا المعمف ألستيداؼ اكبر عدد  .2
ح لو بالترويج مف المستخدميف والزوار، ويتـ ذلؾ بعد اف يحجز لو حساب يسم

 .(31)منتوجات والسمعلم
 رابعاا: خصائص تويتر:

 لو تعطي التي بخصائص عديدة االجتماعي التواصل مواقع بقية عف الموقع ىذا يتميز     
 :(31)يأتي كما وىي، واالتصاؿ اإلعالـ مجاؿ في كبيرة أىمية
، مختمف بشكل لمتغريدات المتابعة تجعل بطبيعة تويتر يمتاز :االستخداـوسرعة  سيولة .3

 بوؾ الفيس بخالؼ، الجميع فييا يصرخ غرفة في يقف وكأنو يشعر المستخدـ أف أي
 .الحوار عمى يعتمد الذي

 نشر اعادة إلى يؤدي مما، المجموعات جميع عمى االنفتاح إلى تويتر يميل: االنفتاح .5
 اكبر وصوؿ يسيل وبالتالي، االمتداد نفسو عمى دخمو اشخاص عدة قبل مف التغريدة

 .الشخصي حسابؾ في متابعيـ تكف لـ واف المتابعيف مف عدد
، االحرؼ مف محدد بعدد المضموف  يختصر النو الحدث نقل في دقة اكثر يعد: الدقة .1

 .التفاصيل واىـ االحداث بأبرز المحتوى  بحصر يقوـ المدوف  يجعل مما
 التنبييات مف بمجموعة المواطنيف باخطار تويتر موقع يقوـ: السريع واالخطار التنبييات .1

 .المناسب التوقيت عمى وفق دولة لكل السياسي الشأف تخص التي
الربط والتشارؾ: يمكف لتويتر اف يؤدي نظرًا لميزة التفاعل التي يتمتع بيا، دورًا كبيرًا   .2

اكبر عدد ممكف مف  إلىالتي تيدؼ الى الوصوؿ  األخرى في الربط بيف المواقع 
 .(32)المتابعيف، اذ تقـو بأستخدامو لمترويج لممنتجات والسمع
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 ساعدت والتي، ظيوره منذ بالموقع خاصة برمجية واجية عمى بأحتوائو تويتر يتميز  .3
 .(33)السرعة مجاؿ في والنجاح االنتشار عمى

 .(34)لتحميل تراقب نشاط المستخدـيحتوي عمى ادوات احصائية خاصة با  .4
الشعار المميز، يوفر التويتر امكانية تحميل صور خاصة لشعار يميز المستخدـ عف   .5

االخريف عند التدويف، ويسمح بأف يكوف ىذا الشعار صورة عادية او بمغة مبرمجة تكوف 
ضمف قوالب خاصة، مما يعطي طابعًا شخصيًا وموثقًا مع كل تغريدة يقوـ المستخدـ 

 .(36)بنشرىا في صفحتو
مف مميزات تويتر االساسية خاصية التتبع، اي اف تقـو بمتابعة شخص تتبع، ميزة ال  .6

معيف في الموقع لكي تصل لؾ تدويناتو بصورة مباشرة وليس مف الضروري اف يكوف 
 .(51)متابعًا لؾ

#( او )تقنية الوسـ( ىي األىـ في استخداـ موقع  Hash tagتعد تقنية الياشتاغ ) .31
تويتر، والتي تعطي لمتغريدات نطاقًا عالميًا، اذ تسمح لالفراد بأنشاء تغريدة عف موضوع معيف 
يكوف شائعًا ومتداواًل، ويتـ ذلؾ عف طريق تضميف كممة معينة يسبقيا الرمز)#(، ويمكف 

المشكمة  أومدى تفاعل االفراد مع القضية  العودة الى الموضوعات االكثر تداواًل لمعرفة
 .(53)المتاحة عبر الوسـ المخصص ليا في اي وقت

  العرب قضية الالجئينالمحور الثاني: 
 عصوره عبر اإلنساني التاريخ حفل فقد البشري، المجتمع قدـ قديمة المجوء ظاىرة ظاىرةتعد     

 تشغل ال إقميمية قضية مجرد طويمة لمدة ظمت قد المجوء مشكمة أف والواقع، لمجوء مختمفة بصور
 وضع أجل مف كبير جيد بذلت التي ـ،3636األمـ عاـ  عصبة ُأسست حتى الدولي المجتمع

 .(55)المشكمة مع لمتعامل قانونية وقواعد أسس
 أنطونيو الالجئيف لشؤوف  السامي المفوض وصفيا وقد شيد العالـ أزمة جديدة لمجوء    

 تخطت الثانية(، وبالفعل العالمية الحرب منذ انسانية كارثة )أكبر بأنيا ـ5132 عاـ غوتيريس
 وازمات الفمسطيني المجوء ازمة واحد، صراع مف الناتج الالجئيف عدد حيث مف األزمة، ىذه

 العراؽ حرب مف الناتجة الحاضر القرف  ومطمع الماضي القرف  في العالـ شيدىا التي المجوء
 لمفوضية تقرير آخر وعمى وفق والبمقاف والصراع في سوريا، افغانستاف وحروب والثانية األولى
 (،الجئ مالييف 2ُقرابة )وصل السورييف  الالجئيف عدد فأف الالجئيف، لشؤوف  المتحدة االمـ

 .(51)والعراؽ واألردف تركيا ولبناف كذلؾ بيف أساسي بشكل موزعيف
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تغييرات سياسية فقد شممت معظـ دوؿ اقميـ ولـ تقتصر ازمة المجوء عمى الدوؿ التي شيدت     
العالـ العربي والذي يتضمف دوؿ المشرؽ العربي وىي )مصر، والعراؽ، واالردف، ولبناف، 
وفمسطيف، وسوريا، واليمف(، ودوؿ المغرب العربي وىي )الجزائر، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، 

، ودوؿ الجنوب العربي وىي )جزر وتونس(، دوؿ الخميج العربي وىي)البحريف، والسعودية(
القمر، وجيبوتي، والصوماؿ، والسوداف(، وىذا يعود الى تردي الوضع السكاني في تمؾ البمداف 

 .(51)بصورة عامة
، (52)وامريكا وكندا بالد عربية يقصدوف المجوء الى دوؿ اوربا فقد كاف الالجئوف ينطمقوف مف    

 .(53)جر معابرًا دولية عبر شبكة مف التنقالت البرية والبحريةمتخذيف مف تركيا ولبناف والعراؽ والم
 الالجئيف عدد تجاوز بعدما ـ،5131 العاـ قضية عالمية منذ إلى الالجئيف مشكمة تحولتو 

 العالمية الحرب منذ األولى لممرة مميوف  (21) إلى داخل البمداف النازحيف وكذلؾ المجوء وطالبي
تشكل خطرًا عمى الجانب  اليجرة ىذه باتت أف بعد إال يتحرؾ لـ األوروبي االتحاد لكف الثانية،

 مف الفاريف الالجئيف مف اعداد كبيرة وصوؿ عف طريق األمني والسياسي لدوؿ االتحاد،
 المجرية السمطات مف أخالقي( الال )التعامل اإلعالـ وسائل نقمت حيف األمر وتفاقـ الحروب،

 عمى ممدداً  سنوات )ايالف( الثالث ذي السوري  الطفل جثة صورة الالجئيف، وانتشار بحق
 أسموه لما النمساوية السمطات واكتشاؼ تركيا بعد خروجو برفقة عائمتو لطمب المجوء، شواطئ

 الجئيف إلى تعود الجثث عشرات عمى ُعثر أف وبعد العار(، )شاحنات أو الموت( )شاحنات
 تحوؿ نقطة شكمت المتتالية السريعة األحداث ىذه اختناقًا، قضوا وقد الشاحنات تمؾ في فاريف
 .(54)الالجئيف قضية مف االوروبي والشعبي الرسمي الموقف في ومفصمي حقيقي
ـ اعمنت المستشارة االلمانية )ميركل( استعدادىا لقبوؿ َاالؼ الالجئيف 5132وفي سبتمبر     

رات مف حدة االزمة االوروبية وادت مع المجر، فقد ضاعفت ىذه القرا السيماالعالقيف في الحدود 
تفاقـ التصريحات التي كاف معظميا يتعارض مع سياسة ميركل بخصوص الالجئيف، ثـ  إلى

واجيت العديد مف االنتقادات سواء مف رؤساء االحزاب في داخل المانيا او السياسييف مف خارج 
 .(55)المانيا
ومما الشؾ فيو فأف عممية توافد الالجئيف سيكوف ليا اثار ثقافية واجتماعية وسياسية وامنية     

