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 هذا العمل إلتمامشكرننا وعرفننا بداية ومنتهى على توفيقه لنا  ز وجل نقدمواهلل ع
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 ونصائحها الوجيهة بإرشاداتهاتفضلت علينا 

ا و األستاذ أسيعجال  األستاذةواالتصال دون استثناء ونخص بالذكر  اإلعالم أساتذةكل إلى 

 من مناسبة أكثريد العون والمساعدة في  ا لناهمقدملتدحماني سمير 
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 ملخص الدراسة:    

الجامعيين  األساتذةالتعريف باتجاهات  إلىتعد هذه  الدراسة  من الدراسات التي تهدف     
في دائرة الضوء، وقد استهدفت الدراسة  عبر برنامجألزمة الروهينغا  اإلعالميةنحو المعالجة 

واالتصال ، الحقوق  اإلعالم أساتذةأساتذة جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة ، ممثلين في 
تخصصاتهم العلمية تندرج ضمن مضمون الدراسة ، هذا وقد  أنوالعلوم السياسية، باعتبار 

الدراسة وتساؤالتها  إشكاليةيلي:"  المنهجي والذي تضمن ما اإلطارمقدمة ،  الدراسةتضمنت 
لمنهج والمتمثل في المنهج ، نوع الدراسة والمتمثلة في الدراسة االستطالعية، ا وأهميتها أهدافها

، حدود الدراسة، مجتمع وعينة الدراسة "المالحظة واالستبيان وهي " أدوات الدراسةالمسحي، 
الجانب  ، أمامفاهيم الدراسة، والدراسات السابقة  إلى باإلضافةفي العينة الحصصية،  والمتمثلة

خل مفاهيمي لالزمة والذي بعنوان : مد األوللمحور النظري للدراسة فقد ضم ثالثة محاور ا
إدارة ، مراحل األزمات وتصنيفاتها ، يلي:  األزمة ،مفهومها أسبابها، خصائصها  ضم بدوره ما

ستراتيجيات التعامل معها  أزمةالمحور الثاني فبعنوان :  ، أمااألزمات ،أساليبها ،مرحلها وا 
نظره عامة عن جمهورية ميانمار  يلي : ما تطرقنا فيه إلى   واإلبعادالروهينغا المفاهيم 

موقف المجتمع  ، ( 2017- 1748)  الروهينغا من  ، الخلفية التاريخية لالزمةاالشتراكية 
 اإلعالميةبعنوان: المعالجة  ،أما المحور الثالث من الجانب النظري فكان والمنظمات الدولية   

 اإلعالميةالمعالجة  ، أنواعاحلها مر  و تعريف المعالجة اإلعالمية يلي  زمات ، والذي ضم مالأل
 ، اإلدارة اإلعالمية لألزمات واستراتيجيات التعامل معها ، 

بينما خصص الجانب الميداني إلى التحليل الكمي والكيفي للنتائج المحصل عليها من توزيع  
لي اإلستمارات على عينة البحث الممثلة في األساتذة الجامعيين بثالث كليات من جامعة الجيال

 بونعامة بخميس مليانة وهي: كلية علوم اإلعالم واالتصال، كلية الحقوق، كلية العلوم السياسية
 فخاتمة.  للخروج في النهاية بجملة من النتائج مع محاولة تدعيمها بجملة من التوصيات
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 مقـــــدمــــــــــة 

تغطي األقليات المسلمة رقعة جغرافية كبيرة من دول العالم، حيث تتباين هذه األقليات 
رها التاريخية و فيما بينها من حيث أعدادها وارتباطها بالمحيط الذي تعيش فيه، باإلضافة إلى جذ

 اة الكريمة.في هذه البلدان الغير مسلمة، من حيث نشأتها، اندماجها وتمتعها بالحي

وبنظرة شاملة ألوضاع األقليات المسلمة في العالم نالحظ أن معظمها إن لم نقل كلها يواجه  
مضايقات وتهديدات، وتحديات كبيرة من حيث المعتقد، اللباس، والشخصية اإلسالمية في حد 

والتشويه ذاتها خاصة مع ربط الدين اإلسالمي بظاهرة اإلرهاب، أو ما يسمى " اإلسالم فوبيا " 
الصارخ لمبادئ وقيم الدين اإلسالمي، مما يجعل من األقليات المسلمة غير مرغوب فيها في 

 بلدان العالم. 

ومن بين األقليات المسلمة نجد أقلية الروهينغا في إقليم أراكان بجمهورية ميانمار 
ة األكثر اضطهادا في االشتراكية المعروفة باسم بورما سابقا، والتي صنفتها األمم المتحدة باألقلي

بادة جماعية وتهجير قصري من قبل األغلبية  العالم لما تتعرض له من تطهير عرقي ، وا 
سنة  140البوذية المدعومة من طرف حكومة ميانمار، تاريخ من االضطهاد والحرمان  يقارب 

تكررة تعرض فيه مسلمة الروهينغا إلى جميع صنوف التنكيل والتقتيل واإلبادة، عبر موجات م
كان آخرها العام الماضي، وهو العام الذي وصفته التقارير الدولية باألعنف على اإلطالق مما 
جعل األزمة  حديث العالم لبعض الوقت، حيث  تناقلتها وسائل إعالم عالمية وعربية  
وخصصت لها فترة معينة للحديث عنها من خالل استعراض تاريخ الروهينغا والتعريف بقضيتهم 

 بعين ، كما  وثقتها تقارير دولية، وشهادات حية للفارين من اإلبادة .للمتا

 

 أ
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وخالل هذه الدراسة سنحاول التعريف بأزمة الروهينغا، من خالل أبعادها التاريخية جذورها     
 االنتهاكات التي تعرضت لها باإلضافة إلى موقف المجتمعات والمنظمات الدولية من األزمة

ضوء على المعالجة اإلعالمية التي حضيت بها هذه األزمة من خالل مع محاولة تسليط ال
استطالع اتجاهات األساتذة الجامعين ميدانيا بخصوص المعالجة اإلعالمية التي حضيت بها 

وسنخص بالذكر برنامج في دائرة الضوء باعتباره برنامج  2017هذه القضية خالل صائفة 
 يمثل موقف الجزائر من األزمة. 

هذا وقد حاولنا أن نجعل من الدراسة نسقا متكامال حيث يكمل كل محور المحور الذي 
 يليه خدمت للبحث العلمي، حيث تطرقنا خاللها إلى ما يلي: 

إشكالية الدراسة وتساؤالتها، أهداف الدراسة  تناولنا فيه حيثياتالجانب المنهجي للدراسة:   
مجتمع البحث وعينة الدراسة، تحديد المفاهيم ، وحدودها وأهميتها، نوع الدراسة، منهجها، أدواتها

 الدراسات السابقة وتوضيح حدود اإلستفادة منها.، والمصطلحات

 أما الجانب النظري للدراسة فقد ضمن ثالثة محاور هي:

 المحور األول جاء تحت عنوان "مدخل مفاهيمي لألزمة" تناولنا فيه: األزمة، مفهومها
راحل األزمات وتصنيفاتها، إدارة األزمات، أساليبها، مرحلها أسبابها، خصائصها، م

ستراتيجيتها.   وا 

المحور الثاني: جاء تحت عنوان "أزمة الروهينغا: مفاهيم وأبعاد"، تطرقنا فيه إلى محاولة 
إعطاء نظرة عامة عن جمهورية ميانمار االشتراكية "بورما سابق" الجذور التاريخية ألزمة 

"، موقف المجتمعات والمنظمات الدولية من أزمة الروهينغا 2017-1784الروهينغا من "
 المعالجة اإلعالمية لألزمات، تعريف المعالجة اإلعالمية، مراحلها، أنواع المعالجة اإلعالمية

  اإلدارة اإلعالمية لألزمات 

 ب
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بينما خصص الجانب الميداني إلى التحليل الكمي والكيفي للنتائج المحصل عيلها من 
زيع اإلستمارات على عينة البحث الممثلة في األساتذة الجامعيين بثالث كليات من جامعة تو 

الجياللي بونعامة بخميس مليانة وهي: كلية علوم اإلعالم واإلتصال، كلية الحقوق، كلية العلوم 
 السياسية، للخروج في النهاية بجملة من النتائج مع محاولة تدعيمها بجملة من التوصيات

 . فخاتمة
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 :إشكالية الدراسة -1
يشهد العالم عدة توترات بين الحين واألخر قد تكون بين دولتين أو أكثر أو حتى داخل 
الدولة الواحدة، اتجاه طرف أو جهة محددة أو اتجاه أقليات بعينها، وهو ما يطلق عليه من 

ظام كله حالة تمزق تؤثر على الن :تسمية أزمة والتي تعرف على أنها: االصطالحية الناحية
 "1وتهدد افتراضاته األساسية ومعتقداته الداخلية وجوهر وجوده. 

