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٣٧ الم�اه لقضا�ا العر��ة الصحف في الرأ� مواد معالجة أطر

 

 

 

 

  قضا�ا الم�اهأطر معالجة مواد الرأ� في الصحف العر��ة ل

  ضوء نظر ة الصراع دراسة تحلیل�ة في

  ••حمد إلهاميـحسام م ،•زهیر ضیف

  الملخص

فـي ضـوء  الصـحف العر �ـة لقضـا�ا الم�ـاهعینـة مـن مقـاالت أطـر معالجـة ال�حث الـراهن تحلیـل �حاول 
، أو �المقابـل، تصعید الصـراعللكشف عن مد/ میل المعالجة إلى تبني األطر المعبرة عن  ؛نظر'ة الصراع

تبني األطر المعبرة عن تهدئة الصراع، أو مـا أطلـ8 عل�ـه فـي ال�حـث األطـر المعبـرة عـن "اآلل�ـات التك�ف�ـة 
التـي ترAـز علـى إمAان�ـات �أنَّهـا األطـر ، التوافق�ـة" –أطـر "اآلل�ـات التك�ف�ـة  . وقد عرَّف ال�حثالتوافق�ة" –

التصــدI ذاتً�ــا لحــل مشــAالت الم�ــاه، أو تحســین طــرق إدارتهــا، أو الترAیــز علــى ضــرورة تبنــي األســالیب 
ب�انـات علـى الفـي جمـع  ال�حـثوقـد اعتمـد  التوافق�ة والتعاون�ة مع الطرف المناوئة في الصـراع علـى الم�ـاه.

 ١ا�ا الم�ـاه �المقـاالت المنشـورة خـالل الفتـرة مـن ألطر معالجـة قضـ تطبی8 أسلوب تحلیل المضمون الكمي
: األهـــرام، الر'ــاض، الغــد، الشــرق االوســـQ، هــيخمـــس صــحف عر �ــة، فــي  ٢٠٢١أبر'ــل  ٣٠ینــایر إلــى 

أكثر األطـر بـروًزا فـي العینـة هـو إطـار الصـراع، Aمـا تبـین أن مـا  وAشف تحلیل األطر أنَّ  .الزمان، النهار
% من عینـة المقـاالت تضـمنت طـرح آل�ـة مـا مـن آل�ـات الصـراع علـى المـوارد المائ�ـة، سـواء �٦٠قرب من 

مجتمعتــین.  "التوافق�ــة –التك�ف�ــة "آلل�ــات الصــراع�ة فقــQ أو اإلشــارة إلــى اآللیتــین الصــراع�ة ول عبــر اإلشــارة
التعبیـر عنهـا لون إلى وجود تخوفات �شأن قض�ة الم�ـاه لـد/ القـائمین �االتصـال �حـاو  لنتائج أ�ًضااتشیر و 

قضـا�ا Aتـاب المقـاالت �شـأن  إدراكعلـى فإن المنظور المس�طر و�التالي  ونقلها للرأI العام وصانع القرار؛
وخلص ال�حث إلى ى الم�اه. األزمة الذI ینذر �حدوث صراع عل منظورفي البلدان العر �ة هو تبني  الم�اه
على موارد الك�ف�ة التي یتم من خاللها تقد�م الصراعات في فهم وتوقع  �ساعدللتفسیر  نموذج نظرI ح ااقتر 

سـیرAز علـى تصـعید الصـراع أو  التقـد�متوقع ما إذا Aان هـذا Aما �ساعد في  ،الم�اه في المقاالت الصحف�ة
  .خفض التصعیدالدعوة إلى على 

                                                           

  .أستاذ مشارك، Aل�ة اآلداب، الجامعة األهل�ة، ال�حر'ن   •

  ، جامعة زاید، اإلمارات العر �ة المتحدة.أستاذ مساعد، Aل�ة علوم االتصال واإلعالم ••
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 ةـــمقدم

ر  علرى اارائ  ا حصرال،  اار  وا قحصرادذ وبالحبا را  ن ارها علرى الرواقال  الا فاض  قض  الع
الالضررر  حشرررهد نرررت  وباحررر     والاررااا واألاد  وارررواا ولبنرررا ،والعةررال الاررراا،  اصررر  فررر  عصرررا والارررودا

ررر  ححرررااوح برررل  الح ررراوض والحصرررالد  ااررر  وارعالع حوالحهدلرررد للعررروااد العائحةاتبرررا  وح ررراعال  ا   ررر  الشرررح
را  أصال   اران  أفلبهرا فالرا ا عائ را، ووةرود عنرابع ع ر  الحر   ال اصر  بهرا فر  بلردا  األنهراا  فر  البلردا  الاا

؛  اا .   أ ا ا  إدااة لاالقا  وح اعال  ا  ععا حطل  إلى ةان  إدااة الع

رررا ا  رررا ا واالصرررااع علرررى الع رررا ا واحررراو  الع ها علرررى  ارررح ررراض نوباحررر  عصرررطلحا  اأععررر  الع
نطروذ العانرى  عصدا قل عحعالد لد الراأذ الاراا،الااائ  ا حصال  على نحو ةا  حلك العصطلحا   و

رررا  العحاحررر  فررر  الارررالا لالارررح داا البشررراذ  ررر  الع ع الضرررعن  لهرررت  العصرررطلحا  علرررى افحرررااض عرررادا  أ َّ 
ا  والحواررع الحضرراذ واألنشررط  فرر  حعالررد   دلرردا  ححارراض لهررا ننرراك حه عطرراد، وأ َّ  عحرردودة. وأ  عرردد الارر

ا  فلا  العوااد العائ ؛ اا  وااعالع  إلى الحنبا بأ  الاالا لواةه أعع  ع ونو عا دفع الطاح الالع  والا
رررررررررررا   الررررررررررردول، قرررررررررررد حرررررررررررادذ بررررررررررردوانا إلررررررررررى نشرررررررررررو  صرررررررررررااعا  أو حررررررررررراو  بررررررررررل   عارررررررررربوق علرررررررررررى الع

(Biswas and Tortajada 2019.) 

را ا العالا  ةانا  عاالة  حاالوا البحث الحال  على ححلل  و  ر  لالضر  االع  ،فر  الصرحاف  الاا
فررر  الاالقرررا   Conflict Theoryفررر  ضرررو  انظاررر  الصرررااعا  ألطرررا حلرررك العاالةررر عبرررا إةررراا  ححللررر  

َ الححلل  على   عالا    ١٨٣، فحا ححلل  ع  الدول الاا  عدد   ف علن  ع  الصح  الصاداة الدول . َوُطِب
را ،  حناول  صرح   ٦، فر  ٢٠٢١أبار   ٣٠وححرى  ،٢٠١٩لنرالا  ١نشرا   رالل ال حراة عر  و قضر  الع

رر  نرر )األاد (،  ، واللررد)لبنررا ( ، والنهرراا)الاررااا( ، والععررا )الارراود ( ، والارراض)عصررا( : األنررااا عا
ر ، الحر  حصردا بالللر ععثال انعوتةااضاف  إلى صح   الشاا األوا  بوص ها ب ر  للصح  الدول   الاا

 . لند ع  

بهدف الكش  ع  عد عل   ا نظاا له؛إطاا انظا  الصااعا ف  الاالقا  الدول ، حبنى البحث و 
ررر  العاالةررر  الصرررح   إلرررى حبنررر  العاالةرررا  الصرررااع  والحصرررالد أو عللهرررا للعاالةرررا   ررر ،  -الحك  الحوافال

ررا  الصررااع  أو الحو عحاولرر  الكشرر  عرر  و  ارر  اتل رر  اطب ا العاالةررا   ررالل طرراح قضرر  الحرر  حالحاحهررفال
ا ، ا .  الالصح   ف   بااضاف  إلى عحاول  الكش  ع  اعا  العاالة  الع   عالا   لالض  الع

قة  الدراسات السا

رر   ررا  ،الحرر  اطرر  بررل  ااعررالا وا حصررالحبالنرر  الداااررا  الالع ا الع عررا بررل   ،وأععاحهررا وقضررا
رررر  ل بحرررروث   ررررع  علررررى ححللرررر  اررررعا  العاالةرررر  ااعالع ررررع  علررررى لالضرررر ، ا ااررررحطالع  اا  وبحرررروث ا

اا بحث  ثالرث حراول، ا العاالةنت  واحةانا  الةعهوا أو الالائعل  با حصال إعا   دوا وارائ  اصرد  وح
ا    .الحواص  ا ةحعاع  ف  عاالة  وحناول أععا  الع
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را   عاالةباعا  النحع  الح  ا الداااا   على صالد ا الع  أ َّ  البحروث أظهرا ، ااعالع  لالضرا
را  ا الع ر  قضرا ا ف  حلط را    حعثر   وأ َّ  ،العاالةر  والحنراولفر  ارطح  و  ،نناك قصوا ا واضح  قضر  الع

رر  لواررائ  ااعررالا،  ااررررا وأنرره أولو رر  لررررد و طرررر    حوةررد ا رر  عاااررررا  إعالع  ااعررالا ححالرر بحلط
 عرررا لررراحب باألععرررا  واألحرررداث أكثرررا ع لررراحب  وأ  ظهررروا الالضررر  فررر  عاالةرررا  الصرررح  العلرررررا ، قضالرررررا

رررر  لعررررا حصرررراعد  حرررردة األععرررر  ا  وأ َّ  ،باألبارررراد الحنعو ع ررررا  ررررا  لحصرررراعد  نحعرررراا ااعالعرررر  بأععررررا  الع
 . (٢٠٢٠عنصوا ؛ ٢٠١٧النةاا ؛ ٢٠١٦الاةال  أبو)

لعنرا أظها  نحائج أ ا  ،العالاب ف   را ، وحا ا الع عحدود  انحعاا عالا   الصح  بحناول قضرا
وع  إعا  الالض ، وأ  العاالةا  الواادة ب ان  ححاا باعدواة  العااللا؛على اصد ادود األفاال الح  ها 

. ، وعرردا ا نحعرراا بهررا فرر  عنرراط أ ررا ررا  فرر  عنرراط ا الع رر   حلررث ا نحعرراا بالضررا رر  الحلط وأ  عحدود
ا ا  ااعالع  ا  أد إلى ححة ا الع ض الةهود العبتول  لالضا وع  والعةحعا  بالالض ، وحالو نحعاا الح

  .(Lam et al. 2017)ف  الحااع  عاها 

ا  ااعالع  العاالةا   ( إلى أ َّ ٢٠٢١نحه  دااا  حا  والافاع  )او  عادة عا حأح  ألععا  الع
اا  والدبلوعاا  بالعااع عاحبط   ا  ححوا   الا را  حرأح  أطا وأ  ،أععا  الع ا الع  فر  العاالة  لالضرا
اا ح ا  .الالض  ع للدول   الااع  العوق  حبن  األطا الح  حا

رر ض  ررا  ا إلررى اعحعرراد الصررح  أشرراا  الداااررا  أ ا الع علررى ااررح داا الالوالرر  فرر  عاالةاحهررا لالضررا
ررعصرردا  بوصرر ها ، وا عحعرراد علررى عنرردو  الصررح  فلانرراأكثررا عرر  اا باارر   ا  للعالوعررا  العحالالرر   اا ائ

 (. ٢٠١٣العلا  ( بحلك الالض 

رررر  الحرررر  حُ  رررر  الكبررررا وبشررررأ  العاالةرررر  ااعالع ررررر   ،الرررردا بشررررأ  العشرررراوعا  العائ حبررررل  أ  الحلط
لع على الباد  ا ف  ةدو العشاوع، والحا ا قحصادذ له، وا عحعاد على ااعالع  حشهد ف  البدا  حش 

رر ، ولكرر  عررع حرروال  النشررا حررول الالضرر ، حبرردأ العاالةرر  فرر  الحطرراا للباررد  اارر  فرر  الحلط العصررادا الا
عا حبل  أ َّ  الل  الح   البلئ  للعشاوع،  ك وحال  عدا ال ا احااحلة  الح  ححباها واائ  ااعالا إعا  الحش

رررررررررررررررر  الكبررررررررررررررررا نرررررررررررررررر الررررررررررررررررل    ححرررررررررررررررر  بالعشرررررررررررررررراوعا  العائ ااررررررررررررررررحااحلة  الحالللرررررررررررررررر  عرررررررررررررررر  عرررررررررررررررردا ال
(Fischhendler et al. 2013). 

