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 أزمة مسممي الروىينجا في خطاب المواقع اإللكترونية اإلعالمية األجنبية
 دراسة تحميمية

 دعاء عبد الحكـ الصعيدي
 :تمييد

التي يشيدىا العالـ بوجو عاـ والعالـ اإلسبلمي بوجػو اػاصي يت ػو دور اإلعػبلـ  ظؿ األزمات ىف
اتااذ قراٍر لمواجية التحدي الػذي تملمػو في كيفية طرح ىذه األزمات بشكؿ يستدعي مف األنظمة السياسية 

فػي حػؿ األزمػة أو اسػتمرارىا أو حتػى تجاىميػا  األزمةي ليعبر القرار أو ردة الفعػؿ عػف موقػؼ تمػؾ األنظمػة
تماًما مف قبؿ الػدوؿ والمنظمػات الدوليػة المنػوط بيػا التػداؿ لحػؿ الصػراعاتي ااصػة مػا كػاف منيػا متعمقًػا 

 ومواقعيا عمى الاريطة الجغرافية والسياسية.  باألقميات عمى ااتبلؼ أنواعيا

التي القػت انتشػارًا عمػى السػاحة اإلعبلميػة عمػى ااػتبلؼ  األزمات ولعؿ أزمة مسممي الروىينجا مف
المنصات التي انطمؽ منيا الاطاب اإلعبلميي مستنكرًا إبادة األقمية الروىينجية المسممة بػاقميـ رراكػاف فػي 

وا ػػػو أبػػػرزه الاطػػػاب  تػػػؿ أو التيجيػػػري ومػػػا صػػػاحب ذلػػػؾ مػػػف ا ػػػطياٍد دينػػػيٍ دولػػػة مينامػػػاري سػػػواًء بالق
 اإلعبلمي بأشكاٍؿ متنوعٍة.

ورغـ و وح ما يتعرض لو سكاف رراكاف المسمميف مف أشد أنواع القير والتعذيبي فإنو لوحظ تبػايٌف 
تحػاوؿ الدراسػة في تناوؿ ىذه األزمػة فػي الاطػاب اإلعبلمػي عمػى ااػتبلؼ مصػادره وتنػوع أيديولوجياتػوي و 

لمؤسسػػات إعبلميػػة وحقوقيػػة أجنبيػػةل بيػػدؼ الوقػػوؼ عمػػى مرتكػػزات كػػؿ  رصػػد مبلمػػو الاطػػاب اإلعبلمػػي
اطاب عف األزمةي ومعرفة مواقفو مػف واقػم مػا تنطػؽ بػو أطروحاتػوي ومػا تسػعى إلػى إبػرازه أو تعمػؿ عمػى 

ماطابػػػات اإلعبلميػػػة محػػػؿ تجاىمػػػوي فػػػي  ػػػوء االاػػػتبلؼ اللقػػػافي بػػػيف مجتمػػػم األزمػػػة والجيػػػات المنتجػػػة ل
 الدراسة.

 :الدراسات السابقة

 نظػػػػػػػػػػػػػػػػًرا ألىميػػػػػػػػػػػػػػػػػة دور وسػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؿ اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ فػػػػػػػػػػػػػػػػي تغطيػػػػػػػػػػػػػػػػػة األزمػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي جػػػػػػػػػػػػػػػػػاءت دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
(2017) (1)Blower, Jenna & Others دور وسػا ؿ اإلعػبلـ الكنديػة فػي تغطيػة  وىػدفت إلػى معرفػة

وب رنػػػد ميػػػؿي وتورونتوسػػػتاري صػػػحؼ ذاجمػػػ لمحتػػػو  ىبالتحميػػػؿ النقػػػدي الكيفػػػ يأزمػػػة البلج ػػػيف السػػػورييف
أبريػؿ  – 5112وناشيوناؿ بوستي وىافينجتوف بوسػتي وقنػاتي سػي بػي سػيي وسػي تػي فػيي مػف سػبتمبر 

 واالسػتعمار االستشػراؽ في  ػوء نظريػات السورييفي الكندية لتوطيف البلج يف في تغطيتيا لمجيود 5113
ى أف وسػػػػا ؿ اإلعػػػػبلـ الكنديػػػػة تعكػػػػس وتعػػػػزز والنظريػػػػة النسػػػػويةي وانتيػػػػت إلػػػػ الحديلػػػػة والميبراليػػػػة الجديػػػػد

                                                           

 األزىر القاىرةي جامعةب والعربية سبلميةاإل الدراسات كمية يواإلعبلـ الصحافة مدرس. 



Arab Media & Society (Issue 25, Winter/Spring 2018)  

 73 أزمة مسلمي الروهينجا في خطاب المواقع اإللكترونية اإلعالمية األجنبية

اال طراب لد  الحكومػة والجميػور الكنػدييف بشػأف ق ػية البلج ػيف السػورييفل فبينمػا تقػدـ الميػديا أصػواتًا 
احتيػاجيـ  م ػمبًل يػدور بػيف ميد ػًة عػف انفتػاح وكػـر الكنػدييف فإنيػا تسػتمر فػي تصػوير البلج ػيف تصػويراً 

بًلي باإل ػافة إلػى تعزيػز الميػديا لتنػازؿ الحكومػة عػف مسػ وليتيا االجتماعيػة محػتم تيديػداً  وكػونيـلئلغالػػة 
 نحوىـ.

 كمػػػػػػػػػػػػا أف تػػػػػػػػػػػػدفؽ المعمومػػػػػػػػػػػػات اػػػػػػػػػػػػبلؿ األزمػػػػػػػػػػػػات يػػػػػػػػػػػػؤدي دوًرا ىاًمػػػػػػػػػػػػال لػػػػػػػػػػػػذا جػػػػػػػػػػػػاءت دراسػػػػػػػػػػػػة 
(2016)  (5)Rielly, Paul & Atanasova, Dima لتحػدد دور وسػا ؿ اإلعػبلـ اإلاباريػة فػي تػدفؽ

ماتي وكيفية إببلغ الجميور عف عممية صنم القرار مف ابلؿ وسا ؿ اإلعػبلـ المعمومات ألناء مواقؼ األز 
اإلاباريػػػة طػػػواؿ دورة الكارلػػػةي وتقيػػػيـ كيفيػػػة تشػػػكيؿ وسػػػا ؿ التواصػػػؿ االجتمػػػاعي تغطيػػػة وسػػػا ؿ اإلعػػػبلـ 

مقابمػة شػبو مقننػة مػم عػدد  11لمكوارث األايرةي بدراسة الحالة للبلث كوارث  ػامة فػي أوروبػاي وبػإجراء 
 . 5112مايو -5111مديري األزماتي وأصحاب المصمحةي مف ديسمبر مف

ومف نتا ج الدراسة أف وسا ؿ اإلعػبلـ المطبوعػة ال تػزاؿ أكلػر مصػادر المعمومػات لقػًة ألنػاء مواقػؼ 
سػػػياـ وسػػػا ؿ اإلعػػػبلـ اإلاباريػػػة فػػػي التحقػػػؽ مػػػف المحتػػػو  الػػػذي ينتجػػػو المسػػػتادموفي وقمػػػم  األزمػػػاتي واا

طراب االجتماعي والتقنيي ومساعدة الاطاب العاطفي في زيادة التبرعػات اإلغاليػةي الشا عاتي ومنم اال 
وتحػػوؿ دور وسػػا ؿ اإلعػػبلـ اإلاباريػػة مػػف الحراسػػة إلػػى مراقبػػة البوابػػة اإلعبلميػػةل بنشػػر ومشػػاركة محتػػو  

لكػػػوارث إابػػاري متقػػػارب بػػداًل مػػػف التركيػػز عمػػػى إنتاجػػػوي وأف أكلػػر المحتويػػػات التػػي تػػػتـ مشػػاركتيا ألنػػػاء ا
واألزمػػات غالبػػًا مػػا تكػػوف الصػػادرة عػػف حسػػابات المؤسسػػات االتصػػالية الجماىيريػػة عمػػى مواقػػم التواصػػؿ 
االجتماعيي وأف الصحفييف المواطنيف أصبحوا يملموف منظور شاىد العياف عمى األزمةي يساعدوف مديري 

لتػػػػألير النفسػػػػي فػػػػى األزمػػػػات فػػػػي بنػػػػاء وعػػػػي بػػػػالموقؼي وأف وسػػػػا ؿ التواصػػػػؿ االجتمػػػػاعي تسػػػػاعد فػػػػي ا
 المت رريف مف الكوارث بشكؿ يجعميـ أكلر مرونة في حاالت مستقبمية.

بتوجو الدولة القا مػة  -وااصة الدولية منيا -ولمعرفة ارتباط معالجة األزمة في الوسا ؿ اإلعبلمية 
ريػة لؤلزمػات التي استيدفت رصَد وتحميَؿ أطر المعالجػة االابا (3)( دينا وحيد5113عميياي جاءت دراسة )

السياسػػػية العربيػػػة فػػػي القنػػػوات الف ػػػا ية اإلاباريػػػة الناطقػػػة بالعربيػػػةي وسػػػمات ىػػػذه المعالجػػػة عمػػػى قنػػػوات 
ي وبػػػي بػػػي سػػػي(ي باسػػػتاداـ مػػػنيج المسػػػو لعينػػػة مػػػف النشػػػرات المذاعػػػة عمػػػى 51 اليػػػوـي وفػػػرانس )روسػػػيا

ط األطػر المسػتادمة بتوجػو الدولػة مفردةي وامصت إلى ارتبا 111القنواتي وُطبقت الدراسة الميدانية عمى 
 القا مة عمى القناة اإلابارية نحو األزمة السياسية. 

 ولمعرفػػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػػألير القػػػػػػػػػػػػػو  العالميػػػػػػػػػػػػػة الكبػػػػػػػػػػػػػر  عمػػػػػػػػػػػػػى رليػػػػػػػػػػػػػات التحريػػػػػػػػػػػػػري جػػػػػػػػػػػػػاءت دراسػػػػػػػػػػػػػة 
(2011)Cottle, Simon, (1)  سػاعيًة إلػى رصػد المػواد اإلاباريػة لؤلزمػات الدوليػة فػى الصػحؼ المحميػة

لممػػواد اإلاباريػػة التػػى تناولػػت لػػبلث أزمػػاتي ىػػي أزمػػة  مػػنيج المسػػو باسػػتاداـالمتحػػدةي  والعالميػػة لممممكػػة
نفمػػونزا الطيػػور اػػبلؿ سػػتة أشػػير مػػف عػػاـ  ـي وبالدراسػػة 5115الغػػذاء العالميػػةي والحػػرب عمػػى اإلرىػػابي واا
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حيفة صػػ 53صػػحفيًا مػػف النابػػة العاممػػة فػػى صػػالة تحريػػر األابػػار ألكلػػر مػػف  123الميدانيػػة لعينػػة بمغػػت 
بريطانيةل لمتعرؼ عمى اتجاىاتيـ نحو تألير العولمة فػى التػرابط العػالمى ألنػاء التغطيػة اإلاباريػةي وانتيػت 
إلى ارتباط التغطية اإلعبلمية لؤلزمات الدولية بالنطاؽ الجغرافىي وتوتر النظػرة العالميػة لؤلزمػة مػف اػبلؿ 

انب اىتماـ الصػحافة العالميػة باألزمػات الدوليػة مػف أفكار العولمة التى تروج ليا الصحافة العالميةي إلى ج
ابلؿ المواد اإلابارية التى تتناوليا مجردًة مف صفة العالميػة ي عمػى أسػاس أف األزمػات الدوليػة ىػى التػى 

 تحدد مبلمو العالـ. 

  الدوليػػػػػػػػػػػػةي كانػػػػػػػػػػػػت دراسػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي األزمػػػػػػػػػػػػات وفػػػػػػػػػػػػي إطػػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػػدور الػػػػػػػػػػػػذي يؤديػػػػػػػػػػػػو اإلعػػػػػػػػػػػػبلـ
(2011) Bloch-Elkon, Yaeli, and Lehman-Wilzig, Sam, (2)  بيػدؼ رصػد دور وسػا ؿ

اإلعبلـ فى إدارة األزمات الدولية فػى السياسػة الاارجيػة لمحكومػة األمريكيػةي مػف اػبلؿ دراسػة اسػتطبلعية 
شاممة لرصد العبلقات بيف القطاعيف العاـ والااصي وتألير السياسػة الاارجيػة فػى أجنػدة الصػحافة أوقػات 

دراسػػة جمعػػت بػػيف نظريػػات االتصػػاؿ الجمػػاىيري والعبلقػػات الدوليػػةي وطبقػػت الدراسػػة األزمػػاتي فػػى إطػػار 
مػػنيج المسػػو عمػػى افتتاحيػػات صػػحيفتي واشػػنطف بوسػػتي وووؿ سػػتريت جورنػػاؿي وقامػػت باسػػتطبلع لمػػرأ  

مفػػردة مػػف الطبقػػات الماتمفػػة لممجتمػػم األمريكػػىي  551العػػاـ مػػف اػػبلؿ صػػحيفة استقصػػاء أجريػػت عمػػى 
دد أدوار الصػػػحافة اػػػبلؿ األزمػػػات الدوليػػػةل حيػػػث تػػػـ تسػػػميط ال ػػػوء عمػػػى االسػػػتنتاجات وامصػػػت إلػػػى تعػػػ

 لعبلقػػات وسػػا ؿ اإلعػػػبلـ والػػرأي العػػػاـ والسياسػػة الاارجيػػػةي سػػواء بصػػػفة عامػػة أو اػػػبلؿ أوقػػات األزمػػػات
 بصفة ااصةي باإل افة إلى وجود فجػوة فػي بحػوث العبلقػة بػيف وسػا ؿ اإلعػبلـ والسياسػة الاارجيػة ألنػاء

 األزمات الدولية. 

 دراسػػػػػػػػػػػػػػػػة  الاارجيػػػػػػػػػػػػػػػػةي جػػػػػػػػػػػػػػػػاءت وفػػػػػػػػػػػػػػػػي إطػػػػػػػػػػػػػػػػار محػػػػػػػػػػػػػػػػددات تغطيػػػػػػػػػػػػػػػػة اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ لؤلزمػػػػػػػػػػػػػػػػات
(2000 )A. Van Belle, Douglas, (6) لمكػػوارث  واىتمػت بتحميػػؿ تغطيػة وسػا ؿ اإلعػػبلـ األمريكيػة

الاارجيػػػة التػػػي تحػػػدث اػػػارج الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػةي وسػػػعت إلػػػى معرفػػػة تػػػألير عػػػدد مػػػف المتغيػػػرات 
)البعد الجغرافي(ي وحجػـ السػياحة األمريكيػة إلػى  لمستقمةي ىي موقم الدولة مف الواليات المتحدة األمريكيةا

الدولةي والمغة الرسمية لمدولةي وعدد القتمػى إف كانػت كارلػة إنسػانيةي وو ػم الدولػة السياسػي واالقتصػاديي 
مت إلػى أف متغيػر القػرب وتوصػ The New York Times&  Network TV وتـ تطبيؽ الدراسة عمى 

الجغرافػػي مػػف الواليػػات المتحػػدة مػػف العوامػػؿ المػػؤلرة فػػي زيػػادة التغطيػػةي وأف التغطيػػة اإلعبلميػػة لمكػػوارث 
 ُتحدث فارًقا في تعامؿ الواليات المتحدة األمريكية والجيات الدولية مم الحدث.

( حسف فتحي 5116)دراسة ولموقوؼ عمى عوامؿ تشكيؿ الاطاب الصحفي ابلؿ األزماتي كانت 
ي واسػػتيدفت تحميػػؿ اطػػاب الصػػحافة المصػػرية تجػػاه األزمػػات والكػػوارثي ورصػػد العوامػػؿ التػػى (4)القشػػاوي

تشػػكؿ ىػػذا الاطػػاب سػػواء الااصػػة بالصػػحؼ ذاتيػػاي أـ بالنظػػاـ اإلعبلمػػى والسياسػػى المصػػر ي ملػػؿ نمػػط 
سػمطة السياسػيةي ومػم القػو  السياسػية الممكيةي واأليديولوجيا السا دة فػى كػؿ جريػدةي وطبيعػة العبلقػة مػم ال
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األاػػػر ي وأطػػػراؼ األزمػػػةي أو العوامػػػؿ الااصػػػة باألزمػػػات أو الكػػػوارث نفسػػػياي ملػػػؿ مو ػػػوعيا وأطرافيػػػا 
ومكػػػػػاف وقوعيػػػػػا دااػػػػػؿ مصػػػػػر واارجيػػػػػاي باسػػػػػتاداـ دراسػػػػػة الحالػػػػػة والمػػػػػنيج المقػػػػػارف والحصػػػػػر الشػػػػػامؿ 

ـ ي وكارلػػػػة قطػػػػار 5111ألعشػػػػاب البحػػػػرـي وروايػػػػة وليمػػػػة 1666لمو ػػػػوعات الدراسػػػػة: أزمتػػػػي ايطػػػػاف 
فػػي عينػػة مػػف الصػػحؼ المصػػريةي وامصػػت إلػػى أف الاطػػاب الصػػحفي لكػػؿ جريػػدة تجػػاه  5115الصػػعيد 

األزمػػة أو الكارلػػة يتفاعػػؿ مػػم مجموعػػة مػػف العوامػػؿي أىميػػا األيػػديولوجيا السػػا دة فػػى الوسػػيمة اإلعبلميػػةي 
 مة أو الكارلة وتوافؽ النابة السياسية حوليا.وىوية القا ميف باالتصاؿ واىتماماتيـي وطبيعة األز 

بيػػػػدؼ تقيػػػػيـ إدارة  (5)( لػػػػروت فتحػػػػي5114وفػػػػي إطػػػػار إدارة اإلعػػػػبلـ لؤلزمػػػػاتي جػػػػاءت دراسػػػػة )
الصحؼ اليوميػة لؤلزمػاتي واقتػراح سػبؿ تطػوير معالجػة الصػحؼ ليػاي بػالتطبيؽ عمػى أزمػة احتػراؽ قصػر 

وانتيت إلى نجػاح صػحيفة الوفػد فػى إدارة األزمػة (ي 5114مارس 12ـ /5112لقافة بنى سويؼ )سبتمبر 
فػػى مرحمػػة مػػػا قبػػؿ األزمػػةل بإشػػػارتيا إلػػى وجػػػود أزمػػة فػػى ىي ػػػة قصػػور اللقافػػةي ومتابعتيػػػا مرحمػػة األزمػػػة 
بػراز القصػور  بتقديميا معالجة متميزة وجيػت مزيػدًا مػف االىتمػاـ لمحػدثي والتصػريو باسػا ر المصػابيفي واا

  فى تقديـ الرعاية ليـ.
 عميق عمى الدراسات السابقة:الت

بتأمػػؿ الدراسػػػات السػػػابقةي يت ػػػو تنػػػامي دور اإلعػػػبلـ فػػػي إدراة األزمػػػاتي وارتبػػػاط معالجاتػػػو بتوجػػػو 
الدوؿ والمنظمػات القا مػة عميػوي وتػأليره فػي تعامميػا وقرارتيػا نحػو األزمػاتي واقتصػار ربػط بحػوث اإلعػبلـ 