" وهي عبارة عن ومن بين األزمات التي طفت إلى السطح في الفترة األخيرة "أزمة الروهينغا
أزمة اضطهاد وتطهير عرقي لألقلية  المسلمة في جمهورية ميانمار االشتراكية " بورما سابقا" 

 2المتحدة باألقلية األكثر اضطهادا في العالم .والتي وصفتها األمم 
السيما في الفترة الممتدة من أوت إلى األخيرة  اآلونةحيث شهدت هذه األزمة تصعيدا في 

هذه الفئة المسلمة  اتجاهنتيجة التهديدات والتمييز العنصري الذي ٌيرتكب ،2017سبتمبر 
 .وذيةوتنامي نزعة قومية متطرفة ضدها تقودها األغلبية الب

وغالبا ما تحظى مثل هذه األحداث بتغطية إعالمية واسعة من قبل وسائل اإلعالم المختلفة 
مما يجعل منها أحد المصادر التي يستقي منها الجمهور المعلومات واألخبار المرتبطة بهذه 
األحداث وذلك عبر ما توفره من تغطية لمجمل الوقائع وتحليلها للمستجدات الخاصة بتلك 

 اث، مرفقة بآراء المختصين من مجاالت عدة منها المجال السياسي، األمني، اإلعالمياألحد
الحقوقي إلى غيره، وفتح النقاش حول ما تتضمنه تلك األحداث من قضايا وتأثيراتها على العالم 
والعالقات الدولية ككل، قصد إثراء الرأي العام ومساعدة الجماهير في تكوين رأي صائب 

  فعالة حول تلك األحداث. واتخاذ مواقف
نفس األمر ينطبق على أزمة الروهينغا والتي تعد إحدى األزمات التي إستوقفت وسائل 
اإلعالم العالمية والعربية بما فيها الجزائرية التي تناولت مجريات األحداث الخاصة بهذه األقلية 

                                       
 . 25ممدوح الرفاعي، ماجدة جبريل : إدارة األزمات، كلية التجارة التعليم المفتوح، جامعة عين شمس، مصر  1
 . 24/11/2017، تاريخ االطالع www.entv.dz موقع التلفزيون الجزائري :  2

http://www.entv.dz/
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با لتغطية وقائع هذه المسلمة في ميانمار، حيث خصصت من مساحاتها المكانية والزمنية جان
  .األزمة

ومن بين البرامج التي تابعت هذه األزمة بالرصد والتحليل برنامج "في دائرة الضوء" الذي 
يعد أحد البرامج التلفزيونية التي تتناول أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية 

ذا مواضيع، قصد إثراء الرأي بإستضافة المختصين في مثل هك ،من أحداث وتوترات وأزمات
العام، وعلى هذا األساس خصص البرنامج عددا من حلقاته لمناقشة "أزمة الروهينغا" عبر 

في محاولة  بالتوهات تناولت بالتحليل والنقاش مجمل األحداث التي مرت بها هذه األزمة
ل العنف واألسباب بالسياق التاريخي واالستراتيجي، والبحث في ما وراء أعما "األزمة" هالربط

الحقيقية لها من خالل استضافة محللين سياسيين ومختصين في الشؤون األمنية واإلستراتيجية 
 . زمةقصد تحديد األبعاد األساسية لأل

وبحكم أن البرنامج حواري سياسي عادة ما يستهوى هذا النوع من البرامج فئات محددة من   
جماعة من األفراد لهم خصائص مميزة تجعلهم يقومون يمثلون النخبة "وهم  الجمهور، غالبا ما

بأدوار أكثر تميزا في مجتمعاتهم، ومؤشر هذا التميز في األدوار هو تأثيرهم البالغ والهام على 
مجمل  ، 1مجريات األمور وتوجهها، واتخاذ القرارات التي تؤثر في مختلف مجاالت المجتمع"

مليانة"  كعينة  اتذة جامعة الجياللي بونعامة بخميسهذه األمور قادتنا إلى  اختيار نخبة "أس
لدراسة، لتقصي اتجاهاتهم نحو المعالجة والتغطية اإلعالمية التي حظيت بها "أزمة الروهينغا" 

 :عبر برنامج في دائرة الضوء  ، وعليه كان السؤال الجوهري للدراسة على النحو التالي
مليانة كنخبة مجتمعية نحو المعالجة اإلعالمية ما هي اتجاهات األساتذة الجامعيين بخميس  

التي قدمها برنامج "في دائرة الضوء" حول أزمة الروهينغا خالل الفترة الممتدة  من سبتمبر 
 .؟2017إلى أكتوبر 

                                       
رحالي : النخبة المحلية ومسالة التنمية ،دراسة حالة المجلس الوالئي لوالية سيدي بلعباس،مذكرة شهادة الماجستير في .محمد 1

  .17،ص 2013-2012العلوم السياسية ،جامعة وهران ،
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 بجملة من التساؤالت هي: إستنعنا  ولمعالجة إشكالية هذه الدراسة
 لبرنامج في دائرة الضوء؟ما هي عادات وأنماط متابعة األساتذة الجامعيين  -1
فيما تتمثل دوافع نخبة األساتذة الجامعيين بخميس مليانة لمتابعة برنامج في دائرة  -2

 الضوء  ؟
 ما مدى اطالع عينة البحث على أزمة الروهينغا في ميانمار؟ -3
 كيف ترى عينة الدراسة التغطية اإلعالمية لبرنامج في دائرة الضوء ألزمة الروهينغا؟ -4
ما هي النقائص التي سجلها المبحوثين حول التغطية اإلعالمية لبرنامج " في دائرة  -5

 .الضوء" ألزمة الروهينغا
 أهداف الدراسة وأهميتها: -2

 :تسعى الدراسة إلى تحقيق هدف رئيس وأهداف فرعية يمكن توضيحها على النحو التالي
ائرية المتمثلة في األساتذة الكشف عن اتجاهات النخبة الجز  يتمثل في :الهدف الرئيس*

الجامعيين من المعالجة اإلعالمية التي قدمها برنامج "في دائرة الضوء" حول أزمة الروهينغا في 
  2017أكتوبر -ميانمار خالل الفترة الممتدة من سبتمبر

 وتتمثل في: :األهداف الفرعية*
 رنامج في دائرة الضوء.التعرف على أنماط متابعة األساتذة الجامعيين عينة الدراسة لب -
 الكشف عن دوافع متابعة األساتذة الجامعيين عينة الدراسة لبرنامج في دائرة الضوء. -
 التعرف عن مدى اطالع عينة البحث على أزمة الروهينغا في ميانمار. -
 التعرف على النقائص التي سجلها المبحوثون حول المعالجة اإلعالمية لقضية الروهينغا -

 ج في دائرة الضوء. عبر برنام
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 أما عن أهمية هذه الدراسة فتنبع من الجوانب التالية:
تعتبر هذه الدراسة محاولة لتسليط الضوء على أزمة الروهينغا في ميانمار من خالل 
التعرف على اتجاهات النخبة الجزائرية نحو المعالجة اإلعالمية التي قدمها برنامج في دائرة 

ألزمة، ويمكن تحديد أهمية هذه لناة الجزائرية الثالثة والقناة األرضية الضوء الذي يعرض على ق
  :الدراسة في النقاط التالية

تزايد اهتمام اإلعالم العربي والدولي بأزمة الروهينغا في ميانمار خاصة بعد أحداث   -1
 .أوت الماضي حين أقدم الجيش البورمي على قتل وحرق منازل الروهنغيين

باعتبارها أزمة إنسانية تطال أقلية مسلمة صنفتها األمم المتحدة باألقلية أهمية القضية  -2
 األكثر اضطهادا في العالم.