ررا  اا ححللرر  احصررا   األععرر  بررالحطبل علررى أععررا  الع حوفرر  ارر الررتذ  ، حبررل  أ  الححرردذ الررائ
ررر ،  رررا  نرررو إنحررراج اارررائ  واضرررح  وعحرررددة وتا  عصرررداق  عال لواةررره احصرررا   األععررر   رررالل أععرررا  الع

 .(Covello, Clayton, and Minamyer 2007)ها واألنا أ  حكو  اهل  ال 

اا الااب ف  بحث  را ، قاعر عالاب  الح ا الع بحروث أ را باارحطالع  العاالةا  ااعالع  لالضا
 Driedger   دااارررررر وحوصررررررل .ا العاالةررررررحلررررررك إعا  أو الالررررررائعل  با حصررررررال اا  واحةانررررررا  الةعهرررررروا  
ر   ( إلى أ َّ ٢٠٠٨) دة الةعهروا إعا  قضر  أةنر دوا ا فر  بنرا ِ  أد واائ  ااعالا العطبوع  والعحل رعة الكند
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ا  الشا ، اا ، بنا  حلك األةندة  وأ َّ  ع ونا  ائ ه ع نعا: العصادا الح  اعحعرد  عللهرا الوارائ  أاها ف
تلرك الةرع  عر  العاالةر  ا ححدلد  ، و لالض   اااعالع ، وطاا العاالة  الححاا  الح  احباحها  الل حلط

رره أكثررا عرر  فلررا ، ،إبااع ةانرر  عاررل  عرر  الالضرر الرروا بررالررتذ  ررع عل ا رر  حالرروا بهررا و  و واررائ  نررى ععل
نا  الواقع ف  إطاا احصا   األعع أل هاحاحلب  اللا حصال  ا  الةعهوا و   . ولو

رررا  بو  ا الع الرررا  الحررر  حبنحهرررا طا بررراألعالاانررر  األطرررا الحررر  ححبنانرررا وارررائ  ااعرررالا بشرررأ  قضرررا حال
الةعهوا على عا حنشا  حلك الواائ ، حبل  عدا وةود عالق  بل  األطا الح  ححبنانا واائ  ااعالا بشرأ  

الا  الةعهوا على عا نُ ال  .(Goodwin et al. 2017) هاحول شاالض  واألطا الح  حظها ف  حال

را بعالاانر   ،ف  دااار  أ را و  ض  براألطا الحر  ححبنانرا علنر  عر  الةعهروا األطرا اا باار  قاعر  أ
ضرررانا  طاة علرررى ال  ررر   حبرررل  أ َّ  ،أل بررراا الاررر الالضررر  الحررر  لحبنانرررا الةعهررروا حرررول حلرررك األطرررا ااعالع

رر  رر  الاالع الحررأثلا فرر  األفررااد لحبنرر  وأ  واررائ  ااعررالا حاولرر   ،ةررا   عحوافالرر  عررع وةهررا  النظررا البلئ
ااا  البلئ  .(Fung, Brossard, and Ng 2011  )وةها  نظا ححا عع الا

را   ر   رالل أععرا  الع الرا  الةعهروا علرى العواقرع ااعالع وأظها  دااا  أ را أ َّ عضرعو  حال
صررر  إلرررى  رررع بالداةرر  األكبرررا علرررى الحابلررا عررر  قلررر الةعهرروا وع اوفررره، ولكرر  نرررتا ال ررروف لررا  ررا  لا

ان  عنصرب   الا  ف  فالبلحها  علرى عرا لةر  فالره انهرا  األععر  أو حلهرا، ونرو عاحو التعا، وأ َّ الحال
الرا  عارحو الحابلرا  تلك ااح ع بالحال عا ُش  ع  وةه  نظا الدااا  عح ع ا لعح تذ الالااا لح  األعع . 

رر  واناررداا الثالرر  فلهررا، وأوصرر  الدااارر  أ عرر  اللضرر  عرر  العاااررا  العارراول  عرر  إدااة العرر  وااد العائ
ا  و  لهت  العاااا  ااحا   .(Ragain 2009)احلة  ااحباق  ادااة الع اطا العحصل  بالع

الهعرراوفر   ا علرى ةعهرروا ااعررالا فر  عصررا حبرل  ا  داااررحل  حرا حطب نحعرراا الةعهروا بعحابارر  قضررا
ررا ، وأ َّ  ا  الارر  ؛نحعررااننرراك فاوق ررا فرر  عاررحو نررتا ا  الع ررا ب حلررث لهررحا ارر ا الع وعلررى اأاررها  ،الضررا

ا  أكثررا النهضرر  ارردقضرر   الةعهرروا  ضرر  احبرراع الررنهج  وأ َّ  ،(٢٠١٧العررد  )النةرراا  ععررا لهررحا بهررا ارر
را ، وأ َّ الحااعر  عرع الحااون  فر   ا الع را  ححعثر  عر  وةهر  نظرا الةعهروا  قضرا ا الع أفضر  الحلرول لالضرا
 .(٢٠١٦)أبو الاةال بل  الدول الحااو  أواصا ف  حوثل 

را  فر  ارواا ولبنرا  أَ   َّ حوصل  إحد الدااارا  إلرى أو  فر   اَ ثَّرال طرا  الصرح   بشرأ  أععر  الع
عرر  العررداو   العحالالرر  ب رر  بالرردولحل ِ حو لررع فرر  لبنررا  ب ا ال طررا نررتحةاررد حررأثلا ، فالعرروااد العائ علررى الحا

لررع األاد  ال طررا  فرر   كاتدفررع الحررد   اانارران ، بلنعررا  رر  عشرراوعا علررى إلررى الععررد عرر  الحا  ،الحنع
ا  و  ،العائ البن  الححح  حاعع و   .(Hussein et al. 2020)ححال  نظا اادااة الااع  للع

ا وعالة  باض الداااا  دوا واائ  الحواص  ا ةحعاع  ف  عاالة  وحناول أععا   وحبل   ،الع
حاررررل  الضررررو  علرررررى ححدلررررا  لا ا واارررررا  حلرررررع   ححررر    ا ةحعررراع عنصرررررا  الحواصررررر   فررر  نرررتا الشرررأ  أ َّ 
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اررررح دعو  واررررائ  الحواصرررر   أ َّ  دااارررر  أ ررررا ، وأظهررررا  (٢٠٢٠)عنصرررروا  وقضالرررررا العلرررررا  العررررواطنل  
ا   الل فحاا ا ةحعاع   ا ،  أععا  الع : الحابلا ع  الع راوف، وحنراول  نالطاائ  وف أاع ااحااحلة

رر  إلررى حلررك األععرر  أو الحالرر   ا إةرراا ا  األارربا  العاد ا عالحاحررا  لحرر  األععرر ، وأ لررا ا حاللرر الطاائرر ، وحالررد
وع  لعع  أو الا احةاب  لأل عا لحال بااح داا الح  رالل واائ  الحواصر  ا ةحعراع  حال  الطاائ ، أعا ف

لع ا األعع   ان  أكثا حا وحةاد تلك ف  ، Push strategyالدفع  ااحااحلة   نعلى ااحااحلة  واحدة، ف
وع ف   النظابطاح وةها   حعااا ن  .(Yuan and Gascó 2018) األعع ب العحالال  الالاااا  الح

الحررر   فررر   واضررر  أشررراا إلرررى قصررروا  فلرررا قللررر  عنهرررا أ َّ قررردا ا  ،عررر  ححللررر  الدااارررا  الارررابال و
را العاالةر   ا الع ر  لالضرا ر  لهرت  العاالةر أو  ،ااعالع ر  نالد  .Lam et al؛٢٠١٦ الاةرال أبرو (قردا اا

نحعرراا ا  باررض الداااررا عرر  الواضرر  فرر  ررا   عررا ).٢٠٢١ والافرراع  حارر ؛ ٢٠٢٠ عنصرروا ؛2017
لرررع علرررى ب رررا  فررر  إطررراا الحا ا الع ررر  لالضرررا إدااة  ، وارررب بحرررث احصرررا   األععررر بحرررث العاالةررر  ااعالع

ررا احصررا   أععرر  ;Covello, Clayton, and Minamyer 2007) Driedger 2008 ا  الع

Ragain2009; (Yuan and Gascó 2018;. 

ة اه في الدول العر ة الم  قض

حاا، حش   ١٬٤لى حص  عااح  الوط  الاا  إ اا ن حةرا عروااد ب% ع  عااح  الارالا، ١٠عل
رر   ارر  اررنو ا، ُاررحل  عنهررا  ٢٩٥الرراا  حعائ رراا عحررا ع ارر ، أذ نحررو  ١٩٣عل رراا عحررا ع % عرر  ٧٥عل
عررا لررتن  العرروا رر ، ف اررححوت الالطرراع العنعلرر  والصررناع  % عنهررا إ٨٧اد العائ لررى قطرراع العااعرر ، فرر  حررل  

ا  األنهااعلى الناب  الباق  ع   حلث ححص   ؛العوااد العحاح . وحح او  الدول الاا  ف  نصلبها ع  ع
% لدول العلا  الاا ، ٢٣% ع  إةعال  العوااد العائ  الاا ، عالاب  ٤٠٬٩دول العشاا الاا  على 

دول حشراطانا دول  أ را فر  % ع  نت  ال٨٥% ع  الةعاة الاا . و٤٬٦% لدول حوض النل ، و٣١و
ررا ،ال ا فرر   ع نرر  الرردول األقررو عرر  الررحح ررا ، إتا عررا حع اارر  فرر  إفشررال الحالااررا الاررادل للع وححاررب  الا

ا )لوا   ض  ا  الةوف  أ ا  األنهاا، والع  (.٢٠١١عناو  ع

رر  ححرر   رر  ال الررا العررائ  ١٩وحالررع  عللررو  عررواط  عارر  فرر   ٥٠عرر   ارران  أكثرراو  ،دولرر  عا
رررا   ررا  الع رررا ،  اعللونررر ٨٠ الصرررالح  للشرررا ، إضرراف  إلرررى أ َّ الوقرر  الحرررال  عررر  ف اررانو  عررر  حلررروث الع

ررا   ررا  عرراا  الصرراف الصررح  العالئرررا،وف لررن نصررل  ال ررراد فرر  الرروط  الاارر  عررر  الع حررروال   ١٩٦٠و
صر  حال ر٣ا١٤٣٠إلى  ١٩٩٠، حناقص عاا ٣ا٣٤٣٠ اب را، وُ عحرا   ٨٩٠ا إلرى ، و صر  عراا ا ع حوقرع أ  
 (.٢٠١١)لوا   انو ا ٣ا٨٠٠  ع     ال الا العائ  العالدا بنحو ، أذ أق٣ا٦٦٧إلى  ٢٠٢٥

ش   حاد   نحو نالص   حةهل عاظا الدول الاا حشلا الحالااا إلى أ  و  ف  عواادنا العائ ؛ ععا ا
ررا ؛ لاررردة أارربا  الا ،عةررع ا فرر  حررروفلا الع ان  العطررادة الحررر   بلهررا حنررراقص ررأح  فررر  عالرردعحها: العرررادة الارر

ا ؛نصل  ال اد  ا  ف  الدول الاا  عراا  ع  الع شلا إحصا  حالدلاذ للا إلرى عرادة حالردا  ٢٠٣٠حلث 
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رره الارردد عرراا  ررا  عل وحنرراقص العرروااد الاررطح ،  ،نضررو  الع ررعو  الةرروف و ، ١٩٩٠برررثالث  أعثررال عررا 
 (.١٦٤، ٢٠١٧ لونا ) وحدنوا نوعلحها نحلة  لإلاااف العاحعا والحلوث

ا  العائ  وححةاوع ثلا  العنطال  ف  ھنةالاا الححد ع  الاللود  حدودب را ،  داةنفاضحها  الح الالد الع
ا   أ َّ افا فرر ررا  داة ُنررححررد رر  والشرراا األالع رر  وارر  ظلرر  واضررح  فرر  العنطالرر  الاا علررى عررد عئررا  ةل

ا  نناك   َّ الانوا ، فإ اران  عنره الروط  وحااللدا   ع اطاَ حضل   ةد ححد على ااةهاد العائ  التذ 
ا :  ؛الاا  را  برل  الحرااب  حااللردا  ع  نت  الححرد  العنرا،، وعوةرا  الة رافوحللرا واللرتا  والطاقر ، الع

ضرررررررانا  رررررررا ، وةرررررررودة وال  دااة الع رررررررا  ، وار رررررررا  الاررررررراباة للحررررررردود، وارررررررو  إدااة الع ررررررر الع  فررررررر  الررررررردول الاا
(World Bank 2018.) 

عا ف  البلدا  الاا  بش  الب  على العوااد العائ  أ  لاثا  حللا العنا وع  شأ  ال ، اوا  ف
رررا حررروافا لحالررر بعرررد  ل  الحللرررا و  ،حهررراأو ةود الع ثلرررا ا فررر   لررر عشررر ررر  لرررا حارررها  افرررا أ  الررردول الاا

رر  ةرراا  نررتا الحللررا عرر  قبلرر : نَّ فإ ،العنررا   عرر  علررى عواادنررا العائ ضررانا هررا قررد حححعرر  عواقرر  و   ،ال 
رررا   ،وااح ررراع عارررحو ارررط  البحرررا ،والة ررراف رررا ، وحرررأثا الع ررر ، وادا ة الع وة ررراف بارررض العةرررااذ العائ
 El Gayar, Attia, and Younes)ا اررررد   الب رررراا، وعاررررول األعطررررد   نطررررا عارررر ، وحللررررالةوفل

Hamed 2018.) 

ررا  الصررالح  للشررا  إلررى ضررلو  فلررا عارربوق   رر  عرر  الع وعرر  العحوقررع أ  ح ضررع العرروااد الاالع
را  إلرى  الل الالا   ا  الارالا، والحطروا ا قحصرادذ اروف لاد الحادذ والاشرا ؛ تلرك أ  ااح راع عردد ار

ررر  العحاحررر ،ااررحلالل ُعحعالرررد  وقرررد حرررا حارررةل  ان  ررراض فررر  حررردف األنهررراا، وا ح رررا  البحلررراا   للعررروااد العائ
ا  الةوف   .(Wheater 2019) والعناط الاطب  وان  اض ف  عناو  الع

ر  قائعر  فر  العرد العنظروا، أ  حبالى وع  العحوقع  ظاناة ا حالل األعر  العرائ  فر  البلردا  الاا
ااررا  والحرردابلا وااةرراا ا  أ   رر  لررباض الا ع وعرر  أعثلرر  نرررت   حوقرر  عررادة نررتا ا  ررحالل وح   رره،و

عرر  بررل  دول  ااةرراا ا : ررا ، وحاعررع اوح الحارراو  الثنررائ  وااقل بنررا  الثالرر  بررل  الرردول العحشرراا  فرر  الع
ال  ا  ا علعائ ، والحعو  العشحاك للعشاو العنابع والعص  لألنها الدول ، واعحعاد الحواا ف  حّ  العش

ررررا  الدولاالالائعرررر  علررررى األنهرررر رررر  العحكاعلرررر  للع رررر ، واادااة الحااون شررررااك عاااررررا   ،رررر  العشررررحا ا الدول وار
ا  لل   العةحعع العدن ، ونشا الحوع  حول أ طاا الحلّلاا  العنا   على الع (٢٠١٣  .) 