واقتصادية كبيرة، داخل المجتمع الذي يمجأوف اليو وذلؾ يعود ألسباب عديدة منيا اختالؼ المغة 
 إلىادى  والديانة التي ينتمي الييا معظـ الالجئيف والتي تتخوؼ منيا دوؿ االتحاد االوروبي، مما
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العديد مف الحوادث في  إلىخمل مجتمعي كبير يتنافى مع حقوؽ االنساف حيث تعرض الالجئوف 
 .(56)المخيمات منيا الحرؽ واالبتزاز والمساومة

ووكالة  االناضول تيتغريدات وكال مضمون : عرض وتفسير نتائج تحميل لثالثالمبحث ا
 الفرانس برس

 وكالة االناضول:تغريدات المحور األول: فئات تحميل مضمون 
 .المجوء دوافع تناولتالتي تغريدات الاوالا: 
تتناوؿ قضية والتي ( تغريدة 341) البالغة تغريدات وكالة االناضوؿ مضموف تبيف مف تحميل     

( تغريدة كانت 131و) تركز عمى دوافع المجوء ( تغريدة كانت531منيا )العرب،  الالجئيف
 والمعالجات لقضية الالجئيف. تتناوؿ الحموؿ

 في وكالة االناضوؿ المجوء لتي تتناوؿ دوافعا فئات الرئيسة( يبيف ال3جدوؿ )
 المرتبة النسبة المئوية رالتكرا المجوء دوافعفئات  ت
 ولىاأل 33.3 41 دوافع سياسية  3
 الثانية 25.2 21 دوافع امنية  5

 الثالثة 17.6 14 دوافع اقتصادية  1
 الرابعة 14.3 11 دوافع اجتماعية  1
 الخامسة 9.6 51 دوافع قانونية  2
  100% 531 المجموع 
 %(،11.1) ولى بنسبةجاءت في المرتبة األ)دوافع سياسية( فئة  اف( 3يتضح مف الجدوؿ )    

جاءت قتصادية( أ)دوافع و %(،52.5نسبة )بعمى المرتبة الثانية منية( أفئة )دوافع  بينما حازت
جاءت فيما  %(،31.1وبنسبة )فجاءت جتماعية( أ)دوافع اما %(، 34.3بنسبة )بالمرتبة الثالثة 

اف السبب  إلىوتشير ىذه النسب ، %(6.3)دوافع قانونية( في المرتبة الخامسة واالخيرة وبنسبة )
 ما تعرضت لو المنطقة مفالرئيس في لجوء المواطنيف العرب الى بمداف أخرى كاف نتيجة 

تعرض و  يا مف صراعات مذىبية وفوضى حزبيةنتج عن تدخالت خارجية وتغييرات سياسية وما
الذي العامل االقتصادي  فضال عف لميجمات والتفجيرات االرىابية.في البالد العربية المدنييف 

اتساع ظاىرة البطالة نتيجة لتوقف  بسببلخروج الالجئيف مف بمدانيـ، أخر دافعًا ميمًا يشكل 
 .ودوافع أخرى  في دوؿ العراؽ وسوريا واليمف العديد مف المنشَات الخدمية والصناعية
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 الدوافع السياسية لمجوء.التغريدات التي تتناول . 1
 ة لمجوء في وكالة االناضوؿسياسيالدوافع الناوؿ ( يبيف الفئات الفرعية التي تت5جدوؿ )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار ةسياسيال الدوافعفئات  

 ولىاأل 30.4 53 التدخل الخارجي بالشؤوف الداخمية لمدوؿ العربية 1
 ولى مكرراأل 30.4 53 التغييرات السياسية في المنطقة العربية 2
 نيةالثا 14.4 31 سرائيلالسياسة االستيطانية ال 3
 ثالثةال 12.4 6 الفوضى السياسية والحزبية 4
 مكرر ةثالثال 12.1 6 الصراع المذىبي )الطائفية( 5

  100% 41 المجموع 

فئة  اف( فنالحظ 3الفئات الفرعية لمفئات الرئيسة التي وردت في جدوؿ )( 5يوضح الجدوؿ )    
%(، 11.1) نسبةب، األولىفي المرتبة جاءت )التدخل الخارجي بالشؤوف الداخمية لمدوؿ العربية( 

ففي تغريدة لوكالة االناضوؿ جاء فييا: "داود اوغموا: لـ يعد ىناؾ مكاف َامف في #سوريا بعد 
اما  .(11)التدخل الروسي، فاالوضاع تزداد سوءًا اما نحف فأننا نسعى لتحسيف اوضاع الالجئيف"

وبنسبة ايضًا كرر م األولىفئة )التغييرات السياسية في المنطقة العربية( فقد جاءت في المرتبة 
في حيف حازت عمى المرتبة الثانية فئة )السياسة االستيطانية ألسرائيل(، بنسبة  %(،11.1)
%(، اما فئة )الفوضى السياسية والحزبية( فقد حازت عمى المرتبة الثالثة بنسبة 31.1)
بنسبة فئة )الصراع المذىبي )الطائفية(، وفيما احتمت المرتبة الثالثة مكرر %(، 35.1)
(35.1.)% 

رض مع اراء قد تعا الحكوماتالتغيير الذي حصل في معظـ البمداف العربية والذي شمل ف    
مغادرة  إلىفضل بعضيـ العيش بعيدًا عف تمؾ النفوذ الجديدة، مما دفعيـ ، فاألفرادالكثير مف 

تغييرات السياسية الو المستوطنات،  وزيادة بناءاالستيطانية  (اسرائيل)سياسة  فضال عف ،بمدانيـ
داخل ىذه ادى الى فوضى مما االحزاب السياسية  صراعو  التي حدثت في بعض الدوؿ العربية

 بمداف اخرى اكثر استقرارًا كما حصل ذلؾ في العراؽ وسوريا إلىلمجوء  يفالمواطن فدفعالبالد 
 .وليبيا
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 الدوافع االمنية لمجوء.التغريدات التي تتناول . 5
 ة لمجوء في وكالة االناضوؿيالدوافع االمن ( يبيف الفئات الفرعية التي تتناوؿ1جدوؿ )       

 المرتبة النسبة المئوية التكرار ةيالدوافع االمنفئات  ت

 االولى 39.6 53 تعرض المدنييف لميجمات والتفجيرات االرىابية 1
 الثانية 34.0 35 لمدف عربيةاحتالؿ داعش  2
 الثالثة 53.1 31 الميميشيات والجماعات المسمحة في بمداف الالجئيفانتشار  3

  100% 21 المجموع 

)تعرض المدنييف لميجمات والتفجيرات حصوؿ الفئة ( 1توضح البيانات الواردة في الجدوؿ )     
 %(، كما موضح في التغريدة االتية: "مصدر16.3)بنسبة ، األولىاالرىابية( عمى المرتبة 

 السورية# العرب_عيف# بػ داعش# نفذىا تفجيرات 2 في جريحاً  11و قتيال 35 نحو: كردي
اما فيما يخص المرتبة الثانية فقد حازت  .(13)المدينة" إلى التنظيـ مف مجموعات تسمل بعد لجوء

 وىذا دافع أخر ميـ دفع%( 11.1بنسبة ) عمييا فئة )احتالؿ داعش لمناطق الالجئيف(
ثـ حصمت الفئة )انتشار الميميشيات  ،أخر بمدانيـ باحثيف عف مأوى َامفترؾ المواطنيف الى 

 .%(53.1)بنسبة  ،ة الثالثةوالجماعات المسمحة في بمداف الالجئيف( عمى المرتب
 الدوافع االقتصادية لمجوء.التغريدات تناولت . 5

 لمجوء في وكالة االناضوؿة يالدوافع االقتصاد ( يبيف الفئات الفرعية التي تتناوؿ1)جدوؿ        
 المرتبة النسبة المئوية التكرار الدوافع االقتصاديةفئات  ت

 األولى 29.7 33 في البمداف العربيةاتساع ظاىرة البطالة  1
 ثانيةال 27.0 31 تردي الخدمات االساسية 2
 الثةالث 18.9 4 ضعف االستثمار االقتصادي والتنمية في دوؿ الالجئيف 3
 رابعةال 16.2 3 االسعار بما اليتناسب مع القدرة الشرائيةارتفاع  4
 خامسةال 8.5 1 ضعف السيولة نتيجة لزيادة االنفاؽ االمني والعسكري  5

  %311 14 المجموع 
أتساع ظاىرة البطالة نتيجة توقف العديد مف المنشَات )الفئة  حصوؿ( 1يتضح مف الجدوؿ )    

تردي )فئة  شغمت المرتبة الثانيةو  %(،56.4)بنسبة  األولىعمى المرتبة  (الخدمية والصناعية
في دوؿ  ضعف االستثمار االقتصادي والتنمية)اما  %(،54.1)بنسبة، (الخدمات االساسية