 التعاطف مع أزمة الروهينغا باعتبار المضطهدين شركاء الدين واإلنسانية. -3
تعتبر الدراسة إضافة للرصيد األكاديمي للجامعة السيما في ظل ندرة البحوث  -4

 ناولت مثل هذه المواضيع على مستوى الجامعةوالدراسات التي ت
مساعدة الباحثين في الدراسات المشابهة لدراستنا الحصول على معلومات وطريقة  -5

  منهجية صحيحة في معالجة قضايا مشابهة وبالتالي اعتمادها كمرجع
 مجتمع البحث وعينة الدراسة:  -3

وكلما كان التحديد أكثر دقة كلما يعرف مجتمع البحث على انه المجتمع الكلي للدراسة، 
البحث أيضا على انه "مجموع المفردات التي  ساعد ذلك على دقة النتائج، وينظر لمجتمع

 1يستهدف الباحث دراستها لتحقيق أهداف الدراسة  
ومجتمع البحث في هذه الدراسة يتمثل في األساتذة الجامعيين بجامعة الجياللي بونعامة  

 ع سبب إختيارنا لهذا المجتمع لدراسة مفرداته إلى إعتبار أن األساتذة بخميس مليانة، ويرج

                                       
   .109،مصر ، 2003، 2واالجتماعية ، دار وائل للنشر والتوزيع،ط  اإلعالميةبحوث  أساسياتمحمد منير حجاب : 1
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 قضايا في التفكير لهم تخول رمزية بسلطة عالي،ويتمتعون  تكوين ولهم معرفيا رصيدا يمتلكون 
 1المحلية والدولية  المجتمع

 * عينة الدراسة:
واالتصال والتي يعتبر اختيار عينة الدراسة من العناصر األساسية في بحوث اإلعالم 

تعرف على أنها المجموعة الجزئية التي تسحب من المجتمع الكلي أو األصلي إلجراء الدراسة 
عليها، وقد تمثلت العينة في دراستنا هذه األساتذة الجامعيين بخميس مليانة الذي ينتمون إلى 

لهذه الفئة من  ااختيارن، العلوم السياسية، والحقوق، ويرجع سبب واالتصالكل من قسم اإلعالم 
األساتذة الجامعيين بالنظر إلى عالقة الترابط بين التخصصات التي درسوها ويدرسونها في 

صص وخبرة في مثل هكذا الجامعة وبين موضوع الدراسة كونهم يعدون الفئة األكثر دراية وتخ
ادنا منا أنها قضايا، كما يكمن اختيارنا للنخبة الجزائرية الممثلة في األساتذة الجامعيين اعتق

تملك حد أدنى من االهتمامات السياسية والمتابعة لمثل هكذا قضايا ، على اعتبار تواجدها 
واحتكاكها بالوسط العلمي ،وباعتبار أن تخصصاتهم ال تخلو من بعض االرتباطات بمثل هكذا 

ليلها مواضيع وبحكم امتالكها لرصيد معرفي يؤهلها لمتابعة األحداث والوقائع ، ومن ثم تح
 وتفكيكها وتكوين آراء واتجاهات حول ما يطرح من  قضايا ومستجدات. 

ال تخضع إلى قوانين اإلحصاءات وال إلى  نوع العينة المختارة لدراستها حصصية ون وك
  2.الصدفة بل إلى مواصفات ومعاير يضعها الباحث للغرض الذي يخدم بثه 

 
 

                                       
.طارق  مخنان: أزمة غياب دور النخبة المثقفة الجزائرية في التغيير، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم االجتماع،  1

 . 19،ص 2012-2011تخصص التنظيم والدينا مكيات االجتماعية والمجتمع، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ، 

 
،  2007، الجزائر، 1توزيع، طبة الجامعيين، طاكسيج كوم للدراسات والنشر واليوسف تمار : تحليل المحتوى للباحثين والطل .2

 . 37 36ص 
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ة وخصائصها وتعرف العينة الحصصية مع طبيعة الدراس ىا حصصية كونها تتماشتنوعين
مجتمع  األصلي إلى شرائح أو فئات ضمن  معيار معين ،ثم العينة يتم فيها تقسيم  أنهاعلى 

، كما تعتبر  1م ظروف الباحثئدد المطلوب من كل شريحة بشكل ياليتم بعد ذلك اختيار الع
كبر أها تتسم بسرعة إذ أنهذه الطريقة في اختيار العينة ذات أهمية في بحوث الرأي العام ،

وبتكاليف ،كما تعتمد على اختيار أفراد العينة  من بين الجماعات أو الفئات ذات الخصائص 
  2المعينة وذلك بنسبة الحجم العددي لهذه الجماعات

وتندرج هذه العينة ضمن العينات الغير احتمالية وهي ذلك النوع من العينات الذي يتم 
مية يختارها الباحث طبًقا لما يراه مؤدًيا إلى تمثيل العينة لمجتمع وفق معايير تحك اختياره

البحث، بحيث يختار الحاالت التي يعتقد أنها تمثل مجتمع بحثه في الجانب الذي يتناوله، أي 
أنه ذلك الصنف من العينات التي يحاول فيها الباحث الحصول على عينة من المبحوثين الذين 

 .3راسة بغض النظر عن نسبة تواجدهم في المجتمع الكليتعنيهم المشكلة موضع الد
  :* حجم العينة

لى أخرى، وبشكل عام يمكن القول ومن دراسة إ خرآيختلف حجم العينة من باحث إلى 
طبيعة المشكلة  :عليها اختيار حجم العينة وهي يتوافقن هناك مجموعة من االعتبارات التي أب

 الالزمةلتي يريد الباحث االلتزام بها، الوقت والجهد والتكلفة أو الظاهرة المدروسة، مدى الدقة ا
االختيار العينة، درجة التجانس وتباين وحدات مجتمع الدراسة، وتبعا لذلك تقدر العينة التي 

ثة المرتبطة بالدراسة حيث ثالمفردة موزعة على التخصصات ال 45أجريت عليها الدارسة بـ
 نحو التاليعلى الوفق النظام الحصصي  قسمت 

                                       
 .96، ص   1992، 2، دائر وائل للنشر والتوزيع ،ط . محمد عبيدات : منهجية الحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقات1
 .190،ص  2002، 1بة ومطبعة  اإلشعاع ،طمكتومبادئ البحث العلمي ، أسسفت علي جفاجة : فاطمة عوض صابر ،ومير 2
مصطفى حميد الطائي، خير ميالد أبو بكر، البحث العلمي وتطبيقاته في اإلعالم والعلوم السياسية، دار الوفاء لدنيا الطباعة  .3

 .215، ص2007، القاهرة، 1والنشر، ط



 الجانب المنهجي للدراسة                                                                               

 

11 
 

المساعدين   األساتذة إلى باإلضافةأستاذ جامعي دائم  580مجتمع الكلي للدراسة يفوق ال  
، تم التوصل  لألساتذةووفق للتقسيم النسبي أستاذ  680فان العدد اإلجمالي يصل إلى وعليه 

 واالتصال اإلعالم أساتذةعلى  الحصص بنظاممفردة توزع  45اعتماد عينة مكونة من  إلى
واالجتماعية ، وكلية الحقوق والعلوم السياسية ، بجامعة الجياللي بونعامة  اإلنسانيةبكلية العلوم 
ثة وفق النظام المختارة على التخصصات الثال ليانة ، هذا وتتوزع مفردات العينةبخميس م

  :يالحصصي المتساوي كالتال
 المساعدين ، وعليه  األستاذة إلى باإلضافةدائم  أستاذ 18اإلعالم واالتصال  يضم قسم  -