ات االنسػػانية الحقوقيػػةي ملػػؿ أزمػػة الروىينجػػاي مػػم غمبػػة باألزمػػات السياسػػية واالقتصػػادية بعيػػًدا عػػف األزمػػ
عنصػػػر القػػػرب الجغرافػػػي عمػػػى األزمػػػات التػػػي اىتمػػػت بيػػػا الدراسػػػاتي ويتبػػػيف تنػػػوع منػػػاىج وأدوات البحػػػث 
المستادمة في دراسات اإلعبلـ واألزماتي مم قمة الدراسات الكيفيػة والنقديػة ونػدرة التنػاوؿ لاطػاب المواقػم 

زمػػػاتي وامػػػو المكتبػػػة اإلعبلميػػػة مػػػف دراسػػػات تتنػػػاوؿ أزمػػػة الروىينجػػػا فػػػي الاطػػػاب اإللكترونيػػػة نحػػػو األ
اسػػتفادت الباحلػػة مػػف الدراسػػات السػػابقة فػػى تحديػػد واإلعبلمػػي اإللكترونػػي األجنبػػي رغػػـ طػػوؿ معانػػاتيـي 

 مشكمة البحث ومجتمم الدراسة ومنيجيا وصياغة تساؤالتيا وتحديد مفاىيميا اإلجرا ية. 
 الدراسة:تحديد مشكمة 

دارة األزمػػػات ونػػػدرة دراسػػػاتوي  فػػػي  ػػػوء تنػػػامي دور اإلعػػػبلـ عامػػػة والرقمػػػي ااصػػػة فػػػي معالجػػػة واا
يبلميا ال مير اإلنساني وتيديدىا االستقرار العالميي واللقؿ اإلعبلمي والحقوقي  وتعاظـ أزمة الروىينجا واا

بحػػثي وىػػو التعػػرؼ عمػػى اطػػاب لممواقػػم اإللكترونيػػة اإلعبلميػػة األجنبيػػةي تت ػػو الحاجػػة إلػػى مو ػػوع ال
المواقم اإللكترونية اإلعبلمية األجنبية نحو أزمة مسممي الروىينجػا مػف اػبلؿ تحميػؿ بنيػة الاطػاب ورصػد 

  مرتكزاتو.
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 أىداف الدراسة: 

رصد وتحميؿ المبلمو والسػمات البنيويػة لاطابػات المواقػم اإلعبلميػة اإللكترونيػة تيدؼ الدراسة إلى 
راسة فػي تناوليػا ألزمػة مسػممي الروىينجػال لموقػوؼ عمػى مرتكزاتيػاي ومواقفيػا المعمنػة مػف األجنبية عينة الد

األزمػػةي عػػف طريػػؽ اسػػتاراج األطروحػػات التػػي قػػدميا كػػؿ اطػػاب ومسػػارات البرىنػػة عمييػػا وتحديػػد القػػو  
 عػرض واإلقنػاعالوقػوؼ عمػى ايليػات الاطابيػة المتبعػة فػي الالفاعمة الواردة فييػا واألدوار المنسػوبة لكػٍؿي و 

 مم رصد التشابو واالاتبلؼ في مبلمو كؿ اطاب.
 تساؤالت الدراسة:

"مااا ىااي مرتكاازات خطابااات المواقااع اإللكترونيااة تسػػعى الدراسػػة إلػػى اإلجابػػة عػػف تسػػاؤؿ ر ػػيسي ىػػو
وتنبلػػؽ عػػف التسػػاؤؿ الػػر يس مجموعػػة مػػف  اإلعالميااة االجنبيااة فااي تناوليااا ألزمااة مسااممي الروىينجااا "

 : الفرعيةي ىيالتساؤالت 

ما أنواع األطروحات التي تناولتيا المواقم اإللكترونية عينة الدراسة في اطابيا الصحفي حوؿ أزمة  -1
 مسممي الروىينجا؟ وما م موف كؿ أطروحة؟ 

ما أىـ مسارات البرىنة والحجج اإلقناعية التي اعتمدت عمييا عينة الدراسة مف المواقم اإلعبلمية  -5
 ت؟في اإلقناع باألطروحا

 ما أىـ القو  الفاعمة الواردة في كؿ اطاب ألناء تناولو األزمة؟ وما األدوار المنسوبة إلى كٍؿ؟ -3

 ما أىـ ايليات الاطابية اإلقناعية التي اتبعيتيا الاطابات في العرض واإلقناع؟ -1

 ما مد  تألير الامفيات اللقافية واأليديولوجية فى موقؼ كؿ اطاب مف األزمة؟ -2

 و واالاتبلؼ بيف اطابات المواقم الماتمفة؟ما أوجو التشاب -3

 منيجية البحث وأدواتو: 

 نوع الدراسة ومنيجيا وأسموب جمع البيانات:

 إلى الدراسات الوصػفيةي ويسػتادـ مػنيج المسػو اإلعبلمػى فػي مسػو المػواد اإلعبلميػة البحثينتمى 
رونيػة اػبلؿ اإلطػار الزمنػي لمبحػث التي ناقشت أزمة مسممي الروىينجا في عينة الدراسة مف المواقم اإللكت

التحميػػؿ النقػػدي أسػػموب لتحميميػا وتوصػػيؼ بنيػػة الاطػاب مػػف ابلليػػاي كمػػا يطبػؽ منيجيػػة التحميػػؿ الكيفػي ب
بالبحػث عمػػا ىػػو أبعػد ممػػا تنطػػؽ بػو األرقػػاـ فػػي الدراسػػات  Critical Discourse Analysisلماطػاب 

العػػاـ لموصػػوؿ إلػػى تفسػػير لمعبلقػػات التػػي تػػتحكـ فييػػا  الكميػػة التقميديػػةي بدراسػػة الظػػاىرة فػػي إطػػار السػػياؽ
 .(6)وتؤلر في نتا ج الدراسة
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أف التحميػػػؿ النقػػػد  لماطػػػاب ىػػػو مػػػنيج يمكػػػف اسػػػتادامو فػػػى  (10) (5115) ويػػػر  نورمػػػاف فيػػػركبلو
 Theoreticalالبحػوث العمميػػة االجتماعيػػةي وأحيانػػًا يعػػده نظريػػة أكلػػر منػػو منيجػػًاي أو ىػػو اتجػػاه نظػػري 

Perspective  فى فيـ المغة والرموز بصفة عامةي كأحد عناصر العممية االجتماعية الماديةي واستادمت
الدراسػػة التحميػػؿ النقػػدي لمتوصػػؿ إلػػى صػػياغة األفكػػار أو األطروحػػات األساسػػية التػػي احتوتيػػا لغػػة اطػػاب 

اي مػف اػبلؿ تفكيػؾ  ػمنً  المواقم اإللكترونية اإلعبلمية األجنبيػة بشػأف أزمػة مسػممي الروىينجػا صػراحًة أو
البنيػػػػة الظػػػػاىرة لماطػػػػاب لػػػػـ إعػػػػادة تركيبيػػػػا فػػػػي إطػػػػار السػػػػياؽ االجتمػػػػاعي واللقػػػػافي والسياسػػػػي إلنتاجيػػػػا 

 وتقديميا.

كمػػا اسػػتادمت الدراسػػة مػػداؿ التحميػػؿ اللقػػافيل حيػػث ينظػػر إلػػى الػػنص اإلعبلمػػي بوصػػفو اطابػػًا 
افػاء الػبعض اياػر أيديولوجيًا لو كافة سمات ووظا ؼ األيديولوجياي مػف التركيػ ز عمػى بعػض الجوانػبي واا

لصػػالو منتجػػي الاطػػابي وتعمػػيـ المصػػالو الااصػػة لمطبقػػات التػػي تصػػدرهي وتقنػػيف الواقػػم وتقديمػػو بصػػورة 
ي وعممػػت الدراسػػة عمػػى اسػػتنباط التػػأليرات اللقافيػػة واأليديولوجيػػة (11)تاػػدـ الف ػػات االجتماعيػػة المنتجػػة لػػو

و حػػػوؿ طبيعػػػة أزمػػػة الروىينجػػػاي وأسػػػبابياي والحمػػػوؿ المقترحػػػة ليػػػاي لمنتجػػػي الاطػػػاب فػػػى تصػػػورات الغربيػػػة
ونتا جيػػػا الفعميػػػة والمتوقعػػػةي وفػػػى انتقا ػػػو القػػػو  الفاعمػػػة وتصػػػوراتو ألدوارىػػػا فػػػي األزمػػػةي السػػػيما ايليػػػات 

 الاطابية التي استادميا في ذلؾ.
جراءات تطبيقيا:  أدوات جمع البيانات وا 

طػػاب بتصػػميـ اسػػتمارة التحميػػؿ بف اتيػػا الماتمفػػةي لػػـ التحقػػؽ مػػف اسػػتادمت الدراسػػة أداة تحميػػؿ الا
 ي كما تـ إعماؿ ايليات الماتمفة لتحميؿ الاطاب:(15)صدقيا وصبلحيتيا لمتطبيؽ

 الر يسية المسيطرة عمى الاطاب في تناولو لؤلزمة. تحميؿ األفكار تحميل األطروحات: -1

طػراؼ المػػؤلرة فػي األزمػة ورصػػد أدوارىػا مػف وجيػػة صػػور الاطػاب لؤلتتحميػؿ تحميال القااول اللاعماة:  -2
 نظره.

دراسة الطرؽ الماتمفػة التػي يمجػأ إلييػا الكاتػب لمتػدليؿ عمػى صػحة أفكػاره مػف تحميل مسارات البرىنة:  -3
 ابلؿ الحجج اإلقناعية والبراىيف والمبررات الماتمفة.

تنػػػاوؿ األزمػػة واسػػتراتيجياتو فػػػي  : ىػػى األسػػاليب التػػػى وظفيػػا الاطػػاب فػػيتحمياال ايليااات الخطابياااة –1
 عرض األطروحات والحجج. 

تملمت في كؿ مف: موقم صحيفة الجارديػاف البريطانيػة )ويشػمؿ الجارديػاف  :عينة الدراسة التحميمية
واألوبزرفػػر والجارديػػاف األسػػبوعي(ي وموقػػم سػػي إف إف بالعربيػػة األمريكػػيي وموقػػم منظمػػة ىيومػػاف رايػػتس 

وتػـ حصػر جميػم المو ػوعات المطروحػة عػف األزمػة عمػى مواقػم الدراسػة اػبلؿ ي ووتش الحقوقيػة الدوليػة
 فترة البحث.
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ي وىي فترة 5114نوفمبر  51أغسطس حتى  51في لبللة شيور مف  تملؿاإلطار الزمني لمبحث: 
بعػػد تيجيػػر  انػػدالع موجػػة العنػػؼ األايػػرة وتصػػاعد األزمػػة لػػـ انحسػػارىا واالسػػتقرار النسػػبي فػػي األو ػػاع

 الروىينجا اارج والية راايف الشمالية.معظـ 
 تـ ااتيارىا بناء عمى الدراسات السابقةي وعمى دراسة استطبلعية تػـ إجراؤىػا مبررات اختيار العينة:

لمتعرؼ عمى المواقم اإللكترونية األكلػر تنػاواًل  5114 أغسطس 52في فترة أسبوعيف مف بداية األزمة في 
 بلاتياري ىي: لؤلزمةي كما وجدت مبررات عممية ل

التنػػوع فػػي العينػػة المملمػػة لماطػػاب األجنبػػي مػػا بػػيف مواقػػم لصػػحؼ عالميػػة وشػػبكات إاباريػػةي  -1
ومنظمػػػات دوليػػػة حقوقيػػػةي عمػػػى اعتبػػػار أف ألزمػػػة مسػػػممي الروىينجػػػا شػػػًقا حقوقًيػػػا ىػػػو جػػػوىر 

 األزمة.

 وجود أرشيؼ الكتروني مكتمؿ ومتاح لمتصفو لتيسير الوصوؿ إلى العينة.  -5

( 41بورمػػا( ُعلػر اػػبلؿ فتػرة الدراسػػة عمػػى ) -ميانمػار  -ـ الكممػػات المفتاحيػة )الروىينجػػا وباسػتادا
( 11( مو ػػػوًعا فػػػي موقػػػم ىيومػػػاف رايػػػتس ووتػػػش و)31مو ػػػوًعا قػػػاببًل لمتحميػػػؿ فػػػي موقػػػم الجارديػػػاف و)

( 111ات التػػػػػي تػػػػػـ تحميميػػػػػا )مو ػػػػػوعات فػػػػػي موقػػػػػم سػػػػػي إف إف بالعربيػػػػػةي ليكػػػػػوف إجمػػػػػالي المو ػػػػػوع
 . تمو وعا
 األزمة:

ف التػػػػأليرات ىػػػػى أحػػػػد أشػػػػكاؿ الصػػػػراع الػػػػذ  يملػػػػؿ نتيجػػػػة نيا يػػػػةي ومحصػػػػمة تراكميػػػػة لمجموعػػػػة مػػػػ
اارجيػػػة(ي ويشػػػكؿ تيديػػػدًا صػػػريحًا ووا ػػػحًا لمنظػػػاـ االجتمػػػاعى )لمدولػػػة أو الػػػدوؿ ػػػػػػ  والمتغيػػػرات )دااميػػػة

بللػةي ىػى: األزمػةي والرسػالة والعبلقة بيف اإلعبلـ واألزمات تت مف التفاعؿ بػيف عناصػر ل ي(13) الماتمفة(
 .(11)اإلعبلميةي وجميور المستقبميفل فيى عممية ديناميكية تاتمؼ معطياتيا عبر الفترات الزمنية الماتمفة

األزمة موقؼ مفاجيء تتجو فيو العبلقة بيف طرفيف أو أكلر نحو المواجية بشكؿ تصعيد ل نتيجة و 
أو نتيجة إقداـ أحد األطراؼ المعتدية عمى القياـ بعمؿ تعارض قا ـ فى المصالو واألىداؼ بيف األطراؼي 

يعده الطرؼ ايار المدافم تيديدًا لمصالحو وقيمو الحيويةل مما يستمـز تحركًا م ادًا وسريعًا لمحفاظ عمى 
تمؾ المصالو باستاداـ ماتمؼ وسا ؿ ال ػغط بمسػتوياتيا الماتمفػةي سػواء كانػت سياسػية أو اقتصػادية أو 

 .(12)رىاعسكرية أو غي
 اإلعالم واألزمة:

إف اليدؼ األساسي عند التعامؿ إعبلمًيػا مػم األزمػة ػ ااصػة األزمػات اإلنسػانية ػ ىػو تحقيػؽ درجػة 
اسػػتجابة سػػػريعة وفعالػػة لممسػػػتجدات السػػمبيةل لمحػػػد مػػف أاطارىػػػا ومحاولػػة احتوا يػػػاي ويتطمػػب ذلػػػؾ تػػػداؿ 
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وتعػد أزمػة  ي(13)السػتعانة بيي ػات وحكومػات أجنبيػةاوأحياًنػا  وتعاوف اليي ػات والسػمطات الحكوميػة واألىميػة
 تفصيميا عمى النحو ايتي: مسممي الروىينجا مف األزمات التي تحمؿ أبعادًا كليرةي يمكف

 توصيف أزمة مسممي الروىينجا:

وفقػػًا لمقػػدار عمػػؽ األزمػػة ىػػي عميقػػة متغمغمػػةي بػػدأت شػػرارتيا منػػذ وقػػت طويػػؿ بإقصػػاء الروىينجػػاي 
ي ووفقػػًا لدرجػػة 5114الحكومػػة حتػػى وصػػمت األزمػػة إلػػى شػػكميا الحػػالي أوااػػر أغسػػطس وتمييػػزىـ مػػف قبػػؿ

شدتيا وقوتيا ىػى أزمػة قويػةل ألنيػا تسػببت فػى مقتػؿ الم ػات وتشػريد ايالؼ فيمػا سػماه الػبعض  التطييػر 
لصػد العرقي ل األمر الذي يشكؿ اطورة عمى األقميات في جميم دوؿ العالـي مػا لػـ تتحػرؾ القػو  العالميػة 

 ىجمات جيش ميانمار المتطرؼ.

وطبقًا لتألير أزمة الدراسةي ىي جوىريػة التػأليري نػتج عنيػا زعزعػة أمػف إحػد  منػاطؽ العػالـي ولكػف 
عػػدـ التصػػدي لتطػػرؼ القػػوات الميناماريػػة قػػد يولػػد عنفػػًا م ػػادًا فػػي إطار الػػدفاع عػػف الػػنفس ل األمػػر الػػذي 

اب لػػداوؿ أطػراؼ أاػػر  فػي النػػزاع ليصػؿ إلػػى مرحمػػة ال سػيزيد معػػو عػدد مت ػػرري األزمػةي وقػػد يفػتو البػػ
 لاطورة النتا ج السمبية المتوقعة. يمكف السيطرة عمييال وبالتالى تجب مواجيتيال نظراً 

وتعد أزمة مسممي ميانمار عالمية طبقًا لتصنيفيا مف حيث النطػاؽل حيػث بػدأت أحػداث األزمػة فػي 
سػػػممة ىػػػي أكبػػػر األقميػػػات فػػػي العػػػالـ وأكلرىػػػا ا ػػػطياًداي كمػػػا إقمػػػيـ رراكػػػاف الواقػػػم غػػػرب ميانمػػػار ألقميػػػة م

وصفتيا األمـ المتحدة ومنظمة حقوؽ اإلنسافي وبتفاقـ األزمة ارج تأليرىا لحيز دوؿ الجوار بجنوب شرؽ 
تفػوؽ حجميػػا اإلعبلمػي بمراحػػؿل األمػر الػػذي اسػتدعى تػػداؿ  رسػياي ويػػذكر أف تػداعيات األزمػػة فػي الواقػػم

ء العالـ في محاولة وقؼ النزيؼ المستمر ىناؾي ونقؿ األزمة مف مرحمة النزاع المسمو عدد كبير مف زعما
  إلى دا رة المفاو ات واالتفاقيات.