)ارتفاع االسعار بما اليتناسب  وفئة%(، 35.6)بنسبة المرتبة الثالثة في فقد جاءت  (الالجئيف
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ضعف السيولة نتيجة لزيادة االنفاؽ االمني فئة )%( اما 33.5بنسبة ) مع القدرة الشرائية( جاءت
 .%(5.5)نسبة فقد حصمت عمى المرتبة الخامسة ب (والعسكري 

وانعكاسيا عمى معظـ توقف المنشَات الخدمية والصناعية بسبب تردي االوضاع السياسية ف    
خروج االفراد مف  إلىمما ادى وضعف االستثمار العربية ادت الى زيادة البطالة  قطاعات الدوؿ

 ، كما جاء في التغريدة األتية: "البطالةبمدانيـ باحثيف عف فرص عمل تؤمف ليـ سبل العيش
 العماؿ تحديات أبرز..العمل عقود وغياب التعسفي والترحيل النفط أسعار انخفاض وتداعيات
 .(15)العالمي" العماؿ عيد العربية، في بالمنطقة

 الدوافع االجتماعية لمجوء.التغريدات التي تناولت . 2
 ة لمجوء في وكالة االناضوؿيالدوافع االجتماع ( يبيف الفئات الفرعية التي تتناوؿ2جدوؿ )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار ةيالدوافع االجتماعفئات  ت

 االولى 51.0 53 تعرض المواطنيف لألبتزاز والتيجير القسري  1
 الثانية 19.6 31 تراجع مستوى الحريات االجتماعية 2
 الثالثة 15.7 5 يفالالجئ دوؿانتشار الفقر والجيل في  3
 الرابعة 13.7 4 تيميش الكفاءات واقصائيا في دوؿ الالجئيف 4

  %311 11 المجموع 

عمى  حصمت)تعرض المواطنيف لألبتزاز والتيجير القسري( الفئة  اف( 2يتضح في الجدوؿ)    
 الكردية القوات: العفو # موضح بالتغريدة االتية: "منظمةكما %(، 23.1) المرتبة األولى بنسبة

اما المرتبة الثانية فقد شغمتيا الفئة  .(11)سوريا"# شمالي حرب جرائـ وارتكبت التيجير مارست
حصمت فئة  وقد%(، 36.3) نسبةب تراجع مستوى الحريات االجتماعية(الفرعية الثانية الخاصة )ب

فيما يخص  (،15.7%بنسبة )الجئيف( عمى المرتبة الثالثة )انتشار الفقر والجيل في بمداف ال
 .%(31.4نسبة )اءات واقصائيا في دوؿ الالجئيف( بالمرتبة الرابعة فقد شغمتيا فئة )تيميش الكف

االسباب االجتماعية التي دفعت المواطنيف الى ترؾ بمدانيـ ىي تعرض حياتيـ  المالحظ اف
لمخطر، بعد مواجيتيـ لمعديد مف حاالت االبتزاز والتيجير، وتزداد االسباب التي تجعميـ يمجأوف 

فقداف المواطنيف لحرياتيـ الى بمداف اخرى لمبحث عف الحماية لذوييـ ولممتمكاتيـ، فضال عف 
بالجانب الديني حيث تمنع الخالفات العقائدية داخل بعض البمداف المواطنيف مف  والتي تتعمق

بمداف تمنحيـ تمؾ الحريات،  إلىمزاولة طقوسيـ الدينية وتعوؽ تحركاتيـ مما يؤدي الى نفورىـ 
 يود، واختيار مكاف العيش والعمل.كذلؾ حرية الرأي والتعبير وامكانية اتخاذ القرار مف دوف ق
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 القانونية لمجوء. الدوافعيدات التي تناولت التغر . 2
 ة لمجوء في وكالة االناضوؿيالدوافع القانون ( يبيف الفئات الفرعية التي تتناوؿ3جدوؿ )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار ةيالدوافع القانونفئات  ت

 االولى 55.0 33 انتياؾ الحقوؽ المدنية 1
 الثانية 10.0 3 عدـ تطبيق القانوف بصورة صحيحة 2
 الثالثة 15.0 1 المجوء الى االعراؼ العشائرية والعادات لحل النزاعات 3

  100% 51 المجموع 
المرتبة  في (،فئة )انتياؾ الحقوؽ المدنية بأف (،3توضح البيانات الموجودة في الجدوؿ )    
المرتبة الثانية الفئة )عدـ تطبيق القانوف بصورة صحيحة(  جاءت فيثـ ( %22.1)نسبة بولى األ

 عمى (المجوء الى االعراؼ العشائرية والعادات لحل النزاعات)فئة ال حصمتو  (30.0%بنسبة )
القانوف وافتقار  عف غياب نتجالتي تانتياؾ الحقوؽ المدنية اف ، (15.0%نسبة )بالمرتبة الثالثة 

عدـ تطبيق القانوف بصورة صحيحة وفقداف المساندة القانونية ادى الى لجوء و  الشعوب لمعدالة
 .بمداف اخرى تدعميـ قانونيًا وتكفل حقوقيـ إلىاالفراد 
 .الالجئين قضيةل الحمول والمعالجات تغريدات تطرحثانياا: 

 في وكالة االناضوؿ قضية الالجئيفلالتي تتناوؿ الحموؿ والمعالجات فئات ( يبيف ال4جدوؿ)
 المرتبة النسبة المئوية راركالت قضية الالجئيفلالحموؿ والمعالجات  ت
 االولى 37.0 170 الحموؿ والمعالجات السياسية 3
 الثانية 28.0 356 الحموؿ والمعالجات االمنية 5
 الثالثة 14.8 35 الحموؿ والمعالجات القانونية 1

 الرابعة 12.0 22 الحموؿ والمعالجات االقتصادية 1
 الخامسة 8.2 15 االجتماعية الحموؿ والمعالجات 2
  100% 460 عئءالمجمو  
لقضية المجوء في تغريدات  الحموؿ والمعالجات( 4توضح البيانات الواردة في الجدوؿ )    

%(، 37.0) بنسبة األولىبالمرتبة  (الحموؿ والمعالجات السياسية، فقد جاءت الفئة )الوكالتيف
اما المرتبة الثالثة  (،28.0%بنسبة ) )الحموؿ والمعالجات االمنية( جاءت في المرتبة الثانية فئةو 

ثـ جاءت في المرتبة الرابعة  (،14.8%فقد احتمتيا )الحموؿ والمعالجات القانونية( بنسبة )
فقد )الحموؿ والمعالجات االجتماعية( اما %(،12.0) ؿ والمعالجات االقتصادية( وبنسبة)الحمو 

 . %(8.2بنسبة ) جاءت في المرتبة الخامسة واالخيرة
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نتيجة لتداوؿ الحموؿ والمعالجات السياسية لقضية الالجئيف مثل الدعوة الى تقاسـ  وىذا جاء    
، مثل فرض يتداولت الوكالة حمواًل ومعالجات تخص الجانب االمنو  اعباء الالجئيف دوليًا.

، مثل التركيز عمى مبادرات نيالجانب القانو  الحدود، فضال عفءات االمنية المشددة عمى االجرا
 االتحاد االوروبي الخاصة بوضع الالجئيف.

 .ة الالجئينقضيالخاصة ب تغريداتتحققه ال ذيالتصالي اال  توظيفالثالثاا: 
 التي تتناوؿ التوظيف االتصالي لمتغريدات في وكالة االناضوؿ الفئات( يبيف 5جدوؿ )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار لمتغريدات االتصالي توظيفال ت

 االولى 45.1 115 دعائية تروج إلنسانية الحكومات الغربية 3
 انيةالث 23.0 321 عالمية عف البمداف التي فر منيا الالجئوف إ رسـ صورة  5
 الثالثة 20.9 311 ية المجردةخبار الوظيفة األ 1
 الرابعة 11.0 41 ازاء القضيةانتقادية لسياسة بعض الحكومات  1
  100% 341  المجموع 

الالجئيف قضية بتو التغريدات الخاصة حققالذي  ( التوظيف االتصالي5يوضح الجدوؿ )    
نسبة ب الفئة )دعائية تروج إلنسانية الحكومات الغربية( األولىجاءت في المرتبة العرب، فقد 

نسانية ة دعائية لمترويج الالتغريدات وتداوليا بطريقطرح الوكالة قامت بفالمالحظ اف ( %45.1)
والمؤسسات التي تدعـ القضية،  وماتياعف طريق نشر تصريحات حكاالجنبية الحكومات 

وتتناوؿ التغريدات ايضًا حمالت االنقاذ التي قامت بيا الدوؿ والتبرعات التي تدعـ بيا الالجئيف، 
 كل الجئاً  21 بعبور يسمح ألمانيا #و النمسا# بيف تفاؽا كما جاء ذلؾ في التغريدة االتية: "ىناؾ

 ألف 511 إلى الحالي العاـ بنياية الالجئيف أعداد وصوؿ االلمانية السمطات وتتوقع ساعة
 . (11)شخص"