 مفردة . 15خصصنا لهذا القسم أستاذ وبالتالي  30فان عدد األساتذة يصل  إلى 
المساعدين   األساتذة إلى باإلضافةدائم ،  أستاذ 70تضم كلية الحقوق والعلوم السياسية  كما -

دين ، وعليه المساع األساتذة إلى أستاذ دائم بإضافة 30العلوم السياسية:يضم قسم حيث 
  40ن األساتذة الدائميالحقوق فيبلغ عدد  أساتذةنسبة  أمامفردة ،  15ا لهذا القسم نخصص
مفردة ، هذا وقد تم اختيار النظام الحصصي  15وقد خصصنا لهذا القسم أيضا   أستاذ

الجامعيين في التخصصات  األساتذةمن اتجاهات  ممكن  أكبر قدر للتعرف على المتساوي 
 1نحو موضوع الدراسة المذكورة  ثةالثال

  نوع الدراسة منهجها، أدواتها وحدودها: -4
 استكشافتندرج هذه الدراسة ضمن البحوث "اإلستطالعية" أو "اإلستكشافية" التي تستهدف 

لقاء المزيد من الضوء عليها بغرض الوصول إلى 2الظواهر غير المعروفة كلًيا أو جزئًيا ، وا 
ك عبر تصوير تلك الظواهر في وضعها الراهن والطبيعي بجمع أكبر إستبصارات بشأنها، وذل

 قدر ممكن من المعلومات حولها للتعرف عليها وعلى المتغيرات المتسببة في حدوثها.
 

                                       
بجامعة الجياللي بوبنعامة بحميس مليانة  مينالمستخدع ل.برامي : مدير مكتب على هذه المعلومات بعد مقابلة م تحصلنا 1

 . 30/04/2018 بتاريخ 
2

 .49، صمناهج البحث في علوم اإلعالم واالتصال ، ديوان المطبوعات الجزائرية ،)د،ط( ، الجزائر : أحمد بن مرسلي،  
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أما عن المنهج المعتمد للسير وفقه في هذه الدراسة فقد كان "منهج المسح" على إعتبار أنه 
ا بوصفه "جهًدا علمًيا منظًما للحصول على بيانات أكثر المناهج مالئمة إلستكشاف ظاهرة م

، يسمح بالحصول على 1ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة الظواهر موضوع البحث"
"معلومات واقعية تصور الواقع اإلجتماعي خالل فترة زمنية محددة، يمكن فيما بعد تحليلها 

، حيث هو منهج قائم على تصوير 2ا")المعلومات( وتفسيرها ومن ثم الخروج بإستنتاجات منه
الظاهرة وتحليلها وتفسيرها في إطار وضعها الراهن وضمن ظروفها الطبيعية غير المصطنعة 
من خالل جمع البيانات والمعلومات المحققة لذلك، فهو ال يقف عند مجرد الوصف الظاهري 

كونة لها والعالقات للمشكلة موضع الدراسة بل يحاول أن يتعرف عليها من حيث العوامل الم
السائدة بينها كما هي في الحيز الواقعي، وهذا هو الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه في هذه 

 الدراسة.
وقد وظفنا المنهج المسحي في دراستنا هذه، من خالل مسح أزمة الروهينغا مكتبيا من 

ات خالل االطالع على الدارسات التي أجريت حول هذا الموضوع، وكذا حول المعالج
اإلعالمية بصفة عامة، كما اطلعنا على المواضيع المتعلقة باألزمات، وكذا كيفية إدارتها من 
الناحية اإلعالمية، كما طبقنا المنهج المسحي في دراسة موضوع بحثنا، والذي يدور حول 
اتجاهات األساتذة الجامعين حول المعالجة اإلعالمية ألزمة الروهينغا عبر برنامج في دائرة 

 .ضوء ميدانياال
 وقد استعنا في هذه الدراسة بجملة من األدوات البحثية هي:

والتي تعرف على أنها إدراك الظواهر والمواقف والوقائع والعالقات عن طريق : المالحظة -1
 .3أدوات مساعدة باستخدامالحواس وحدها أو 

                                       
أساليبه، مفاهيمه، أدواته، دار  مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية: أسسه، واستخدام: عامر قنديلجي، البحث العلمي  1

 .99، ص2008، عمان، 1المسيرة للنشر والتوزيع، ط
 .100: نفس المرجع السابق، ص 2
، 2007، الجزائر، 5: محمد شلبي، المنهجية في التحليل السياسي: المفاهيم، المناهج، اإلقترابات واألدوات، درا هومة، ط 3

 .105ص
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لدراسة من أجل حيث ُيقصد بالمالحظة في البحث العلمي الٌمشاهدة الدقيقة للظاهرة محل ا 
بأدوات وأساليب علمية، حيث أنها "تقنية  باالستعانةوالتعرف عليها بصورة جيدة  استكشافها

مباشرة ُتستعمل في مشاهدة ومالحظة مجموعة ما في وضعها الطبيعي، بغرض أخذ 
 .1معلومات كيفية من أجل فهم المواقف والسلوكات المشاهدة"

تفحص الجوانب المبحوثة في الظاهرة عن قرب وفي إطار  تبًعا لذلك تتيح هذه األداة للباحث
ظروفها الطبيعية غير المصطنعة بفعل أن عملية المشاهدة تجري في بعض الحاالت دون أن 

ضافة إلى كون هذه التقنية أداة لجمع البيانات  المبحوثينيعلم  أنهم محل مالحظة، وا 
 الستكشافلبحثية التي ٌتستخدم والمعلومات حول ظاهرة ما فهي تعد كذلك من األدوات ا

 .2وتحديد المشكالت العلمية
 لدراسته.اموضوع  واختيار استكشافوقد كانت المالحظة بمثابة أداة ساعدتنا في 

 :االستبيان -2
تم توظيف اإلستمارة كأداة رئيسية في جمع بيانات الدراسة الميدانية وذلك على أساس أنها 

األفراد بنفس الطريقة وبطريقة موجهة ما يسمح بمعالجة كمية "تقنية مباشرة لطرح األسئلة على 
قامة مقارنات كمية بهدف  باكتشافللبيانات المحصل عليها، ويسمح كذلك  عالقات رياضية وا 

من األجوبة المحصل  انطالقاوسلوكات مجموعة كبيرة من األفراد  اتجاهات استخالص
 .3عليها"
 
 

                                       
1 : Maurice Angers, initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, les éditions 

C.E.C inc, 1997, Alger, p130. 
 .37: مصطفى حميد الطائي، مرجع سبق ذكره، ص2

3 : Maurice Angers, Op.cit, p146. 
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األسئلة الموضوعة في إطار ما يخدم إشكالية  حيث تأتي اإلستمارة في شكل قائمة من
الدراسة ويسمح باإلجابة عن تساؤالتها، لُتقدم للمبحوث من أجل الحصول على إجابات تتضمن 
معلومات وبيانات ال يستطيع الباحث مالحظتها بنفسه في المجال المبحوث لكونها معلومات ال 

 .1يملكها إال صاحبها المؤهل للبوح بها
ن الهدف الرئيسي للدراسة الذي ترجمناه في خمس تساؤالت، وبعد اإلطالع على م وانطالقا

جملة من الدراسات والبحوث التي تطرقت المواضيع المتعلقة باألزمة والمعالجة اإلعالمية 
للتقصي  االستمارةقمنا بتصميم أسئلة  لألزمات وكذا للمواضيع التي تناولت قضية "الروهينغا"

 .فة إلى جانب أريد به التعرف على السمات الشخصية لعينة البحثعن ثالثة جوانب إضا
اإلستبيانية بمجموعة من المبادئ بحيث  االستمارةعند صياغة أسئلة هذه  االلتزاموقد تم  

خالية من األسئلة الغامضة والتي تثير الشكوك أو اللبس أو تلك  االستمارةعملنا على أن تكون 
 أو تلك التي توحي للمبحوث بإجابات معينة.التي تستلزم مجهوًدا عقلًيا 

تم إتباع اإلجراءات المنهجية المتعلقة  االستمارةوأخًذا بالشروط العلمية المتبعة في تصميم 
الصدق الظاهري للبيانات المتضمنة في  باختباربتحري صدق وثبات هذه األداة، ففيما يتعلق 

ها تقيس فعاًل ما ُيراد قياسه، أي أنها للتأكد من أن  (Test de validité face)االستمارة
صالحة لتحقيق الهدف الذي أٌعدت من أجله تم عرضها في صورتها األولية على مجــمـوعة من 

 :2، وذلك بهدف*المحكمين
: التأكد من ثانيا: مراجعة األسئلة المتضمنة فيها من حيث سالمة صياغتها اللغوية، أوال 

 االستجابات: التأكد من تضمينها ثالثامحاورها الرئيسية،  مدى كفاية األسئلة لتغطية مختلف
 التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها والهدف الذي أٌعدت من أجله.