إلى ماديػة ومعنويػة ي فػإف أزمػة الدراسػة ماديػة أسػفرت عػف اسػا ر فػي  وفى سياؽ تصنيؼ األزمات
وااصة لممسمميف البورمييف البعيديف عػف  المنشآت واألرواحي ومعنوية دااؿ الدولة التي تقم فييا األحداث

المنطقػػة السػػاانة رراكػػافي ولػػػد  المسػػمميف فػػي العػػالـ أجمػػػمل لمػػا بلتػػو مػػف رعػػػب لػػدييـ وفقػػداف اللقػػة فػػػي 
المجتمم الػدولي ومنظماتػو التػي حصػرت اإلرىػاب فػي المجتمػم المسػمـ ومػف ينتمػوف إليػوي ولػـ تجػرؤ عمػى 

 ى أيدي جيش ميانمار والجماعات البوذية  اإلرىاب .تسمية ما يحدث مف تطيير عرقي ممنيج عم
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 :نتائج تحميل الخطاب
  :مرتكزات خطاب المواقع اإللكترونية اإلعالمية فيما يتعمق بأزمة مسممي الروىينجا

: المرتكزات المعرفية   :أوالا
 ( أطروحات الاطاب:1)

 جدول يوضح توزيع األطروحات عمى مواقع التحميل
 الموقع

ىيومان  CNN ارديانج األطروحة
 رايتس

 * * * .الروىينجا أكبر أقمية عديمة الجنسية في العالم /1 تعريلية أ/

 واقعية ب/

اضااطياد الروىينجااا مااان حكومااة ميانمااار ورجاااال الاادين البااو   )قبااال  /1
 * * * .األزمة(

/ تعااارل الروىينجاااا لالنتياكاااات الحقوقياااة العرقياااة فاااي ميانماااار )أ نااااء 2
 * * * .األزمة(

  * * .وجود ردود أفعال دولية متعمقة باألحداث في ميانمار /3
 تلسيرية ج/

(1) 
 أسباب

 * * * .ىجوم عناصر مسمحة من الروىينجا عمى مواقع أمنية حكومية /1
   * ./ التوترات الطائلية التاريخية بين المسممين الروىينجا والبو يين2
   * الروىينجا المتشددين ضد مسممي بان البو يين/ الخطاب التحريضي لمرى3
   * ./ رغبة حكومة ميانمار في إخالء والية راخين من سكانيا4

(2) 
 حمول

   * .لمنطقة النزاع / سماح ميانمار بدخول اإلعالميين1
  *  ./ سماح ميانمار بدخول المراقبين والمحققين الدوليين2
   *  .اإلغا ةات ومنظمات / سماح ميانمار بدخول المساعد3
  * * ./ إنياء حكومة ميانمار أعماليا العسكرية ضد الروىينجا4
  * * .لمضغط عمى ميانمار إلنياء العنف كافة القول الدولية / تحرك5
 * * * ./ التبرع لدعم أعمال إغا ة الروىينجا6
  * * .م/ احترام بورما حق الالجئين في العودة الطوعية الكريمة والحرة لبالدى7
  *  .حق الالجئين والمشردين في التعويل عن خسائرىم / احترام ميانمار8
  *  ./ تناول األزمة في المحافل الدولية الحقوقية9

  *  .جئين وتوفير الحماية ليمالل/ استقبال دول الجوار 10
  * * ./ فرل عقوبات دولية عمى بورما11

 نتائج (3)
 فعمية أ/

 * * * .نتيجة العنف ف من الروىينجا ولجوءىم لمدول المجاورة/ فرار ايال1
   * ./ وقف ميانمار أنشطة المجتمع المدني الدولي في والية راخين2

  * * ./ صعوبة التوصل إلى حمول لألزمة1 ب/تنبؤية
  * * ./ انتشار التطرف2

   * ./ صعوبة موقف زعيمة ميانمار تجاه أوضاع الروىينجا1 د/تقويمية
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  عرل األطروحات والبراىين:

قدـ اطاب المواقم اإللكترونية األجنبيػة مجموعػة مػف األطروحػات المرتبطػة باألزمػة التػي تػـ تتبعيػا 
 والتعرؼ عمى مسارات البرىنة عميياي وىي عمى النحو ايتي: 

 ىفػػ Stateless بػػبل وطػػف أكبػػر أقميػػة عػػرؼ الجارديػػاف جماعػػة الروىينجػػا بأنيػػا :أطروحااات تعريليااة -أ
ي وىػـ 111,111بػنجبلديش بػػ  مميوف نسمةي ويقدر عدد البلج ػيف مػنيـ إلػى 1,1العالـي ويبمغ عددىـ 

مف والية راايف بميانمار ذات األغمبية البوذيةي المتاامة لبنجبلديش ذات األغمبية المسممةي محروموف 
شػػرعييف فػػي ميانمػػاري وينظػػر مػػف الجنسػػية ال تريػػدىـ أي مػػف الػػدولتيفي ويوصػػفوف بالميػػاجريف غيػػر ال

الشػػػواىد الواقعيػػػة التػػػي  إلػػػييـ فػػػي بػػػنجبلديش كغربػػػاء ييػػػددوف األمػػػف واالسػػػتقراري واسػػػتند الاطػػػاب إلػػػى
ي واتفػؽ اطػاب ىيومػاف رايػتس ووتػش مػم الجارديػاف (14)تؤكدىا التقارير الرسمية لمنظمة األمـ المتحػدة

 .(15)في ىذا الطرح
ا عرقًا إلى ميانماري بػزعـ انحػدارىـ مػف نسػؿ المسػمميف التجػار وشكؾ الجاردياف في انتماء الروىينج

ي ويستشػػعر مػػف ىػػذا الوصػػؼ (16)الفػػرس أو العػػرب القػػدامىي وعػػدـ تشػػابييـ مػػم البػػوذييف لتحػػدليـ البنغاليػػة
محاولة سمخ الروىينجا عف ىويتيـ الميانماريةي وفي السياؽ نفسوي سار اطاب سي إف إف بالعربيةي الذي 

م طيدة بسػبب أصػوليا البنغاليػةي ووصػفيـ بػأنيـ أحفػاد لعمػاؿ بنغػاؿ وىنػود  (51) أقمية إلنية  عرفيـ بأنيـ
ي وكػاف وجػودىـ جيػًدا حتػى اسػتقبلليال العتبػار الحكومػات (51)ىاجروا إلى بورما ابلؿ االحتبلؿ البريطاني

عتػراؼ بيػـل ال البورمية ىجرتيـ غير شػرعيةي ومػف ىنػا بػدأت مشػكمتيـي وىػي رفػض الحكومػة البورميػة اال
 .(55)لكونيـ مسمميف بؿ لكونيـ مياجريف غير شرعييف غير حاصميف عمى الجنسية

 طرح الاطاب مجموعة مف األطروحات لبياف وقا م األزمة عمى النحو ايتي: أطروحات واقعية: -ب

باالضااطياد ماان قباال الحكومااات البورميااة ورجااال واقػػم أقميػػة الروىينجػػا قبػػؿ األزمػػة َوصػػؼ الاطػػاب  -1
ملػػؿ الاػػدمات التعميميػػة والصػػحية وسػػا ر ممػػلبًل فػػي الحرمػػاف مػػف حقػػوؽ المواطنػػةي  لاادين البااو يين ا

ي والتجػػػػوؿ بحريػػػػة دااػػػػؿ الػػػػببلدي ااصػػػػة منػػػػذ المصػػػػادمات مػػػػم البػػػػوذييف فػػػػي (53)الاػػػػدمات األساسػػػػية
. واستشػػػػػيد الجارديػػػػػاف بتصػػػػػريحات جماعػػػػػات حقوقيػػػػػة وصػػػػػحؼ بورميػػػػػة بنمػػػػػو ا ػػػػػطياد (51)5115

لدولة ذات األغمبية البوذية في األعواـ الامسة الما يةي وامتػداده إلػى مػا ىػو أبعػد مػف المسمميف في ا
ي وبتػػدىور األو ػػاع منػػػذ (52)الروىينجػػاي ليشػػمؿ إقامػػة منػػاطؽ االيػػة مػػف المسػػمميف فػػي أنحػػاء الػػببلد

بتعػػرض الروىينجػػا لػػلبلث موجػػات مػػف العنػػؼ مػػف قبػػؿ القػػوات الحكوميػػة والبػػوذييف القػػومييف  5115
ي وفي األحداث األايرة أابر الصحفيوف والعامموف باإلغالة أف الناجيف مف المذابو أكدوا (53)رمييفالبو 

  .(54)مقتؿ أحبا يـ عمى يد قوات األمف وبوذييف محمييف مسمحيف
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 1655وبرىف ىيوماف رايػتس ووتػش بالبرىػاف المنطقػي القػانونيي وىػو قػانوف المواطنػة المطبػؽ منػذ 
ي وبػّيف الموقػم صػور (55)لروىينجػا مػف حقػوؽ المواطنػة وجعميػـ عر ػة لبل ػطيادفي بورماي والػذي حػـر ا

ا ػػػػػطياد الحكومػػػػػات المتعاقبػػػػػة لمروىينجػػػػػاي كاال ػػػػػطياد الػػػػػدينيي والعمػػػػػؿ بالسػػػػػارةي ومصػػػػػادرة األمػػػػػواؿ 
ي واتفؽ  سي إف إف  مم ا ػطياد الروىينجػاي ونفػى كونػو دينيػًا (56)واألرا ي واصوصية الزواج واإلنجاب

 ي ولـ يسيب في تقديـ التفاصيؿ. (31)بؿ عرقيٌ 

تعرل مسممي الروىينجا النتياكات حقوقية عرقية عمى أيد  طرح الاطاب أطروحة مركزية مفادىا  -5
مجموعػػة مػػف  اسػػتند الاطػػاب إلػػىاألايػػرة فػػي رااػػيفي و  جاايش ميانمااار والبااو يين أ ناااء األزمااة قااوات

 الحجج الفرعية لمبرىنو عمى صحة األطروحةي ىي: 

 زؿ الروىينجػػا: واسػػتدؿ الجارديػػاف بالشػػواىد الواقعيػة المؤكػػدة بصػػور األقمػػار الصػػناعية مػػفحػرؽ منػػا -
موقم منظمة ىيوماف رايتس ووتشي التي أظيرت احتػراؽ عشػرة أجػزاء مػف رااػيف فػور بػدء عمميػات 

ي (31)قوات األمفي وبشيادات البلج يف الذيف أابروا عف مػذابو وحرا ػؽ ارتكبػت بأيػدي قػوات مسػمحة
ي وأكػد الاطػاب اعتيػاد قػوات ميانمػار النػزوؿ إلػى القػر  وذبػو (35)طات فيػديو مسػربة مػف رااػيفوبمق

الروىينجػػا وطػػردىـي مبرىنػػًا بتصػػريحات منظمػػة العفػػو الدوليػػة التػػي اتيمػػت نظػػاـ ميانمػػار بارتكػػاب 
ي ودعـ ىيوماف رايتس ووتش الحجة بالشواىد مف (33)جرا ـ  د اإلنسانية في حؽ مسممي الروىينجا

ي (31)مبنػػى لمػػدمار فػػي قريػػة واحػػدة 411األرقػػاـ واإلحصػػاءات الرسػػمية لممنظمػػة التػػي تؤكػػد تعػػرض 
وتؤكد إشعاؿ القوات البورمية الحرا ؽ عمدًا في قر  الروىينجا قػرب حػدود بػنجبلديش فػي الفتػرة مػف 

ي وبصػػوٍر عاليػػة الدقػػة باألقمػػار الصػػناعية أظيػػرت إحػػراؽ 5114سػػبتمبر  11أغسػػطس حتػػى  52
ي لػـ تزايػدت األرقػاـ تبعػًا لصػور األقمػار الصػناعية ومؤشػراتيا الحراريػة (32)رية في واليػة رااػيفق 35

ي وبحػػػػرؽ القريػػػػة تمػػػػو (33)قريػػػػة فػػػػي الواليػػػػة 555التػػػػي تقػػػػارف قبػػػػؿ وبعػػػػد األحػػػػداث لتؤكػػػػد احتػػػػراؽ 
 .(34)األار 

باألرقػػاـ  بالتصػػريحات الرسػػمية مدعمػػةارتكػػاب أعمػػاؿ وحشػػية بحػػؽ الروىينجػػا: استشػػيد الجارديػػاف  -
بقتػػػؿ الجػػػيش  واإلحصػػػا يات لمنظمػػػات حقوقيػػػةي ملػػػؿ منظمػػػة فورتيفػػػاي رايػػػتسي وشػػػيادات النػػػاجيف

لقػػا يـ بعيػػداً  . (35)لمرجػػاؿ الػػذيف فػػي سػػف القتػػاؿ بػػبل تمييػػزي وانتػػزاع األطفػػاؿ مػػف بػػيف أذرع أميػػاتيـ واا
تياكػػاتي وتقريػػر تعر ػػيـ لبلن وبتقريػػر حقػػوقي لمنظمػػة األمػػـ المتحػػدة حػػوؿ معاممػػة الروىينجػػا يولػػؽ

ي وبسػرد (36)لمنظمة العفو الدولية يشير إلى محاولة ميانمػار الػتامص مػف جماعػة الروىينجػا العرقيػة
ي وباألدلػة المولقػػة مػف التقػارير األمميػة المدعمػة بشػيادات الشػػيود (11)قريػة تػوال تػولي أحػداث مجػزرة

لبلنتياكاتػػ وليف الحقػوقييف ي وبتوصػيؼ المسػ (11)التي تصؼ تفاصيؿ ترقى إلى جرا ـ  د اإلنسػانية
مػػا يحػػدث فػػي ميانمػػار  بػػالتطيير العرقػػي النمػػوذجي   .ملػػؿ مفػػوض األمػػـ المتحػػدة لحقػػوؽ اإلنسػػاف
دانػػػة األمػػػيف العػػػاـ لممنظمػػػة لبلنتياكػػػات واتيػػػـ موقػػػم ىيومػػػاف رايػػػتس ووتػػػش القػػػوات البورميػػػة ي (15)واا
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المجازري واصفًا بدقة ما تعر وا لو  بارتكاب جرا ـ  د اإلنسانيةي مستندًا إلى شيادات الناجيف مف
ي وبروايػػػة األطفػػػاؿ مشػػػاىد مفزعػػػة (11)ي مػػػدعمًا الطػػػرح بتشػػػابو الروايػػػات بػػػيف الشػػػيود(13)مػػػف وحشػػػية

ي وبتحقيقػاٍتي ومقػاببلٍت قػاـ (12)أصابت الكلير منيـ بالصدمات النفسػية التػي أفقػدت بع ػيـ النطػؽ
ت حافمػػة بالمآسػػيي وبشػػيادات األطبػػاء تولػػؽ سػػجبل بيػػا أع ػػاء مػػف المنظمػػة ومػػف األمػػـ المتحػػدة

ي وولػػػؽ موقػػػم  سػػػي إف إف  االنتياكػػػات (13)المعػػػالجيف لمنػػػاجيف فػػػي مايمػػػات البلج ػػػيف ببػػػنجبلديش
 .(47)بتقرير يروي مآسي مسممات الروىينجا

النػػازحيف: بػػػرىف الجارديػػاف بتصػػريحات رسػػمية لحكومػػة ميانمػػػار  زرع األلغػػاـ فػػي طريػػؽ الروىينجػػا -
ي (15)ألغػػاـ عمػػى الحػػدود مػػم بػػنجبلديش لمنػػم الروىينجػػا مػػف العػػودة إلػػى ميانمػػار اعترفػػت فييػػا بػػزرع

وبمقاببلت منظمة العفو الدولية مم شيود العيػاف والبلج ػيف أكػدت وجػود إصػابات باأللغػاـ الم ػادة 
لؤلفػرادي وتحقُػؽ المنظمػة مػػف األمػر بإلبػات ابرا يػػا تعمػد اسػتاداـ األلغػاـ المحرمػػة دوليػًا فػي طريػػؽ 

 ج ػػػيفي واصػػػفًة ذلػػػؾ بالفعػػػؿ ايلػػػػـي وبمػػػا أوردتػػػو وكالػػػة األسوشػػػػيتد بػػػرس مػػػف مايمػػػات المجػػػػوءالبل
 . (16)ببنجبلديش مف إصابة مسنة بمغـ

ودلؿ ىيوماف رايتس ووتش بتصريحات رسػمية لمشػياة حسػينة ر يسػة وزراء بػنجبلديشي التػي أكػدت 
مشاىدتيـ جنػوًدا بػورمييف يقومػوف بػزرع  ووقوع إصاباتي وبتأكيد شيود العياف زرع حكومة ميانمار األلغاـ

العبور الميمة عمى طريؽ  األلغاـ دااؿ والية راايف قبيؿ بدء اليجمات عمى قر  الروىينجاي لـ في أماكف
  فػػتكمـ عػػف ألغػػاـ ي وأمػػا اطػػاب  سػػي إف إف(21)حػػدود بػػنجبلديشي وتأكيػػد الشػػيود وقػػوع إصػػابات باأللغػػاـ

بوصػػػفيا إحػػػد  أشػػػكاؿ المػػػوت التػػػي  (21)حػػػدود مػػػم بػػػنجبلديشتعتػػػرض مسػػػار الج ػػػي الروىينجػػػا عمػػػى ال
 اعتر تيـ ألناء اليروبي منوىًا إلى احتمالية زرعيا مف قبؿ حكومة ميانمار دوف ترجيٍو يذكر لبلحتماؿ.

 فػيركػز الجارديػاف عمػى مواقػؼ ىػي دولية متعمقة باألحداث في ميانمار:  وجود مواقف وردود أفعال -3
نمػػػار مػػػف بعػػػض القيػػػادات الدينيػػػة والسياسػػػية والمشػػػاىيري ملػػػؿ إعػػػراب بابػػػا لميا مجمميػػػا إدانػػػات دوليػػػة
ي وتشػبيو ر ػيس (23)ميانمار باإلبادة الجماعية لمروىينجيػا اتياـ الر يس التركيي و (25)الفاتيكاف عف أسفو

ي وانتقػػاد زعيمػة ميانمػػار مػف نظرا يػػا الحػا زيف جػػا زة (21)مػا يجػػري فػي ميانمػػار باليولوكوسػت الشيشػاف
 ي ونقػػؿ  سػػي إف إف  انتقػػادات(22)لمسػػبلـي ملػػؿ مػػبلال يوسػػافزيي وديسػػموند توتػػوي وتوكػػؿ كرمػػاف نوبػػؿ

 .(23)لمزعيمة الر يس التونسي السابؽ المنصؼ المرزوقي

 : قدـ الاطاب أطروحات تفسيرية تيدؼ إلى بياف أبعاد األزمةي كاف أبرزىا:أطروحات تلسيرية -ج

 أطروحات األسباب: -1

 ىجااوم مساامحين روىينجيااين عمااى مواقااع أمنيااة حكوميااة طػػاب عمػػى اعتبػػاراتفقػػت عناصػػر الا -1
السػػبب المباشػػر لؤلزمػػة األايػػره فػػي ميانمػػاري وأكػػد الجارديػػاف أف مياجمػػة مسػػمحي الروىينجػػا الجػػدد 
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ػ الذي يرمز إليو ااتصاًرا  Arakan Rohingya Salvation Armyجيش رراكاف إلنقاذ الروىينجا 
شػػعاليـ األزمػػػة ىػػو سػػبب التصػػعيد غيػػر المسػػبوؽ  ػػػد ( مواقػػم أمنيػػة ب(ARSAبػػػ  ورميػػة عػػدةي واا

ي واسػػػتند إلػػػى اإلحصػػػا يات الرسػػػمية الصػػػادرة عػػػف األمػػػـ (24)الروىينجػػػا مػػػف قبػػػؿ القػػػوات البورميػػػة
مركػػػػًزا لمشػػػػرطة شػػػػمالى الواليػػػػة ليجػػػػوـ عمػػػػى يػػػػد م ػػػػات  51 المتحػػػػدة التػػػػي أكػػػػدت تعػػػػرض حػػػػوالى

لبنجػػػالييف المتطػػػرفيف ي وتأكيػػػد مكتػػػب مستشػػػارة ميانمػػػار المسػػػمحيف وصػػػفتيـ الدولػػػة  باإلرىػػػابييف ا
ي ووصوؿ عدد المواقم األمنية التي تمػت مياجمتيػا إلػى (25)مسمًحا  26مس واًل أمنًياي و 15مصرع 
ي واتفؽ (31)ي ووصؼ جيش رراكاف ىجماتو بالدفاع عف النفس(26)موقعًا في أحدث اإلحصاءات 31

مستشػػيدًا باتيامػػات زعيمػػة كػػذا اطػػاب  سػي إف إف  و  (31)اطػاب ىيومػػاف رايػػتس ووتػػش مػم الطػػرح
 ميانمار لممسمحيف.