 ( عمى المرتبة الثانيةعف البمداف التي فر منيا الالجئوف  إعالميةرسـ صورة وحصمت الفئة )    
ي خبار عالمي واألبعض التغريدات عمى التعامل اإل اعتمادىنا ونالحظ %(، 23.0بنسبة )

المحتوى دوف اف يظير فييا الجانب الدعائي او الترويجي، وجاءت الفئة المجرد في نقل 
%(، أي اف التغريدات كانت تتناوؿ 20.9)لثالثة بنسبة ية المجردة( في المرتبة اخبار )الوظيفة األ

 اكثر. ية الأخبار قضية الالجئيف ألغراض 
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 بنسبة وجاءت في المرتبة الرابعة الفئة )انتقادية لسياسة بعض الحكومات ازاء القضية(     
اف التغريدات نشرت المحتويات بطريقة انتقادية عف طريق نقل جزِء مف سياستيا  %(، اي11.0)

 الرافضة ألستقباؿ الالجئيف.ووجية نظرىا 
 مصادر التغريدات. رابعاا:

 مصادر التغريدات في وكالة االناضوؿالتي تتناوؿ ( يبيف الفئات 6جدوؿ )
 المرتبة النسبة المئوية التكرار المصدر الذي تعتمده الوكالة ت
 ولىاأل 59.1 163 الوكالة مراسميفشبكة   3
 الثانية 40.1 536 مصادر مجيولة لـ تذكر صراحة 5
 الثالثة 0.4 1 خرى أ عالميةمصادر إ نقاًل عف  1
 الرابعة 0.3 5 مواطنوف  1
  100% 341 المجموع 

مصادر التغريدات في وكالة االناضوؿ، فقد جاءت فئة ( بيانات توضح 9يحتوي الجدوؿ)     
مصادر مجيولة لـ تذكر اما فئة )، %(59.1نسبة )ب( في المرتبة األولى يف الوكالةكة مراسم)شب

وجاءت في المرتبة الثالثة فئة )نقاًل عف مصادر ، (40.1%نسبة ) صراحة( فقد حصمت عمى
نسبة بة )مواطنوف( فكانت لفئ واألخيرةاما المرتبة الرابعة  ،(0.4%نسبة )ب( أخرى  إعالمية

مصدرىا وىو المواطف الذي  إلىت ر لة نقمت معمومات وذلؾ بعد اف اشا( اي اف الوكا%0.3)
 كاف في مكاف الحدث لحظة وقوعو او اعتمد عمى االتصاؿ لتبميغ الوكالة.

 المعتمدة في إظهار التغريدات.الوسائط المتعددة خامساا: 
 في وكالة االناضوؿ التغريدات إظيار في المتعددة المعتمدة  الوسائط( يبيف 31جدوؿ )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار الوسائط المتعددة ت
 ولىاأل 47.0 341 النػػػػػػػػػص 3
 الثانية 26.9 151 الروابط 5
 الثالثة 25.7 133 الصورة 1
 الرابعة 0.4 2 الفيديو 1
  100% 1425 المجموع 
 فيوكالة بأعتمادىا ( الوسائط المتعددة التي قامت ال31توضح البيانات الواردة في الجدوؿ )    

التغريدات جميعيا ف%( 14.1نسبة )ب ولىحصمت فئة )النص( عمى المرتبة األو ، تغريداتال
نسبة باما فئة )الروابط( فقد شغمت المرتبة الثانية . اىاي نقل محتو فتعتمد عمى النصوص 

وحصمت  .ل اكثرتفاصي ينقل القارئ الىبط االتغريدة ر  رفاؽ%( وتوضح ىذه النسبة ا53.6)
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فئة خيرة الرابعة واأل مرتبةال حصل عمىفيما ، (52.4نسبة )ب، المرتبة الثالثة فئة )الصورة( عمى
 .%(1.1نسبة )ب)الفيديو( 
 الوسائل المساعدة إلبراز التغريدات.سادساا: 

 التغريدات في وكالة االناضوؿبراز الوسائل المساعدة إل( يبيف الفئات التي تتناوؿ 33جدوؿ )
 المرتبة النسبة المئوية التكرار التغريدات برازالمساعدة إلالوسائل  ت

 ولىاأل 60.1 254  الياشتاغ 1
 الثانية 30.8 113 الصورة  2
 الثالثة 5.8 24 الصور التي تحمل شعار الوكالة 3
 الرابعة 2.2 53 االنفوجرافيؾ 4
 الخامسة 0.6 3 توظيف الرموز 5
 السادسة 0.4 1 توظيف الخرائط 6

  100% 976 المجموع 
أبراز التغريدات، فنالحظ أف )الياشتاغ( في ( الذي يبيف الوسائل المساعدة 33يوضح الجدوؿ)   

تتضمف  ىاشتاغاً  %( اي اف التغريدات التي تتضمف31.3نسبة )ب األولىحاز عمى المرتبة 
بالكممة التي وضعت  اكثر خاصةمضاميف أخرى وتفاصيل  إلىروابط صغيرة تنقل المتمقي 

تتضمف  نسبة عالية مف االتاحة بخالؼ التغريدات التي ال فضال عف منحيابتقنية الياشتاغ، 
حصمت الفئة و (. (30.8% نسبةىاشتاغًا، في حيف حازت )الصورة الثابتة( عمى المرتبة الثانية ب

تبة الرابعة شغمت المر ( ثـ 5.8%نسبة )ب)الصورة التي تحمل شعار الوكالة( عمى المرتبة الثالثة 
بنسبة يف الرموز( في المرتبة الخامسة وجاءت فئة )توظ(، 2.2%نسبة )فئة )االنفوجرافيؾ( ب

 (، 0.4%نسبة )انت لفئة )توظيف الخرائط(، ب( اما المرتبة السادسة واالخيرة، فك%0.6)
 وكالة فرانس برس تغريدات مضمون تحميل  فئاتلمحور الثاني: ا

قضية  تناولوالتي ت( تغريدة 251)والبالغة  تغريدات وكالة الفرانس برس مضموف تحميل تبيف مف 
الجات تتناوؿ الحموؿ والمع ( تغريدة113و)، مى دوافع المجوءتركز ع ( تغريدة46الالجئيف، منيا )

 .العرب قضية الالجئيفل
 ء.المجو  دوافع التغريدات التي تناولتاوالا: 

 في وكالة الفرانس برس التي تتناوؿ دوافع المجوءالفئات الرئيسة ( يبيف 35جدوؿ )
 المرتبة النسبة المئوية التكرار المجوء فئات دوافع ت

 األولى 30.4 24 دوافع أمنية 1
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 الثانية 27.8 22 سياسية دوافع 2

 الثالثة 17.7 14 جتماعيةا دوافع 3

 الرابعة 16.5 13 أقتصادية دوافع 4

 الخامسة 7.6 6 ةقانوني دوافع 5

  100% 97 المجموع 

ولى جاءت في المرتبة األ (دوافع االمنيةفئة )( اف 35توضح البيانات الواردة في الجدوؿ )   
 اما (،%54.5) عمى المرتبة الثانية بنسبة )دوافع السياسية( فئةوحازت (، %11.1نسبة )ب

 .(%34.4بنسبة ) االجتماعية( ت )دوافعالتي تعبر عف تغريدا ئةلثالثة فقد احتمتيا الفالمرتبة ا
(، اما المرتبة %33.2) ، وبمغت نسبتيا)دوافع االقتصادية( المرتبة الخامسة فئة وحازت عمى

  .(%4.3) بنسبة دوافع القانونية() التي تناولت االخيرة فقد شغمتيا فئةالسادسة و 
 .المجوء التي تناولت الدوافع االمنيةتغريدات . ال1

 ة لمجوء في وكالة الفرانس برسيالدوافع االمنؿ الفئات الفرعية التي تتناو ( يبيف 31جدوؿ )
 المرتبة النسبة المئوية التكرار منيةالدوافع األفئات       ت
 االولى 41.7 31 لمدف عربيةاحتالؿ داعش  3
 الثانية 37.5 6 انتشار الميميشيات والجماعات المسمحة في بمداف الالجئيف 5
 الثالثة 20.8 2 المدنييف لميجمات والتفجيرات االرىابيةتعرض  1
  100% 51 المجموع 

(، %13.4) نسبةعمى فئة )احتالؿ داعش لمناطق الالجئيف(  حصوؿ( 31جدوؿ)يبيف      
فئة )انتشار الميميشيات والجماعات المسمحة في بمداف الالجئيف( بنسبة وحمت في المرتبة الثانية 

فجيرات االرىابية( احتمت المرتبة الثالثة فئة )تعرض المدنييف لميجمات والت%(، فيما 14.2)
لمدف ىو احتالؿ )داعش االرىابي(  األوؿالدافع االمني عمى اف وىذا يدؿ %(. 51.5بنسبة )