                                       
 .220: أحمد بن مرسلي، مرجع سبق ذكره، ص1
جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة، – واالجتماعيةم اإلنسانية والعل : األساتذة المحكمون هم: األستاذ دحماني سمير/كلية*

جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة،  األستاذة: – واالجتماعيةم اإلنسانية واألستاذ الدكتور: بويحي نصر الدين /كلية العل

 ونعامة خميس مليانة.جامعة الجياللي ب– واالجتماعيةم اإلنسانية وأقلمين فاطمة الزهراء/ كلية العل
 .176ص 2006، القاهرة، 1: إبراهيم عبد هللا المسلمي، مناهج البحث في الدراسات اإلعالمية، دار الفكر العربي، ط2
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 Un)قبلي لها اختبارتم إجراء  (Test de fiabilité) مارةاإلستوقصد توخي ثبات أداة 
pré-test)  ة عشوائية بصف اختيارهممن خالل تطبيقها على عينة من مجتمع البحث يتم

  .1من مجموع أفراد العينة الكلية %10وبنسبة 
مفردات مماثلة للعينة األصلية أي بنسبة  7على عينة قوامها  االستمارة اختبارحيث تم 

مفردة، وذلك قصد التعرف على مدى فهم أفراد العينة  65من إجمالي العينة المقدرة  10%
 مع محتواها. ابتهمواستجلألسئلة ودرجة وضوحها لهم ومدى تجاوبهم 

وأيضا للردود التي حملتها  واقتراحاتهموعلى ضوء مالحظات األساتذة المحكمين 
صورتها  االستمارةصدق ثباتها، أجرينا التعديالت الالزمة لتتخذ  الختبارالموزعة  االستمارات

سؤاال مقسمة إلى ثالث محاور كل محور يحتوى على مجموعة من  21النهائية متضمنة 
لة موزعة على أسس منظمة ومتوازنة في محاولة إلى قياس أو معرفة وجهات نظر "عينة األسئ

زمة الروهينغا عبر البرنامج السياسي الحواري" في حو المعالجة اإلعالمية المقدمة ألالدراسة ن
 .دائرة الضوء"

 وقد كانت هذه المحاور على النحو التالي: 
افع متابعة برنامج في دائرة الضوء"، تضمن جاء تحت عنوان: "أنماط ودو  المحور األول

 د باالقتراحات الموضوعة من طرفناهذا المحور خمسة أسئلة مغلقة تتطلب اإلجابة فيها التقي
والتي نتعرف من خاللها على عادات ودوافع متابعة برنامج في دائرة الضوء من طرف عينة 

 .الدراسة
ة الجامعيين عن أزمة الروهينغا"، وتضمن وحمل عنوان "مدى اطالع األساتذ المحور الثاني

حة اأسئلة مغلقة، وسؤالين مغلقين مفتوحين" وذلك لترك مسخمسة أسئلة " سبعةهذا المحور 
نظرهم نحو األزمة والتي لم تكن  ةزيد من االقتراحات التي تمثل وجهلعينة الدراسة إلعطاء م

 .ضمن االقتراحات المبرمجة من طرفنا
                                       

 .171مرجع ، صنفس ال: عبد هللا المسلميإبراهيم  1
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تحت عنوان "اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو المعالجة اإلعالمية  جاندر  المحور الثالث
منها  سبعةأسئلة " تسعةالتي قدمها برنامج في دائرة الضوء ألزمة الروهينغا"، وتضمن المحور 

إلبداء رأيه واإلدالء  للمبحوثمغلقة، وسؤالين مغلقين مفتوحين" وذلك لترك المجال دائما مفتوح 
 من المقترحات الموجودة في هذا المحور من االستمارة.بإضافات لم تندرج ض

أما بخصوص األسئلة المطروحة فقد تنوعت بين األسئلة المغلقة واألسئلة المغلقة المفتوحة 
وذلك لفسح المجال أمام عينة الدراسة لإلضافات التي قد تمثل وجهة نظرهم بعيد عن 

سؤال مغلق، أما عدد  16لة المغلقة االقتراحات الموضوعة من طرفنا، وقد بلغ عدد األسئ
 األسئلة المغلقة المفتوحة فعددها أربعة.

طريقة شخصية على عينة الدراسة وهو ما باستمارة وقد تم توزيعها  65هذا وقد تم توزيع 
 وكذا كلية  واالجتماعيةمقابلة"، حيث تنقلنا إلى كلية العلوم اإلنسانية  استمارةيطلق عليه تسمية "

 خميس مليانة ة، والموزعة بين القطب الجامعي القديم والجديد لجامعالسياسيةعلوم الالحقوق و 
إلى األستاذة عينة الدراسة بطريقة شخصية مما يسمح بشرح لهم األسئلة  االستمارةوتسليم 

 أكثر حول إجاباتهم. واالستفساراإلستبيانية  االستمارةالمتضمنة في 
استمارات بسبب عدم استكمال األجوبة التي تم  6ها استمارة ألغيت من 51وقد تم استرجاع 

طرحها على المبحوثين بمعدل محور إلى محورين وذلك بحكم عدم المتابعة واالطالع على 
 45استمارة أخرى، لتشمل الدراسة  14البرنامج واألزمة في حد ذاتها، فيما لم يتم استرجاع 

لثالثة:" اإلعالم واالتصال، العلوم أستاذ في كل من التخصصات ا 15أستاذ جامعي، بمعدل 
 السياسية، الحقوق.
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 أما عن الحدود التي إلتزمت بها هذه الدراسة فيمكن توضيحها على النحو الموالي:
     إلتزمت هذه الدراسة بمجموعة من الحدود أو المجاالت هي: البشرية، الجغرافية، والزمنية  

  .ته( تركزت على)مجتمع الدراسة وعين مجالها البشري ففي 
 مإلعالم واالتصال ، أساتذة العلو يتضمن المجال البشري أساتذة ا المجال البشري:  .أ

السياسية، أساتذة الحقوق  باعتبارهم نخبة مجتمعية وفئة متجانسة وطبيعة الدراسة وباعتبار 
باإلضافة إلى  أن تخصصاتهم العلمية تنصب ضمن مضمون الموضوع المطروح للمعالجة

 ة القيام بمثل هذه الدراسة دون تحديد مجتمع البحث في فئة معينة.استحال
تمت الدراسة  في كليتين مختلفتين في جامعة الجياللي بونعامة بخميس   المجال المكاني: .ب

مليانة وهي "كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ممثلة في قسم اإلعالم واالتصال ، بالقطب 
 والعلوم السياسية بالقطب الجامعي الجديد".الجامعي القديم وكلية الحقوق 

: وهي الفترة التي تمت خاللها الدراسة الميدانية أي عملية توزيع االستمارات  المجال الزمني .ت
 خرآ،وهو تاريخ استرجاع  22/04/2018 إلى غاية 11/04/2018والتي امتدت من 

 استمارة.
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 . تحديد مصطلحات الدراسة: 5   
ر للمفاهيم والمصطلحات األساسية التي وظفت في هذه الدراسة، وقد إخترنا فيما يلي حص