ل لعررد عرر   رر  الاررطح  العحةررددة حررأح  عرر   حرردة عشرر رر  الاا ررا  أ َّ ُقاابرر  نصرر  العرروااد العائ الع
ر ،  عةراواة   عصادا عائ  عشحا  عرع دول   عرا أ  انهرأفلرا عا  – ٤٠ا األاد  ودةلر  وال راا  والنلر ، 

ر  العشرحا ، فر  ظر  عحراو   ٥٠ ا  ف  الدول الاا  لحا حوفلا  ع  العروااد العائ % ع  الطل  على الع
ن  ع  نت  العصادا العائ  العشحا  عاهرا فر  أحرواض  ع  عع عحكااة ع  دول العنبع لالاحئثاا بأكبا 

رررا  الحررر  حصررر  إلرررى بارررض الررردول نرررت  األنهررراا، بإنشرررا  عشررراو  ررر  عررر  شرررأنها   رررض حصرررص الع عا  عائ
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رر  ررا؛عثرر  عصررا والاررودا  وارر ،الاا وبالحررال  حهدلررد األعرر  العررائ  الاارر   واا والاررااا وفلاررطل  وعواحان
 (.١٦٤، ٢٠١٧ لونا لدول العص  )

 اإلطار النظر 

 ارراال   ونررى نظارر  ححرر  ااةابرر  عرر  ،Conflict Theoryلحبنررى البحررث الرراان  نظارر  الصررااع 
انر  العاالةر  الصرح   فر   ر  عحواذ ف  البحرث، نرو: نر   علر  نحرو الحصرالد حعالرا   الصرحاف  الاا

ررا ، أا أنهرر رراا الصررااع علررى الع ال    انرر او  ررا  طرراح  إلررى أكثررا عرر رر  حبنرر  اتل لرر   -الحك  رر و و الحوافال
ا  وأطاافه وعابباقدع  ةوان  الصااع على  اا عاالة  عالا   الاأذ ف  الع  الصح  الاا و حه ف  ا

ر   شرلا ع هروا الصرااع إلرى أنره ععل عحالارل  حنطلر عر  نشرو  أععر ، قرد ححطروا إلرى process و
ال الشررر   ا  الرررتذ نرررعاع عررر  أشررر رررو  عاررر ال أ رررا اقحصررراد  اقرررد  ررر  ،أو لحطررروا إلرررى أشررر أو  ،أو أعن
 (. ٥، ٢٠٠٨أو فلانا )الةعائاذ  ،إعالع 

ابا ر    ،لره ارعاحه أو شراوطه العحرددة الصااع ع  عوقر    و  حراض حنراقض العصرال  أو  فهرو بدا
لحطلرر     ررا ا، ثررا نررو  حرراض إدااك أطررااف العوقرر  لهررتا الحنرراقض اا بررل  طررافل  أو أكثررا، ونررو ثان ررالالرر

ات را لح ر بالضراواة عرع افبرا  الطراف   حبنرى عوقر    فرعرا  حوافا أو ححالر الافبر  عر  ةانر  طراف
 (. ١٩١–١٩٠، ٢٠١٦)ضل  وعدا  

ر  عر   فرر  ا رحالف عر  لنرحجا لررإلاادا  حنراععا هأنَّر علرى الصررااع ع هروا إلرى النظرا لررحا ،أ را  عاو
انراحها؛ وعرواادنا وطعوحراحها وأنردافها وحصروااحها أطاافه دوافع ع  أو قراااا ، اح رات إلرى بهرا لرادذ ععرا وار
ااا  انحهاج  .(١٢ ،٢٠٢١ العصلح ) الحواف إلى حادذ ععا أكثا ا  حالف إلى حادذ ا

د حالرائ الواقرع والحراان أ َّ  ب  األكبرا عر  الصرااعا  لنشرأ نحلةر  عواعر  اقحصراد  حراح الالرداَ  وحا
رراة النررداة فرر  العرروااد، ررو  أحررد األنررداف األااارر  لححللرر  أذ صررااع نررو الوصررول إ عررادة ب  لررى ررتلك 

عررا   لنطرروذ الصررااع بالضرراواة علررى الانرر  برر  قررد لح ررت  أارربابه وفرر  الاللرر  عنهررا األارربا  ا قحصرراد ، 
ا     عحاررررددة عرررر  الععاااررررا  الحرررر  قررررد   حنطرررروذ بالضرررراواة علررررى ااررررح داا الالرررروة العاررررلح  عرررر  قبلرررر  أشرررر

رررررررر  ،والعنافاررررررررا  الصررررررررناع  ،الصررررررررااعا  الحةاارررررررر  وااضرررررررراابا  وا عحصرررررررراعا   ،والعالحالررررررررا  الالانون
(Hirshleifer 2001, 2). 

عررا بررل  الرردول، والصررااعا  دا رر  الدولرر   ررع نظارر  الصررااع علررى ححللرر  الاالقررا  الصررااع  ف وحا
ا  عرا حهرحا النظار  بحالرد والعةحعع، وعحاول  ح الا لعاتا لن ا  األفرااد فر  الانر  والحراو  والصرااعا ، 

رر  علررى أاررئل  ةونارر لرر    فرر  عةررال الصررااعا  عرر  قبلرر : عرراتا حانرر  الصررااعا و ولعرراتا إةابررا  علع و
حررررررردوثهاو  ححررررررردث الحررررررراو  والصرررررررااعا  برررررررل  العةحعارررررررا  والررررررردولو وعرررررررا الاواعررررررر  الحررررررر  حرررررررادذ إلرررررررى

 (.٢٠٢٠ )عال 
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عث   راة ال راد والةعاعر ؛ لصااع أحد أنا الحالائاو فهرو فر  ااطراا البلولروة  لح رت  الثابح  ف  ح
ه ااناا  ع  صا  ش  الصااع بل  األةناح واألفااد، وف  ااطاا الن ا  لحعث  ف  اان اع دا ل  عع عا 

ولرروة  لحةاررد فرر  الصررااع بررل  الثالافررا ، بااضرراف  إلررى الصررااع ا قحصررادذ تاحرره، وفرر  الةانرر  اا نثاو
ااررر  والطبالررر  والررروظ  .. و  . أعرررا علرررى العارررحو وأنعاطررره فلرررا تلرررك عررر  أوةررره الصرررااعوا ةحعررراع  والا
اارر  حنافارر شررلا إلررى عوقرر  ا اارر ، ف رر  بارردا الحوافرر فرر الا العواقرر ،   ، طافررا  أو أطاافرره، علررى داا

و    عنهعا أو عنها، عضطا ا لحبنى عو  عرع العصرال  العححعلر  للطراف ات را أو  ححوافرق    ابحلث 
 (.١١، ٢١٢٠األطااف األ ا )العصلح  

ررر ، وأ َّ وأكرررد  بارررض الدااارررا   رررا  والصرررااعا  ا ةحعاع ال  الع  وةرررود عالقررر  اررربب  برررل  عشررر
راا عر  قبلر  االنرداةا  ر  حنشرأ نحلةر  أف . بااضراف  إلرى threatsأو االحهدلردا ا  scarcityالصرااعا  العائ

رررا  أ رررا  رررا  حرررادذدلناع رررا فررر  حشررر  الصرررااع علرررى الع ررر  لل ررراعلل   ،دوا ا عهع  عررر  بلنهرررا: األطرررا العاةا
ا ، واألطا  ابلونها عللها، واألبااد الالانون  لالض  الع دااكها للعوااد العائ  والعاان  الح   االل ، وار الا
رر ا، بعانررى  ررا ، وعررد الحوةرره نحررو االالع دااة الع ا ا اررحداع  وار عررا لحالرر بع رران رر  الاررائدة ف رر  الاالع الثالاف

اارررلل  لحعحاررو  بررردوا  فاعررر  فررر  إطررراا الالضرر ، إلرررى ةانررر  العررد حررروافا عل ررر  عرررا  فلرررا ا اواعررر  العحل
ع  والاالع   ا  والوطن  وااقل ا الع  .(Stetter et al. 2011)العاحبط  بالصااعا  وقضا

رررر   رررر  فحارررر ، برررر  أصرررربح  عاررررأل  أعن ررررا  قضرررر  اقحصرررراد  أو حنعو اررررد الصررررااع علررررى الع ولررررا 
ر  ودول العنرابع، صرااع لهردد الردول الاا  ااحااحلة ، فالض  ا  عاعال  عحر  صرااع برل  الردول الاا ر  الع

نحلة  ل ضوعها لعحاو   ا اححوات لدول العنابع، ونو عا لحطل  الععد  بالوقوع حح     ال الا العائ ؛
ا  ، ونو األعا التذ أد إلرى براوع (WWAP 2001) ع  الحااو  الاا ، وحكو  ااحااحلة  عا  للع

را ا فر  وارائ  ا حصرال، وأصربح  عصطلحا  ع  قبل   ا ا واالصااع علرى الع ا ا واحاو  الع اأعع  الع
ا  عصدا ا للالل لد الاأذ الااا ف  البلدا  الاا  )  (.Biswas and Tortajada 2019قض  الع

ا  وفالب ا عا حكو   ا الع ض  رلعنطال  الاا  ف  اضح   للصااع أ ا  ونهرا عصردا ا ائ  ،ا لرهأكثا عر  
انا  البنك الدول  وُ  واقا  حااض   اللها عااف البنى  ١٨٠ان  نناك  ٢٠١١ه عنت الااا ةد أنَّ فوفال ا لب

ررا؛ ععررا أد  ع  وللب ر  لالاررحهداف أثنرا  الصررااعا  الرردائاة فر  قطرراع فرعة واررواا والر ر  للعرروااد العائ الححح
ا  )إلى حاعا    (.Borgomeo 2021عئا  ات ف ع  الناح ع  الوصول إلى إعدادا  الع

ا  إلى حد عروااد فلنشأ الصااع على حوعرع ال ،وا الظاوف ا قحصاد  وا ةحعاع نوحادذ نداة الع
ا  ر  للحرد عر  انرد ع ،الالللل  العحاح  ع  الع ا  أو قداا  حك   فلا أ  الدول والعةحعاا  قد حلةأ إلى  ل

رررا  الصرررااع  رررا  عررر  قبلررر بشرررأ  الع رررا  الاررروا  ،: ا بحكررراا الحكنولررروة نرررت  اتل انحهررراج ارررب  و  ،وحبنررر   ل
رررررررررررررا   ارررررررررررررب  وححارررررررررررررل    العةحعرررررررررررررع العررررررررررررردن ،ررررررررررررررررررعشااا ررررررررررررررررروحدعلحاك، ررررررررررررررررررالعشاو  رررررررررررررررالحا إدااة الع
(Bernauer et al. 2012.) 
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 اإلطار المنهجي

رر  لححللرر  الصررااعا   ررا للنعرراتج الححللل برردأ الصررااع عرر  فرر  إطرراا نظارر  الصررااعطبال  ، قررد لححرردد و
ررر  عررر  قبررر  ال ررراعلل  فررر  األععررر ، فلرررا أ َّ بارررض أطرررااف األععررر  أو  و   رررالل قررراااا  تاح شررراا فررر   عررر  

احالررردو  أ  الوضرررع لحةررره نحرررو حصرررالد  لررر  األععررر  والحوةررره نحرررو حا Escalationصرررناها قرررد لررراو  أو 
أ َّ الوضع لحةه بش  عراا نحرو الحهدئر  وح  لر  حردة الحصرالد ااف  أ ا رررالد أطرررررد حاحررررعا قرررررااع، فلرررررالص

De-escalation .احالررد الطرراف  عررا عررا قررد  احالررد أحررد األطررااف أنَّرره فرر  عررأعا  عررالا وحرراد، ف  العالابرر قررد 
 ؛ارر  الالرروة، واعحالكهررا بصرر   عاررحعاةعرر   ررالل ععاا أنَّرره قررادا علررى ا نحصرراا ، و قداحرره علررى فرراض إاادحرره

عحلكها   طاف بشأ  الصرااع أعرا عهرا  وبالحال  ح حاض نظا  الصااع أ َّ العاحالدا  وا فحااضا  الح  
ررره، أو  رر ، اررروا  علرررى عاررحو الحوةررره نحرررو الصررااع، أو الح طررر  لررره، أو إدااحرره، أو إةررراا  ححرررو   ف لللا

 (.Brahm 2003الاع  على حله )

اا عحص  عر  الاارائ  الحر  حشرلا  عةال الاراا ووارائ  ا حصرال الكثلرابا  ُطاح ف  ال ،وف  ا
ا  ف  العح  الاا ، وااشااة إلى  ا أععإلى  را بوصر ه  صااعالع را ، برا  عطاوح  راا عححع  على الع  ا 

 للحااع  عع األعع  ف  أكثا ع  دول  عا  وبصواة أكبا ع  أذ وق  عضى.  