التي نشرتيا وكالة فرانس برس ، كما موضح في التغريدة عربية مما شكل خطرا عمى حياة االفراد
الجئا مسيحيا فروا مف #تنظيـ_الدولة_االسالمية  321براغ تستقبل : "ترفي صفحتيا عمى توي

المجوء ىو  دوافعوىذا يعطي مؤشرًا عمى أف مف  .(12)"#مسيحيوف #داعش #افب العراؽفي #
خروج المواطنيف مف بمدانيـ باحثيف عف مناطق اكثر امنًا  إلىوجود جماعات مسمحة خطرة أدت 

ترؾ مناطقيـ  إلىاليجمات األرىابية أضطروا  إلىإذ اننا نجد المدنييف الذيف تعرضوا  واستقرارًا.
والمجوء الى مناطق أخرى أكثر امنًا، وكاف ذلؾ واضحًا في العراؽ وسوريا واليمف كذلؾ ليبيا بعد 
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يرات السياسية التي حدثت فييا، وبعد احتالؿ )داعش( لبعض المدف العراقية والسورية التغ
 زه في مدف اخرى ليبية.وتمرك

 الدوافع السياسية لمجوء. تتناولالتغريدات التي  .5
 في وكالة الفرانس برس. جوءمالدوافع السياسية ل وؿناالتي تت فئات الفرعية( يبيف ال31جدوؿ )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار الدوافع السياسيةفئات  ت
 االولى 40.9 6 ة في المنطقة العربيةيالتغييرات السياس 3
 الثانية 22.7 2 التدخل الخارجي بالشؤوف الداخمية لمدوؿ العربية 5
 الثالثة 18.2 1 السياسة االستيطانية ألسرائيل 1
 الرابعة 9.1 5 الفوضى السياسية والحزبية 1
 رابعة ال 9.1 5 الصراع المذىبي )الطائفية( 2
  100% 55 المجموع 
شغمتيا فئة )التغييرات السياسية  األولىاف المرتبة  (31في الجدوؿ )توضح البيانات الواردة     

الجانب السياسي األىـ واالبرز في استقرار الشعوب، ف%(، 11.6في المنطقة العربية(، بنسبة )
فالتغييرات التي تعرضت ليا بمداف العالـ العربي تسببت بخالفات داخمية وخارجية وذلؾ كاف 

حزب الرئيس اليمني المواطنيف مف بمدانيـ، كما جاء في التغريدة االتية: "دافعًا قويًا لخروج 
 افب #اليمف #الحوثيوف # # السابق المتحالف مع الحوثييف يؤكد استعداده لمسالـ

 .(13)لجوء" # ،عمي_عبدهللا_صالح
 .%(55.4بنسبة )لتدخل الخارجي بالشؤوف الداخمية(، وحازت عمى المرتبة الثانية فئة )ا    

%(. 35.5في المرتبة الثالثة بنسبة ) وجاءت الفئة التي تتناوؿ )السياسة االستيطانية ألسرائيل(
%(، اما 6.3) فقد جاءت في المرتبة الرابعة فيما يتعمق بفئة )الفوضى السياسية والحزبية( اما

ا يدؿ عمى %( وىذ6.3الصراع المذىبي )الطائفية( بنسبة )بة الرابعة مكرر فقد شغمتيا فئة المرت
فييا، فتؤدي الى ظيور  تظيروجود الصراعات المذىبية التي تشكل خطرًا عمى البمداف التي 

 .األخرى ازمات جديدة فضاًل عف االزمات السياسية 
 الدوافع االجتماعية لمجوء.التغريدات التي تتناول  .5

 في وكالة الفرانس برسة لمجوء يالدوافع االجتماعوؿ ( يبيف الفئات الفرعية التي تتنا32جدوؿ )
 المرتبة النسبة المئوية التكرار الدوافع االجتماعيةفئات  ت
 االولى 42.9 3 تعرض المواطنيف لألبتزاز والتيجير القسري  3
 الثانية 28.6 1 تراجع مستوى الحريات االجتماعية 5
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 الثالثة 14.3 5 فيدوؿ الالجئفي انتشار الفقر والجيل  1
 لثالثة مكررا 14.3 5 يا في دوؿ الالجئيفئواقصات ءاتيميش الكفا 1
  100% 31 المجموع 
تعرض المواطنيف لألبتزاز والتيجير القسري( بنسبة المرتبة األولى فئة )ب( 32في الجدوؿ ) تجاء

الى خروج المواطنيف  ادىدوافع االجتماعية الذي وؿ في الىنا أف السبب األ%(، ويتضح 15.6)
، كما جاء في التغردية االتية: زاز والتيجير القسري مف مناطقيـمف ديارىـ ىو تعرضيـ لالبت

 مناطق سيطرة االكراد )المرصد( إلىنزوح اكثر مف ستة االؼ مدني مف ريف #حمب الشمالي "
ية( عمى فيما حصمت فئة )تراجع مستوى الحريات االجتماع .(14)لجوء"ا #سوريفي #افب #

عمى  دوؿ الالجئيف(ت فئة )انتشار الفقر والجيل في حصم(، و %55.3المرتبة الثانية وبنسبة )
وجاءت في المرتبة الثالثة مكرر فئة )تيميش الكفاءات واقصائيا %( 31.1بنسبة )المرتبة الثالثة 

 %(.31.1في دوؿ الالجئيف( وبنسبة )
 االقتصادية لمجوء.الدوافع لتغريدات التي تتناول . ا1

 في وكالة الفرانس برس الدوافع االقتصادية لمجوءوؿ ناالتي تت فئات الفرعية( يبيف ال33جدوؿ )
 المرتبة النسبة المئوية التكرار الدوافع االقتصاديةفئات  ت
 االولى 38.5 2 في البمداف العربيةاتساع ظاىرة البطالة  3
 الثانية 23.1 1 تردي الخدمات االساسية 5
 لثانية مكررا 23.1 1 ضعف االستثمار االقتصادي والتنمية في دوؿ الالجئيف 1
 ثالثة ال 7.7 3 ارتفاع االسعار بما اليتناسب مع القدرة الشرائية 1
  مكرر ثالثةال 7.7 3 ضعف السيولة نتيجة لزيادة االنفاؽ االمني والعسكري  2
  100% 31 المجموع 
اتساع ظاىرة البطالة نتيجة توقف العديد مف المنشَات )الفئة  وؿحص (33يوضح الجدوؿ )    

%( اذ اف البطالة جاءت اولى الفئات 15.2بنسبة ) األولىالخدمية والصناعية( عمى المرتبة 
المؤسسات والمنشَات الخدمية وضع التي توضح الجانب االقتصادي، والذي يعبر عف تردي 

، ى اخر  دوؿالى المجوء لمحصوؿ عمى فرصة عمل في  العربي والصناعية مما دفعت المواطف
، في المئة مف الشباف العرب يعانوف البطالة 11اكثر مف كما يتضح ذلؾ في التغريدة االتية: "

 .(15)"#افب #بطالة
%( ففقداف 51.3اما المرتبة الثانية فقد شغمتيا الفئة )تردي الخدمات االساسية( بنسبة )    

اما المرتبة الثانية  .ره لمخدمات االساسية يؤدي الى بحثو عنيا في مكاف اخرالمواطف وافتقا
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%( 51.3)ضعف االستثمار االقتصادي والتنمية في دوؿ الالجئيف( بنسبة )فقد شغمتيا فئة مكرر
)ارتفاع االسعار بما اليتناسب مع القدرة الشرائية( وبنسبة في المرتبة الثالثة الفئة وجاءت 

ضعف السيولة نتيجة لزيادة االنفاؽ الفئة ) واألخيرةة الثالثة مكرر حتمت المرتب%(، وقد ا4.4)
زيادة  إلىالتي شيدىا العالـ العربي أدت  األخيرة%(، فالحروب 4.4االمني والعسكري( وبنسبة )

في ىذه البمداف والذي أثر بشكل  االنفاؽ االمني والعسكري مما زاد مف تردي الجانب االقتصادي
 .مباشر عمى الوضع المعاشي لمفرد

 الدوافع القانونية لمجوء.. التغريدات التي تناولت 2
 في وكالة الفرانس برس جوءموؿ الدوافع القانونية لناالتي تت فئات الفرعية( يبيف ال34جدوؿ )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار الدوافع القانونيةفئات  ت
 االولى 50.0 1 انتياؾ الحقوؽ المدنية  3
 الثانية 33.3 5 عدـ تطبيق القانوف بصورة صحيحة 5
 الثالثة 16.7 3 التمييز واالنتقائية في تنفيذ القانوف  1
 - - - المجوء الى االعراؼ العشائرية والعادات لحل النزاعات 1
  100% 3 المجموع 

والتي تتمثل عمى المرتبة األولى الفئة )انتياؾ الحقوؽ المدنية( حصوؿ  (34يوضح الجدوؿ )    
%( 21.1، بنسبة )الحماية المتساويةبالتعويض، والخصوصية، واالحتجاج، والمحاكمة العادلة، و 

لخروج المواطنيف مف بالدىـ، كما دافعًا  تشكمة اولى الفئات التي وىذا يبيف اف الحقوؽ المدني
ب"توقيفات  منظمة العفو الدولية تتيـ السمطات المصرية بالقياـ: "جاء في التغريدة األتية

)عدـ تبة الثانية فئة وحازت عمى المر  .(16)"مصر افب # لمنع التظاىر في مصر# جماعية"
اما فئة )التمييز واالنتقائية في تنفيذ القانوف( %( 11.1بنسبة ) تطبيق القانوف بصورة صحيحة( 

اي اف القانوف الذي لـ يطبق بصورة صحيحة %(، 33.4ثة، بنسبة )فقد جاءت في المرتبة الثال
 وعادلة يدفع االفراد الى مغادرة بمدانيـ باحثيف عف عدالة قانونية تضمف ليـ حقوقيـ.