أن نقوم بالتركيز على المفاهيم الرئيسة الواردة في كل من عنوان الدراسة وبناءها المنهجي 
والنظري، وعلى أساس ذلك تشكل البناء المفاهيمي والإلصطالحي للدراسة من جملة المفاهيم 

 والمصطلحات اآلتية:
 التجاه ا -1

 : لغويا 
هو حالة من االستعداد أو التأهب النفسي والعصبي ، تولد تأثيرا  دينامكيا على استجابة 
الفرد ، وتساعده على اتخاذ القرارات المناسبة سواء أكان بالرفض أو باإليجاب فيما يتعرض له 

المزاجية من  من مواقف ومشكالت ، ويتأثر بالخبرات التي مر بها الفرد من ناحية وبالسمات
 1ناحية أخرى. 
 : اصطالحا

تعرف على أنها اكتساب األفراد للمعلومات العامة من خالل وسائل اإلعالم خاصة نحو  
القضايا الجدلية المثارة في المجتمع  وتكوين اتجاهات نحو موضوعات وشخصيات مثيرة 

  2خاصة أوقات األزمات واالضطرابات والحروب 
 :إجرائيا

اتجاه ضمن موضوع الدراسة " أراء األساتذة الجامعين نحو التغطية نقصد بمصطلح  
 اإلعالمية األزمة الروهينغا عبر برنامج في دائرة الضوء. 

 

                                       
  8، مصر ،ص  2004محمد منير حجاب: المعجم اإلعالمي ، دار الفجر لنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ،   1
،مصر ،ص  2005، 1عيسى عبد الباقي : الصحافة وفساد النخبة "دراسة االسباب والحلول" ، العربي للنشر والتوزيع،ط 2

176 -177 . 
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 : النخبة -2

 :لغويا
نخبة القوم خيارهم، قال األصمعي يقال هم نخبة بضم النون وفتح الخاء، وقال أبو  

ة ما اختاره األصمعي، ويقال جاء في نخب منصور وغيره يقال نخبة بإسكان الخاء، وللغة الجيد
 .1القوم أي في خيارهم

جمع نخب وهو أفضل ما يختار من الشيء، نخبة القوم، نخبة الشيء أفضل ما  :النخبة 
يكون ويقال الصفوة أي عدد محدود من أفراد فئة أو جماعة يمتازون على أقرانهم، يحزون على 

 .2األفضلية في مجال  معين
فعرفها على أنها جماعة األخيار والعناصر المتميزة  من  هاشيت" الفرنسيأما قاموس " 

  3مجموعة أكبر
على أنها الفئة االجتماعية التي يعتقد أنها األفضل واالهم كما وردت في قاموس اكسفور 

 4من غيرها ، بفضل امتالكها للسلطة والثروة ،أو لمهارات عقلية مثل النخبة المثقفة 
 : اصطالحا

 ولهم معرفيا رصيدا يمتلكون  المتجانسين، األشخاص من النخبة على أنها مجموعة تعرف 
 مفردة أن كما المجتمع، قضايا في التفكير لهم تخول رمزية بسلطة عالي، ويتمتعون  تكوين
 في وفكرية نظرية كفاءات امتالكه بمجرد االجتماعي االنتخاب نوع من تحيل إلى النخبة

 5ات.والعلوم والتقني المعارف

                                       
 .  2015ابن منظور : لسان العرب ، دار ومكتبة الهالل ،دار البحار ، الطبعة األولى، المجلة الرابع عشر ، لبنان ، ص  1
االتصال الجماهيري والنخبة في الجزائر،دراسة  في بناء االتجاهات نحو القدرة على التغيير السياسي" فيصل فرحي: . 2

االقتدار السياسي على عينة من األساتذة الجامعيين ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورة  في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة 

 .116.،ص 2013 -2012، سنة 3الجزائر 

    3   Dicitonnoire hochette, éditions hochette , paris ,2005 ,p 527  

s digest association limited  ;s Word fendre ,the reder, . The oxford  thesaurus ,the reader   4   

, London ; 1994 476.   
 .35،مصر ، 1992مصطفى الخشاب: المدخل إلى علم االجتماع ،مكتبة األنجلو المصرية،)د،ط(، .  5
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تعرف أيضا على أنها جماعة من األفراد لهم خصائص مميزة تجعلهم يقومون بادوار أكثر 
تميزا في مجتمعاتهم، ومؤشر هذا التميز في األدوار هو تأثيرهم البالغ والهام على مجريات 

 .1األمور وتوجهها، واتخاذ القرارات التي تؤثر في مختلف مجاالت المجتمع
 :إجرائيا

خبة في هذه الدراسة األساتذة الجامعيين المنتمين إلى كلية علوم اإلعالم المقصود بالن
واالتصال وكذا إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية، والذين يمارسون وظائفهم كأساتذة على 

 مستوى جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة
 :اإلعالم -3

 : لغويا
الغا، أو خبره إخبارا وفي لسان العرب: اإلعالم في اللغة مصدر لفعل اعلم، مثل ابلغه إب

أعلمت بمعنى أذنت، والتبليغ واإلبالغ بمعنى االتصال وبلغته القوم بالغا أي أوصلتهم ما هو 
 .2مطلوب إيصاله والبالغ ما وصل الفرد وبلغه 

وكلمة إعالم مشتقة من العلم، تقول العرب استعمله الخبر فاعلمه إياه، يعني صار يعرف 
إن طلب معرفته، ولغويا يكون معنى اإلعالم نقل الخبر وهو نفس المعنى الذي الخبر بعد 

 .3يطلقه العلماء على عملية اإلعالم
 
 
 
 

                                       
 . 17محمد رحالي: النخبة المحلية ومسالة التنمية دراسة حالة المجلس الوالئي لوالية سيدي بلعباس مرجع سابق، ص  1
عبد العزيز عبد هلل احمد الشايع: اإلعالم ودوره في تحقيق واألمن البيئي، رسالة ماجستير في العلوم الشرطية، أكاديمية  2

 .10، السعودية، ص 2003نايف العربية األمنية ،
 . 07،ديوان المطبوعات الجزائرية ، الجزائر ص  2002زهير احدادن: مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال،طبعة  3
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 اصطالحا: 
يقول الدكتور عبد اللطيف حمزة: "اإلعالم هو تزويد الناس باألخبار الصحيحة والمعلومات 

 ةنشر الوقائع واآلراء في صيغة مناسبالسليمة والحقائق الثابتة" ويقول فرنان تيرو " اإلعالم هو 
بواسطة ألفاظ وأصوات أو صور بصفة عامة بواسطة جميع العالمات التي يفهمها الجمهور" 

  1ينص هذا التعريف شيئين أساسيين في وجود عملية اإلعالم وهما الصيغة وشيوع الخبر.
أو المعلومة إلى يعني نقل خبر أو معلومة من شخص)جهة( يعرف هذا الخبر  إذا اإلعالم 

وبالتالي هو منظومة الوسائل  شخص)جهة( ال يعرف أو مهتم بالتأكد من المعلومة أو الخبر،
 .2واآلليات التي تخزن وتنقل المعلومات أو البيانات ألي هدف كان

لومات الدقيقة التي ترتكز نه تلك الجهود الموجهة لتوصيل األخبار والمعأكما يعرف على 
على الصدق والصراحة عن الخدمات، األفكار، المنشآت أو غيرها في وسائل النشر المختلفة 
بقصد مخاطبة عقول الجماهير ومساعدتهم على تكوين رأيها والنهوض بها ثقافيا اجتماعيا 

 3واقتصاديا
بعا لتلك المضامين واإلعالم هو رسالة فكرية ذات مضامين متباينة وأهداف متعددة ت 

أهداف تتفاعل وتتكامل  ةثالوهناك ث وهي تستهدف مخاطبة اإلنسان عبر وسائل اتصال متنوعة
 :العملية اإلعالمية هي

 أ: المرسل: أي الجهة التي تعد وتوجه الرسالة اإلعالمية.    
 ب: وسيلة النقل أو األداة: وهي التي تقوم بنقل المادة اإلعالمية.    
 .4تلقي: أي الطرف أو الجهة التي تتلقى الرسالة اإلعالميةج: الم   