 وجود توترات طائلية تاريخية عمى مدل عقود بين المسممين الروىينجا والبو يين: -2

انفرد موقم الجاردياف بتحميؿ يستنبط منو أف السػبب غيػر المباشػر لؤلزمػة ىػو وجػود تػوترات طا فيػة 
ففػػي أكتػػوبر  الشػػواىد الواقعيػػةل فػػي شػػكؿ موجػػات مػػف العنػػؼي واسػػتند إلػػىتعتمػػؿ فػػي واليػػة رااػػيفي وتظيػػر 

مػف  ػباط الشػرطة عمػى أيػدي مسػمحيف يعتقػد المسػ ولوف الحكوميػوف أنيػـ مسػمموفي ونػتج  6قتػؿ  5113
بػػنجبلديشي وتوسػػيم تواجػػد القػػوات  مسػػمـ روىينجػػي إلػػى 54111عػػف أحػػداث العنػػؼ التػػي تمػػت ذلػػؾ فػػرار 

زادت ميانمػػار مػػف عػػدد قواتيػػا ىنػػاؾ بعػػد مقتػػؿ سػػبعة بػػوذييفي  يفي وفػػي أغسػػطسالحكوميػػة فػػي واليػػة رااػػ
ي وبرىف الاطاب بتصريحاٍت لمفوض األمـ المتحػدة (35)وألارت التعزيزات األمنية مااوؼ مف تجدد العنؼ

السػػامي لحقػػوؽ اإلنسػػاف زيػػد رعػػد الحسػػيفي أداف فييػػا ىجمػػات المسػػمحيف قػػا بًل  إف عقػػوًدا مػػف االنتياكػػات 
مستمرة والممنيجة لحقوؽ اإلنساف  د الروىينجا أسيمت في تعزيز التطػرؼ العنيػؼي والجميػم ياسػروف ال

نو  .(33)تحوٌؿ محزٌف في األحداثي كاف متوقعًا وكاف يمكف تجنبو  في النيايةي واا

جػػػيش  ولػػػـ ينكػػػر الجارديػػػاف تجنػػػب الروىينجػػػا العنػػػؼ رغػػػـ سػػػنوات اال ػػػطياد حتػػػى ظيػػػور جماعػػػة
فى أكتوبر الما ىي وقيادتيا حركة تمرد فى جباؿ ماي يػو المحاذيػة لبػنجبلديشي ونشػرىا رراكاف المسمحة 

اتياـ مقاتمييا جنود جيش ميانمار بتنفيذ أعمػاؿ  ARSA-official)عمى حسابيا الرسمي عمى تويتر )@ 
  .(31)لاارج روىينجا تدربوا فى ا فوحشية في األسابيم األايرةي وقوؿ ميانمار  إف الجماعة يرأسيا جياديو 

 الخطاب التحريضي من الرىبان البو يين المتشددين ضد الروىينجا: -3

 ػػػد  مشػػػاعر الكراىيػػػة انفػػػرد الجارديػػػاف بػػػالطرحي مؤكػػػدًا إشػػػعاؿ القيػػػادات الدينيػػػة البوذيػػػة المتشػػػددة
رًا وتشػددًا ي مبرىنًا بتصريحاٍت ألكلر القيادات البوذية تألي(32)باتياـ جماعات اإلغالة بالتحيز ليـ المسمميف

 -ي وندد بالزيارة البابوية المرتقبة لميانمػار (33)رشيف ويرالوي طالب فييا بالرحمة لمبعوض وبالقتؿ لممسمميف
بوصفيا بالزيارة التحري يةي قا بًل  ال توجد جماعة عرقيػة روىينجيػة فػي  -مف أىدافيا دعـ الروىينجا ىالت
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اسػػتند إلػػى فػػيمـ ولػػا قي لمماػػرج باربػػت شػػرودر ولػػؽ لػػدور ي كمػػا (34)ببلدنػػاي ولكػػف البابػػا يعتقػػد ذلػػؾ اطػػًأ 
 الراىػػػػػػػػػب ويرالػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػارة الكراىيػػػػػػػػػة العرقيػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػد الروىينجػػػػػػػػػاي وىػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػيمـ المبجػػػػػػػػػؿ دابميػػػػػػػػػػو أو 

 The Venerable W  الذي يؤكد أف التعصب والطا فية يصيباف البوذية كأي ديػٍف راػري ويصػؼ الفػيمـ
ي وأشػػار (35)لمسػػتعدة لمقيػػاـ بأعمػػاؿ العنػػؼ  ػػد الروىينجػػا المسػػمميف الرىبػػاف البػػوذييف  بالميميشػػا المدنيػػة ا

الاطػػػاب إلػػػى تزايػػػد دعػػػـ البػػػوذييف لحممػػػة الجػػػيش  ػػػد الروىينجػػػاي رغػػػـ االنتقػػػادات الدوليػػػة الموجيػػػة إلػػػى 
 .(36)ميانمار بسبب األزمةل حيث يقؿ التعاطؼ مم المسمميف عمومًا وتتزايد القومية البوذية

الػداالي المػاي القا ػد األعمػى لمبػوذييف التبتيػيفي  ف  مػم الطػرح نػاقبًل تعػاطؼوااتمؼ موقم  سػي إف إ
ومطالبتو بإنياء معاناة أقمية الروىينجا المسممة في ميانماري وقولو  إف عمى سمطات ىذا البمد ذي األغمبية 

ميف ال ػعفاء ي البوذية تذكر تعاليـ بوذاي الذي كاف في ملؿ ىذه الحاالتي سيساعد بكؿ تأكيد ىػؤالء المسػم
عرابو عف أسفو لمعنؼ واال طياد تجػاه الروىينجػاي وتوجييػو رسػالة لمقيػادة البورميػة ب ػرورة إعػادة بنػاء  واا

عجز الكليػريف عػف فيػـ مػا يتعػرض لػو المسػمموف  عبلقة ودية بيف األىالي بروح السبلـ والمصالحةي مبرزاً 
يػا عػف زعػيـ بػوذي منػذ بػدء موجػة العنػؼ ي ووصػؼ الاطػاب تصػريحاتو بػاألىـ مػف نوع(41 (في بمد بػوذي

  .األايرة
 رغبة حكومة ميانمار في إخالء راخين من سكانيا: -4

انفػرد اطػاب الجارديػاف بيػػذا الطػرح الػذي اتسػػـ بػالغموضل فبينمػا نقػػؿ اتيامػات الحكومػة لممتمػػرديف 
ليػػػػػذه الروايػػػػػات الروىينجػػػػػا بػػػػػإحراؽ منػػػػػازليـ بأنفسػػػػػيـ وقتػػػػػؿ البػػػػػوذييف والينػػػػػدوسي وتأييػػػػػد بعػػػػػض السػػػػػكاف 

ي أبػػد  فػػي الوقػػت نفسػػو شػػكوكو مػػف اسػػتغبلؿ الحكومػػة لممسػػمحيف فػػي تسػػييؿ عمميػػة نػػزوح (41)الحكوميػػة
الروىينجػػػػاي ولػػػػـ يت ػػػػو ىػػػػؿ ىػػػػي إشػػػػارُة إلػػػػى مػػػػؤامرٍة بػػػػيف الطػػػػرفيف لتبريػػػػر انتقػػػػاـ الحكومػػػػة البورميػػػػة مػػػػف 

ف كاالحكومػػة لعناصػػر مقاومػػة الروىينجػػاالروىينجػػاي أـ إلػػى اسػػتغبلؿ  نػػت مبػػررات الاطػػاب تػػرجو كفػػة ي واا
االحتماؿ األوؿي فطبًقا لتصريو عادؿ ساكاوات الصحفي بجريدة دكا تريبيوف لؤلوبزرفري بدا مسمحو جيش 
رراكػػاف يعممػػوف دوف معار ػػة مػػف الجػػيش البػػورميل ممػػا ألػػار ماػػاوؼ مػػف تشػػجيم الحكومػػة عمػػى نػػزوح 

ة المتمػرديفي وممػا يؤيػد ذلػؾ  ػعؼ تسػمحيـ البلج يف عبر الحدود بتوفير ممر رمف مف ابلؿ نقاط سػيطر 
و عفيـ ليصمدوا في تحٍد حقيقي أماـ قوات ميانمار المسمحةي وِعمـ الروىينجا أنو ال طاقػة ليػذه الجماعػو 

بقتػػػاؿ جػػػيش ميانمػػػاري وىػػػذا مػػػا أكػػػده مػػػاليو سػػػميث أحػػػد أع ػػػاء منظمػػػة فورتيفػػػاي رايػػػتس غيػػػر  المسػػػمحة
 .(45)الحكومية

يػػدة ليػػذا الطػػرحي ملػػؿ الماػػرج السػػينما ي باربػػت شػػرودري الػػذي أكػػد قيػػاـ ووجػػدت بعػػض ايراء المؤ  
الحكومػػػة بػػػإجراءات ممالمػػػة فػػػي عمميػػػة كيػػػنج دراجػػػوف أوااػػػر السػػػبيعنياتي وىػػػي ظاىريػػػًا عمميػػػة مناى ػػػة 
لمتمردي ولكنيا أشبو بمذبحة مدعومة باالعتقاد أف األرا ي المتاامة لبنجبلديش غنية بالرواسب المعدنيةي 

 عمػػػى ميانمػػػارنفػػػوذ دولػػػة  ميػػػة قتػػػؿ الروىينجػػػا وسػػػيمة تقميديػػػة االيػػػة مػػػف الماػػػاطرل إلعػػػادة تأكيػػػدوأف عم
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ميانمػار نحػو إاػبلء الواليػة  الكافي لدوافم حكومة ي وتجمت مظاىر الغموض في عدـ التو يو(43)لمنطقةا
بطرح  تفى الاطابمف الروىينجاي وما إذا كانت دوافم دينية أـ سياسية أـ اقتصادية أـ غير ذلؾل حيث اك

 المؤامرة والبرىنة المنطقية عمييا. فكرة
 أطروحات الحمول: -2

اشػتممت والماراقبين والمسااعدات اإلنساانية والياة راخاين:  سماح حكومة ميانمار بدخول اإلعالمياين -1
 : لسابقة عمى الحجج الفرعية ايتيةاألطروحة المركزية ا

األو ػػاع: بػػرىف الجارديػػاف بالحجػػة المنطقيػػة  الوقػػوؼ السػػماح لئلعبلمػػيف بالػػداوؿ لمعرفػػة حقيقػػة  -
عمػػى حقيقػػة األو ػػاع ل إذ بػػدا وا ػػحًا وجػػود انتياكػػات لحقػػوؽ اإلنسػػافي ومػػف المحتمػػؿ حػػدوليا فػػي 

بػيف أطػراؼ النػػزاعل فبينمػا يػذكر الشػػيود  فػي ظػؿ ت ػػارب الروايػاتي وتبػادؿ االتيامػػات (41)الجػانبيف
 ػػد الروىينجػػاي تػػتيميـ الحكومػػة بحػػرؽ قػػراىـ وقتػػؿ الينػػدوس قيػػاـ القػػوات الحكوميػػة بالقتػػؿ والحػػرؽ 

مػػف المسػػمحيف قػػدرت  111والبػػوذييفي ويؤيػػد مواطنػػوف ىػػذه الشػػيادةي وبينمػػا صػػرحت الحكومػػة بقتػػؿ 
مػف داػوؿ رااػيف فػإف التأكػد  الصػحفييف والمػراقبيف األمـ المتحدة ال حايا بحوالي ألؼي ونظرًا لمنػم

وقػػػؼ الت ػػػميؿ   منطقيػػػةالحجػػػة الي واسػػػتند الاطػػػاب إلػػػى (42)حيبلً مػػػف صػػػحة األرقػػػاـ بػػػات أمػػػرًا مسػػػت
لػػػػى ي و (43)فػػػػي ظػػػػؿ نشػػػػر صػػػػوٍر م ػػػػممٍة مػػػػف كػػػػبل الطػػػػرفيف بيػػػػدؼ حشػػػػد الػػػػدعـ  اإلعبلمػػػػي دعػػػػوة اا

دااؿ المس وليف الحقوقي   .(44)لصحفييفايف الحكومة لوقؼ اليجوـي واا

جػػراء تحق - اسػػتند موقػػم منظمػػة : يػػؽ دولػػىالسػػماح لممػػراقبيف المسػػتقميف بالػػداوؿ الػػى منطقػػة النػػزاع واا
ىيوماف رايتس ووتش إلى الحجة المنطقيةي  الوقوؼ عمى حقيقة الو م في راايف ي مبررًا في بدايػة 

التحقػػؽ مػػف صػػحة  األزمػػة ب ػػبابية الو ػػم فػػي منطقػػة النػػزاع وتبػػادؿ االتيامػػاتي مػػم عػػدـ إمكانيػػة
ي مسػػوغًا فػي مرحمػػة (45)ي الحقػا ؽالمػزاعـ لمنػم الحكومػػة البورميػة داػػوؿ المفو ػيف األمميػيف لتقصػػ

تاليػػة بنػػزوح عشػػرات ايالؼ مػػف الروىينجػػا فػػي ظػػؿ تزايػػد الحرا ػػؽ فػػي قػػراىـل ممػػا يسػػتدعي تقصػػي 
ي مطالبػػػػػًا الػػػػػدوؿ بال ػػػػػغط عمػػػػػى بورمػػػػػا لمسػػػػػماح بػػػػػإجراء تحقيػػػػػؽ دولػػػػػي لمحاسػػػػػبة (46)حقيقػػػػػة األمػػػػػر
 .(51)المس وليف

تند الجارديػػاف إلػػى مطالبػػة األمػػيف العػػػاـ اسػػ السػػماح لمنظمػػات اإلغالػػة بالوصػػوؿ إلػػى المت ػػػرريف: -
لؤلمـ المتحدة حكومة ميانمار بالسماح غير المقيػد لوكػاالت اإلغالػة بالوصػوؿ الفػوري وايمػف لكافػة 

 .(51)لممت رريف البا سيف
 إنياء ميانمار أعماليا العسكرية ضد الروىينجا:  -2

ااوفػو مػف تسػبب اسػتمرار األزمػة فػي استشيد الجاردياف بتصريو األمػيف العػاـ لؤلمػـ المتحػدة عػف م
ومطالبتػػو ميانمػػار بإنيػػاء العمميػػات العسػػكرية التػػي تسػػببت فػػي ؛ حػػدوث أزمػػة لجػػوء تيػػدد االسػػتقرار الػػدولي



Arab Media & Society (Issue 25, Winter/Spring 2018)  

 44 أزمة مسلمي الروهينجا في خطاب المواقع اإللكترونية اإلعالمية األجنبية

مػػػػف مسػػػػممي الروىينجػػػػا إلػػػػى بػػػػنجبلديش بوصػػػػفيا  أسػػػػرع أزمػػػػات المجػػػػوء  211,111ىػػػػروب أكلػػػػر مػػػػف 
ي وبمطالبة البيت األبػيض (55)شوب نزاع طا في اال طراري تطورًاي والكابوس الحقوقيي محذرًا مف اطر ن

نياء تشريد المدنييف مف جميم الطوا ؼ  .(53)لمسمطات األمنية البورمية باحتراـ القانوف ووقؼ العنؼ واا
 لمضغط عمى ميانمار إلنياء العنف:  تحرك كافة القول الدولية -3

ملػػؿ تعميػػؽ بريطانيػػا مػػاري ممارسػػة ال ػػغوط عمػػى نظػػاـ ميان نقػػؿ الجارديػػاف دعػػوة بعػػض القػػو  إلػػى
ي (51)التدريبات العسكرية لجيش ميانمارل بسبب صمت زعيمتيػا وتجاىميػا لؤلحػداث رغػـ االنتقػادات الدوليػة

وتصػػريو السػػيناتور األمريكػػي جػػوف مػػاكيف عػػف سػػعيو إلزالػػة التعػػاوف العسػػكر  مػػم ميانمػػاري ودعػػوة أمجػػد 
فػػػػرض عقوبػػػػػات دوليػػػػػة عمػػػػػى  إلػػػػػى ي البرلمػػػػػافبرلمػػػػػاف االتحػػػػػاد األوروبػػػػي بشػػػػيري الع ػػػػػو البريطػػػػػاني فػػػػي

عػػػػبلف الاارجيػػػػة األمريكيػػػػة سػػػػحب المسػػػػاعدات العسػػػػكرية مػػػػف وحػػػػدات و ػػػػباط ميانمػػػػار (52)ميانمػػػػار ي واا
المتػػػورطيف فػػػي العنػػػؼ  ػػػد الروىينجػػػا والمتسػػػببيف فػػػي فػػػرارىـ الجمػػػاعي واألزمػػػة اإلنسػػػانيةي بعػػػد تػػػدىور 

عػػػبلف ر يسػػػة الػػػوزراء (53)بسػػػبب بػػػطء تحركاتيػػػااألو ػػػاع الحقوقيػػػة ومواجيػػػة حكومػػػة ترامػػػب انتقػػػادات  ي واا
البريطانية إنياء العبلقات بػيف المممكػة المتحػدة والجػيش البػورمي لحػيف وقػؼ اإلجػراءات  ػد المػدنييف فػي 

 .(54)والية راايف

وسّوغ اطاب موقم ىيوماف رايتس ووتػش بػالمبررات الماتمفػة تبعػًا لنػوع القػو  الدوليػة التػي ااطبيػا 
تادـ المبرر االقتصادي بأف العنؼ  د الروىينجا ييدد الاطط التنموية في بورما في سػياؽ بالتحرؾي فاس

ي ػػػاح تعػػػارض ىجماتيػػػا  ػػػد الروىينجػػػا مػػػم  مطالبػػػة ر ػػػيس البنػػػؾ الػػػدولي بشػػػجب انتياكػػػات الحكومػػػةي واا
فيػػو التزاماتيػػا بتعزيػػز التنميػػة االجتماعيػػة واالقتصػػاديةل ممػػا يعػػرض اسػػتلمارات البنػػؾ لماطػػر ويقػػوض ىد