 قضية الالجئينلتتناول الحمول والمعالجات ثانياا: التغريدات التي 
في وكالة  قضية الالجئيفلالتي تتناوؿ الحموؿ والمعالجات  لفئات الرئيسة( يبيف ا35جدوؿ )

 الفرانس برس
 المرتبة النسبة المئوية التكرار فئات الحموؿ والمعالجات التي تتعاطى مع القضية ت
 األولى 39.0 345 الحموؿ والمعالجات االمنية 3
 الثانية 26.8 335 الحموؿ والمعالجات السياسية 5
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 الثالثة 16.3 45 والمعالجات القانونيةالحموؿ  1
 الرابعة 11.8 25 الحموؿ والمعالجات االقتصادية 1
 الخامسة 6.1 54 االجتماعية الحموؿ والمعالجات 2
  100% 441 المجموع 

( اف التغريدات التي تداولتيا الوكالة تضمنت 35توضح البيانات الواردة في الجدوؿ )     
ولى الفئة التي تشمل فقد احتمت المرتبة األ لقضية الالجئيف، مف الحموؿ والمعالجات مجموعة

لحموؿ فئة )ا %(، اما المرتبة الثانية فقد شغمتيا39.0)الحموؿ والمعالجات االمنية( بنسبة )
لحموؿ والمعالجات وكانت المرتبة الثالثة لفئة )ا %(.26.8) بنسبةوالمعالجات السياسية( 

)الحموؿ والمعالجات فقد شغمتيا الفئةالرابعة وفيما يخص المرتبة %(، 33.1نسبة )ب (القانونية
التي تناولت )الحموؿ  الفئة واألخيرةمسة %(، وقد احتمت المرتبة الخا33.5االقتصادية( وبنسبة )

 %(.6.1)( وبنسبة والمعالجات االجتماعية
 ة الالجئينقضيالخاصة ب تغريداتتحققه ال ذيال االتصالي توظيفالثالثاا: 

 لمتغريدات في وكالة الفرانس برس ( يبيف الفئات التي تتناوؿ التوظيف االتصالي36جدوؿ )
 المرتبة النسبة المئوية التكرار لمتغريدات  التوظيف االتصالي ت
 االولى 43.3 552 دعائية تروج إلنسانية الحكومات الغربية 3
 نيةالثا 24.0 352 ية المجردةخبار الوظيفة األ 5
 الثالثة 23.3 353 رسـ صورة اعالمية عف البمداف التي فر منيا الالجئوف  1
 رابعةال 9.4 16 انتقادية لسياسة بعض الحكومات ازاء القضية 1
  100% 251 المجموع 

الفئة )دعائية تروج إلنسانية الحكومات الغربية( عمى  بحصوؿ( 36جاءت البيانات في الجدوؿ )
%(، وىذا يعطي مؤشرًا عمى اف التغريدات االكثر تداواًل عبر موقع 43.3المرتبة االولى بنسبة )

المجوء وعممت الوكالة كانت تعطي طابعًا دعائيًا لمترويج لمحكومات الغربية التي فتحت باب 
#االمـ_المتحدة "تناشد" العالـ تمويل برنامج التغريدة االتية: "، كما توضح ذلؾ عمى مساعدتيـ

 .(11)"#افب، مساعدات انسانية في #ليبيا
%(، حيث نقمت 51.1ية المجردة( بنسبة )خبار فئة )الوظيفة األوقد احتمت المرتبة الثانية     

 عالميةإ  صورة رسـفئة )ا المرتبة الثالثة فقد احتمتيا ام ية مجردة.أخبار الوكالة تغريداتيا بطريقة 
عالمية %(، اذ شكمت بعض التغريدات صورة إ 23.3( بنسبة )الالجئوف  منيا فر التي البمداف عف

عف البمداف التي خرج منيا الالجئوف عف طريق تداوؿ االحداث التي تعرض ليا المواطنوف في 
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فئة )انتقادية لسياسة بعض الحكومات ازاء القضية( بنسبة اما المرتبة الرابعة فقد شغمتيا  بمدانيـ.
(9.4.)% 

 المصادر التي تستقى منها التغريدات.: رابعاا 
 ( يبيف مصادر التغريدات في وكالة الفرانس برس51جدوؿ )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار لوكالةالمصدر الذي تعتمده ا ت
 االولى 54.6 551 يفالمراسمشبكة   3
 الثانية 38.7 513 لـ تذكر المصدر صراحة  5
 الثالثة 6.7 12 اخرى  إعالميةنقاًل عف مصادر  1
 - - - مواطنوف  1
  100% 251 المجموع 
بنسبة ولى ( عمى المرتبة األشبكة المراسميففئة ) وؿحص( 51جاءت في الجدوؿ )    

 نفسيا ةمعظـ التغريدات التي تداولتيا الوكالة كانت نقاًل عف الوكال فنالحظ أف(، 21.3%)
، (%15.4بنسبة )( لـ تذكر المصدر صراحة) في المرتبة الثانية الفئة وقد جاءت، بشكل مباشر

وعدـ ذكر ( %3.4بنسبة )( اخرى  إعالميةنقاًل عف مصادر اما المرتبة الثالثة فقد شغمتيا الفئة )
الموقع  إلىالمتابع  نقلاف الوكالة اكتفت بوضع الروابط التي ت إلىيعود  التغريدةفي  رالمصد

 .المباشر لموكالة
 في إظهار التغريدات. الوسائط المتعددةخامساا: 
في وكالة  التغريدات إظيار في المتعددة المعتمدة  الوسائط تناولالتي ت( يبيف الفئات 53جدوؿ )

 الفرانس برس
 المرتبة النسبة المئوية التكرار المتعددةالوسائط  ت
 األولى 41.2 251 النػػػػػػػػػص  3
 الثانية 30.3 151 الروابط  5
 الثالثة 26.7 114 الصورة  1
 الرابعة 1.7 55 الفيديو  1
  100% 3535 المجموع 
بنسبة  األولىفئة )النص( عمى المرتبة  بحصوؿ( 53جاءت البيانات في الجدوؿ )    

%(، فنالحظ أف الوكالة اعتمدت عمى النص في نقل محتواىا، والذي يعد العنصر 13.5)
االساس واالكثر تداواًل في موقع الوكالة عمى تويتر، اما المرتبة الثانية فكانت لفئة )الروابط(، 
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%(، اذ يتضح 53.4بنسبة )مرتبة الثالثة، الصورة( عمى ال)وقد حصمت فئة  .%(11.1بنسبة )
اما المرتبة ا ألعطاء المعمومة دقة وواقعية. أستخداـ الوكالة لمصور بشكل كبير في تغريداتي

 %(.3.4بنسبة )فكانت لفئة )الفيديو(  واألخيرةالرابعة 
 إبراز التغريدات.الوسائل المساعدة في سادساا: 
وكالة الفرانس التغريدات في براز إفي الوسائل المساعدة  تناولالتي ت( يبيف الفئات 55جدوؿ )

 برس
 المرتبة النسبة المئوية التكرار الوسائل المساعدة إلبراز التغريدات ت
 األولى 42.7 211 الياشتاغ 3
 الثانية 27.9 154 الصورة 5
 الثالثة 26.2 114 الصور التي تحمل شعار الوكالة 1
 الرابعة 2.0 51 االنفوجرافيؾ 1
 الخامسة 0.6 4 توظيف الرموز 2
 السادسة 0.5 6 توظيف الخرائط 3
  100% 1171 المجموع 
براز التغريدات في الوكالة، اذ جاءت في المرتبة ( الوسائل المساعدة في إ55يبيف الجدوؿ )    

%(، اي اف التقنية االكثر استخدامًا في الوكالة ىي 15.4بنسبة )فئة )الياشتاغ(  األولى
نسبة انتشار التغريدة، وايصاليا الى اكبر عدد مف الياشتاغ وذلؾ لمسعي مف أجل زيادة 

%(، وحصمت فئة 54.6بنسبة )( الصورة الثابتةالمتابعيف، اما المرتبة الثانية فقد شغمتيا فئة )
(، مما يعطي مؤشرًا عمى 53.5بنسبة )ر الوكالة( عمى المرتبة الثالثة )الصور التي تحمل شعا

بنسبة ( االنفوجرافيؾءت في المرتبة الرابعة فئة )وجادى تواجد الوكالة في مكاف الحدث. م
 نسبةعمى فيما حازت عمى المرتبة الخامسة الفئة )توظيف الرموز( بعد اف حصمت (. 5.1%)
اما المرتبة السادسة  %(، فقامت الوكالة بتوظيف الرموز ألضفاء التميز والدقة لمتغريدة.1.3)

%(، اذ اف الوكالة قامت بأضافة 1.2فقد شغمتيا فئة )توظيف الخرائط( وبنسبة ) واألخيرة
 الخرائط لمتغريدة لمتعبير عف مكاف وقوع االحداث.