                                       
 .  7، ص  نفس المرجع زهير أحدادن : 1
 .6، ص books.google.com: مدخل إلى اإلعالم الجديد، كتاب إلكتروني، محمد عواد: . 2
 .12،مصر،ص  2007إلعالم،مؤسسة شباب الجامعة، طبعة عبد المنعم الميالدي :ا.3
 .93، ص1998، المؤسسة الجامعية، 1هاني رضا رامز عمار: الرأي العام واإلعالم والدعاية، ط 4
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وسائل اإلعالم،  -رجال اإلعالم، -إن األطراف الثالث المتفاعلة في هذه العملية هي:   
 1الجمهور)الرأي العام(.-

 : إجرائيا
نقصد باإلعالم في هذه الدراسة إجمالي المضامين اإلعالمية التي تتضمن معلومات حول 

حداث أنية تتسم بالدقة والوضوح والموضوعية عبر الوسائل اإلعالمية المختلفة، وتتعلق وقائع وأ
باألساس حول أزمة "الروهينغا" قد تلبية لحاجيات الجماهير في معرفة جميع التطورات التي 

 تخص المشهد اإلعالمي حولها.
 :المعالجة -4

 : لغويا
لغة الفرنسية فعندما نقول عالج بال  traitementكلمة معالجة مشتقة من كلمة "عالج "

، بعبارة أخرى تعني الممارسة نقول عالجا :أي مارسا العمل  2األمر أصلحه "عالج مشكلة" 
 .3الذي ندبتكما إليه واعمال به، وزاواله وكل شي زاولته ومارسته فقد عالجته 

 : اصطالحا
 بهذا بالمعالجة صدويق ،"القضايا معالجة"،"المشاكل بـ"معالجة المعالجة مصطلح يرتبط

 مضاعفات أو معينة، مشكلة لتضاعف تحسبا به نقوم مخطط، فعل أي إلى االستخدام اإلشارة
 لمضاعفاتها، للمشكلة أو الكاملة أو الجزئية اإلعاقة بغرض وذلك أصال، "قائمة كانت لمشكلة

  .4معا والمضاعفات المشكلة أو
 

                                       
 .93صنفس المرجع  هاني رامز عمار:  1
  858ص )د،ط(،)د،ت(  ،.احمد العابد وآخرون: المعجم العربي األساسي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 2
 .2404،ص  04ابن منظور: لسان العرب ،تحقيق عبد هللا علي كبير وآخرون ، دار المعارف،جزء  3
حمزة قدة: معالجة الصحافة الوطنية لظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر "دراسة لعينة من الصحف" مذكرة لنيل . 4

التصال والتنمية المستدامة للمؤسسات، جامعة باجي مختار عنابة، شهادة الماستر ،قسم اإلعالم واالتصال ،شعبة ا

 . 4،ص  2010/2011
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لوصف القصة بل لتبيان هيكلها  سرد الموضوع بشكل عام، ليس كما تعرف على أنها
العام بحيث يجب أن توضح المعالجة: ما هو الموضوع، وماهي األحداث، ومن هم 
الشخصيات األساسية التي يدور حولها البرنامج، وما الذي يمكن أن يحدث، ويقصد بالمعالجة 

ث اإلعالمية أيضا عملية تحليل الموضوع وتنمية وتطوير عناصرها وذلك من خالل البح
األكاديمي المتخصص، والبحث الميداني واالستفادة من المواد اإلعالمية واألرشيفية المتوفرة 

 .1والمتاحة
 :إجرائيا

هي سرد لمضمون أزمة الروهينغا من خالل وصف أحداث هذه األزمة ومحاولة تحليلها 
هم  وتغطيتها، من حيث موضوعها، أحداثها، وقائعها والمستجدات التي طرأت عليها، ومن

 الفاعلين األساسين فيها.
 تعريف األزمة : -5

  :لغويا
(،     crisis) (وفي اللغة االنجليزيةcriseمصطلح األزمة يقابله في اللغة الفرنسية )

واألزمة في اللغة العربية مشتقة من )أزم( وتعني الشدة والقحط و)المأزم( وهو المذيق أما 
ف صعبة قد تتعرض لها الدولة كاألزمة السياسية قاموس اإلدارة العامة فيقول األزمة هي ظرو 

 2أو المنظمة اإلدارية كالعجز المالي.
 
 
 

                                       
 .106،ص  2007،األردن، 1. أيمن عبد حليم نصار: إعداد البرامج الوثائقية، دار المناهج للنشر والتوزيع،ط 1
 .46 -45، مصر ،ص  2004نة .محمد منير حجاب: المعجم اإلعالمي، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، س. 2
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قاموس وفي اللغة الفرنسية تعني نوبة، فقر، نزاع، توتر، أما في االنجليزية نجد أن "
يعرف األزمة على أنها زمن حاسم أو زمن خطر عظيم ستقرر نتائجه ماذا كان  ويبستر"

األزمة  أمريكا هرتيج"كاألزمة االقتصادية أو المالية، ويعرف قاموس "سيتبعه عواقب سيئة 
 1بأنها: وقت أو قرار حاسم أو حالة غير مستقرة تشمل تغيرا حاسما .

أن األزمة هي مرحلة صعبة تعرف حالة من :  le petit rabertجاء في  قاموس كما   
 . 2االضطراب تتعلق بشيء ما أو احدث وأفكار  معينة 

 : حااصطال
تعرف األزمة على أنها هي حالة توتر ونقطة تحول تتطلب قرارا ينتج عنه مواقف سلبية  

كانت أو ايجابية تؤثر على مختلف الكيانات ذات العالقة، كما تعرف األزمة على أنها خلل 
مفاجئ نتيجة ألوضاع مضطربة تؤدي إلى تطورات غير متوقعة بسبب عدم القدرة على 

 .3األطراف المعنيةاحتوائها من قبل 
األزمة هي حالة تمزق تؤثر على النظام كله وتهدد افتراضاته وفي تعريف يرى أن 

 "4األساسية ومعتقداته الداخلية وجوهر وجوده. 
وهناك من عرفها على أنها: عبارة عن نتيجة نهائية لتراكم مجموعة من التأثيرات أو 

نظام، وتشكل تهديدا صريحا وواضحا لبقاء حدوث خلل مفاجئ يؤثر على المقومات الرئيسية لل
 5المنظمة أو النظام نفسه.

 

                                       
،مصر 2006سنة  2حمدي شعبان: اإلعالم  األمني وإدارة األزمات والكوارث،الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوردات،ط 1

 .86ص 
 مختار جلولي: معالجة الصحافة الجزائرية الخاصة لالزمات الداخلية" أزمة غرداية" دفاتر السياسة والقانون، حسين قادري،  2

 . 12:45، الساعة  5/11/2017، تاريخ االطالع  2015العدد الثالث عشر، جوان 
عبد العزيز بن سلطان الضويحي: التخطيط اإلعالمي ودوره في مواجهة الكوارث واألزمات ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  3

 . 29ص  2004في العلوم اإلدارية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، 
 . 25وح الرفاعي، ماجدة جبريل : إدارة األزمات، كلية التجارة التعليم المفتوح، جامعة عين شمس، مصر ممد 4
 .86حمدي شعبان: اإلعالم  األمني وإدارة األزمات والكوارث،نفس المرجع السابق، ص   5
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 إجرائيا: 
نقصد باألزمة في دراستنا ذلك التوتر والخلل في العالقات بين األقلية المسلمة المعروفة  

باسم الروهينغا واألغلبية البوذية في جمهورية ميانمار االشتراكية " بورما سابقا"، والتي تشهد 
 ت وأعمال عنف نتج عنها خسائر مادية وبشرية.اضطرابا 
 الروهينغا: -6

الروهينغا أو الروهينجا او الروهينغة: يعود أصل  كلمة روهينغا من الناحية التاريخية  إلى" 
كلمة الرحمة" أما عن عالقة الرحمة بالروهينغا ويعود أصل التسمية إلى قصة مفادها: انه في 