المتبلزمػيف الق ػػاء عمػػى الفقػري وتعزيػػز الراػػاءي كمػػا طالػب الاطػػاب البنػػؾ بالمسػاعدة فػػي تنفيػػذ توصػػيات 
ي وطالػػػب باكسػػػتاف باسػػػتاداـ كافػػػة القنػػػوات الدبموماسػػػػية (55)لجنػػػة كػػػوفي عنػػػاف االستشػػػارية لواليػػػة رااػػػيف

 .(56)بالتنسيؽ مم الدوؿ األار  لم غط عمى بورما إلنياء حممتيا

اب دولة أستراليا بسرعة التداؿ لمساعدة الروىينجا مدعمًا بالحجة المنطقيةي  احتماليػة وطالب الاط
إقداـ الروىينجا عمى المجوء إلى أستراليا ي حاؿ عدـ عودتيـ سالميف لػببلدىـل ألنيػـ لػف يمكػنيـ البقػاء إلػى 

ـ الاطػاب االسػػتماالت األبػد فػي بػنجبلديشي وتظػؿ أسػػتراليا أحػد ايػارات المجػوء المحتممػػة أمػاميـي واسػتاد
العاطفيػػػةي ملػػػؿ تاويػػػؼ أسػػػتراليا مػػػف انتشػػػار الجماعػػػات اإلسػػػبلميةي وترغيبيػػػا فػػػي التػػػداؿ إلنيػػػاء األزمػػػة 
بتعزيػػز ذلػػؾ لفرصػػتيا فػػي الحصػػوؿ عمػػى المقعػػد الػػذي تسػػعى إليػػو فػػي مجمػػس األمػػفي وأف السػػبيؿ الوحيػػد 

 .(61)المنطقة استقرار عةزعز  لذلؾ ىو إظيارىا القيادة الحقوقية في أزمة قد تتسبب في
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 التبرع لدعم أعمال إغا ة الروىينجا:  -4

سّوغ الجاردياف بمناشدات المنظمات اإلنسانية بالتبرع إلغالة المت رريف والمشرديفي وبػرر بػالمبرر 
ي واسػػتند إلػػى مناشػػدة ر ػػيس الصػػميب (61)الحقػػوقيي وىػػو معانػػاة البلج ػػيف فػػي ظػػؿ أو ػػاع إنسػػانية متػػدىورة

ولي المتبػػرعيف دعػػـ جيػػود اإلغالػػةل لوجػػود أعػػداٍد كبيػػرٍة مػػف األطفػػاؿ فػػي المايمػػات فػػي حالػػة األحمػػر الػػد
ي وسػػوغ اطػػاب ىيومػػاف (65)متػػدىورة مػػف الجػػوع والاػػوؼ واإلجيػػاد غيػػر مسػػبوقة فػػي أزمػػات إنسػػانية سػػابقة

بمأساوية األو اع رايتس بندرة اإلمدادات اإلنسانية الغذا ية وغيرىا واحتياج األطفاؿ لمتعميـ والتطعيماتي و 
ي واسػػػتادـ اطػػػاب المنظمػػػة رليػػػة االسػػػتعطاؼ مػػػف اػػػبلؿ أسػػػموب التحسػػػرل إذ لػػػـ تمػػػؽ (63)فػػػي المايمػػػات

دعػػػوات األمػػػـ المتحػػػدة لمتبػػػرع لتعمػػػيـ الروىينجػػػا اسػػػتجابًة تػػػذكرل  فمػػػف المحػػػزف وقػػػوع طمػػػب األمػػػـ المتحػػػده 
الجيء أطفػاؿ فػي عمػر  111,111لحاالت الطواريء لتمويؿ التعميـ عمى رذاف صماءي رغـ أف أكلر مف 

    .(61)  المدرسة
لمبلج ػػػػيف  ونقػػػػَؿ  سػػػػي إف إف  عربػػػػي مطالبػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة المجتمػػػػم الػػػػدولي بتقػػػػديـ المسػػػػاعدات

البمػػدافي بمػػا فييػػا بمػػدىا باكسػػتافي بتقػػديـ  ي ومطالبػػة مػػبلال يوسػػفزي حػػا زة نوبػػؿ لمسػػبلـ جميػػم(62)الروىينجػػا
ي وعػػػرَض نمػػػاذج لػػػدوؿ قػػػدمت مسػػػاعداتي كتركيػػػا والمممكػػػة (63)بلج ػػػيفالغػػػذاء والمػػػأو  واػػػدمات التعمػػػيـ ل

 لمحديث عف الق يةي منوىًا إلى أف الاطاب ال يملػؿ ـيةي وأعطى مساحة لممتحدليف باسميالعربية السعود
 الموقم.

 احترام بورما حق الالجئين في العودة الطوعية الكريمة الحرة لبالدىم:  -5

ي واسػػتند (64)تػػش إلػػى الحجػػة القانونيػػة  إلػػزاـ القػػانوف الػػدولي بػػذلؾ اسػػتند اطػػاب ىيومػػاف رايػػتس وو 
الجارديػػاف إلػػى مطالبػػات القػػو  الحقوقيػػة الدوليػػةي ملػػؿ األمػػيف العػػاـ لؤلمػػـ المتحػػدةي والقػػو  السياسػػيةي ملػػؿ 

ي وأىػػػاب اطػػػاب (65)الاارجيػػػة البريطانيػػػةي ب ػػػرورة تػػػأميف عػػػودة البلج ػػػيف بطواعيػػػة وكرامػػػة إلػػػى ببلدىػػػـ
ىيوماف رايتس ووتش بدوؿ الجوار التي تؤوي البلج يف  ماف انبناء قرار عودتيـ عمػى إرادٍة حػرٍةي منظمة 

واستنارٍة بأو اع العودةي بتزويدىـ بمعمومػات كاممػة عػف الظػروؼ األمنيػة وغيرىػاي ومػد  تػوافر المسػاعدة 
سػػتاداـ تمػػؾ الػػدوؿ تػػدابير والحمايػػة إلعػػادة االنػػدماج فػػي بورمػػاي وأف يكػػوف ايػػار العػػودة حقيقيػػًاي وحػػاؿ ا

 .(66)قسريةي ال يجوز اعتبار ايار المغادرة إرادة حرة
 احترام بورما حق الالجئين والمشردين في التعويل عن خسائرىم في أراضييم وممتمكاتيم:  -6

بشػأف  UN Pinheiro Principlesاستند اطاب ىيوماف رايتس ووتش إلى مباديء األمـ المتحدة 
لممتمكػػػات فػػػي سػػػياؽ عػػػودة البلج ػػػيف والمشػػػرديف دااميػػػًاي التػػػي تكفػػػؿ حقيػػػـ فػػػي ااتيػػػار إعػػػادة اإلسػػػكاف وا

 .(111)تعوي ات مف الحكومة عف فقداف منازليـ وممتمكاتيـ
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 تناول األزمة في المحافل الدولية: -7

دعػا اطػاب ىيومػاف رايػتس ووتػش القػو  الدوليػػة إلػى جعػؿ أزمػة الروىينجػا فػي أولويػات اجتماعػػات 
 .(111)ولية الماتمفةل بيدؼ لفت أنظار العالـ إليياالقمـ الد

 ضرورة استقبال دول الجوار الالجئين وحمايتيم:  -8

اوؿ أرا ػػييا لبلحتمػػاء مػػف طالػػب اطػػاب ىيومػػاف رايػػتس ووتػػش دوؿ الجػػوار بالسػػماح لبلج ػػيف بػػد
بقبػػػوؿ البلج ػػػيف  ي مسػػػتندًا إلػػػى الحجػػػة القانونيػػػة التػػػي تؤكػػػد أف القػػػانوف الػػػدولي يمػػػـز جميػػػم الػػػدوؿالوحشػػػية

وحمايتيـي ُمدينًا موقؼ تايبلند مػف الروىينجػا البلج ػيف إلػى سػواحميال مسػتندًا فػي اإلدانػة إلػى التصػريحات 
الرسمية لقيادة العمميات األمنية الداامية التايبلندية بتنفيذ اطة مف لبلث اطواتي ىػي اعتػراض القػواربي 

ةي لػػػـ  ػػػبط واعتقػػػاؿ البلج ػػػيف ألجػػػٍؿ غيػػػر مسػػػمى حػػػاؿ لػػػـ تزويػػػدىا باإلمػػػدادات شػػػريطة المغػػػادرة الفوريػػػ
 .(115)الوصوؿ إلى الشواطيء

 فرل عقوبات دولية عمى بورما: -9

المتحػػػدة بتوقيػػػم عقوبػػػات تشػػػمؿ منػػػم التسػػػميو وحظػػػر السػػػفر  مطالبػػػات األمػػػـ اسػػػتند الجارديػػػاف إلػػػى
را ـ القتؿ الجمػاعي وفظػا م وتجميد األرصدة  د القيادات العسكرية المتورطة في االنتياكاتل الرتكابيا ج

 .(113)أار 

ممػػا يسػػتدعي  ؛وبػػرر ىيومػػاف رايػػتس لمطػػرح بتجاىػػؿ القػػوات البورميػػة إدانػػة قػػادة العػػالـ لممارسػػاتيا
مجمػػػس األمػػػف والػػػدوؿ المعنيػػػة عقوبػػػات عمػػػى جيشػػػياي إلنيػػػاء حممػػػة التطييػػػر العرقػػػي  ػػػد مسػػػممي  فػػػرض

ا الحقػػوقييف اسػػتجابة قػػادة بورمػػا العسػػكرييف بتػػرجيو متاصصػػيي الروىينجػػاي ودعػػـ اطػػاب المنظمػػة الحجػػة
تعميقاتيـ عدـ االستعداد لسماع  ل حيث تكشؼ(111)لنداءات المجتمم الدولي إذا عانوا مف عواقب اقتصادية

شػػجب المجتمػػػم الػػدولي وطمباتػػػو الشػػػفييةل لػػذا حػػػاف الوقػػػت لفػػرض عقوبػػػات ُتسػػػبب  ػػررًا عمميػػػًا أو ماليػػػًا 
ي وطالػػػب الاطػػػاب الواليػػػات المتحػػػدة واالتحػػػاد األوروبػػػي واليابػػػاف (112)رمػػػاحقيقيػػػًا لمقيػػػادة العسػػػكرية فػػػي بو 

والنرويج وكوريا الجنوبية وكندا باتااذ تدابير عقابية  د القيادات العسكرية البورميػةل لموصػوؿ إلػى حزمػة 
لػيس مف المكاسب الحقوقية التي ينبغي عمى جنراالت ميانمار االلتزاـ بيا مقابؿ تافيؼ العقوبات عػنيـي و 

مجػػػػّرد ردع المزيػػػػد مػػػػف الفظػػػػا مي وىػػػػي وقػػػػؼ االنتياكػػػػاتي والسػػػػماح لبلج ػػػػيف بػػػػالعودةي والسػػػػماح بػػػػداوؿ 
الصحفييف وبعلة األمـ المتحدة لتقصي الحقا ؽي ووصوؿ المساعدات اإلنسانية إلى المحتػاجيفي ومحاكمػة 

ـ بالروىينجػا فقػد يمكػف مػنعيـ مرتكبي االنتياكاتي فإذا كاف مف المستحيؿ إقنػاع القيػادة العسػكرية باالىتمػا
 .(113)مف قتؿ أو تشريد المزيد بفرض العقوبات

 ي (114)بتصػػػػػػػػػريحات كبػػػػػػػػػار المسػػػػػػػػػ وليف فػػػػػػػػػي المنظمػػػػػػػػػة دعػػػػػػػػػـ ىيومػػػػػػػػػاف رايػػػػػػػػػتس ووتػػػػػػػػػش الطػػػػػػػػػرحو 
  Jade Act Theواسػػتند فػػػي مطالبتػػػو الواليػػػات المتحػػػدة بفػػػرض العقوبػػػات إلػػػى الحجػػػو القانونيػػة  قانونػػػا 
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 ي المذاف ياوالف ر يس الواليات المتحػدة سػمطة Magnitsky Human Rights Accountability Actو
فػرض قيػود وعقوبػػات ماليػة عمػػى المسػ وليف العسػػكرييف فػي الجػيش البػػورمي وأسػرىـي إذا لبػػت تػورطيـ فػػي 

مجمس األمف بإحالة الحكومة البورميػة  وانتيى الاطاب إلى مطالبة  (115)انتياكاٍت جسيمٍة لحقوؽ اإلنساف
ا ية الدوليةل إلحبلؿ العدالةي ومعاقبة المتورطيف في االنتياكاتي مبررًا بفشؿ بورما في إجراء لممحكمة الجن

ي إ افة إلى تأييدىا العمميػات بحػؽ 5114تحقيقات مولوقة حوؿ عمميات قوات األمف منذ أواار أغسطس
نكارىا االتيامات الموجية إليياي وعدـ توقم إجرا يا تحقيقات بيذا ا ل إذ إف المحكمة (116)لشأفالروىينجاي واا

الجنا ية الدولية ىي المبلذ األاير عندما ترتكب جرا ـ اطيرةي وتكوف الحكومات غير قادرة أو غير راغبة 
في محاكمػة المسػ وليفل لػذا فػإف محاكمػًة يرجػى نجاحيػا وتحقيػؽ العدالػة فييػا ألول ػؾ المسػ وليف ينبغػي أف 

 . (111)تتـ اارج بورما
 أطروحات النتائج:  -3

 النتائج اللعمية لألزمة:  - أ

اتفقػػػت عناصػػػر  نتيجاااة العناااف: فااارار  الف الروىينجاااا ولجاااوءىم االضاااطرار  لمااادول المجااااورة -1
الاطاب عمى حدوث فرار جماعي لمروىينجا مف والية راايف نتيجػًة لؤلزمػةي واسػتادـ الجارديػاف 

ة اال ػػػػطياد ذا الداللػػػػة الدينيػػػػة التػػػػي تشػػػػير إلػػػػى اليػػػػروب نتيجػػػػ Exodusوىيومػػػػاف رايػػػػتس لفػػػػظ
حصػػػا ياٍت رسػػػميٍة لؤلمػػػـ المتحػػػدة (115)ي واستشػػػيد الجارديػػػاف بشػػػيادات المشػػػرديف(111)الػػػديني ي واا

وتأكيدات مصادر أممية احتجػاز راػريف فػي منطقػة نا يػة االيػة مػف السػكاف تؤكد نزوح ايالؼي 
حصػا يات (113)عمػى حػدود بػنجبلديش ر وكالػة األمػػـ المتحػدة لشػ وف البلج ػيف التػي أكػدت فػػراي واا

ابلؿ أسبوعيف مف بدء أحداث  الجيٍء مف مسممي الروىينجا الم طيديف 541,111أكلر مف 
وأفسػػػو اطػػػاب ىيومػػػاف رايػػػتس  ي(112)شػػػاص 311,111ي لػػػـ ارتفػػػاع األعػػػداد إلػػػى ((111العنػػػؼ

المجاؿ لشيادات النازحيفي وحػرس حػدود بػنجبلديش التػي أكػدت و ػوح الاػوؼ عمػى الروىينجػا 
ي واستند الاطاب (113)اء تدفؽ الم اتي ما بيف أمياٍت وأطفاٍؿ ومسنيفالياربيف إلى بنجبلديش ألن

إلى الشػواىد التاريايػة المدعمػة باألرقػاـ واإلحصػاءات الرسػمية التػي تؤكػد تسػبب أزمػات مشػابية 
القمػم التػي  مف قبؿ في فرار البلج يفي كنزوح ايالؼ مػف الروىينجػا إلػى باكسػتاف جػراء حمػبلت

ي لجػأوا إلػى  22111دل حيث يعيش تعر وا ليا عمى مد  عقو  مف الروىينجا في باكستاف اليػـو
ي واسػػتند (114)1635كراتشػػي بعػػد اسػػتيبلء النظػػاـ العسػػكري القمعػػي عمػػى السػػمطة فػػي بورمػػا عػػاـ 

اطاب  سي إف إف  إلى المشاىد الممتقطة مف طا رة دوف طيار تظير أعداًدا كبيرة مف النازحيف 
 .(118)عمى حدود بنجبلديش

أكػد الجارديػاف أف مػف في والية راخين الشامالية:  ىمار أنشطة المجتمع المدني الدولوقف ميان -2
ميانمػػػار عمػػػؿ وكػػػاالت اإلغالػػػة التابعػػػة لؤلمػػػـ المتحػػػدةي مػػػف توزيػػػم  نتػػػا ج انػػػدالع األزمػػػة وقػػػؼ
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رالؼ المػػػدنييف البا سػػػيفي فػػػي قمػػػب الحممػػػة الداميػػػة لمجػػػيش  ػػػد أقميػػػة  عمػػػى اإلمػػػدادات الحيويػػػة
سممةي واستشيد الاطاب بالتصريحات الرسمية لممنظمات الحقوقية إعػبلف طػواقميـ الروىينجا الم

ي وباتياـ نا ب ر يس منظمة ىيوماف رايتس ووتػش ميانمػار (116)توقؼ عمميـ اإلغالي في راايف
باتاػػاذ ىػػذه الاطػػوة لمسػػيطرة عمػػى تػػدفؽ المعمومػػات مػػف منطقػػة النػػزاعي مسػػتداًل بسػػماح الحكومػػة 

مػػر فقػػط بالعمػػؿ دااػػؿ الػػػببلدل لكونيػػا منظمػػة طيعػػة وأقػػؿ مػػيبًل إلصػػػدار لمنظمػػة الصػػميب األح
 .(151)تصريحات عف األحداثي وىو ما ترغبو ميانمار

 التنبؤية المتوقعو لألزمة: النتائج - ب

: برر اطاب الجاردياف ب عؼ المواقؼ الدوليػة تجػاه األزمػةل حمول لألزمة التوصل إلى صعوبة -1
ي كمػػػا بػػػرر باحتمػػػاؿ (151)الدوليػػػة حػػػبًل مقبػػػواًل واكتفا يػػػا بالنقػػػدنظػػػًرا لعػػػدـ إبػػػداء أي مػػػف األطػػػراؼ 

التداؿ العكسي مف قبؿ روسيا والصػيفل ممػا يػرجو فشػؿ التحركػات الدوليػة  ػد ميانمػاري فبينمػا 
إلػػى التحػػرؾ التاػػاذ موقػػؼ صػػاـر مػػف التطييػػر  دعػػا األمػػيف العػػاـ لؤلمػػـ المتحػػدة مجمػػس األمػػف

ميانمػار صػراحًة عمميػا مػم روسػيا والصػيف عمػى إفشػاؿ أي العرقي المحتمؿ في المنطقةي أعمنت 
 .(155)قرار يتاذ  دىا في مجمس األمف

وكاف اطاب ىيوماف رايػتس ووتػش واقعيػًاي حػيف رجػو صػعوبة تطبيػؽ العقوبػات الدوليػة عمػى 
بورمػػا أو إحالتيػػػا إلػػى الجنا يػػػة الدوليػػة لسػػػببيف: أوليمػػػا اػػروج بورمػػػا مػػف االاتصػػػاص الق ػػػا ي 