ا على  ا  ل  البحرث الصرااع، لنظار  الطاح الالعر  الاراب وحأا فر  عردا وةرود الراان  ححةلرى عشر
ررر  قررردع   ةهرررود اعلع رررا   طررراأل اصرررد  ررر العاالةررر  الصرررح   لالضررر  الع حاولررر  اصرررد ، فررر  الررردول الاا

ررراة الصرررااع  وعواق هرررا العالنررر  عررر  ، حةانرررا  نرررت  العاالةرررا رررا ، وعرررد ف رررا  حوةههرررا نحرررو اتلعلرررى الع
ا  الحوافال الصااع  أو ف     .العالاب  عللها نحو اتل

ح ححررردد الهررردف الرررائ أطرررا عاالةررر  عرررواد الررراأذ فررر  اصرررد، وححللررر ، وح ارررلا  :لهرررتا البحرررث فررر  و
ررا  ا الع رر  لالضررا شرر  عررد علرر  العاالةرر  إلررى حبنرر  فرر  ضررو  نظارر  الصررااع الصررح  الاا ، وعحاولرر  

ا   ا  الحك   األطا العاباة ع  اتل  الحوافال . -الصااع  أو حبن  األطا العاباة ع  اتل

  : ااةاب  ع  الحااا   اتح البحثحاول انطالق ا ع  نتا الهدف، و 

ا  ف  الصحاف  الاا والح  األطا  عا - حا  العالا   بحوظ ها  الل طاح قض  الع   قاا 

ا  عا اعا  العاالة  ال اص  بالض - ا الع  ا   الصح  الاا والعف  ا

ا  الصااع  أو  - ا  الح -الحك   عا عد حبن  اتل  العالا  وف  وافال   الل عاالة  قض  الع

انرررا  الداااررر  علرررى وقرررد   حطبلررر أارررلو  ححللررر  العضرررعو  الكعررر  اعحعرررد الباحثرررا  فررر  ةعرررع ب
Quantitative content analysis   ر  العحررددة فرر  ألطرا عاالةر  الشرأ  العرائ عالرا   الصرح  الاا
 . ٢٠٢١أبا   ٣٠لنالا إلى  ١بالالن ، والعنشواة  الل ال حاة ع  



Arab Media & Society (Issue 32, Summer/Fall 2021)  

ة الصحف في الرأ مواد معالجة أطر ا العر اه لقضا  ٤٦ الم

رر  فو حررأطلا األ برراا و   صرروا بهررا الصررح لو  قضرر  النررو لانررا عرر  العررواد ااعالع طاالرر  الحرر  
لرع علررى قضرر  عرر   ررالل  عرا راة الحا طاحرره أو ف ا  شر  ااطرراا عنظرروا ا عحردد  عرر ، بحلررث  الصررح   عا

عرا نرو حالروا بواائ  ااعالا  الاا أ َّ نظا  األطا حُ َفْلَا أ َّ . (Odijk et al. 2013, 333) حول الالض 
لرررع لةانررر  عارررل  عررر  الالضررر  أو أكثرررا عررر  عةررراد اابرررااع  رررهالحا ررر  حرررأطلا بررر  حنطررروذ ، عل العرررادة ععل

اا عا لة  حضعلنه، وعا لحا ااحبااد  عر  ااعالع   ا على ا ح ض  ر أ ؛ ععرا لةار  وارائ  العرادة ااعالع
ل  ح ارلاا  الةعهروا لهرتا  لرى الحردث أو الالضر  عانرى  عالن را؛ض   عااعالا حُ  ارها بردوا  فر  حشر ععرا 

 .(An and Gower 2009, 107)الحدث أو حلك الالض  

ر  لألععرا  واحصرا   األععر ، ُ   را  ااعالع اا ححللر  الحلط أارلو  ححللر  األطرا  شر ُ وف  ا
ر  حُ  رر  قو ر  ححللل ال  الالائعر ارر ل ار  أو شرر   ،والحلررول العطاوحر  لهررا ،ها فر  الححدلررد الالعر  للعشرر وطب

ا  والعاالةا  ااعالع .  عا حظها ف  الحلط  ا احةاب  لألعع  

ارررروقررررد حررررا حاعلررررع ال ئررررا  الحرررر  ححضررررع  ا  رررراا والعوضرررروعا  واألطررررا الائ     باررررد إةرررراا  داااررررألف
اانررا  Pilot studyااررحطالع   قاعرر  علررى ححللرر  علنرر  عصررلاة عرر  العالررا   فرر  الصررح  الحرر  حررا ا ح

ححدلرد وحردا   عا حرا ،ف  ضو  نحائج نتا الححلل  الحعهلدذ الححلل وحا بنا  فئا  . الصح  الاا لحعثل  
حالرر أ لوصررول إلررى حاحلرر  ال ئررا  وحاا هررا، علررى واالححللرر    عرر ارراعد فرر  ااةابرر  و نررداف الدااارر  نحررو 
 .(٢٠١٥ عبد الحعلد) هاوحاا ال ئا  حوصل   ف  العصادا الالع على  ، وقد ةا ا عحعادهاحااا ح

رConflict Frames واألطا الصااع   رح وةه  ا عر  حا حاا ها إةاائ ا بأنها حلك األطرا الحر  حا
فررر   اعلررر  برررل  األطرررااف ال ررحالف وحنررراعع اااادا  أو الحصرررالد أو اأوةرره الصرررااع أو ال رررالف أو الحهدلرررد 

اا الحرررردلث عرررر   ررررا قضرررر  ارررر رررر   .(An and Gower 2009, 108) الع رررر   -أعررررا األطررررا الحك  الحوافال
Adaptive- Compatibility Frames  َّا  الحصردذ فحا حاا ها بأن ان ها حلك األطا الح  حشلا إلى إع

ال ررا  تاح ررا لحرر  عشرر رر  عررع األطررااف  ،اررب  إدااحهرراححاررل   وأ  ،الع رر  والحااون أو حبنرر  األاررالل  الحوافال
.  األ ا

عا لحال بوحدا  الححلل  راا بدااار  فالد  ،أعا ف ر  الال ع ا العضعو  إلى وحدا ، ححى  ةا حالا
ونرا  العضرعو ،   و  عر  ع انر  وحردة الححللر  فر  البحرث الراان   وحارا  الحكرااا ال راص بهرا، ع و
اةاوحدة   ن ونها أفض  الوحدا  الح  حح  ال  ع   نداف الدااا أ لى لوصول إاا،   .(٢٧٦، ٢٠٠٤)طا

 مجتمع وعینة الدراسة

رر  ححللرر  العالررا   العنشررواة فرر  الرروا البحررث علررى     رر   ررالل ال حرراة الععن علنرر  عرر  الصررح  الاا
 الكثلراعرا ا ا نهرا ال حراة الحر  شرهد  علرى أاراح أ ،٢٠٢١أبار   ٣٠وححرى  ،٢٠١٩لنرالا  ١الععحدة ع  

ا  ف  بالضا حداث العحالال ع  األ  .الدول الاا ا الع
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ع عالرا   الراأ    ا  ححلل  عححو ةع ا  ع  الصاوب  بع ر  ال ذولعا  حر  عاضرحها الصرح  الاا
 Multi، حا حطبل أالو  الالن  عحاددة العااح  ٢٠٢١إلى  ٢٠١٩للها  الل ال حاة الععن  ع  العشاا إ

Stage Sample  ا عر  ااححلل  العضرعو ،  ف  بحوثحاح دا عا ةراا ا  للحصرول والحر  ححطلر  عردد 
ر  عر ) علرى الالنر  النهائ را لرتلك حررا  ،(٢٥٩، ٢٠٠٤ طا ححدلرد عردد عر  العااحر  لارح  الالنر  علررى ووفال 

 :  اتحالنحو 

 ٢٠١٩لنالا  ١وحعثل  ف  ال حاة الععحدة ع   ،ولى: حا ححدلد ال حاة الععن  العنااب العاحل  األ -   
 ٢٠٢١أبا   ٣٠ححى 

راا العاحل  الثان :  -    ر  عر    عرححا ا ح راا علرى  برل صرح  عا عةحعرع الدااار ، فوقرع ا  ح
رراا علنرر  الصررح  نظررا ا لعررا وارر ، الععررا ، النهراا(. األنررااا، الارراض، اللررد، الشرراا األ) :صرح  وحررا ا ح

رر  عرر   ححالرر ح صررنررت  ال ال اصرر  األولررى أ َّ ححعلررع برره عرر  عرردد عرر  ال صررائص،  رر ، ناررب  عال الالاائ
ا برالد الشراا، حشرع  عةحعرع حعث  عةحعاا  عا  ع حل  ها والثان  أنَّ  دول حروض و  ،ال لرلج وعةحعرع إقلر

ررا وشررعو   ونررو عرر ،وعةحعررع الاررااا والهررالل ال صررل  ،النلرر  ضرر   علررى الالنرر  حنوع  أعررا  .ا عرر  شررأنه أ  
ا   فهر ،ال اص  الثالث  را حنروع قضرا اار  الحر  حنحعر   ،الحر  ححناولهرا الع ر  والا اقا  العةحعا وحنروع الار

ا فضال   ،إللها اا  وال  اا الكحا  وحوةهاحها الا  . ع  حنوع أف

ررراا علنررر  العالرررا  :  -    ررراا علنررر  العالعاحلررر  الثالثررر : ا ح رررا ألارررلو  الحصرررا وحرررا ا ح الرررا   طبال 
ا   الشاع ؛ ا الع ع العالا   الح  حناول  قضا الصح  العشاا إللها  الل ال حراة الحر  بحلث حا انحالا  ةع

ححلطلها الال و  العوضوع الائ ا  حنراو   عباشرا ا ن ، بشا  أ   ح ثانو را  ،للعالال نو حناول قض  الع ولر
ا.   أو عااض 

رراا الالنرر باررد و      ١٨٣الحرر  حررا ححلللهررا  ذبلررن عةعرروع عالررا   الرراأ ،حطبلرر العارراللا الاررابال    ح
ظها حوعع حلك العالا   على صح  الدااا .    ، والةدول اتحعالا       

 حوعع علن  العالا   على صح  الدااا  (١)ةدول 
ة ة المئو فة الدولة التكرارات النس  الصح

 األنااا عصا ٦٢ ٣٤

 الشاا األوا  صح   عا  دول  عالانا لند  ٣٧ ٢٠

 الااض  الااود  ١٩ ١٠

 الععا  الاااا ٢١ ١١

 النهاا لبنا  ١٨ ١٠

 اللد األاد  ٢٦ ١٤

 العةعوع ١٨٣ ١٠٠
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ات   إجراءات الصدق والث
حرردد عررد صررالح  نررى حالصرردا عرر  ااةرراا ا  األااارر  فرر  ححللرر  العضررعو ، و حاررد إةرراا ا     

رراح عرا تنبرر  لال أداة الححللر  رر  لكرر  فرر، اارهلال حا ححدلررد وحردا  وفئررا  الححللر ، ووضررع الحاا را  ااةاائ
عرررل   وللحأكرررد عررر  صررردا ااةررراا ا ، ةرررا عررراض صرررح   ححللررر  العضرررعو  علرررى عررردد    ،فئررر عررر  العح

عل  . ()ااعالا وا حصالالعح صصل  ف  عةال  نا  على عالحظا  العح اا بحا و ال  الال باض الحاد
عو  على فئا  الححلل  وحاا احها، حلث  ااه أداة على أ َّ  حواف العح اح عا تنب  لال  ،الححلل  حصل  لال

 .%٨٦و %١٠٠وحااوح  نا  الحواف بالناب  لل ئا  عا بل  
اح الثبا      عا لحال بال % ١٠ححللر  إعرادة ب الثبا  حاا ل، فالد قاا الباحثا  Reliabilityأعا ف

 لحاررا  نارب  ا ح رراا برل  البرراحثل  Holsti  اارح داا عاادلرر  نولارح ثرا حررا ،عالررا  العلنر  عر  إةعررال  
لل  ناب  ا ح اا )(٢٠١٤)دللو   .الححلل نحائج على داة  عال  ع  ثبا   دلُ ن  ناب  حَ و  %(،٨٧. و

حث:  نتائج ال
ا (٢)ةدول  اا الائ    العطاوح  ف  إطاا العالالاألف

ة ة المئو ة التكرارات النس س  األفكار الرئ
ا  ١٩٩ ٢٣٬٦٩ انا  العحابب  ف  أعع  الع  الحدلث ع  الدول والك
 الحطاا لالض  األع  العائ  الاا  ٩٠ ١٠٬٧١
ا  ٧٧ ٩٬١٧ ال  الع  حناول أابا  عش
اة  ٧٦ ٩٬٠٥ ا الصااع على الحطاا ل   الع
 وع اطا و ثاا نتا الاةع  حناول ظاناة الاةع العائ  ٧٤ ٨٬٨١
ا  ٥٨ ٦٬٩  وص  عصادا الع
ا  ٥٧ ٦٬٧٩   إلااد حالدلاا  حول ااح داعا  الع
ا  ف  الدول الاا  ٥٦ ٦٬٦٧ ل  الع  الحدلث ع  حلول عش
ا  ٤٩ ٥٬٨٣   الحدلث ع  الحهدلدا  الح  ححااض لها عوااد الع
ا   ٣٦ ٤,٢٩ ال  الناحة  ع  نالص الع ا  العش  ااد طب
ا  للدول الاا حأكلد  ٣٠ ٣٬٥٧   أنع  الع
ا  ف  الدول الاا  والالانو  الدول  والعنظعا  والالا  ١٣ ١٬٥٥ ا الع   اا  الدول اقضا
  الحااو  العائ  بل  الدول الاا  ١١ ١٬٣١
ا ادود أفاال الدول الاا  نحو  ١١ ١٬٣١ ا  الح  حواةه عوااد الع   الححد
ا أ ا  ٣ ٠٬٣٦   قضا
 العةعوع ٨٤٠ ١٠٠٬٠

                                                           
(عل  اتح  أاعااناُعاض  أداة الححلل  على  (  :الاادة العح

 .أ.د. عبد الاعاا عرحعد، أاحات الصحاف  وااعالا، ةاعا  البحاا، األاد  -   
، عصا -    ل  الحا  النوع ، ةاعا  العقاع  .أ.د. نع  حا  الاالا، أاحات ااعالا والاالقا  الااع ، قاا ااعالا الحاوذ، 
اض أحعد،  -    ل  ا حصال الةعانلاذ، ةاعا  أا الاللو ، ااعااا  الاا  العححدةأ.د. عرحعد ف  .أاحات ااتاع  والحل عو ، 
ل  اتدا ، الةاعا  ا نل ، البحا . -    اظا عانح، أاحات ااعالا العشااك، قاا ااعالا والاالقا  الااع ،   د. 
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ررا  أو الحر  حهرردد األعرر   أ َّ  (٢)ظهرا ةرردول ُ  انرا  العحارربب  فر  أععرر  الع الحردلث عرر  الرردول والك

رررا  ررر  عاح اررر  بللررر  العرررائ  الااررر  ععوع  % عررر  ٢٣٬٦٩نرررو البارررد األكثرررا حنررراو   فررر  العالرررا   بنارررب  عئو

ا اا الائ    الح  حا اصدنا.إةعال  األف

؛ إت  حعرر  الع حرراض فرر  قضرراإنرره ونررو أعررا عل رر   ررو  الحرردلث الررائ ررا  أ   عنصررب ا علررى  ا الع

ال ا  واب  إدااحها  عش ا ، أو عوااد الع ا  الح  حواةهها الدول  ف  نرتا الشرأ . أو  ،أو أععا  الع الححد

ع العاالةا  على الحدلث عر   شرلا إلرى وةرود  ودول   انرا   أعا أ  حا ر  فالب را(، فهرو  أ را )فلرا عا

 أو علرررى أقررر  حالررردلا وةرررود حةاتبرررا  وح ررراعال  عرررع أطرررااف أ رررا بشرررأ  ،عهرررددا  لألعررر  العرررائ  الااررر 

 العوااد العائ .