 االستنتاجات:
لقضية الالجئيف، سواء  وكالتي االناضوؿ وفرانس برستبايف حجـ االىتماـ الذي اولتو  .3

وى العربي، اذ يتبيف مف مجموع عدد بأطارىا العاـ عمى المستوى الدولي او عمى المست
في الصدارة وكالة االناضوؿ جاءت  العرب،التغريدات التي تناولت قضية الالجئيف 
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بنسبة التغريدات التي تتناوؿ القضية، وكانت االكثر اىتمامًا وذلؾ بحكـ موقع تركيا 
 جئيف، وبمدًا مضيفًا بنفس الوقت.الجغرافي بأعتبارىا معبرًا دوليًا لال

لجوء الدوافع التي ادت الى االنباء ركزت عمى  فت الدراسة اف تغريدات وكالتيكش .5
تيا نشر كثر تداواًل بيف التغريدات التي االالمواطنيف العرب الى بمداف أخرى فكانت 

مما يعطي مؤشرًا عمى مدى ترابط القضية بمسبباتيا السياسية واالمنية في  الوكالتيف
دوافع اجتماعية واقتصادية وقانونية قد ركزت عمييا فضال عف وجود البمداف العربية 

 مساحة مف التداوؿ عبر تغريداتيا.وكالتي )االناضوؿ والفرانس برس(، واعطت ليا 
عاية في عبر التوظيف االتصالي لوكالتي االناضوؿ والفرانس برس عف مدى توظيف الد .1

ة، عف طريق تداوؿ مضاميف ليا نسانية الحكومات الغربيالتغريدات، والتي روجت ال
تواجدىا االقميمي والدولي،  إلىابعادًا معينة تنطمق مف تفاعميا مع القضية، وىي تعود 

متغافمة التدخالت والحروب التي خاضتيا لمؤسساتيا الحكومية،  اإلعالميودعميا 
 امريكا وروسيا عمى بمداف عربية كالعراؽ وسوريا.

ة العمل اإلعالمي والخصوصية في نقل المضموف عبر االنباء عمى ذاتي ركزت وكالتي .1
التغريدات، كونيا تعتمد عمى شبكة ىائمة مف المراسميف تـ توزيعيـ عمى مختمف دوؿ 
العالـ، فقد ظير ذلؾ واضحًا في النسب التي تحدد المصادر التي تستقى منيا 

 لمراسميف.التغريدات، إذ انيا تنشر المضاميف بعد اف تنسبيا لموكالة او ألحد ا
االناضوؿ الى زيادة نسبة المتابعة والتداوؿ لمتغريدات التي تقوـ بنشرىا عبر  سعت وكالة .2

تويتر، عف طريق استخداـ اكثر مف )ىاشتاغ( في التغريدة الواحدة، عمى عكس وكالة 
الفرانس برس التي ركزت عمى استخداـ )الياشتاغ بأسـ الوكالة(، وىذا يعني انيا تبحث 

في تداوؿ المضاميف عبر التغريدات، قبل سرعة  اإلعالميالعمل  عف خصوصية
االنتشار وكثرة المتابعة وىذا ينبع مف كونيا مصدرًا ميمًا تعتمده الكثير مف المؤسسات 

 .األخرى  اإلعالمية
اعتماد وكالة الفرانس برس عمى تقنية النشر بعد التوزيع وىذا يعتمد عمى الروابط  .3

الوكالة، اذ انيا تعطي نسبة مف االنتشار لعمالئيا عبر  المتحركة التي تستخدميا
عالمي ذو ر المضموف عف طريق اكثر مف موقع إ انتشا إلىالتغريدات وىذا يؤدي 

االناضوؿ، فبعد تحميل التغريدات  لة، وىذا لـ يكف واضحًا في وكالةارتباط بالوكا
موقع  إلىي تعود بالمتابع ومتابعة الروابط المضافة الييا، تـ التركيز عمى الروابط الت



لممواطنين العرب ومعالجاتها في تغريدات وكاالت األنباء االجنبية الناطقة بالمغة العربية عبر  دوافع المجوء
ولغاية م 1/7/5112موقع تويتر دراسة تحميمية في تغريدات وكالتي االناضول وفرانس برس لممدة )

 أ.م.د. سحر خميفة سالم                                                                             م(1/7/5112
 م.م رغدة رعد أحمد                                                           م5112( أيمول 52العدد )

                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

511 

وؿ الوكالتيف عمى اف تكوف المصدر األالوكالة ذاتيا، وىذا يعطي مؤشرًا عمى حرص 
 والرئيس لممعمومة.

اف استخداـ الوسائط المتعددة كاف واضحًا، إذ أف النص ىو االكثر استخدامًا في مواقع  .4
ل استخدامًا مف بيف وسائوكاالت االنباء في تويتر، كما اف تقنية الياشتاغ ىي االكثر 

، وتباينت النسب بيف حدود التفاعمية عمى وفق االستخداـ االبراز التي اعتمدتيا الوكالتيف
، وذلؾ كوف الوسائط روابط التي احتمت مراتب مختمفةليذه التقنية، فضاًل عف توظيف ال

 في شبكة االنترنت. اإلعالميالمتعددة ىي الداعـ االساس لمعمل 
 :لتوصياتا

بكل العرب ىمية عقد ندوات وورش عمل ومؤتمرات تتناوؿ قضية الالجئيف التأكيد عمى أ  .3
مداخالتيا مف أسباب ودوافع، وذلؾ ألىمية القضية محميًا ودوليًا، كذلؾ الحد منيا 

 ومعالجتيا.
التي تربط  األخرى تضميف مادة او موضوع يخص قضية الالجئيف والسيما القضايا  .5

مدى تأثير  إلىبالجانب السياسي واالجتماعي واالقتصادي، وذلؾ لمتعرؼ  اإلعالـ
 .االنسانية القضايا عمى  اإلعالـوسائل 

في العالـ العربي القياـ بدراسات وأبحاث بخصوص القضايا المحمية والمشكالت الداخمية  .1
 النطاؽ الدولي. إلىقبل تفاقميا ووصوليا 

ضية الالجئيف بطريقة تغطي الحموؿ والمعالجات ضرورة توظيف القضايا التي تتناوؿ ق .1
الواقعية والتي تيتـ بظاىرة االسالـ فوبيا، وطرؽ واساليب معالجتيا، وبالتالي االبتعاد 
عف أستثمار الحوادث التي يتعرض ليا الالجئيف اثناء رحمتيـ بيف البمداف، والحد مف 

 نسبة متابعة الشخصيات السياسية والتركيز عمييا.
 ش:الهوام

                                                           

اإلعالمية، القاىرة، الدار  شيماء ذو الفقار زغيب، مناىج البحث واالستخدامات االحصائية في الدراسات (3)
 .314ـ، ص5116المصرية المبنانية، 

 مجموعة المحكميف ىـ: )*(
 أ. د. حسف رضا النجار، تقنيات اإلعالـ والمعموماتية، الجامعة المستنصرية، كمية اآلداب. .1
 أ. د. وساـ فاضل، صحافة اذاعية وتمفزيونية، جامعة بغداد، كمية اإلعالـ. .2
 ي، صحافة اذاعية وتميفزيونية، جامعة عجماف.أ.د. ياس خضير البيات .3
 أ.ـ.د. عبد االمير الفيصل، صحافة، جامعة بغداد، كمية اإلعالـ. .4
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 أ.ـ.د. وفاؽ حافظ بركع، صحافة، الجامعة العراقية، كمية اإلعالـ. .5
وجية نظر ية التمفزيونية لقضايا الالجئيف السورييف في االردف مف خبار عمي دمحم مييرات، التغطية األ (5)

 ـ.5131، رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ االوسط، خبارالقائميف عمى األ
الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية )الربيع العربي(، ثورات الخالص مف االستبداد دراسة حاالت، لـ تذكر  (1)