نا يػػػة الدوليػػػةل ألنيػػػا ليسػػػت مػػػف الػػػدوؿ األع ػػػاء الموقعػػػة عمػػػى اتفاقيػػػة رومػػػا التػػػي لممحكمػػػة الج
تأسسػػت المحكمػػة بمقت ػػاىاي والتػػي تجعػػؿ االاتصػػاص الق ػػا ي لممحكمػػة يشػػمؿ ارتكػػاب الػػدوؿ 
المؤسسة ليا فقط جرا ـ اطيرةل مما يجعؿ ا وع بورما ليػذه المحاكمػة أمػرًا مسػتبعداي ورارىمػا: 

 .(153)والصيف الع وتيف الدا متيف بمجمس األمف ترجيو اعتراض روسيا

: رجو اطاب ىيوماف رايػتس انتشػار التطػرؼ نتيجػة أزمػة التطرف في جنوب شرق  سيا انتشار -2
المجوء المنبلقة عف العنؼ في ميانماري وبػرىف منطقًيػا بإمكانيػة تشػكيؿ األزمػة اإلنسػانية المطولػة 

اسػػتند الجارديػػاف إلػػى تحػػذيرات األمػػيف العػػاـ ي و (151)فػػي بػػنجبلديش بي ػػة اصػػبة لتجنيػػد المسػػمحيف
 .(152)لؤلمـ المتحدة مف األمر نفسو

 أطروحات تقويمية:  -4

: رأ  الجاردياف أف زعيمة ميانمار تتعرض صعوبة موقف زعيمة ميانمار تجاه أوضاع الروىينجا -
وىػو أنيػا  ل غوط كبيرة حياؿ أو اع الروىينجاي وقدـ تفسيرًا لما وصفو بالمع مة التي تواجييػال

باتػػت محاصػػرة بػػيف القػػومييف الػػدينييف والجػػيش القػػويي وبػػيف الجيػػات الغربيػػة المانحػػةي ووكػػاالت 
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اإلغالػػػػػػػة والمنظمػػػػػػػات الحقوقيػػػػػػػةي الػػػػػػػذيف ينتقػػػػػػػدوف فشػػػػػػػميا فػػػػػػػي إنيػػػػػػػاء الصػػػػػػػراع العرقػػػػػػػي وتنفيػػػػػػػذ 
 . (153)اإلصبلحات

لمزعيمػػة مػػف أطػػراؼ وانبلقػػت عػػف ىػػذه األطروحػػة حجتػػاف فرعيتػػافي األولػػى ىػػي االنتقػػادات الواسػػعة 
دوليةي ملؿ الموـ الموجػو مػف ديسػموند توتػوي األسػقؼ الجنػوب أفريقػي الحػا ز جػا زة نوبػؿ لمسػبلـي مااطبػًا 
الزعيمػػػة  إذا كػػػاف صػػػمتؾ ىػػػو الػػػلمف السياسػػػي لصػػػعودؾ ألعمػػػى منصػػػب فػػػي ميانمػػػار فيػػػو لمػػػف بػػػاىظ 

ار بإدانػػة المعاممػػة المأسػػاوية والميينػػة ي ومطالبػػة مػػبلال يوسػػافزي حػػا زة نوبػػؿ لمسػػبلـ زعيمػػَة ميانمػػ(154)جػػدًا 
جامعػػات  ي والمطالبػػات البريطانيػػة بتجريػػدىا مػػف ألقابيػػا الشػػرفية الممنوحػػة مػػف(155)لمروىينجػػا فػػي ميانمػػار

ي واستعرض  سي إف إف  مجموعة مف االنتقادات بشػكؿ مػوجز فػي إطػار عػرض مػا تتعػرض (156)بريطانية
 .(131)لو زعيمة ميانمار مف  غوط بسبب األزمة

وتملمػػت الحجػػة الفرعيػػة األاػػر  فػػي األولويػػات السياسػػية واالقتصػػادية لميانمػػار التػػي تصػػعب موقػػؼ 
الزعيمةل فالت اؤؿ في المعونات المقدمة مف الغربي يوازيو تقارب في العبلقات بيف الجيش والصيف التػي 

ي ويقوؿ مس ولوف صينيوف مميارات دوالري وال تيدر وقتيا في مسألة حقوؽ اإلنساف 11تقدر استلماراتيا بػ 
فرصة عمؿ في راايفي وىذه الزيادة في الرفاىية سػتجمب زيػادة  111,111إف مشروعات مشتركة ستامؽ 

فػػػي االسػػػتقراري وبػػػرر الاطػػػاب لموقػػػؼ الزعيمػػػة بأنيػػػا إذ ت ػػػم فػػػي اعتبارىػػػا حاجػػػة ميانمػػػار إلػػػى التنميػػػة 
ي ورغػػـ ىػػذه (131)ؼ مػػف التقػػارب مػػم الصػػيفاالقتصػػاديةي فإنيػػا يجػػب أف تحقػػؽ توازًنػػا بػػيف النمػػو والماػػاو 

الطويؿ لمزعيمة عمى محنة الروىينجا بالماجؿ بعد أف طاؿ تجاىميػا  التبريراتي وصؼ الجاردياف الصمت
ي واتيميا أحد كتاب الموقم باالشتراؾ في ارتكاب جرا ـ  د اإلنسػانيةي مطالبػًا بتجريػدىا مػف (135)لؤلحداث

ي مػف أجميػا منحػػت ىػذه الجػا زةي وفنػد الكاتػب الحجػج المقدمػة كأعػػذار جػا زة نوبػؿ إلابلليػا بالمبػاديء التػ
ي ويشػػير ذلػػؾ إلػػى التذبػػذب فػػي (133)الاػػوؼ مػػف فقػػد السػػمطة ىػػو سػػبب فسػػاد صػػاحبيا  لمزعيمػػةي قػػا بًل  إف

موقؼ الاطاب ما بيف ممتمس لمعذر لزعيمة ميانمار ومديٍف ليػاي وربمػا حػاوؿ الاطػاب التمػاس العػذر ليػا 
األمػػر لػػـ تحػػوؿ إلػػى إدانتيػػاي بعػػد أف ارجػػت عػػف صػػمتيا ولػػـ تصػػرح بأيػػة إدانػػة لقػػوات  فػػي صػػمتيا أوؿ

 الجيش. 

 المرتكز المعرفي ال اني: القول اللاعمة الواردة بالخطاب:

 : وىي القو  المحركة ألحداث األزمة: أوالا: القول اللاعمة الرئيسة

وٍة فاعمػٍة ر يسػة مشػعمة لؤلحػداثي وىػو فػي : ورد فػي المواقػم اللبللػة كقػجيش  راكان إلنقاا  الروىينجاا -1
اطاب الجاردياف جماعة مسمحةي ظيػرت فػي واليػة رااػيف بقصػد القتػاؿ  ػد مػا تعػده عقػوًدا مػف قمػم 
األغمبيػػػة البوذيػػػة فػػػي ميانمػػػاري وبػػػالغ اطػػػاب الجارديػػػاف فػػػي األدوار المنسػػػوبة لػػػوي ملػػػؿ بػػػدء العنػػػؼ 

عبلف ىدنة لمػدة شػيري العرقيي وحث السكاف عمى الفراري والتسبب في تد فؽ البلج يف اارج الببلدي واا
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وُوصػػؼ  وحػػث المنظمػػات اإلنسػػانية عمػػى إغالػػة كػػؿ المت ػػرريف بصػػرؼ النظػػر عػػف العػػرؽ أو الػػديفي
صراره عمى مشروعية  ىجماتو بأنو أكبر تيديد الستقرار راايفل بسبب أنشطتو العدا ية  د الجيشي واا

وظيػػر فػػي اطػػاب  يط عمػػى السػػكاف لبلن ػػماـ إلػػى صػػفوفوالسػػتعادة حقػػوؽ الروىينجػػاي واُتيػػـ بال ػػغ
  يقينبينما عرفو اطاب ىيوماف رايتس بحركة   ي  بصورة سمبية باسـ  ميمشيات الروىينجا  سي إف إف

التػػػي أطمقػػػت عمػػػى نفسػػػيا مػػػؤاًرا اسػػػـ  جػػػيش رراكػػػاف إلنقػػػاذ الروىينجػػػا ي ووصػػػفو بالجماعػػػة الصػػػغيرة 
 ألزمة.اإشعاؿ المسمحة تسميًحا فقيًرا ونسب إليو 

: ظير في اطاب الجارديػاف قػوة فاعمػة ر يسػةي ونسػب إليػو القيػاـ بػردود الفعػؿ السػمبيةي جيش ميانمار -5
ملؿ اليجوـ الم اد المبالغ فيوي وممارسة اال طياد واإلبػادة الجماعيػة  ػد الروىينجػاي وزرع األلغػاـ 

األولػػى فػػي نسػػبة أدواٍر سػػمبية فػػي طريػػؽ البلج ػػيفي وتػػردد اطػػاب ىيومػػاف رايػػتس ووتػػش أيػػاـ الصػػراع 
لمجػػػيشي وتحاشػػػى سػػػرعة اتيامػػػوي ونسػػػب إليػػػو مجػػػرد نشػػػر قواتػػػو دااػػػؿ قػػػر  الروىينجػػػا فػػػي رااػػػيفي 
ومطاردة المسمحيف الػذيف شػنوا اليجمػاتي وتجنػب اتيػاـ القػوات البورميػة اتياًمػا مباشػًرا بإ ػراـ النيػراف 

فػي المنطقػةي وتعمػؿ الاطػاب بصػعوبة تحديػد في منازؿ الروىينجا رغػـ اعترافػو بانػدالع حرا ػؽ واسػعة 
سػػػبب الحرا ػػػؽ مػػػف اػػػبلؿ صػػػور األقمػػػار الصػػػناعيةي لػػػـ فػػػي مرحمػػػة تاليػػػة اسػػػتطاعت فييػػػا المنظمػػػة 

الاطاب لمقوات البورميػة ارتكػاب جميػم االنتياكػاتي وكليػرًا  نسبالوصوؿ إلى شيود العياف والناجيفي 
رمػػى االتيػػاـ المباشػػري مركػػزًا عمػػى مأسػػاة   جعػػؿ جػػيش ميانمػػار فػػي ممػػا تحاشػػى اطػػاب  سػػي إف إف

  الروىينجا بعيدًا عف الجيش كفاعؿ.
: نسػب إلييػا الجارديػاف دوًرا متوازًنػا فػي بدايػة األزمػةي ىػو اإلصػرار عمػى أنيػا تحػارب حكومة ميانماار -3

ا مف أجؿ السيطرة األمنيةي وأنيا تستادـ الجيش نظرًا لعدـ كفاية قوات األمػف وحػرس الحػدودي واتياميػ
بػػالعنؼي ومػػاؿ الجارديػػاف إلػػى الفصػػؿ بػػيف الجػػيشي والحكومػػة المدنيػػة بزعامػػة أوف مسػػمحي الروىينجػػا 

لػػى نسػػبة أدوار أقػػؿ سػػمبية إلييػػاي والػػتحفظ فػػي اتياميػػال لكونيػػا فػػاعبًل غيػػر مباشػػر  سػػاف سػػو تشػػيي واا
كلػر لمعنؼ وغير مسػيطر بشػكؿ كامػؿ عمػى الجػيشي بينمػا كػاف اطػاب موقػم ىيومػاف رايػتس ووتػش أ

لمحكومػػػة البورميػػػةي ملػػػؿ ممارسػػة التمييػػػز واال ػػػطياد  ػػػد  جػػرأة فػػػي نسػػػبة األدوار والصػػػفات السػػمبية
مسممي الروىينجاي وحرمانيـ مف الحقوؽ األساسيةي والصمت عمى انتياكات الجيش  ػدىـي وارتكػاب 

وحشػػيةي  جػػرا ـ  ػػد اإلنسػػانيةي وعرقمػػة أعمػػاؿ اإلغالػػة وعمػػؿ لجػػاف تقصػػي الحقػػا ؽ والقيػػاـ بعمميػػات
وبكونيػػا المسػػؤولة فػػي النيايػػة عػػف التعامػػؿ مػػم أزمػػة الروىينجػػاي لكػػف القػػادة العسػػكرييف فػػي بورمػػا ىػػـ 
المسػػؤولوف عػػف القػػوات التػػي ترتكػػب االنتياكػػاتي وىػػـ القػػادروف عمػػى إنيػػاء ىػػذه األزمػػةي موزعػػًا بػػذلؾ 

 األدوار السمبية بيف جيش بورما وحكومتيا.
اعمػػٍة سػػمبيةي نسػػب ليػػا الجارديػػاف دور الصػػمت عمػػى االنتياكػػات بحػػؽ : ظيػػرت كقػػوٍة فزعيمااة ميانمااار -1

الروىينجاي والتعامي عف محنتيـي والبلمباالةي واستغبلؿ موقفيا األابلقي بوصفيا حقوقية حا زة جػا زة 
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نوبؿ لمسبلـ فػي تحصػيف جػيش ميانمػار مػف التػدقيؽ والمسػاءلة الدوليػة بشػأف االنتياكػاتي وُنعتػت فػي 
ي ونسب إلييا الجاردياف القدرة عمػى وقػؼ معانػاة الروىينجػا باسػتغبلؿ (131)لممعونة بصمتيافر بار األوبز 

ي مػم (132)شعبيتيا في تكويف رأي عاـ داامي يقمص نفوذ الجيشي أو حشد مواقؼ دولية لم ػغط عميػو
عاقػة جيػود المنظمػات اإلنسػانية  نكار وقا م مولقػة واا بػداًل مػف ذلػؾي وظيػرت  (133)تف يميا الصمت واا

زعيمة في اطاب ىيوماف رايتس بالصػورة ذاتيػا مػم إبػداء بعػض التعػاطؼ معيػاي وفػي اطػاب  سػي ال
إف إف  بدت الزعيمة في موقؼ المػدافم عػف نفسػيا  ػد انتقػادات اياػريفي نافيػًة وجػود تطييػر عرقػي 

يتعر ػوا ي مؤكدة أف غالبية المسمميف لـ يتـ ترحيميـ ولـ يتركوا أماكنيـي ولـ (134)لممسمميف في ببلدىا
 ي وبذلؾ نسب إلييا اطابو دوًرا متوازًنا غير إيجابي وال سمبي.(135)لؤلذ 

: ظيػرت بعػض القيػادات البوذيػة فػي الجارديػاف كقػوة فاعمػة سػمبيةي القيادات الدينياة البو ياة المتطرفاة -2
اىػػػب إشػػعاؿ الكراىيػػة الطا فيػػة بػػػيف البػػوذييف والروىينجػػا المسػػمميفي وُوصػػؼ أحػػدىـ بالر  إلييػػامنسػػوبًا 
ـّ  ي ونسػػػػب اطػػػػاب ىيومػػػػاف رايػػػػتس إلػػػػى بع ػػػػيـ مباشػػػػرة قتػػػػؿ الروىينجػػػػا Poisonous Monkالّسػػػػا

ي بينمػػػا حػػػرص اطػػػاب  سػػػي إف إف  عمػػػى إبػػػراز نمػػػاذج متسػػػامحة مػػػف (136)بمسػػػاعدة القػػػوات البورميػػػة
 القيادات الدينية البوذية والتعتيـ عمى النماذج المتطرفة.

اف رايػػتس ووتػػش موصػػوفة بالجماعػػات العرقيػػةي : ظيػػرت فػػي اطػػاب ىيومػػجماعااات مدنيااة مساامحة -3
ونسػػػبت إلييػػػا أدوار التعػػػاوف مػػػم القػػػوات البورميػػػة فػػػي ممارسػػػة األعمػػػاؿ  يوبالفػػػاعميف غيػػػر الحكػػػومييف
 الوحشية  د الروىينجا.

 وىي القو  المتفاعمة مم األزمةي واشتممت عمى المنظمات والدوؿ ايتية:: القول اللاعمة ال انوية:  انياا

 مات دولية وحقوقية:منظ -1

: نسبت إلييا عناصػر الاطػاب أدواًرا إيجابيػة إغاليػة وحقوقيػةي أىميػا فػي الجارديػاف األمم المتحدة -1
كشػػؼ االنتياكػػات والحػػث عمػػى تقػػديـ المسػػاعدات لبلج ػػيفي ومطالبػػة أمينيػػا العػػاـ مجمػػس األمػػف 

ًرا سمبًياي ىػو التقصػير فػي دو ي ونسب الجاردياف إلييا لمنم التطيير العرقي  د الروىينجا بالتحرؾ
المقيمػػة فػػي ميانمػػار ريتينػػا لػػوؾ  منػػم األزمػػةي وحجػػب تقريػػر يؤكػػد تقصػػير مفو ػػة األمػػـ المتحػػدة

ديسػػاليف فػػي منػػم االنتياكػػات  ػػد الروىينجػػا وتنفيػػذ توصػػيات لجنػػة األمػػـ المتحػػدة بر اسػػة كػػوفي 
سػػػػػانية لؤلقميػػػػػة عنػػػػػافي وتف ػػػػػيؿ عبلقاتيػػػػػا الشاصػػػػػية مػػػػػم حكومػػػػػة ميانمػػػػػار عمػػػػػى الحقػػػػػوؽ اإلن
 .(111)الم طيدةي وعمى امفية ذلؾ أعمنت األمـ المتحدة رحيؿ المفو ة إلى دولة أار 

: نسػػػبت إلييػػػا أدوار إيجابيػػةي كػػػإجراء التحقيقػػات والمقػػػاببلت مػػػم منظمااة ىيوماااان راياااتس ووتاااش -5
صػػدارال ػػحايا والبلج ػػيف والشػػيودي  البػػة التقػػارير المولقػػة المدعمػػة باألدلػػة واإلحصػػاءاتي والمط واا
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حالػػػة االنتياكػػػات إلػػػى مجمػػػس األمػػػفي وفػػػرض عقوبػػػات عمػػػى القيػػػادات العسػػػكرية  بإنيػػػاء األزمػػػة واا
 البورمية . 

ظيرت منظمة العفو الدولية ووكاالت إغالية أار  بأدوار إيجابية تطالب منظمات حقوقية أخرل:  -3
 بإنياء العنؼي وتكيؿ االتيامات لمحكومة البورمية.

 دول الجوار: -2

يػػوا يـي  ىىػػ :باانجالديش -1 إحػػد  دوؿ الجػػوار التػػي أسػػند إلييػػا أدواٌر ايجابيػػةي كاسػػتقباؿ البلج ػػيف واا
نشػػػاء المايمػػػات وتقػػػديـ الاػػػدمات اإلغاليػػػةي ودوٌر سػػػمبي تملػػػؿ فػػػي رف ػػػيا تػػػوطيف الروىينجػػػا  واا

 المقيميف فييا منذ عقود.

: إحػد  دوؿ الجػػوار التػي نسػػب إلييػا أدواٌر سػمبية فػػي اطػاب ىيومػاف رايػػتس ووتػشي ملػػؿ تايالناد -5
ودفم قواربيـ بعيدًا عف سواحميا والتواطؤ مم الحكومة البورمية فػي عمميػة  البلج يفرفض استقباؿ 

 التطيير العرقي  د الروىينجاي وُوصفت بالبلإنسانية في التعامؿ مم البلج يف.