ا بأ  الدول الاا  أفلبها ع  دول ال الا العائ  ض  ع  ح الا تلك أ شر  ةلااف را دول ها حُ وأنَّ  ،و

 لا عا .   أ ا فَ  حالع عناباها ف  دول   عص  ألنهاا  

ا اة الائ انر  اقضر  األعر  العرائ  الاار ا، بنارب  بللر  أعا ال    الح  اححل  الحاحلر  الثران ، ف

ا ا ف  الحاحل  الثالث بناب  ١٠٬٧١ ال  الع اة اأابا  عش ف  الحاحل  الاابع  ثا ،%٩٬٧١%. وةا   ف

اة  ا  الصااعاالحطاا ل  ع علرى ف%، ٩٬٠٥بناب   اعلى الع اة الح  حا  ،االاةرع العرائ احنراول ظراناة ال 

 .%٨٬٨١وع اطا و ثاا نتا الاةع بناب  

رح عرردة أعروا، أباعنررا وةررود عهرد ا رراا الارابال  وحاحلبهررا الكعرر   ار  األف رر  وطب ال دا  وأععررا  حال

ح انشلال الكحا  هدد العوااد العائ  ف  الدول الاا ، لا حاحطع العاالةا  ح ا عا  الصح   حةانلها، 

ا  عع أطااف أ ا  اة األعع  والصااع على الع اة ب  ، ب  وةد أ  ناب  ع  العالا   أفاد  عوضوعها ل 

ا   .الصااع على الع

ررراا حررراد بارررد تلرررك عةعوعررر  عررر  األ لرررع علرررى باررردذ األععررر  والصرررااع، وأقرررا  ف أقررر  حررردة فررر  الحا

را ع  قبل  نت  العوضروعا : ا إدااحها،واب   ، للحدلث ع  العوااد العائ والحردلث  ا،وصر  عصرادا الع

ررا ا، واالحهدلرردا  الحرر  ححارراض لهررا عرروااد  ررا ا واإلررااد حالرردلاا  حررول ااررح داعا  الع ل  الع عرر  احلررول عشرر

ا ا، وااراد العشر را ا، واحأكلرد الع اال  الناحةر  عر  نالرص الع ر ا، واقضرا را  للردول الاا ر  الع را   أنع الع

رر ا رر ا، واالحارراو  العررائ  بررل  الرردول الاا رر  والالررانو  الرردول  والعنظعررا  والالرراااا  الدول  ،فرر  الرردول الاا

ا ا. ا  الح  حواةه عوااد الع  واادود أفاال الدول الاا  نحو الححد
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ا  بها (٣)ةدول  ا الع  الدول الاا  الح  لحناول العالال قضا

 الدول الاا  الحكاااا  الناب  العئو 
 عصا ١٠٣ ٢٧٬٩٩
 الاودا  ٨٣ ٢٢٬٥٥

 األاد  ٣٥ ٩٬٥١

 الاااا ٣٤ ٩٬٢٤

 الااود  ٢٣ ٦٬٢٥

 اواا ١٨ ٤٬٨٩

 لبنا  ١٧ ٤٬٦٢
ا ١٣ ٣٬٥٣  للب
 فلاطل  ٦ ١٬٦٣
 الصوعال ٨ ٢٬١٧
 الاالا الاا  بش  عاا ٧ ١٬٩٠
  ااعااا  ٤ ١٬٠٩
 البحا  ٤ ١٬٠٩
 الةعائا ٣ ٠٬٨٢
 العلا  ٣ ٠٬٨٢
  الكو  ٢ ٠٬٥٤
 ععا  ٢ ٠٬٥٤
 حونح ١ ٠٬٢٧
ا ١ ٠٬٢٧  عواحان
 ةلبوح  ١ ٠٬٢٧
 العةعوع ٣٦٨ ١٠٠٬٠

لرررع  أ َّ  (٣)ظهرررا ةررردول  ررر  الحررر  حرررا الحا رررا  بهررراعأعلرررى الررردول الاا ا الع علرررى   نررر ،لرررى قضرررا
%، ٩٬٥١%، ثرررا األاد  بنارررب  ٢٢٬٥٥%، فالارررودا  بنارررب  عالااررر  ونرررى ٢٧٬٩٩الحاحلررر  عصرررا بنارررب  

% لألولررى، وناررب  ٤٬٨٩%، ثررا اررواا ولبنررا  بناررب  ٢٥، ٦%، ثررا الارراود  بناررب  ٩٬٤١فررالاااا بواقررع 
 % للثان .  ٤٬٦٢

أح  حصدا عصا والاودا  لعادل حناول الدول الاا  نظرا ا لبراوع   ،أععر  ارد النهضر  ااثلرو و
اةاحهعا العائ  على  والاودا  عصاوحاحعد  ار اعوادبوص ه نها النل  ف  احح را  الاتبر   اوحصرا اائ للع
ر  فر   ر  حلب اةاحهعرا العائ ر العحعالردة للعااعر  احح  ,El Gayar, Attia) والصرناع  وا ارح داعا  العنعل

and Younes Hamed 2018ا  النلر  فر  عصرا إ  وبالحال  ف (؛ ل  حاحاض ع الارودا  حانر  و أذ عش
اا  للبلدل  بأنها حش  اأعع  وةود ا.   ال  حوص  ف  ال طا  الا  أعع  حال
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رررا  فررر  األاد  ُ و  ل  الع رررا  بارررب  ة ررراف الةرررداول  عااناحهرررا إلرررىارررع ااح ررراع حنررراول عشررر أععررر  ع
ع أنحا  البالد،  ،العائ  ا  ف  ةع ا  الع انها فوان  اض عاحو ع  العحوقع أ  إنه وعع ااحعااا ااح اع ا

ا  )  (. Hadadin et al. 2010حاان  األاد  ع  نالص عطل ف  إعدادا  الع

ررا   رتلك حاح رع ناررب  واود الارااا فرر  العاالةرا  بارب  عررا لواةهره الاررااا عر  أععر  حررادة فر  الع
ال  فر  إعردادا  ال ا ، وحردنوا نوعلحهرا ووةرود عشر ع  الع را  الحر  حصر  نهراذ دةلر  نحلة  ان  اض  ع

الرررررث لوفررررررحل اا ؛ررروال  ا عا  اةررررر% ع٩٨  رررررا  عرررراا  عا   ,Abd El Mooty)ا  الاااا العائ .  ررر  احح

di 2016)and Abdulha ,Kansoh. 

ررا إلررى ا ض  لررع علررى الرردول الحرر  حشررهد بال ارر  وحشررلا حلررك النحلةرر  أ حةررا  العاالةرر  الصررح   للحا
رر ، ونررو عررا لح رر عررع دااارر  عنصرروا ) ال رر  قائعرر  وعثررااة وحال ( الحرر  أكررد  أ  عاالةررا  ٢٠٢٠أععررا  عائ

رر  )عنصرروا  را  عررادة عررا حراحب  باألععررا  واألحررداث أكثرا عرر  ااحباطهررا باألباراد الحنعو ا الع الصرح  لالضررا
عرررا حح ررر ٢٠٢٠ رررا  ا ( الحررر  أكرررد  أ  ٢٠١٦عرررع داااررر  أبرررو الاةرررال )(.  نحعررراا ااعالعررر  بأععرررا  الع

لعا حصاعد  حدة األعع .  ع ا   لحصاعد 

ا  به (٤)ةدول  ع العالال على قض  الع ا الاا  التذ لا  ااقل
ة ة المئو م التكرارات النس  اإلقل
ا )عصادول حوض النل  وشعال أ ٩٦ ٥٢٬٤٦ ا( ،فاال ا، حونح، الةعائا، العلا ، عواحان  الاودا ، للب

 بالد الشاا والاااا )األاد ، اواا، لبنا ، فلاطل ، الاااا( ٥٣ ٢٨٬٩٦

ع ( ٢٤ ١٣٬١١ شع  دول ال للج وال  ال للج الاا  وشبه الةعاة الاا  )

ا )الصوعال، ةلبوح ، ةعا الالعا( ٨ ٤٬٣٧  شاا أفاال

ا ةلااف  عال عواد لا حح ٢ ١٬٠٩  ض  فلها ااشااة إلى إقل

 العةعوع ١٨٣ ١٠٠٬٠

ررا  فرر  دول حرروض النلرر   ححنرراول قضرر  الالنرر الناررب  األكبررا عرر   أ َّ  (٤)نحررائج ةرردول حكشرر   الع
را بنارب  وشعال أ اا الا٥٢٬٤٦فاال ار  نظرا ا للار ر  الحر  نشرا  فلهرا %، ونرو أعرا طب اار  وال حراة الععن

ا وعصا والاودا   حولحشهد فحاة الححلل  حصاعد الحدلث حلث  عالا   الالن ؛ ا  النل  بل  إثلو أعع  ع
 على  ل   قض  اد النهض  ااثلو ، وحأثلا  على دولح  العص . 

ررأح  باررد ا بررالد الشرراا والاررااا و ررا  فرر  إقلرر ا الع بناررب  عرر   ،تلررك حنرراول العاالةرر  الصررح   لالضررا
را الارةال الردائا  %،٢٨٬٩٦العاالةا  بلل   ض  ا الةلااف  أ وقد أباع الالض  على الاط  ف  نتا ااقل

ااررا  العا رر  الا ررا  فرر  الاررااا علررى  ل  ل  الع لرراا ، حررول عشرر ررا وار رر  الحرر  حاحعرردنا حا الحرر  أد  إلررى ئ
ا  العحدفال  ع  نهاذ دةل  وال اا  والعئرا  عر  فاوعهعرا العحدفالر  عر  حا  ا  الع ع را، حااةع علحوظ ف  

ال  فر  إدااة العروااد  إلى ةان  الاشاا  ع  األنهاا األصلا حةعا والالادع  ع  دول  إلاا ، ووةرود عشر
اا  الح  عا  بها.   العائ  ف  الاااا بش  عاا نظا ا للظاوف الا
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ررا  فرر  ال لررلج الاارر  وشرربه الةعرراة  ا الع حرر  فرر  الحاحلرر  الثالررث العاالةررا  الحرر  حناولرر  قضررا و
ع  بناب  عئو  بلل  الاا  % ع  العاالةا . ١٣٬١١  وال

ا  ف  ححلل  اعا  عاالة   (٥)ةدول   العالا   قض  الع
ة ة المئو  سمات المعالجة التكرارات النس

  ححلل  وح الا الالض  ٩٩ ٢٥٬٢٦

 العطالب  باح ات عوق  ع  الالض  ٨٧ ٢٢٬١٩
  الدعوة إلى ح  الالض  ٦٥ ١٦٬٥٨

ضاح العوق  الااع  للدول  ٥١ ١٣٬٠١  إ
 طاح حلول للالض  ٤٨ ١٢٬٢٤

 ااض العةاد أو العالوعاح  للالض  ال ٣٩ ٩٬٩٥
 اعا  أ ا  ٣ ٠٬٧٧
 المجموع ٣٩٢ ١٠٠٬٠

لع على ححللر   أ َّ  (٥)ظها الةدول و  اللال  على العاالةا  نو عاالة  الالض  ف  إطاا الحا

ررر  ح ارررلا  للالضررر  ا عاالةررر  ححللل ررراد فررر  الحاحلررر  الثررران  و  %،٢٥٬٢٦بنارررب   ،وح ارررلا الالضررر  أو حالرررد

ررع علررى العطالبرر  باح ررات عوقرر  عحرردد عرر  الالضرر  بناررب    عرر  العاالةررا ، %٢٢٬١٩العاالةررا  الحرر  حا

 %.١٦٬٥٨لثالث العاالةا  العطالب  بح  الالض  بناب  وف  الحاحل  ا

ضراح العوقر  الاارع  للدولر ، فالعاالةرا  الحر  حهرحا بطراح  لاد باد تلك العاالةا  الح  ححبنرى إ

 حلول للالض ، وأ لا ا العاالةا  الح  حهحا بالااض العةاد أو العالوعاح  للالض .

ررا أنرره فرر  أعالررا  ال ،الحرر  عرر  الححللرر  الاررابوُ  ا الع رر  الح اررلا  لالضررا حرراد  ،عاالةررا  الححللل

رع علرى الردعوة  ا ، أو العاالةا  الحر  حا ا وأععا  الع العاالةا  العطالب  باح ات عواق  عحددة ع  قضا

شلا إلى ااحبا  العاالةا  ب ا ، ونو عا  ا وأععا  الع باوع أععا  واقا  وةود اعحالاد بالةاد حلول لالضا

ررا  حنررتا بررا رر  وطرراح حلررول لحرر   ،ل طواةللع وحرردفع بالعاالةرر  الصررح   إلررى العطالبرر  باح ررات إةرراا ا  فال

 األعع .  