 .131ـ، ص 5131، 1المدينة، دار شرؽ الكتاب، ط 
رية واستثمار وسائل اإلعالـ االجتماعي، تقرير اصدرتو الغرفة التجارية ادارة خدمة المجتمع، الجمعيات الخي (1)

:                                     االتي، متاح عمى الرابط 5133\15\54، تاريخ الزيارة: 6ـ، ص5131الصناعية، الرياض،
www.riyadhchamber.org.sa/mainpage/Documents/Charities.pdf 

، 5133\2\51دالؿ مسعود السميري، نشأة تويتر واستخداماتو، موقع ميارات اإلعالـ الجديد، تاريخ الزيارة:  (2)
 http://media.hiablog.com/post/2704 :           االتيمتاح عمى الرابط 

الزيارة: ـ، شبكة ماركت فويز، تاريخ 5132دمحم حافظ عبد هللا، حقائق عف الشبكات االجتماعية في عاـ  (3)
 http://marketsvoice.com/blog:             االتيـ، متاح عمى الرابط 5133\2\51

ديراج ميرثي، ترجمة: دمحم عبد الحميد، تويتر التواصل االجتماعي في عصر تويتر، القاىرة،  دار الفجر  (5)
 .31ـ، ص5131والتوزيع،  لمنشر 

خداـ مواقع التواصل االجتماعي، االردف، جامعة فيالدلفيا، عمي عالونة واخروف، دراسة حوؿ ميارات است (6)
 .34ـ، ص5135كمية تكنولوجيا المعمومات، 

 .35 -34المصدر نفسو، ص (31)
الجديد، الحرية والفوضى والثورات، االمارات العربية المتحدة، ىيئة الفجيرة  اإلعالـياس خضير البياتي،  (33)

 .123ـ ص5131، واإلعالـلمثقافة 
ـ، متاح عمى 5133\3\4دمحم عادؿ، كيفية تثبيت التغريدات في تويتر، موقع دوت مصر، تاريخ الزيارة:  (35)

 http://old.dotmsr.com/ar/605/1/3813:                                  االتي الرابط 
، موقع مزف لتقنية العمل الخيري، تاريخ الزيارة: اإلعالنيبساـ السيد، استخداـ تويتر لمترويج   (31)

 http://www.mozn.ws/6551:                       االتيـ، متاح عمى الرابط 5133\3\4
 .124-123ياس خضير البياتي، مصدر سابق، ص  (31)
التواصل االجتماعي، عماف دار أسامة لمنشر والتوزيع، الجديد شبكات  اإلعالـعمي خميل شقرة،   (32)

 .43ـ، ص 5131
 .15دمحم البدوي، كل ما تود معرفتو عف تويتر، الطيور عمى اشكاليا تقع، مصدر سابق، ص  (33)
، 35مفيدة باليامل، اإلعالـ الجديد، مصطمحات مفاىيـ ونماذج، مجمة عمـو االنساف والمجتمع، العدد  (34)

 .15صـ، 5131
ـ.، 5131خالد غساف يوسف المقدادي، ثورة الشبكات االجتماعية، عماف، دار النفائس لمنشر والتوزيع،   (36)

 .13ص 

http://old.dotmsr.com/ar/605/1/3813
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 .13خالد غساف يوسف المقدادي، مصدر سابق، ص  (51)
 .5شبكة االنترنت، مركز التكنولوجيا المساعدة )مدى(، مصدر سابق، ص  (53)
نوف الدولي الضوابط والمحددات، موقع القضايا الدولية، تاريخ الزيارة دمحم ىشاـ، المجوء في القا  (55)

 http://fekr-online.com/index.php/article         االتيـ، متاح عمى الرابط 5133\12\51
 خبارايمي ابو عوف وحسيف مكي، ازمة الالجئيف بيف التزامات لبناف وىاجس التوطيف، موقع األ  (51)

 ـ، متاح عمى الرابط األتي:5133\4\35االلكتروني، تاريخ الزيارة: 
                                                          http://www.al-akhbar.com/node/25858 

 ايناس الفرجاني ولبنى عصاـ عزاـ واخروف، التقرير االقميمي لميجرة الدولية العربية والتنمية، مصر،  (51)
 .4ـ، ص5131مطبعة جامعة الدوؿ العربية، 

حسف العاصي، ازمة الالجئيف في اوروبا اكبر عممية اغاثة في العصر الحديث واكثرىا كمفة، موقع  (52)
  :االتيـ، متاح عمى الرابط 5133\4\13المثقف، تاريخ الزيارة 

http://mail.almothaqaf.com/index.php/qadaya2015/898562.html# 
، تاريخ 5132لؤي الخطيب، القائمة الكاممة باالرقاـ لدوؿ تستقبل الالجئيف واالخرى تتيرب، الخطيب   (53)

 :االتيح عمى الرابط ـ، متا5133\5\4الزيارة: 
http://www.radiosawa.com/a/syrian-refugees-countries-welcome/280535.html 

 حسف العاصي، مصدر سابق.  (54)
(28) Amman Melanie, Horand Knaup, Ralf Neukirch and René Pfister, translated by 

Sultan Christopher, “ Quiet capitulation: Merkel slowly changes tunes on refugee 

issue”, Der Spiegel ,Germeny ,at: 01:19, 21\7\2016, 

ياسميف ايمف دمحم عبد هللا، السياسة االلمانية تجاه قضية الالجئيف )دراسة حالة الالجئيف السورييف(،  (56)
 .5ـ، ص5133مصر، المركز الديمقراطي العربي، 

، متاح عمى 5133\31\4ص، 33:53كية في موقع تويتر، وقت الزيارة: حساب وكالة االناضوؿ التر  (11)
 https://twitter.com/aa_arabic/status/690562319630385152      الرابط االتي:

، متاح عمى 5133\31\3ص، 33:51حساب وكالة االناضوؿ التركية في موقع تويتر، وقت الزيارة:  (13)
  https://twitter.com/aa_arabic/status/614007933366607876الرابط االتي:       

، متاح عمى الرابط 5133\31\3ـ، 15:14حساب وكالة االناضوؿ التركية في موقع تويتر، وقت الزيارة  (15)
         .https://twitter.com/aa_arabic/status/594074976501813248        االتي:

، متاح عمى الرابط 5133\31\2ـ، 35:11التركية في موقع تويتر، وقت الزيارة  حساب وكالة االناضوؿ  (11)
 https://twitter.com/aa_arabic/status/653737598754664448            االتي:    

، متاح عمى الرابط 5133\31\3ـ، 13:25في موقع تويتر، وقت الزيارة: حساب وكالة االناضوؿ التركية   (11)
 https://twitter.com/aa_arabic/status/659432623748591616               االتي:

http://mail.almothaqaf.com/index.php/qadaya2015/898562.html
http://mail.almothaqaf.com/index.php/qadaya2015/898562.html
https://twitter.com/aa_arabic/status/653737598754664448
https://twitter.com/aa_arabic/status/659432623748591616


لممواطنين العرب ومعالجاتها في تغريدات وكاالت األنباء االجنبية الناطقة بالمغة العربية عبر  دوافع المجوء
ولغاية م 1/7/5112موقع تويتر دراسة تحميمية في تغريدات وكالتي االناضول وفرانس برس لممدة )

 أ.م.د. سحر خميفة سالم                                                                             م(1/7/5112
 م.م رغدة رعد أحمد                                                           م5112( أيمول 52العدد )
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، متاح عمى الرابط 5133\31\34ـ، 33:32ت الزيارة: حساب وكالة فرانس برس في موقع تويتر، وق  (12)
                     https://twitter.com/AFPar/status/676474297779691520   االتي:

، متاح عمى الرابط 5133\31\34ـ، 33:21حساب وكالة فرانس برس في موقع تويتر، وقت الزيارة:   (13)
 https://twitter.com/AFPar/status/651796488234926080          األتي:         

، متاح عمى الرابط 5133\31\34ص، 35:31حساب وكالة فرانس برس في موقع تويتر، وقت الزيارة   (14)
 https://twitter.com/AFPar/status/73685276075535974األتي:                  

، متاح عمى الرابط 5133\31\34ص، 31:13ر، وقت الزيارة :حساب وكالة فرانس برس في موقع تويت  (15)
 https://twitter.com/AFPar/status/589860971683979264االتي:               

، متاح عمى الرابط 5133\31\34ـ، 31:32موقع تويتر، وقت الزيارة:  فيوكالة فرانس برس حساب   (16)
  https://twitter.com/AFPar/status/72497517999940403               تي:األ

، متاح 5133\31\34ص، 31:11حساب وكالة فرانس برس الفرنسية في موقع تويتر، وقت الزيارة :  (11)
 https://twitter.com/AFPar/status/674646534122831872عمى الرابط االتي:    