 :دول كبرل -3

نسػػػب إلييػػػا الجارديػػػاف أدواًرا إيجابيػػػةي ملػػػؿ المطالبػػػة بوقػػػؼ العنػػػؼ  الياااات المتحااادة األمريكياااة:الو  -1
ميانمػػػاري ووصػػػفيا مػػػا يجػػػر  فػػػي ميانمػػػار مػػػف قتػػػؿ وانتياكػػػات وتشػػػريد  وممارسػػػة ال ػػػغوط  ػػػد

أمػا بالتطيير العرقي  د الروىينجاي كما نسب إلييا صفة سػمبيةي ىػي بػطء التحػرؾ لوقػؼ األزمػةي 
مبليػػػػيف دوالر  111بػػػػػػ  فنسػػػػب إلييػػػػا أدواًرا إيجابيػػػػةي ملػػػػؿ تبرعيػػػػا ومػػػػاف رايػػػػتس ووتػػػػشاطػػػػاب ىي

كمسػػػاعدة إنسػػػانية لممت ػػػرريف فػػػي اسػػػتجابة مباشػػػرة لؤلزمػػػةي ومطالبتيػػػا بمحاسػػػبة المتػػػورطيف فػػػي 
 االنتياكات.

إلغالػة : ُنسب إلييػا فػي الجارديػاف أدوار إيجابيػةي ملػؿ السػرعة فػي تقػديـ التبرعػات والػدعـ بريطانيا -5
 .ي وممارسة ال غوط عمى زعيمة ميانمار لوقؼ اإلجراءات  د الروىينجاوالبلج يفال حايا 

 :دول حميلة لميانمار -1

: أبرزىمػػا الجارديػػاف كقػػوتيف لػػانويتيف سػػمبيتيف حميفتػػيف لحكومػػة ميانمػػاري اعتمػػدت روساايا والصااين
يف في اطاب ىيوماف رايػتس ووتػش عمييما لمنم أي تحرؾ دولي إلدانتيا في مجمس األمفي وظيرت الص

كقوة تربطيا عبلقات اقتصادية بميانماري وتسعى إلقامة مشروعات استلمارية في راايفي وىي غير ميتمة 
 بحقوؽ اإلنسافي ويرجو اعترا يا عمى أي قرار دولي محتمؿ لفرض عقوبات عمى بورما.

ميةي عػػدا تركيػػا والسػػعودية فػػي العربيػػة واإلسػػبل ولػػوحظ تجاىػػؿ الاطػػاب األجنبػػي لمػػدوؿ والمنظمػػات
دور تقػديـ الػػدعـ واإلغالػةي وبػػنجبلديشي وباكسػتاف بوصػػفيما دولتػي جػػوار ولجػوءي رغػػـ إعػبلف الكليػػر مػػف 
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إصػػدار األزىػػر أكبػػر  الػػدوؿ إدانػػة االنتياكػػات عمػػى المسػػتوييف الشػػعبي والرسػػميي ومطالبتيػػا بوقفيػػاي ورغػػـ
حاد الميجة  د حكومة ميانمار وممارساتيا  ػد الروىينجػاي  في العالـ بياًنا صريًحا المؤسسات اإلسبلمية

ومطالبتػػو المجتمػػم الػػدولي بػػالتحرؾ إلغػػالتيـي وكػػذلؾ منظمػػة التعػػاوف اإلسػػبلميي ويعػػد ىػػذا التيمػػيش أحػػد 
 في موقؼ الاطاب الغربي. التحيزات

  انياا: المرتكزات األسموبية:

 ات الاطابية ايتية:تملمت المرتكزات األسموبية لماطاب في مجموعة ايلي

حيػػػث يعػػػد حػػػداث االنتياكػػػات والمجػػػوءل ألـ التصػػػوير الحػػػي ادِ اسػػػتُ الوصاااف والتصاااوير الحاااي:  -1
مػػف القتػػؿ والحػػرؽ واالغتصػػاب األسػػموب األيسػػر فػػي نقػػؿ أجػػواء المعانػػاة التػػي كلػػرت تفاصػػيمياي 

جػػاءت فػػي  ىلمسػػممي الروىينجػػا عمػػى أيػػدي الجػػيش والمػػواطنيف البػػوذييف البػػورمييفي التػػ والػػذبو
 سياؽ شيودية العيافي وشيادات المتاصصيف.

: اشػػػػترؾ اطابػػػػا الجارديػػػػاف و سػػػػي إف إف بالعربيػػػػة  فػػػػي تجييػػػػؿ الفاعػػػػؿ فػػػػي تجيياااال اللاعاااال -5
االنتياكات  د الروىينجا في أكلر مف مو مي فيـ  يتعر وف  لممعاممة الاشػنةي و يوصػفوف  

حرؽ والمداىمػةي كمػا اسػتادـ الجارديػاف بالمياجريف غير الشرعييف البنغاؿ ي و تتعرض  قراىـ لم
  في تقارير " The Attackersألفاظًا غام ة بيدؼ تعمية الفاعؿ أحيانًاي ملؿ  المياجميف  أو

 .(111)تفيد بحرماف الناجيف مف دفف أقاربيـ بإطبلؽ النار عمييـ إلبعادىـي لـ إحراؽ الجلاميف

األفعػػاؿ لممجيػوؿي وتسػػيير سػػياؽ الاطػػاب  ءوكػذلؾ فعػػؿ موقػػم  سػي إف إف  حػػيف اكتفػػى أحيانػًا ببنػػا
فػي اتجػػاه التعػػاطؼ مػم مػػا يحػػدث لمروىينجػػا دوف اتيػاـي بػػؿ عمػػى العكػس وصػػؼ المجموعػػات الروىينجيػػة 
بالمميشيات المسمحةي وأطمؽ عمى الجماعات البوذية  الجماعات الموالية لمجػيش ي وكليػرًا مػا وجػد الاطػاب 

الطػػرؼ الجػػاني فػػي األزمػػة بوصػػفو الحقيقػػيل فعنػػدما تحػػدث عػػف مارًجػػا مناسػػًبا لماػػروج مػػف حيػػز تصػػوير 
األلغاـ المزروعة في طريؽ الفاريف في مو وع بعنواف  ألغاـ تعترض مسار الج ي الروىينجا عمى الحدود 

 المو ػم نفسػػو  أف الروىينجػػا ىقػوات الجػػيش كفاعػؿل تػػدارؾ وذكػر فػػ لػػذكر مػم بػػنجبلديش  ولػـ يجػػد بػديبلً 
الوقػت الػػذي ذكػر فيػو الاطػػاب تعنػت الجػيش فػػي عػودة البلج ػػيفي  ىي وفػػ(115)األلغػاـ تمكنػوا مػف نػػزع ىػذه 

ي (113) أورد تصػػريو مسػػؤوٍؿ فػػي الجػػيش  بػػأف مػػا يقػػوـ بػػو الجػػيش ايف ىػػو لتطييػػر اإلقمػػيـ مػػف اإلرىػػابييف
 بمحاولة الاطاب المراوغة لحماية األطراؼ الفاعمة. وينبيء ذلؾ
ي إف إف  رليػػة التشػػكيؾ فػػي الحقيقػػة العرقيػػة لمروىينجػػا اسػػتادـ الجارديػػاف و سػػ إ ااارة الشااكوك: -3

 كؿ مف: وصحة انتما يـ إلى ميانماري وانفرد الجاردياف بالتشكيؾ في
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تعمد حكومة ميانمار استيداؼ أقمية الروىينجا: مبرىنًا بقتِؿ وتشريد الكلير مف ال حايا مف  -
 31و 53عػػداد المشػػرديف بػػيف الينػػدوس الروىينجػػا الػػذيف يعيشػػوف فػػي واليػػة رااػػيف وتػػراُوِح أ

 .(111)ألؼ شاص

حقيقػػػة جػػػيش رراكػػػاف: بإلػػػارة الشػػػكوؾ حػػػوؿ احتمػػػاؿ اسػػػتغبلؿ حكومػػػة ميانمػػػار مسػػػمحيو أو  -
 ي في محاولة إل عاؼ التعاطؼ معيـ. تعاونيـ معيا

ارتكاب تطيير عرقي  د الروىينجا )في بدء األزمة(: بنقػؿ تصػريحات األمػيف العػاـ لؤلمػـ  -
وجػػود تطييػػر عرقػػي  ػػد مسػػممي الروىينجػػاي فأجػػاب متشػػككًا  إننػػا  المتحػػدة حػػيف سػػ ؿ عػػف

  مااطرة أتمنى أف ال نصؿ إلى ذلؾ . أماـ

ىويػػة ميػػػاجمي الينػػػدوس فػػػي رااػػػيف: باسػػػتاداـ ألفػػاظ ملػػػؿ  الغمػػػوض  الػػػذي اكتنػػػؼ ىويػػػة  -
منفذي مذبحة اليندوسي والتشكيؾ في شيادات الناجيف مف المذبحةي بنقؿ اتياميـ البػوذييف 

وات الحكوميػػة بارتكػػاب الجريمػػة فػػي البدايػػةي لػػـ بنقػػؿ تغييػػرىـ لشػػياداتيـ قػػا ميف  إف مػػف والقػػ
نيػػـ لػػـ يتبينػػوا ىويػػة القاتػػؿ Maskedاعتػػدوا عمػػييـ كػػانوا مقنعػػيف  ي فػػي إشػػارة إلػػى (112)ي واا

 احتماؿ كوف المياجميف مف الروىينجا.
 انلرد خطاب الجارديان باستخدام ايليات الخطابية ايتية:

: بدعو  تزايد حجمو وقوتو لدرجة التسبب في تغيير ديناميػات خيم من شأن جيش  راكانالتض -1
 في راايفي والتنبؤ بقدرتو عمى مواجية جيش ميانمار بالمزيد مف الدعـ.  الصراع

التػي انتيجتيػا قػوات ميانمػاري  Clearance Operations: لعمميات التطييرالضمني التبرير -5
 ػوف فػػي المبلجػػيءي ويجػدوف الػػدعـ األكبػػر بػيف السػػكافي ويتمقػػوف حػيف قُػػرر أف المسػػمحيف ياتب

السػػبلح والمػػاؿ مػػف جماعػػػات فػػي الاػػارجي وييػػػددوف بالمزيػػد مػػف اليجمػػػات فػػي ميانمػػاري كمػػػا 
ي في كؿ مو م يتعيف فيو  ات و التبرير مف ابلؿ تكرار اتياـ مسمحي الروىينجا ببدء اليجـو

 ر انتياكات  د الروىينجا.عمى الاطاب التصريو بارتكاب قوات ميانما
 وقوع خطاب الجارديان في المغالطة الخطابية ايتية: ولوحظ

: تناق ت حجج الاطاب في ما يتعمػؽ بجماعػة جػيش رراكػافي حػيف وصػفو بفقػر التسػمو التناقل
وال عؼ وعػدـ القػدرة عمػى مواجيػة قػوات ميانمػاري لػـ  ػّاـ وىػّوؿ مػف شػأنو وصػّوره كقػوة فاعمػة عظمػى 

ض أسػػػيـ وجودىػػػا فػػػي تغييػػػر ديناميػػػات النػػػزاعي ويعػػػد ىػػػذا التنػػػاقض أحػػػد مظػػػاىر اإلسػػػبلموفوبيا عمػػى األر 
المتأصمة في العقمية الغربيةل فرغـ كؿ الشػواىد التػي تؤكػد  ػعؼ جانػب األقميػة المسػممة فػي األزمػة حتػى 

ف رفم بعض مسمحوىا السبلح فإف الاطاب الغربي الزاؿ يتايؿ امؼ ىذا ال عؼ والبؤس وحشً  ا مرعًبا واا
 قادًرا عمى تغيير األو اع لصالحو.
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 كما انلرد خطاب موقع ىيومان رايتس ووتش باستخدام ايليات الخطابية ايتية:

لمتحرؾ إلنياء األزمةي باستاداـ أسػموب األمػر  : عمؿ الاطاب عمى تحفيز األطراؼ الفاعمةالتحليز -1
جمػػػس األمػػػف.. َأِحػػػؿ بورمػػػا إلػػػى المحكمػػػة أحياًنػػػاي ملػػػؿ )احمػػػوا السػػػكافي وحققػػػوا فػػػي االنتياكػػػاتي وم

الجنا يػػػة الدوليػػػةي واجعمػػػوا أزمػػػة الروىينجػػػا فػػػي أولويػػػاتكـ(ي وأسػػػاليب الحػػػث نحػػػو )ينبغػػػيي بإلحػػػاحي 
ويتوجػبي عمػػى قػػادة العػالـ أفي نحػػف نحػػث عمػى(ي متبوعػػة بالفعػػؿ ملػؿ )ال ػػغط أو فػػرض العقوبػػات 

 ألوافي ووقت التحرؾ ايف(.عمى الجيش البورمي(ي و تعبيرات اإللحاحي ملؿ )رف ا
: باالستفياـ اإلنكاري لبعض المنظمات التي الذت بالصمت حيػاؿ المجػازر  ػد الروىينجػاي التوبيخ -5

 ملؿ: أيف البنؾ الدولي بينما تحترؽ بورما؟.

في مساعدة الروىينجا بأساليب المدح )مساعدة الروىينجا ىو عمؿ أمة مس ولة( إشادًة بما  الترغيب: -3
يػػواٍء لبلج ػػيفتقػػـو بػػو دو  ي وبيػػاف العاقبػػة المرغوبػػة لمقػػراري ملػػؿ )إذا (113)لػػة بػػنجبلديش مػػف إغالػػٍة واا

 كانت أستراليا ترغب في الحصوؿ عمى مقعد في مجمس األمف فعمييا التحرؾ إلنياء األزمة(.

 مػػػػف عواقػػػػب سياسػػػػاتيا -ملػػػػؿ تايبلنػػػػد -: باسػػػػتلارة ماػػػػاوؼ الػػػػدوؿ السػػػػمبية تجػػػػاه األزمػػػػة الترىيااااب -1
لماطػػػػري  فػػػػي غػػػػض الطػػػػرؼ عػػػػف محنػػػػتيـ سػػػػيعرض سػػػػمعتيا لمروىينجػػػػا بػػػػأف اسػػػػتمرارىاالمناى ػػػػة 

   .(114)ويعرض حكومتيا لمواجية موجات نزوح روىينجية مستمرة
: مػػػف اسػػػتمرار الصػػػمت تجػػػاه األزمػػػةي باسػػػتاداـ أسػػػموب الشػػػرطي ملػػػؿ )ينبغػػػي عمػػػى الػػػدوؿ التحااا ير -2

ال فسػػيكوف ىنػػاؾ المزيػػد مػػف المعنيػػة ال ػػغط مػػف أجػػؿ تحقيقػػات مسػػتقمة فػػي االنتياكػػات الح قوقيػػة واا
 .(115) ال حايا(

: ملؿ مزاعـ الحكومة البورمية إ راـ جيش رراكاف والقػروييف الروىينجػا النيػراف تلنيد المزاعم الباطمة -3
مشػػػابية فػػػي وقػػػا م سػػػابقة حرقػػػت فييػػػا منػػػاطؽ  فػػػي قػػػراىـ دوف تقػػػديـ األدلػػػةي وُفنػػػدت بوجػػػود مػػػزاعـ

 .(116)المنظمة مف قياـ الحكومة البورمية بإ راـ النيراف عمداً ـ تأكدت فييا 5113لمروىينجا في 

: أدانػػت منظمػػة ىيومػػاف رايػػتس ووتػػش حكومػػة بورمػػا باألدلػػة التػػي تؤكػػد تورطيػػا فػػي اإلدانااة باألدلااة -4
 . (121)التطيير العرقي  د مسممي الروىينجا

لم ػادة لمروىينجػا : لحكومػة تايبلنػد بػالتواطؤ مػم جػيش ميانمػارل بػإعبلف سياسػتيا االضمني االتيام -5
 بعد لقاء قيادات جيشي الدولتيف مباشرةي وفي ظؿ معرفة تايبلند بالممارسات القمعية  د الروىينجا.

: واسػػػتنياض األطػػػراؼ الفاعمػػػةل بإكسػػػابيا اللقػػػة والجػػػرأة عمػػػى التحػػػرؾ إلنيػػػاء األزمػػػةي شاااح  اليمااام -6
 بأنيػا  ي اطاب المنظمة ألسترالياباستاداـ أساليب ملؿ )ىي األقدر واألكلر ابرة واألكلر فاعمية( ف

األقدر عمى اإلمداد بالمساعدات اإلنسانية واإلغالة مف الكوارث عف ذي قبؿ بف ؿ السػفف البرما يػة 
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الموجػػودة بأسػػطوليا البحػػريي وابرتيػػا فػػي التعػػاوف الفعػػاؿ متعػػدد الوكػػاالت فػػي سمسػػمة مػػف الكػػوارث 
يػػادة عمميػػات البحػػث واإلنقػػاذ البحػػري لمروىينجػػال إلػػى ق تايبلنػػد ي وفػػي اسػػتنياض(121)األايػػرة اليا مػػة 

 فعمييػػا التحػػػرؾ بسػػػرعة إف أرادت القيػػاـ بػػػدور قيػػػادي فػػي قػػػرار إقميمػػػي إلنقػػاذ حيػػػاة الروىينجػػػا الػػػذيف 
 .(125) يواجيوف التطيير العرقي في بورما 

ابي مػػػف : بػػػيف المواقػػػؼ الدوليػػػة الماتمفػػػة لبيػػػاف التنػػػاقض بينيػػػال لئلقنػػػاع بتبنػػػي موقػػػؼ إيجػػػالمقارناااة -11
األزمةي ملؿ المقارنة بيف موقؼ حكومة تايبلند وموقؼ زعماء دوؿ العالـل  فبينما يناقش زعماء دوؿ 
العػػػالـ فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة حممػػػة حكومػػػة ميانمػػػػار لمتطييػػػر العرقػػػي  ػػػد الروىينجػػػاي أعمػػػف الجػػػػيش 

وحشية التي يبلقونيا التايبلندي سياستو إلبعاد الروىينجا البا سيف الباحليف عف ميرب مف األعماؿ ال
فػي ميانمػار ومػػنعيـ مػف الحمايػػة كبلج ػيفي فبػداًل مػػف التعػاطؼ والمسػػاندة لمػف ىػـ فػػي اطػر تسػػتعد 

 .(123)تايبلند لمرد بظير يدىا 
: مم المناى يف لمروىينجاي ملؿ تايبلندي بمصارحتيا بأنيا تعمـ يقيًنػا مػا يعانيػو الروىينجػا المكاشلة -11

حكومػػات ميانمػػاري وعمػػى أيػػدي تجػػار البشػػر الػػذيف يوقعػػوف بيػػـ  مػػف ماػػاطر وانتياكػػات عمػػى أيػػدي
بكشػؼ أوكػار تجػار  مػذكراً  ألناء محػاوالتيـ البحػث عػف ممجػأ رمػف يمػوذوف بػو مػف بطػش اال ػطيادي

 .(121)ورغـ ذلؾ تصر عمى موقفيا البلإنسانيعمى حدود تايبلند ي  5112البشر في مايو 

تشكؾ في نواياىا ملؿ تايبلندل اشية إا اع الروىينجا : مف الدوؿ التي يوأخ  الضمانات االستي اق -15
ومػف لػـ طالبتيػا المنظمػة  -حاؿ السػماح ليػـ بالػداوؿ إلػى الػببلد -لبلعتقاؿ أو تعري يـ لم غوط 

بالسػػػماح لمفػػػوض األمػػػـ المتحػػػدة لشػػػ وف البلج ػػػيف بالوصػػػوؿ إلػػػى جميػػػم الروىينجػػػا الػػػذيف يصػػػموف 
االحتجاز كتدبير عقابي إللنا يـ عف المجػوءي  عدـ استاداـوب ماف تايبلندي ليساعد طالبي المجوءي 

وبالعمػػؿ مػػم الوكػػاالت األمميػػة لتػػوفير مبلجػػيء مؤقتػػة لمروىينجػػاي قبػػؿ أف يعػػاد تػػوطينيـ فػػي بمػػداف 
 .(122)أار 

منظمػػػة حقوقيػػػة لمطالبػػػة الواليػػػات  25: بتكػػػويف ا ػػػتبلؼ مػػػف حْشاااد ايراء لصاااالح موقاااف الخطااااب -13
بػػات موجعػػة عمػػى ميانمػػار فػػي صػػورة اطػػاب موجػػو لػػوزارتي الاارجيػػة لفػػرض عقو  المتحػػده بػػالتحرؾ

 موقم عميو مف تمؾ المنظمات. والازانة باإلدارة األمريكية
بطػرح سػؤاٍؿ صػريٍوي ملػؿ مػا الػذي ينبغػي فعمػو ايف؟ لػـ  تنلي  الحمول المقترحة لألزماة رسم  ليات -11

 .و م الاطة التنفيذية لمحؿ عمى ىي ة اطوات

 :مناقشة النتائج

فيمػػا يػػأتي تفسػػيٌر لنتػػا ج التحميػػؿي لػػـ نمػػوذج مقتػػرح لتفسػػير المرتكػػزات األساسػػية لاطػػاب األزمػػات 
 الحقوقية عمى المواقم اإللكترونية اإلعبلمية.
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 )أ( تلسير نتائج الدراسة:

 كشؼ تحميؿ اطاب المواقم اإللكترونية اإلعبلمية األجنبية ألزمة مسممي الروىينجا عف ايتي:

ة ياقم باألزمةي وكلافة األطروحات المتعمقة بيال مما يعكس تألر الاطاب بمباديء المس ولاىتماـ المو  -1
 االجتماعية واألابلقية كمرجعية فكرية سا دة في المجتمعات الغربية.