ا ظها النحائج أوحُ  ححلل  وح ارلا الالضر ، والحرث علرى اح رات عواقر  هحا بالعاالةا  الح  ح أ َّ ض 

را   عاض الالضر  أووقاااا  وحلول حح وا بصواة واضح  على العاالةا  الالائع  على عةاد  ا  ل  حالرد

شلا إلى عحاول  العاالة  حةاوع الدوا العالوعاح  العااف   الل األععا  إلرى عحاولر   عنها، ونو عا قد 

 طاح الحلول. 
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ا  ف   (٦)ةدول   العالا  أطا عاالة  قض  الع
ة ة المئو  أطر المعالجة التكرارات النس
ا  ١٣٦ ٢٤٬٩١  الصااع على الع

ا  ات ٩٧ ١٧٬٧٧  ثاا والحداع

  حةالد الضاا الواقع على الدول الاا  ٨٢ ١٥٬٠٢

ا الحلول ٧٣ ١٣٬٣٧  حالد
 األعع   أابا  ٥٩ ١٠٬٨١

 الحواف والحااو  العشحاك ٥٨ ١٠٬٦٢
 الححتلا  ٣٧ ٦٬٧٨
 أ ا  ٤ ٠٬٧٣
 العةعوع ٥٤٦ ١٠٠٬٠

%، ونررو ٢٤٬٩١نررو إطرراا الصررااع، بناررب   الالنرر أكثررا األطررا برراوع ا فرر  فررإ   ،(٦)وفرر ةرردول 

ر   ان شرلا إلرى حردوث، أو إع را  عر  عنظروا  رع الكاحر  عر   اللره علرى حنراول قضر  الع ااطاا الرتذ لا

ر  برل  الردول الاا ال الصااع على العوااد العائ  ر  والردول العحشراطئ  عاهرا عائ را؛حدوث، ش  عا ع  أش

ررا  الررا  عرر  اررع ا وبالحررال ، فالررد  رراة الصررااع لعلنرر  العالررا   لحرر  حررا اصرردنا فرر  ألطررا اعررا  ررع علررى ف ا

اا حناول الالض  بش  أو بآ ا.  ا  أو حطاحها ف  ا  على الع

ر  األطرا %، ٦٬٧٨%، و ١٧٬٧٧حااوحر  برل   ،فالرد حالالر  نارب ا أقر  فر  عارد   الحنراول ،أعا بال

ا ، بناب  ث ةا  ف  الحاحل  الثان  إطاا اتحل ال  الع %، ثا فر  الحاحلر  ١٧٬٧٧ثاا العحاحب  على عش

 %. ١٥٬٠٢الثالث أطا الحدلث ع  األضااا الواقا  على الدول الاا ، بناب  

رر  بالعالررا   بال  إلررى شرراوا الالررائعل  با حصررال فرر  وحشررلا النحررائج الاررا ل  عائ وةررود أععرر  أو عشرر

لع ا  بحاة  للحا ال  لها  ثاا وحداع رتلك إلرى وةرود ح وفرا   حال عرا حشرلا  بشرأ  عللها والححتلا عنهرا، 

ا   حاولقض  الع إ  وبالحرال  فر وناللها للاأذ الااا وصرانع الالرااا؛  الحابلا عنها و لد الالائعل  با حصال 

ا األععرلا حا  العالا   بشأ  العوااد العائ  ف  البلدا  الاا  نو حبن  ف   لال  على الوع  الااا لد 

ا  صااعحدوث التذ لنتا ب  . على الع

وحرراد باررد تلررك أطررا حابررا عرر  عاالةررا  أقرر  حرردة فرر  طرراح عنطرر األععرر  والصررااع علررى العرروااد 

رر  ررا ، وأطررا ححللرر  األارربا ، وأطررا الحوافرر  ،العائ ال  الع ا حلررول لعشرر وحةاررد تلررك فرر  طرراح أطررا حالررد

 والحااو  العشحاك، وأ لا ا أطا الححتلا. 
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ا  الصااع  أو  (٧)ةدول  ا قالحوافال  ف  الحااع  عع  -الحك   عد إشااة العالا   لآلل ا الع  ضا
ة ة المئو ة أو  التكرارات النس ات الصراع ة مد إشارة المقاالت لآلل ف ة –التك التوافق  

ا   ٣٦ ١٩٬٦٧  الحوافال  –الحك   عالا   أشاا  إلى اتل

ا  الصااع عالا   أشاا  إلى  ٣٥ ١٩٬١٣  اتل

ا   ةعا عالا    ٧٢ ٣٩٬٣٤ ا -الحك   بل  ااشااة إلى اتل  الحوافال  والصااع  عا 

 أو الصااع الحوافال   -الحك   حض  بها إشااة إلى أذ ع  عالا   لا ح ٤٠ ٢١٬٨٦

 العةعوع ١٨٣ ١٠٠٬٠

ا  الحوافال  والصااع   ،(٧)طبال ا لةدول  ان  ححضع  ااشااة إلى اتل حصدا  العاالةا  الح  
ا ، بناب  بلل   ا الع ر  فر  حاحلر  أعلرى عر  ٣٩٬٣٤عا ا  الل عاالة  قضا را  الحوافال عا حل  اتل %، ف

ررا  الصررااع ،    حلررث بللرر  ناررب ؛وتلررك بناررب  ط  رر نظلاحهررا عرر  العالررا   الحرر  ححضررع  إشررااة إلررى اتل
ا   ا  الصرااع  فالر . و لر  ١٩٬١٣%، عالاب  ناب  ١٩٬٦٧الحوافال   -الحك   ااشااة إلى اتل % لآلل

ا  الحوافال  أو الصااع .٢١٬٨٦ناب    % ع  العالا   ع  أذ إشااة إلى أذ ع  اتل
ان  عا اب  طاح  ل   ،على نحو أو   ا حضعن ،العالا   علن   % ع ٦٠الا  ع  أ  عا و

ا  الصااع على العوااد العائ  ا  الصااع  فال  أو ااشااة إلى  ،عا ع   ل اوا  على عاحو اتل
 عةحعاحل . الحوافال   -الصااع  والحك   اتللحل  

لا ف  اححعا   الصااع على العوااد العائ   تلك إلى وةود ةوان  ع  الح  وحشلا حلك النحلة  
ا   ف  عع العاالةا  ا، و  شك، لعاط اا  أح  انا لا الالائا با حصال على نحو  الصح   وعع ح 

ا  ف  ا  بلدا  الاا .   لحنتا بوةود بوادا صااع على الع
ا   (٨)ةدول  ا  اتل  والصااع  العطاوح  ف  العالا   الحوافال  -الحك   طب

ة التكرارات % ات الصراع عة اآلل ات التكرارات % طب عة اآلل ة  طب ف ة –التك  التوافق

١٠٠ ٥٠٬٥١ 
ااا  ف   اف  ال  ااح داا 

ا   الدفاع ع  عوااد الع
 الح اوض ١٦٧ ٣٧٬٤٤

 نهج الكا  العحبادل ٧٣ ١٦٬٣٧ الدفاع ع  األع  العائ  بالالوة ٨١ ٤٠٬٩١

ا فاص الحااو   ٦٧ ١٥٬٠٢ وق  الحااو  بل  الدول ٧ ٣٬٥٤   حاظ

ا   ١٠ ٥٬٠٥   اححااا حالوا ات ا ف  الحنع  ٤٨ ١٠٬٧٦ أ ا  ل

ا الدول  ٣٨ ٨٬٥٢     الحح
   

٣١ ٦٬٩٥ 
الدفاع ع  الحالوا العائ  وف الالانو  

  الدول  وقاااا  الشاع  الدول 

 حص   ال الفا  وحهلئ  األةوا  ٢٠ ٤٬٤٨   
 أ ا  ٢ ٠٬٤٥   
 العةعوع ٤٤٦ ١٠٠٬٠ العةعوع ١٩٨ ١٠٠٬٠
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ر  حبلَّ   ر  األوفرا حظ را عر  حلرث نارب  ااشرااة إللهرا، بنارب  عئو ع  الححللر  أ  الح راوض نرو اتل
العحبررررادل، بناررررب  بللرررر  حبرررراع نهررررج الكارررر  وب ررررااا علحرررروظ ااشررررااة إلررررى ضرررراواة ا %، ثررررا٣٧٬٤٤للرررر  ب

ا فاص الحااو  بناب  %، ف١٦٬٣٧ ا  أ ا بنا  أق ، ةا   على ١٥٬٠٢آل  حاظ عا واد   ل %، ف
ا الدول ، والدفاع ع  الحالوا العائ  وف الالانو  الدول  الح احل : اححااا حالوا ات ا ف  الحنع ، والحح

 وقاااا  الشاع  الدول ، وحص   ال الفا  وحهلئ  األةوا . 

ا  الصااع  العطاوح  بالعالا  ، فالد حصدا  رااا  حها ااشااة إلى اااح داا أعا اتل فر  افر  ال 
رر  بللرر   الرردفاع عرر  ررا ا، بناررب  عئو ررا  العطاوحرر  ٥٠٬٥١عرروااد الع ررا   ضررع % عرر  إةعررال  اتل اتل
ةرا    ،بلرا وب رااا   ،%، وأ لا ا٤٠٬٩١بناب   ،ااشااة إلى الدفاع ع  األع  العائ  بالالوة ثاالصااع ، 

 %.٣٬٥٤ ل  وق  الحااو  بل  الدول بناب  

رررااا   تا اعحبرررا  ااشرررااة إلرررى حابلرررا )اارررح داا ال  رررا (افررر  وار  احابلرررا  ،فررر  الررردفاع عررر  عررروااد الع
رر ، لحضرر  عرر  تلررك أ  ااشررااة  اضررعن رر  ااررح داا الالرروة فرر  الصررااع علررى العرروااد العائ ان لنطرروذ علررى إع

االصاح  والضعن   اح داا الالوة بللح ا  الح  طاح  ادااة الصااع على  ا عا  بلاة ع  نا  اتل ناب  
ناب  إةعال الوااد العائ  ا  الصااع . ٩١حعد ع   ، و  % ع  اتل

شلا إلرى الالروة  اا الصااع على العوااد العائ ،  اا، ا عع عالحظ  أ  ااح داا الالوة ف  نتا الا
شلا إلى أذ ابل    ا  اح د ا ، أكثا ععا  ا الاا قلل  ، بافا حأكلد عدد اا الالوة ف  الصااع على الع

ا . االالوةا ف  الحااع ع  العحللل  أ  العالصود بر  ان  فال  الالوة الاا ا         عع أععا  الع

اا عاالة  العالا   الح  قدع  ف  الالو ال اعل   (٩)ةدول  ا  ف  ا  قض  الع
 القو الفاعلة التكرارات %

 عنظعا  دول  ٧٥ ٢٠٬١٦

اح  ااحشاا  ٦٥ ١٧٬٤٧   باا  وفنلو  وع

 وعاا  ٥٦ ١٥٬٠٥

 اااا  دول ٤٩ ١٣٬١٧

ا ٤٥ ١٢٬١٠  واطا   لح  الالضا

االو  ودبلوعاالو   ٤٢ ١١٬٢٩  ا
نوك ١٨ ٤٬٤٨ ا  وعاااا  و  شا
اا  ١٤ ٣٬٧٦  قو ا
 قو عةحعا  ٢ ٠٬٥٤
  أ ا  ٦ ١٬٦١

 العةعوع ٣٧٢ ١٠٠٬٠
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رر  الالررو ال اعلرر  األكثررا حضرروا ا فرر  العالررا   فرر  إطرراا  عاالةرر ، وباررد الحصردا  العنظعررا  الدول
ر   اح  ااحشاا ، ثا وعاا ، وعلرى اأارها برالطبع وعاا  ال ااة تلك بنا  عئو  عحالاا   باا  وفنلو  وع

انررا  عحشرراب ، ونررى: اااررا  دول، واررطا رر . ثررا حرراد باررد تلررك  ررا ، والرراذ والعرروااد العائ ا الع   لحرر  قضررا
االو  ودبلوعاالو ،  نوك، و ا ا  وعاااا  و اا  وقو عةحعا . و شا  قو ا

رر  و  ررا شررلا برراوع العنظعررا  الدول ا الع أو طاحهررا فرر  إطرراا دولرر ،  ،إلررى العلرر  إلررى حرردو  قضررا
را عا ُ  را ، ودلناع ا الع الصرااع حولهرا قردع  فر  العاالةرا  بوصر ها  شلا ع  ةانر    را إلرى أ  قضرا
 ع  عنظوع  الاولع  الاانن .  اةع   

اا عاالة   (١٠)ةدول  ا األطا العاةا  الح  لحا حوظ ها ف  ا  قض  الع
ة التكرارات %  األطر المرجع

ا  ٦٨ ١٨٬٦٣ حصائ  أاقاا وار
 بحوث وحالااا وداااا  علع  ٤٩ ١٣٬٤٢
ا أقوال أو  ٤٩ ١٣٬٤٢ االل  والع   قاااا  للعععا  والالادة والا
  اح اقا  دول  ٤١ ١١٬٢٣
ا ٣٨ ١٠٬٤١  الحاان الالد
 الحاان الحدلث أو العااصا ٣٧ ١٠٬١٤
 عواق  األطااف الدول  ٢٦ ٧٬١٢
  قاااا  دول  ٢٣ ٦٬٣٠
اح  ا احشاا  ١٧ ٤٬٦٦  نحائج عع  وحالااا الع
ا   أنبا   ٧ ١٬٩٢   وواائ  إعالا عحل  ودول صح  وو
ا  الحواص  ا ةحعاع  ٤ ١٬١٠   عواقع اانحان  وشب
  ح  وعااةع علع  ٣ ٠٬٨٢
 أ ا  ٣ ٠٬٨٢
 العةعوع ٣٦٥ ١٠٠٬٠

ا   اشر  ا  ارحااحلة ون را  را ، ع اا عاالة  قض  الع حاد األطا العاةا  الح  لحا حوظ ها ف  ا
ر حد ا الحةج ااقناع ا   وحكشر  النحرائج أ  فر  العاالةر ، ع فر  الحاحلر  األول، حلر  األاقراا وااحصرائ

رر ، واألقرروال أو قرراااا  للعععررا  و %، ١٨٬٦٣بناررب   فرر  الحاحلرر  الثرران  البحرروث والحالررااا والداااررا  الالع
ررررا  ااررررلل  والع  رررر ، بناررررب  %، ثررررا ا ١٣٬٤٢بناررررب   ،والالررررادة والا   %، فااررررحدعا١١٬٢٣ح اقررررا  الدول

ا، أو الحدلث والعااصا  .% حالاب ا لك  عنهعا١٠بناب   ،الحاان، اوا  الالد

رر ، ونحررائج ععرر  وةررا  باررد تلررك  رر ، والالرراااا  الدول رر  أقرر : عواقرر  األطررااف الدول لررك بنارر  عئو
ا  الحواصرررر ، وأ لررررا ا الكحرررر  والعااةررررع  احرررر  ا احشرررراا ، وواررررائ  ااعررررالا واانحانرررر  وشررررب وحالررررااا الع

  .  الالع
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را  الارابال  و  را  إلرى حبنر  شلا حأع  العاةا إلرى علر  العاالةر  الصرح    رالل حنراول قضر  الع
انررا  والعالوعررا  رر  الالائعرر  علررى ارراد وااررحدعا  الحالررائ والب رر  الواقا رر  الاالالن أكثررا عرر   ،العاالةرر  الالع

. ونها حعل  أو حةن  إلى حبن  عاالةا  فلا عالالن  أو عاط  ، أو   ح  احند إلى حالائ

 عاااا  البانن  واألدل  والحةج ااقناع  العوظ   بالعالا   (١١)ةدول 
ة التكرارات %  مسارات البرهنة واألدلة والحجج اإلقناع

اانل  ٦٠ ١٣٬٩٥ ا أدل  و  حالد
  الشواند الحاا   ٥٦ ١٣٬٠٢
ا إح ٥٣ ١٢٬٣٣ ا  وأاقااحالد   صائ
 أطااف أ ا ا احشهاد بعواق   ٣٦ ٨٬٣٧
ه أائل  ٣٥ ٨٬١٤   حوة
اا  ٣١ ٧٬٢١  إلااد الع ااقا  الا
 البالف  والالداا  الحابلا  ٣١ ٧٬٢١
  ااح داا الناو  والص ا  العالئ  لل صا ٣٠ ٦٬٩٨
  ا احد ل بأحداث ووقائع ٢١ ٤٬٨٨
  عاض وةها  نظا عحاددة ٢٠ ٤٬٦٥
  الش صن  ١٥ ٣٬٤٩
  واحدةعاض وةه  نظا  ١٤ ٣٬٢٦
 الحالع  باألل اظ ١٢ ٢٬٧٩
ا واألعثال الشاب  ١٠ ٢٬٣٣  ااح داا الح
 ا احشهاد بنصوص قانون  ٥ ١٬١٦
 أ ا  ١ ٠٬٢٣

 المجموع ٤٣٠ ١٠٠٬٠

ا  رر  الحرر  حاررح دا لحرردع ررا اصررد عةعوعرر  عرر  عاررااا  الباننرر  أو األدلرر  والحةررج ااقناع ض  حررا أ
انررر  عارررااا  الباننررر  األكثرررا اع باألطاوحرررا  العوةرررودة فررر  العالرررال، قنرررااعوقررر  الكاحررر  وقداحررره علرررى  و

رر   رراانل  إقناع ا أدلرر  و رر  واألطاوحررا  واتاا  الررواادة بالعالررا   نررى: حالررد ا الحةررج ااقناع حضرروا ا لحرردع
رررررر ، أو ا احشررررررهاد بالحرررررراا١٣٬٩٥ ن بوةرررررره عرررررراا %، وااررررررحدعا  الشررررررواند واألحررررررداث والح اررررررلاا  الحاا 
ا  واألاقاا %، ١٣٬٠٢ ا ااحصائ  .%١٢٬٣٣ثا حالد

وحعثلر   ،نحعراا  حا حوظ هرا بعارحو عحوار  عر  ا عةعوع  ع  عاااا  البانن  الحوأعال  تلك 
ااررر ، وحوظلرررر  البالفرررر   لرررااد الع ااقررررا  الا رررره أاررررئل ، وار ، وحوة فررر : ا احشررررهاد بعواقررر  أطررررااف أ رررا

 عالئ  لل صا. والالداا  الحابلا ، وااح داا الناو  والص ا  ال
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ر  الحر  حوظر  االردة عر  األالاابال  وةود شب  واارا  وعُ  الح  ع  النحلة ِ وُ  دلر  والحةرج ااقناع
أ  اللال  على العاالةا  نرو حبنر  الحةرج إلى دع  ف  الحاحل  الالعحاألدل  والحةج وحشلا  ف  العالا  ،

 الاالالن  العوضوع  أكثا ع  حبن  الحةج الااط   أو الالعالالن . 

 العالالالنباة الااع  للل  ال طا  ف   (١٢)ةدول 
المقال  التكرارات %  النبرة العامة 

اد  ٧٢ ٣٩٬٣٤  ح

 ححتلا   ٤٣ ٢٣٬٥٠

 دفاع  ٢٥ ١٣٬٦٦

 نةوع   ٢١ ١١٬٤٨

ع  ححدلدنا  ٢٢ ١٢٬٠٢  ععج ع  أكثا ع  نباة أو نباة فلا واضح  أو   

 المجموع ١٨٣ ١٠٠٬٠

ررا فرر   (١٢)شرر  ةرردول  رر ، بناررب    العالررا   نررأ  النبرراة األوفررا حظ  اد  %؛٣٩٬٣٤النبرراة الح
ال  إلررى عرراض الالضرر   ررح عرر ا فرر  تلررك ارروا  بررالهةوا أو الرردفاع، أعالرر   دو  ان رراا  فرر  اأذ،عرر  ععررا 

أعررا ال طابررا   %،٢٣٬٥لححتلارر ، وتلررك بناررب  بللرر  الحاحلرر  الثرران  العالررا   الحرر  ححبنررى نبرراة العاالةرر  ا
عر   ، را الالائعر   والدفاع  فالرد وادا فر   الهةوع % علرى ١٣٬٦٦وار  ح وقر  نارب  ال طرا  الردفاع ، بال

عحها نباة ال طا     .%١١٬٤٨الهةوع  الح  بلل  ق

شلا نع  العاالة  ال ر  للبلردا  و دفاع  ننا إلرى عحراو   الالرائعل  با حصرال إثبرا  الحالروا العائ
را عر  النحلةر  الارابال  فَ و  والدفاع ع  أحاللحها فلها، الاا ، ض  لبر  حبنر  العاالةر  الححتلار  علرى ُالحر  أ
شلا تلك إلى عل  العاالة  الصح   إلى حبن   لةا  الح  ححبنى النباة الهةوع ،العاا نع  العاالةر  وقد 

ر  Rationalالاالالن   ر  ا ن اال فر  طراح Emotional ، أكثا ععا حعل  إلى حبنر  نعر  العاالةر  الااط 
ا .     قض  الع

ا  ااقناع  (١٣)ةدول   العالا  ف  ااحااحلة
ات اإلقناع التكرارات %  استراتیج

 عالالن  ٩٩ ٥٤٬١٠

 عاط    ٩ ٤٬٩٢

ا  الاالالن  والااط   ععج بل  ا  ٣٠ ١٦٬٣٩  الوةدان احااحلة

ا  لإلقناع بش  واض  ف  العالال ٤٥ ٢٤٬٥٩ اح دا ااحااحلة  لا 

 العةعوع ١٨٣ ١٠٠٬٠

د وحدعا النحلة  الاابال ؛ (١٣) حأح  النحلة  الواادة بالةدول ان  اللالب  الاظعى ع   لحا حلث 
رر  فرر  ااقنرراع بناررب   ا  الاالالن ونهررا حوظرر  ا اررحااحلة لل  ئ% عالابرر  ناررب  ضرر٥٤٬١العاالةررا   ححاررا ب
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ا  الااط   لإلقناع لا ححارد  عرا ةرا   العاالةرا  الحر  حةعرع ٤٬٩٢لللا  اعحعد  على ا احااحلة %، ف
ا  الاالالن  والااط    ا بلل  بنابل  ا احااحلة ض   .%٢٤٬٥٩ب  ضا   أ

ررا  نررو الحنرراول اإ  فرر ؛وبالحررال  ا الع لالعرر  اللالرر  علررى العاالةرر  الصررح   للعالررا   بشررأ  قضررا
عا  وةو  العالاان  بل  ااعالا العااا  وواائ  الحواص  ا ةحعاع  وقد لعودنا تلك بوةه ع  الاالالن ، ف

رررررررر  عررررررررع داااررررررررح  ررررررررا ؛ حلررررررررث ح حلرررررررر  النحلةرررررررر  الحال ا الع ، Ragain (2009) لحالرررررررر بحنرررررررراول قضررررررررا
الرا  علرى العواقرع  عرا حلث أشلا فلهعرا إلرى أ َّ Yuan and Gascó (2018 ،)و لنشرا  الةعهروا عر  حال

ا  ُ  عر  ال روف  هعنرابرا فر  النارب  األكبرا االكحاون  وواائ  الحواص  ا ةحعاع  ف  أوقا  أععا  الع
رر  حةرا  األععرر  أكثررا اللضرر واححعرا   ح اقعهررا أو الحابلررا عر   ،عر  األععرر  لهرا ااررحةابا  عاط  ، ونررى 

ونها ااحةابا  عالالن .    ع  

ا  والالاااا  الاا   (١٤)ةدول  ا احةانا  الكحا  نحو األدواا والححا ا الع عا ل ص قضا  ف
 اتجاهات الكتاب التكرارات %

د ٤٢ ٢٢٬٩٥   عا

 عاااض ٣٠ ١٦٬٣٩
 عحالد ٥٠ ٢٧٬٣٢

 فلا واض  ٦١ ٣٣٬٣٣
 العةعوع ١٨٣ ١٠٠٬٠

ا  عرا ل رص قضرا ر  ف را  والالراااا  الاا ا احةانرا  الكحرا  نحرو األدواا والححا ض  اصد البحث أ
ررا . وحبرر عررا العالررا   نررو ا حةررا  ل  عرر  ححللرر  حلررك ا حةانررا  أ  ا حةررا  األكثررا برراوع ا فرر  الع العحالررد، ف

رررد رررد لحلرررك الالررراااا   ،حالااررر  عارررد   حوظلررر  ا حةرررانل  العارررااض والعا عرررع بررراوع ط لررر  لالحةرررا  العا
ا ، فبلل  الناب  ف  حال  الحأللد  لل  ف  حال  العاااض   %،٢٢٬٩٥والححا    .%١٦٬٣٩و

ا عد الحواع  ف  طاح  (١٥)ةدول   قض  الع
امد التوازن في طرح  التكرارات % األفكار والقضا  

 ااض وةه  نظا واحدة ٦١ ٣٣٬٣٣

 ااض وةها  نظا عحاددة ٧١ ٣٨٬٣٠

ااض أذ وةه  نظا ٥١ ٢٧٬٨٧    

 العةعوع ١٨٣ ١٠٠٬٠

ا حرروعع العالررا   عررا بررل   رراا والالضررا عررا لحالرر بعررد الحررواع  فرر  طرراح األف ررا  العلعرر  األبرراع ف
ا وةهررا  نظررا عحاررددة لررى %، والحرراص ع٣٣٬٣٣عرراض وةهرر  نظررا واحرردة  حلررث لحضرر   %؛٣٨٬٨حالررد

عرررع ضررراواة  ا األطاوحرررا  عررر  وةهرررا  نظرررا عحارررددة،ا اح ررراع الط لررر  للعاالةرررا  الحررر  حالررروا علرررى حالرررد
حالوا علرى طراح اأذ الكاحر ، وعراض وةهر   ،ف  األااح عواد للاأذ  عالحظ  أ  العواد عح  الححلل  ن
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ضر   قردا ا عر  العصرداق  علرى عحباا أ  عاض وةها  نظرا عحارددة فر  نظا ، عع األ ت ف  ا  العالرال 
 الكحاب . 

 مناقشة النتائج
ررا علنر  عر  عالرا   أطرا عاالةر  ححللر  عحاولر  ل قردا البحرث الراان  ا الع ر  لالضرا  الصرح  الاا
را  الصرااع ،  ؛ف  ضو  نظا  الصااع للكش  ع  عد عل  العاالة  إلى حبن  األطا العابراة عر  اتل

ا  الحك     الحوافال . -أو بالعالاب ، حبن  األطا العاباة ع  اتل

الرا   أكثا األطا باوع ا ف  الالن  نو إطاا الصااع، وكشف تحلیل األطر عن أن   عا حبل  أ  عا 
ر ، اروا  علررى % عر  علنر  العالررا   حضرعن  طر٦٠عر   ررا  الصرااع علرى العرروااد العائ رر  عرا عر   ل اح  ل

ا  الصااع  فال   الحوافال  عةحعاحل .  –أو ااشااة إلى اتللحل  الصااع  والحك    ،عاحو طاح اتل

ررر  وحشرررلا النحرررائج الارررابال  إلرررى ُشررر ل  عائ اوا الالرررائعل  با حصرررال بالعالرررا   بوةرررود أععررر  أو عشررر
رر  ال ا   ،حال عررا حُ حاررحلعا لهررا  ثرراا وحررداع ررا  لررد الححررتلا عنهررا،  شررلا إلررى وةررود ح وفررا  بشررأ  قضرر  الع

حراول اللالر  علرى الروع  الاراا لرد إ  وبالحرال  فر ناللهرا للراأذ الاراا وصرانع الالرااا؛   و الالائعل  با حصال 
ررا األععرر رر  نررو حبنرر  ف رر  فرر  البلرردا  الاا   الررتذ لنررتا بحرردوث صررااع حررا  العالررا   بشررأ  العرروااد العائ

را  ره دااار  ) ،علرى الع ( الحر  أشراا  Yuan and Gascó 2018وحرأح  حلرك النحلةر  عح الر  عرع تنبر  إل
ا  لهحعو  ف  عا لنشاو   الل األعع  بطراح حلرول لألععر ، اعرا عر   إلى أ  األفااد ف  أوقا  أععا  الع

ا  األعع . عنطل الشاوا بالعائول ، أو حابلا ا ع  ع اوفها ع    حداع

االنحائج شلا حو  ض  ر إدااك  إلرى أ َّ  أ را   حرا  العالرا   بالصرحاف  الاا نرو أنهرا ححةره لالضر  الع
رر  أععرر  عحصرراعدة حنررتا بصررااع  نحررو  رر  عونررو فالب ررا صررااع عرر ،علررى العرروااد العائ  ،أطررااف أ ررا فلررا عا

ر  أو عحشراطئ ا  را فر  حالر   عا حعحلك العنابع العائ را فر  حالر  عصرا والارودا ، وحا ا إثلو عاهرا، وححدلرد 
 الاااا.