تمحور أطروحات الاطاب حوؿ لبللة محاوري ىي التعريؼ بأقمية الروىينجاي وتوصيؼ الواقم الفعمي  -5
 اع الروىينجػا قبػؿ وألنػاء األزمػةي لػـ تفسػير ىػذا الواقػم عرً ػا لؤلسػباب لؤلزمة مف ابلؿ وصؼ أو 

وطرًحا ومناقشًة لمحموؿ وبياًنا لمنتا ج الفعمية والتنبؤية لؤلزمػةي وتقػويـ بعػض المواقػؼ المصػاحبة ليػاي 
: وأد  تفػػػاوت المواقػػػم المحممػػػة فػػػي تركيزىػػػا عمػػػى كػػػؿ محػػػور إلػػػى تقسػػػيميا للبللػػػة مسػػػتويات اطابيػػػة

المساتول : الرصد فقطي الذي اقتصر عميو اطاب موقم شبكة  سي إف إف  بالعربيػةي ل األولالمستو 
: الرصد والتحميػؿ المستول ال الث: الرصد والتحميؿ المتعمؽي الذي اتسـ بو اطاب الجارديافي ال اني

 واتااذ الموقؼ والتعب ة لو الذي ساد اطاب ىيوماف رايتس ووتشل مما ينبيء عف غمبة كؿ مف:

 الوظيفية اإلابارية المح ة عمى اطاب  سي إف إف . الطبيعة -

الطبيعة األيديولوجية الميبرالية اليسارية عمى اطػاب الجارديػاف فػي تبنيػو ق ػايا الحقػوؽ والحريػات  -
 رصدًا وتحميبًل ألبعاد األزمة.

 الفاعؿ. الطبيعة الديناميكية الحركية الدفاعية لمنظمة ىيوماف رايتس ووتش في اطابيا التعبوي  -

بتتبػػم مسػػارات برىنػػة الاطػػابي تبػػيف غمبػػة المسػػارات المنطقيػػةي ملػػؿ االسػػتناد إلػػى التقػػارير الرسػػمية  -3
لممنظمػػػات الحقوقيػػػة الدوليػػػة واإلحصػػػاءات الرسػػػميةي واالستشػػػياد بتصػػػريحات المسػػػ وليف الحكػػػومييف 

يػػاف مػػف المصػػابيف والحقػػوقييف الػػدولييفي والمتاصصػػيف مػػف األطبػػاء واإلغػػالييفي وشػػيادات شػػيود الع
والناجيف وحرس الحدودي بجانب االستشياد ببنود القوانيف واالتفاقيات الدولية الحقوقيةي مم عدـ إغفاؿ 

 المبررات الحقوقية العاطفيةل مما يعكس:

رسػػوخ المفػػاىيـ الحقوقيػػة لػػد  الاطػػاب الغربػػي فػػي إطػػار مػػا و ػػعو ليػػا مػػف محػػددات شاصػػية  -
 ومؤسسية وقانونية.

ؿ لآلار )الروىينجػي( الماتمػؼ عرقًيػا ودينًيػال لمتعبيػر عػف معاناتػو فػي حػدود أحػداث إفساح المجا -
أزمتػػو الحقوقيػػةي وىػػو مػػا يحسػػب لاطػػابي الجارديػػاف وىيومػػاف رايػػتس ووتػػش المتػػيف كانتػػا األكلػػر 

 سماحًا بذلؾ.

 أىمية الاطاب العاطفي في الحصوؿ عمى الدعـ ل حايا األزمات. -
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 اردة في الاطابي ات و ايتي:بتحميؿ القو  الفاعمة الو  -1

االتفػػاؽ عمػػػى إبػػراز جماعػػػة جػػيش رراكػػػاف فػػػاعبًل ر يًسػػا فػػػي التسػػبب فػػػي األزمػػةي ومسػػػاواتو تقريًبػػػا  -
بجيش ميانمار في ميزاف القو ي رغـ التسػميـ ب ػعؼ تسػميحو وقدراتػوي والتشػكيؾ فػي شػعبيتو لػد  

 الروىينجال مما أوقم الاطاب في مغالطة التناقض في الحجة.

عمػػػد التركيػػػز عمػػػى القػػػو  الغربيػػػة الدوليػػػة فػػػاعبًل إيجابًيػػػا فػػػي متابعػػػة األزمػػػة ومحػػػاوالت إنيا يػػػاي ت -
وتجاىؿ الاطاب القو  العربية واإلسبلمية وتيميشيا والتعتيـ عمى مواقفيا المعمنة مف األزمةي عدا 

نة الغربيػة موقؼ تركيال مما يو و  عؼ الدور العربي تجاه األزمةي ويعكس استمرار نزعة الييم
في الاطاب األجنبيي والترويج لصورة المجتمم الغربي بوصفو الحا نة الفعميػة والفاعمػة والراعيػة 

 لحقوؽ اإلنساف.

 بتحميؿ ايليات الاطابية المتبعة في الاطابي تبيف ايتي: -2

باشػػػتراؾ  تنػػػوع ايليػػػات الاطابيػػػة عمػػػى المسػػػتو  العػػػاـ لماطػػػاب األجنبػػػي وتفاوتيػػػا بػػػيف مفرداتػػػوي -
لجميػػػم فػػػي اسػػػتاداـ رليػػػة الوصػػػؼ الحػػػي ألحػػػداث األزمػػػة ومعانػػػاة ال ػػػحاياي واشػػػتراؾ الجارديػػػاف ا

و سػػي إف إف  فػػي رليتػػي التشػػكيؾ وتجييػػؿ الفاعػػؿي وانفػػراد ىيومػػاف رايػػتس ووتػػش باسػػتاداـ رليػػات 
شػػحذ التحفيػزي والترغيػػبي والترىيػبي والتحػػذيري والتفنيػدي واإلدانػػة باألدلػةي واالتيػػاـي واالسػتنياض و 

وانفػراد الجارديػاف باسػتاداـ  اليمـي والمقارنةي والمكاشفةي واالستيلاؽي والحشدي ورسـ رليات التنفيػذي
 رليتي التبرير والت ايـ.

انعكػػاس الطػػابم الحيػػوي لمنظمػػػة ىيومػػاف رايػػتس ووتػػػش عمػػى تعػػدد وتنػػػوع رلياتيػػا الاطابيػػة التػػػى  -
وتذبذب الاطاب اليساري لمجاردياف بيف  تفعيؿ حموؿ األزمةي رلية إيجابية لصالو 11وصمت إلى 

مسػػ وليتو اإلعبلميػػة فػػي تسػػجيؿ الواقػػم المتػػأـز لمروىينجػػا بالوصػػؼ الحػػي وشػػكوكو ومااوفػػو حػػوؿ 
جػػيش رركػػافل فػػدارت رلياتػػو المتنوعػػة مػػا بػػيف الوصػػؼ الحػػي وتجييػػؿ الفاعػػؿ الميانمػػاري وت ػػايـ 

ممارسػػػات جػػػيش ميانمػػػار وسياسػػػات شػػػأف الفاعػػػؿ الروىينجػػػي المسػػػمو والتمػػػاس التبريػػػر ال ػػػمني ل
زعيمػػة ميانمػػاري فيمػػا اتسػػـ اطػػاب  سػػي إف إف  بػػالجمود النسػػبيي مكتفًيػػا بالوصػػؼ والتشػػكيؾ فػػي 

كتػػراث الاطػػاب ببشػػاعة ىويػػة الروىينجػػا وتجييػػؿ الفاعػػؿ الميانمػػاري الحكػػوميل مػػا ينبػػيء بعػػدـ ا
 في تناوليا.  اً قصور   واألزمة ويو 

بيف مستو  عنؼ أحداث األزمةي والنغمة السا دة  العبلقة التفاعميةبمبلحظة نغمة الاطابي ات حت  -3
 في الاطاب ىدوًءا وحدة عمى النحو ايتي: 

الجاردياف بوجو عاـ ااصة في بدء األزمةي لـ تصػاعدىا بعػد اشػتداد أحػداث  توازف نغمة اطاب  -
ؿ األزمػػػػػةي العنػػػػػؼ وبشػػػػػاعة االنتياكػػػػػاتي ورغػػػػػـ ورود مفػػػػػردات وتراكيػػػػػب ذات دالالت سػػػػػمبيةي ملػػػػػ
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والصراعي والنزاعي والقتاؿي والعنؼي والقمػؽي والتػوتراتي واالنتياكػاتي واليجػوـ الم ػادي اسػتادميا 
الاطاب في وصؼ األحداثي فإنو قممػا اسػتادـ ألفاًظػا حػادةي ملػؿ المذبحػةي والمجػزرةي والفظػا مي 

التػي أورد تصػريحاتيا  والتطيير العرقيي واإلبادة الجماعيةي إال واردة عمى لسػاف مصػادر الاطػاب
 أو تقاريرىا في لنايا المو وعات.

 اً يةي متعاطفػػحػدة نغمػػة اطػػاب ىيومػاف رايػػتس ووتػػش:  ػد االنتياكػػاتي و ػػد ردود األفعػاؿ السػػمب -
والمجػزرةي  فكليػرًا مػا اسػتادـ فػي وصػؼ األحػداث ألفاًظػا حػادةي ملػؿ المذبحػةي ياألزمة  حايا مم

دة الجماعيةي وارتكاب جرا ـ  ػد اإلنسػانيةي وسػموؾ ال إنسػانيي والفظا مي والتطيير العرقيي واإلبا
واردة عمى لساف مس ولي المنظمة ومعمقػي الموقػم مػف الكتػابي ويتسػؽ ذلػؾ مػم الطبيعػة الحقوقيػة 

 لممنظمة مف الجرأة والصراحة وعدـ المواربة.

ت والتراكيػب ىدوء نغمة اطاب  سي إف إف  بالعربية و عؼ تعاطفول حيث قؿ استادامو لممفػردا -
الحػػادة فػػي وصػػؼ األحػػداثي كمػػا حػػاوؿ إافػػاء الطػػرؼ الجػػاني قػػدر المسػػتطاعي ولكنػػو سػػمو لػػو 
بتقديـ الحجج مف ابلؿ تصريحاتو بػأف سػبب األزمػة ىػـ  متمػردو الروىينجػا اإلرىػابيوف ي كمػا أنػو 

بيا ال حرص عند نشر أية مو وعات تتسـ بحدة النبرة عمى أف ينوه إلى تعبيرىا فقط عف رأي كات
عػف وجيػػة نظػػر الشػبكةي ويعػػد ذلػػؾ انعكاًسػا لسياسػػة اإلدارة األمريكيػػة الحاليػة التػػي ال تػػؤمف بفكػػرة 

كػػدافم لمتػػداؿ فػػي الشػػأف الػػداامي لمػػدوؿ ”Humanitarian Intervention“  التػػداؿ اإلنسػػاني
 . (123)طالما أف األمر لـ يمس مصالحيا

نػاة الاطػاب مػف االزدواجيػة والصػراع مػم الػذاتل مػا بػيف بالنفاذ الػى البنيػة العميقػة لمػنصي تبيمنػت معا -4
المسػػ ولية األابلقيػػة فػػي تأييػػد حقػػوؽ اإلنسػػاف ومكافحػػة الظمػػـ واالنتياكػػاتي والاػػوؼ مػػف دعػػـ أقميػػة 

 إسبلميةي وىو أحد تجميات اإلسبلموفوبيا التي باتت متجذرة في العقمية الغربية. 

الاطابل في عاطفية التصوير وتقريب مشاىد المعانػاة انعكاس البعد اإلنساني لؤلزمة عمى معالجات  -5
اإلنسػػػانية لمقػػػاريء وصػػػفًا بالكممػػػات والتراكيػػػبي وتوظيفػػػًا إلمكانيػػػات التعدديػػػة الوسػػػا طية المتاحػػػة فػػػي 
الوسػػػيمة اإللكترونيػػػة الرقميػػػةي مػػػف اػػػبلؿ الصػػػور والفيػػػديوىات المولقػػػة لمعانػػػاة ال ػػػحاياي وىػػػو أحػػػد 

 .الجوانب اإليجابيو في الاطاب

توظيؼ الاطاب اإلمكانيات اإللكترونية لزيادة اللراء المعموماتي لمنصوصي بدعميا بػالروابط النشػطة  -6
 والنصوص الفا قة إلحالة القاريء إلى تفاصيؿ مرتبطة بالمو وعل مما أكسبو قدًرا مف المصداقية.
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 نمو ج التلسير  المقترح:ال )ب(

ري لمرتكػزات اطػاب األزمػات الحقوقيػة فػي المواقػم في  ػوء نتػا ج الدراسػةي تػـ اقتػراح نمػوذج تفسػي
اإلعبلميةي وتـ استنتاج عناصره مػف مجمػؿ تصػورات الاطػاب الػذي تػـ إا ػاعو لمتحميػؿي والشػكؿ ايتػي 

 يو و النموذج:

 
 نمو ج مقترح لمرتكزات خطاب األزمات الحقوقية في المواقع اإللكترونية اإلعالمية

 ًيا مقترًحػػػا ألبػػرز مرتكػػػزات الاطػػػاب اإلعبلمػػي فػػػي تنػػػاوؿ األزمػػػات النمػػػوذج تفسػػػيًرا عاًمػػا مبػػػد يقػػدـ
الحقوقيةي وتشمؿ نوعيف مػف المرتكػزاتل معرفيػة وأسػموبيةي تتملػؿ المعرفيػة فػي مجموعػة مػف األطروحػاتي 
ي  ىػػي: التعريفيػػة باألزمػػة وأطػػراؼ الصػػراع )ااصػػة  ػػحايا االنتياكػػات( بطػػرح المعمومػػات األوليػػة عػػف كػػؿ 

مجسػػدة لواقػػم األزمػػة وأطرافيػا وأحػػداليا قبػػؿ األزمػػة وألناءىػاي والتفسػػيرية الشػػارحة ألبعػػاد حػػدوث والواقعيػة ال
ػػػفة لػػػبعض المواقػػػؼ المصػػػاحبة لؤلزمػػػةي لػػػـ القػػػو   األزمػػػةل أسػػػبابيا وحموليػػػا وتػػػداعياتياي والتقويميػػػة الموصف

يػػػا بالفعػػػؿ ورد الفعػػػؿي الفاعمػػػةي ومنيػػػا الر يسػػػةي وىػػػي األطػػػراؼ المنارطػػػة فػػػي أحػػػداث األزمػػػة والمحركػػػة ل
واللانويػػةي وىػػي الاارجيػػة المتفاعمػػة مػػم األزمػػة إيجاًبػػا أو سػػمبًاي وتتملػػؿ المرتكػػزات األسػػموبية فػػي مجموعػػة 

 ايليات واألساليب الاطابية المتبعة في العرض واإلقناع بم موف الاطاب.
 توصيات الدراسة: 

 بناًء عمى نتا ج الدراسةي توصي الباحلة بما يأتي:

 اء المزيد مف البحوث التي تركز عمى عبلقة اإلعبلـ باألزمات اإلنسانية والحقوقية.إجر  -
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تكليؼ المواقم اإللكترونيػة اإلعبلميػة العربيػة واألجنبيػة مػف تناوليػا لؤلزمػات الماتمفػة تفعػيبًل لػدور  -
 اإلعبلـ في معالجة األزمات.

 وقية.التزاـ الاطابات اإلعبلمية الحيادية في تناوؿ األزمات الحق -

والمؤسسػػات اإلعبلميػػة فػػي األزمػػات الحقوقيػػة مسػػتو  الرصػػد إلػػى  تجػػاوز الػػدور اإلعبلمػػي لممواقػػم -
التحميؿ المتعمؽ وطرح الحموؿ الواقعية القابمة لمتنفيذي والمشاركة الفعالة في حؿ األزمات بإيصاليا 

لوقايػػة مػػف حػػدوث إلػػى األطػػراؼ المعنيػػةي ومتابعػػة تنفيػػذىاي واال ػػطبلع بالػػدور التوعػػويل بيػػدؼ ا
 األزمات عامة والحقوقية عمى وجو الاصوص.

تفعيػػؿ المواقػػم اإلعبلميػػة اإللكترونيػػة االسػػتفادة مػػف اإلمكانيػػات المتاحػػة لموسػػيمة اإللكترونيػػة عمػػى  -
 اإلنترنت لصالو فاعمية الاطاب في إدارة األزمات وحميا.
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