ا ع  النحائج أ َّ بلَّ وقد حَ  ض  ا    أ أعلى بناب   ف  حاحل   ل  حَ الحوافال   -الحك   ااشااة إلى اتل
ا  الصااع . ا  الحوافال  العطاوحر  أو العالحاحر   ط    ع  نظلاحها اتل ا  اتل وعلى عاحو ححلل  طب

رر  األبرراع عرر  حلررث  ررا ، حبررلَّ  عرر  النحررائج أ  الح رراوض نررو اتل ا الع فرر  إطرراا العالررا   للحااعرر  عررع قضررا
ا فراص فحبراع نهرج الكار  العحبرادل، اب رااا علحروظ ااشرااة إلرى ضراواة  ثراناب  ااشااة إللها،  ر  حاظر آل

 او .الحا

ا  الصااع  العطاوح   بلن  نحائج الححلل  حصدا ااشااة إلى  ،العالا  ف  أعا على صالد اتل
ااا   ا ، اف  ااح داا ال  انف  الدفاع ع  عوااد الع   اارح داا الالروة، وحصرالد ف  إشااة ضعن  إلى إع

بلررا ،لررا ا، وأ بشرر  صررا  ااشررااة إلررى الرردفاع عرر  األعرر  العررائ  بررالالوةالصررااع، ف عرر   ةررا    ،وب ررااا 
  ل  وق  الحااو  بل  الدول.
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اد ،   لعالا   ناف  ان  النباة األوفا حظ ا و  تلرك فر  الحاحلر  الثران  العالرا   وباد النباة الح
ا  ،الح  ححبنى نباة ال طا  الححتلاذ  شرلا إلرى باننر  الحر  حرا اصردنا  رالل البحرث عةع  عاااا  ال و

الحةررج والبرراانل  حوظلرر  الالررائا علررى العالوعرراح ، إلررى الطرراح الررواقا  الاالالنرر  العاالةرر  الصررح   ةنرروح 
رررر  أو الالائعرررر  علررررى ع اطبرررر  الةوانرررر  لررررررى ااحااحلةرررررررنوح إلررررررر  الةرررررررثا عررررررر ، أكرررررررالاالل ا  ااقنرررراع الااط 

 الوةدان .

حضررر  عررر  ححللررر  العاالةرررا  بوةررره عررراا انررر  ححبنرررى نبررراة  ححتلاررر ، حالررروا علرررى  ،و أ َّ العالرررا   
ا فر  دول العنرابع  الحدلث ع  عهددا  األع  العائ  الاا  والعوااد العائ ، وححعث  حلرك الحهدلردا  ححدلرد 

رر  أو ال رر ،العائ حبنرر  نعرر  العاالةرر  الححتلارر  بصررواة  إلررىالنحررائج أشرراا  و عحشرراطئ  عائ ررا عررع الرردول الاا
 ى العاالةا  الح  ححبنى نباة العاالة  الهةوع . حح وا عل

شررل رر  فرر  ا تلررك إلررى علرر  العاالةرر  الصررح   و ، Rationalالعالررا   إلررى حبنرر  العاالةرر  الاالالن
ا .    Emotionalأكثا ععا حعل  إلى حبن  نع  العاالة  الااط   ا ن اال   ا الع  ف  طاح قضا

ان   ،إلى الحدلث عر  الححرتلا عر  الاواقر العالا   حعل    ف  الححتلاالعاالةا  تا  النباة  و
رر  فرر  الشررأ  العررائ ،  أو  ،حررتا عرر  حصرراعد حرردة الصررااعحأو وعرر  ععاااررا  األطررااف األ ررا فلررا الاا

ررا عنلرر  نشررو  صررااع أو  ،ح رراقا األععرر  ررعوبالحررال  فالررد  ؛علررى الع العالررا   عضررعو  عرر   بلررا   ةانرر    ا
انررا  الحرر  قررد ححالعرر  أو حضررا برراألع  العررائ  الررتذ وصرر  ، علرى الححررتلا ان ررا إلررى عاررحو الحهدلررد للك أح

ا .  أ َّ عبا الحأكلد  ،الاا    تلك قد لادذ إلى نشو  الصااعا  العالح  حول الع

ااواعا حأح  الححرتلاا  صراح  واضرح  فر   ا  العارلح  ار أو  ،الحردلث عر  الصرااعا  الاار
ررا  ةحرراد الححررتلاا  ألطررااف األععرر  بشرر  ضررعن    رر  عبررا عررد  عرر  بلنهررا علررى ارربل  العثررال حأكلررد ، ل

ا  للدول ال لرع علرى اا ، و أنع  الع ر  لوةرود وبالرا  الدولر ، أو الحا لححرتلا عر  اأنها قض  وةود  وحلو
ا وحةالد ح ةا األضااا الح  قد ححااض الاواق  وع  ععاااا  األطااف األ ا فلا الاا ، أو حصو

 لها الدول الاا  نحلة  ااضااا بعصالحها وعواادنا العائ . 

ررا وعلررى عاررحو  ض  ررا  الصررااع  أ انرر  ح ،اتل رر  ا ححعررا  لرروح  أ  العاالةررا   عررع  ،طرراح 
اة الصااع،  اة الحواف على ف ا  ااشااة إلى اححعال نشو  صااعو حاة  ف اض علرى ه إتا ُفروأنَّر، على الع

ه بوص ه ف ،الدول الاا  الصااع ع  أة  حالوقها العائ  اا اوف ححةه إل عواادنرا للح راظ علرى  اححع ا 
اة الصااع على ال عع الحأكلد أ َّ الكاح ، وحالوقها العائ  اة الحواف على ف  وااد العائ .ع ض  ف

رراة الصراا  رراة الحوافر علرى ف ر  ح ارلا ا حةررا  إلرى حلللر  ف ع باردد عر  الشرراو   العاالةرر ع فر  و
ر   ر  والةلااف ر  والعائ اا  وا قحصاد  والحاا  إلرى فر  الوقر  الراان  حردفع الحر  وا حصرال  والاواع  الا

 حصالد الصااعا .  ااشااة إلى ععا حدفع نحو ا حةا  إلى الحواف أكثا حللل  
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رر  الوصررول إلررى ااررحنحاج علعرر  أااارر  رر  فرر  النها ع فرر   العاالةرر  الصررح  ونررو أ  عةعرر   ،و
ط ،  اقا  العح انرفرعالا   الاأذ بالصحاف  الاا  ف  الشأ  العائ  حأثا بالظاوف والا الظراوف   إتا 

اا  اا  وا قحصاد  وا ةحعاع  حنتا باند ع صااع ا اقا  الا عاحو اعحالاد فإ   ،عاعلى نحو  والا
اة الصااع حو ، لاح ع صااعللالالائعل  با حصال بوةود حصالد  حوب  باد تلرك ححول عع حصاعد ف العواد الع

انر اار ،  اصر  إتا عرا  اب  أو عردا بننراك ضر  إلى  ل  أو أداة عر  أدوا  الصرااع، واعرا الحصرالد الا
ا  الااع .   الل  أو عدا إحاح  للعالوعا  حول األدواا والالاااا  والححا

ا  الافإنه  ،العالاب وف   اا  وا قحصادذ وا ةحعاع  والالع  لدعا إتا  الحهدئر  وحبنر  اا الا
رر   ررا  الحك  رر  –اتل ض حرردة الصررااع، ارر، الحوافال اقا  تاحهرراححةه العاالةررا  إلررى إعررادة وح  رر  ،إنحرراج الارر

و  عضعو  العالا   ال   و  الطاح الصااع .  ح وا بصواة  الحوافال  -الحك    للطاح أكثا ع

العاالةرررا  الحررر  حشرررلا إلرررى أ َّ ( ٢٠٢١حرررائج داااررر  حاررر  والافررراع  )النحلةررر  عرررع نوحح ررر نرررت  
ا  عادة عا حأح  عاحبط  بالعااع  اا  والدبلوعاا  ااعالع  ألععا  الع ا ، ححوا   الا  وأ  أععا  الع

ررا  حررأح  أطررا ا الع اا فرر  العاالةرر  لالضررا ررح العوقرر   ارر  الااررع  عرر األطررا الحرر  ححبنانررا الدولرر  أو حا
 الالض .

رررا علرررى و  ا  ا لرررص البحرررث إلرررى ، النحرررائج الارررابال حأا ه العاالةررر  حصررروا علعررر  لح ارررلا حوةررر حالرررد
  فال .  االحو  –حبن  األطا الحك   العالاب  ف  احةا  الصااع أو ف  الصح   نحو الحصالد 

رررا  حررر الشررر  اتو  احةرررا  فررر  ه العاالةررر  الصرررح   نحرررو الحصرررالد لح ارررلا حوةرررالررردا حصررروا ا عالحاح 
اقا  الع حل   الح  حح  باعل   ،فال االحو  –أو حبن  األطا الحك    ،الصااع شلا نتا الحصوا إلى الا و

اقا  ع :  إنحاج العاالة  الصح  . وححش  نت  الا

اا ااطرراا الشرراع   رر ، وارر رر  والدول ع رر  وااقل اا األوضرراع العحل والالررانون  والحرراا   لالضرر  ارر
اقا  ال اص  بإدااة العوااد العائ  ا ، والا ر ، و  الع ا  العائ اار  العحالالر  وا احةاب  للححد اقا  الا الار

ا  الصااع، وأ لا ا النظاا ا حصال  واعا  الوالل  الحاعل  للااال .   بحاااض العصال  ودلناع

اقا    وحنحج أحد اححعالل : وححضافا نت  الا

اقا  وعواع  حدفع ف   .١ ا ا ا [  –]الحهدلدا   احةا  حصالد الصااع على الع  نداة الع

اقا  وعواع  حدفع ف   .٢ ا  ]عواع  حك   ا  حوافال [   –احةا  حهدئ  الصااع على الع

اا ررادذ الارر إلررى أ  حصررواا  وعاحالرردا  حشررلا الالررائا با حصررال وأطررااف الصررااع حبنرر  إلررى  ١ و
اا ،الوضع لحةه نحرو حصرالد الصرااع رادذ الار حصرواا  وعاحالردا  حشرلا إلرى أ  الوضرع  إلرى حبنر  ٢ و
 . لحةه نحو الحهدئ  وعدا الحصالد
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ادذ تلك على عاحو   ححعالل : العاالة  الصح   إلى حبن  أحد ا و

ا الصررااع  والححرردث حبنر  عاالةررا  ححةره نحررو حصررالد الصرااع أو قبولرره أو الححرتلا عنرره وحبنرر  األطر -
ا  الصااع.  ع   ل

رررا   - حبنرر  عاالةرررا  ححةرره نحرررو ح  لرر  الصرررااع والحرروحا، والعلررر  إلررى الحهدئررر  عبررا طررراح األطررا واتل
 الحوافال . –الحك   

 

 
 (١) ش 

 فال االحو  رراحةا  الصااع أو حبن  األطا الحك   ه العاالة  الصح   نحو الحصالد ف  عالحاح لح الا حوةحصوا علع  
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 المراجع 
: العااةع الاا   :أو  

ا ةعاررر . رررا  النلررر  برررالالنوا  ال ضررررائ  ا .٢٠١٦ أبرررو الاةرررال، نةرررو إبررراان ررر  ألععررر  ع العاالةرررر  ااعالع
رر  فلررا  ااررال  عاةاررحلا، االعصررا  وعالقحهررا باحةانررا  العرراانالل  نحررو الاالقررا  العصررا  األفاال

ا للط ول  ،ةاعا  عل  شعح عنشواة،  عصا.، ل  الداااا  الال
 .داا الكحا  الثالاف  ،ععا  ا،النعاعا  الدول  دااا  وححلل ا .٢٠٠٨. الةعائاذ، حال  قادا

. االحنرررراول الصررررح   لالضرررر  اررررد النهضرررر  فرررر  ٢٠٢١حعد الافرررراع . رحعد عثعررررا ، وأحعررررد عرررررحارررر ، عرررر
رراحلا فرر  العواقررع اا باارر  العصررا ا.  ، عرردد العةلرر  العصررا  لبحرروث ا حصررال الةعررانلاذ الكاا

 .٣٣٠ – ٣٠٤ ،عالو، )٢(
، ٨٣ عةل  الالوا ا ةحعاع   ف  البحوث الكع  والك  ا. . اعااللا الصدا والثبا٢٠١٤دللو، فضل . 
اعبا(.١٩عدد )  (، )د

ارالاطها علرى الواقرع الاار . ٢٠١٦ضل ، األعنا، وةعلل  عدا .  عةلر  الدااارا  . نالد نظا  الصااع وار
اعبا(: ٢٠، عدد )والبحوث ا ةحعاع   .١٩٦ – ١٨٨(، )د

ع ، اشد  ،اارح داعاحه. الالراناة ،أااه ،ع هوعه :. ححلل  العححو ف  الالوا ااناان ٢٠٠٤أحعد.  طا
ا الاا   .داا ال 

 ، الالاناة: عالا الكح .٥عالع .  . البحث الالع  ف  الداااا  اا٢٠١٥حعد. رعبد الحعلد، ع
نا  الدول الصااع .٢٠٢٠عال ، عواى.  عر  صن . ع اح  نظا  ف  علا الصااعا  و ع الحو اا : عا

نا  الاالا.  و
ااررررررررررر : عااحلررررررررررره وأارررررررررررالل  إدااحرررررررررررها.  . الحااررررررررررر  بالصرررررررررررااع الررررررررررردول٢٠٢١العصرررررررررررلح .  .  فررررررررررراا ا
 .١٧ررررر١١ (:٧١عدد)

ر ا. ٢٠١٣العلار ، اررهى عحعرود.  را : دااارر  ححللل ر  ألععرر  الع رر  األادن ا. ااررال  عاالةرر  الصرح  اللوع
ل  اا  األاد . -عالا عاةاحلا. ةاعا  اللاعوك: 

احرره: دااارر  ااررحطالع . ٢٠٢٠عنصرروا، نضررال.  ررا  وححد ا الع رر  قضررا . واقررع ااعررالا األادنرر  فرر  حلط
ع حعا  وحا  الصح لل .   -ععا    األاد : عا

. ادوا العواقرررع الصرررح   العصرررا  فررر  عاالةررر  قضررر  ارررد النهضررر  ٢٠١٧النةررراا، عبرررد الهرررادذ أحعرررد. 
ل  احةانرا  الالراا  نحونراا.  ااراحها علرى حشر ر  اتدا ااثلو  وانا ل ، . ةاعار  العنصرواةعةلر  

 (، )لنالا(.٣٠عدد )
رررا  فررر  الارررالا الااررر  برررل  ٢٠١١حعد عحعرررود. رلواررر ، عررر ا  ا قحصررراد  واألطعررراع . حرررا  الع الححرررد

ال  نبأ والشب  الاا  الاالع ، عحاح على اانحان : اا ، و  الا
www.globalarabnetwork.com. 

ر  فر  الروط  الاار ا. عةلر  الالروا ا قحصراد  ٢٠١٧لونا ، صبان .  : ١، الاردد ١٨. االعاضرل  العائ
١٨٠ – ١٦٤. 
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