مكان  قريب من جزيرة "رامري" وكان على متنها مجموعة م تعرضت سفينة لتحطم في 8القرن 
من تجار، لكن وبعد إنقاذهم قام الملك بإعدام جميع التجار شنقا، فأطلق عليهم اسم "الرحمة" 
ويقابله اسم "راهام" في البداية ثم أخد ا يتحول حتى أصبح " روهينغا"، فيما يرى مؤرخين آخرين 

قة بين االسم وتحطم السفينة ، ولكن أصل التسمية أن القصة غير صحيحة وال توجد عال
أفغاني ومشتق من "روها" وفي األخير اتفق  بعض المؤرخين على أن أصل المصطلح بنغالي، 
أما بخصوص تواجدهم في ميانمار يرجع البعض وصولهم إليها عن طريق الهجرة الغير شرعية 

ى البعض أن التسمية لم تظهر قبل م ، فيما ير 1799وقد كانت بداية مصطلح الروهينغا عام 
 1م.1950عام 
 
 
 
 

                                       
hppt//  -post، 10:46ة ، الساع 4/11/2017، تاريخ االطالع  4/11/2016هدير محمد: من هم الروهينغا، المرسال، 1

www. Almarsa.com  
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وفي تعريف أخر يرى أصحابه أن الروهينغا هم أقلية عرقية مسلمة في دولة ميانمار ذات 
األغلبية البوذية، يرفض جميع أعدائهم االعتراف بهذا أي: أنهم يشكلون أقلية عرقية مميزة داخل 

ا من أصل بنغالي، ووجودهم داخل ميانمار ما هو ميانمار، إذ يدعون بدال من ذلك أن الروهينغ
إال نتاج حركة هجرة غير شرعية، أما الروهينغا أنفسهم فيؤكدون أنهم سكان ما قبل االستعمار 
في دولة رخين" أركان" بميانمار وحسب ما ذكر معهد الشرق األوسط فان أول ظهور لمصطلح 

 1م.1799الروهينغا كان عام 
 تعريف أخر:

هم شعب أصلي يتمركزون في والية راخين غربي بورما واغلبهم من المسلمين،  الروهينجا
وبالرغم من أنهم شعب أصلي إلى أن حكومة ميانمار ) بورما سابقا(  ترفض االعتراف بهويتهم 
وتصفهم بمهاجرين غير شرعيين القادمين من بنغالدش ،وهم أكثر األقليات اضطهادا في العالم 

 60% على األقل من تعداد سكان ميانمار والبالغ نحو 15فيها نحو ويمثل عدد المسلمين 
مليون من عرقية الروهينجا في والية راخين لكنهم محرومون من  1.1مليون نسمة بينما يعيش 

المواطنة،كما يواجهون قيودا صارمة في السفر، ولم تخلو حياة مسلمي الروهينحا أبدا من 
ين. يتحدث شعب الروهينجا لغة خاصة بهم  )الروهينجية( التحديات  السيما باعتبارهم مهاجر 

مرتبطة بلغة) شيتا قونق(  المستخدمة في دولة بنغالدش هذا وقد  -أوروبية-هندو–وهي لغة 
نجح علماء الروهينجا في كتابة لغتهم بنصوص عدة مثل: العربية، الحنفية، واألردية، 

 2ة.والرومانية والبورمية المستمدة من اللغة العربي
ونقصد بالروهينغا في دراستنا األقلية العرقية المتمركزة في جمهورية ميانمار االشتراكية 

 "بورما سابق".

                                       
hppt// www.  -wht، 10:55، الساعة  4/11/2017تاريخ االطالع  31/08/2015نور مراد: مترجم من هم الروهينغا، 1

Saspost.com       
خ االطالع تاري ، 2017ا مأساة ترتقي لجريمة حرب ، تلفزيون اآلن ، غ.روناك عادل: أكثر من عنوان ،مسلمو الروهين2

 . 15:00الساعة،  2017أكتوبر  24الثالثاء  
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 أزمة الروهينغا:  - 7
يقصد بها أعمال العنف واالضطهاد والتطهير العرقي الممارس ضد األقلية المسلمة في   

والتي صنفتها األمم المتحدة باألقلية والية أركان بجمهورية ميانمار االشتراكية "بورما سابقا" 
 –األكثر اضطهادا في العالم خاصة بعد موجة العنف األخيرة والتي امتدت من شهر أوت 

 وهي الفترة التي تصدرت فيها هذه األزمة وسائل اإلعالم المختلفة. 2017أكتوبر من عام 
 لسابقة وحدود اإلستفادة منها: ا ساتراالد .6

رصيد مكتبيا يمكن االستفادة منه خالل القيام باألبحاث والدراسات  تشكل الدراسات السابقة
لجت بها المواضيع و خالل التعرف على الطريقة التي ع مواضيع المطروحة، وذلك منالحول 

كما أن االطالع على الدراسات السابقة والمشابهة يعد خطوة أساسية في البحث العلمي وعلى 
 سات السابقة حيث قسمنها على النحو التالي:هذا األساس قمنا بمسح شامل للدرا

 دراسات تناولت موضوع األزمات: -1
: لـصاحبها "سوزان يوسف لبقلبي"، بعنوان مدى اعتماد الصفوة المصرية الدراسة األولى

كلية اإلعالم  على التلفزيون المصري في وقت األزمات ، دراسة حالة على حادث األقصر ،
هذه الدراسة لمعرفة مدى اعتماد الصفوة المصرية " إعالميين  سعت 1998القاهرة ، جامعة 

وسياسيين" على التلفزيون المصري  كمصدر للحصول على المعلومات خاصة في وقت 
، حيث اعتمدت الدراسة 1997األزمات ، بتطبيق الدراسة على حادث لقصر المصرية عام 

ة من النخبة والصفوة المصرية قوامها على أداة االستبيان بالمقابلة، وتطبيقها على عينة قصدي
 مبحوث  توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :  125

. احتل التلفزيون المصري المرتبة األولى كمصدر أساسي للحصول على 1
 المعلومات عن الحادث، ثم اإلذاعة المصرية وفي األخير الصحف.
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غطية اإلخبارية .  التوصل إلى وجود عالقة ارتباطيه طردية بين عمق الت2
التلفزيونية لالزمة ومدى اعتماد الصفوة المصرية عليه كمصدر للحصول على 

 المعلومات.
. تنوعت التأثيرات المترتبة على اعتماد الصفوة المصرية على مقدمتها التلفزيون، 3

 جاءت في التأثيرات الوجدانية، ثم السلوكية، وأخيرا المعرفية. 
، بعنوان األزمة السورية محاولة للفهم ، تناول  "سامح عسكر"  لصاحبها الدراسة الثانية :

الباحث " الكاتب" خالل هذه الدراسة أهم النقاط األساسية لواقع األزمة السورية، احتوت الدراسة 
عل أربعة فصول: الفصل األول حمل عنوان وقع األزمة الفكري والعملي، والذي تناول خالله 

الثوري، والحكومة والمعارضة أزمة الوجود والعدم  الفصل الثاني الباحث مدخل تصنيفي للفكر 
حمل عنوان طرق التفكير والصراع والبدائل، والذي تضمن عقلية النظام في التعاطي مع 
األزمة، منطق المؤامرة وطبيعة االصطفاف، التفجيرات اإلرهابية، حرب الشوارع  واالنتماء، 

حول الحرب األهلية وتوقعاتها، أما الفصل األخير حمل  الفصل الثالث: عبارة عن دراسة موجزة
عنوان األدوار اإلقليمية الفاعلة في األزمة والذي ركز على أدوار كل من" مصر، تركيا، إيران"، 

 هذا وقد  خلصت الدراسة إلى ما يلي:
تشعب األزمة السورية، وصعوبة التنبؤ بنتائجها في ظل العالقات السياسية الدولية  -

رة، منه فان األزمة قد تتطور أو تتجمد، وبالتالي فان األزمة السورية في متناول المعاص
القوى الكبرى العالمية واإلقليمية، في ظل الواقع المعقد مما سيفر على بدئ مرحلة 
عالمية تتشكل على إثرها نظم عالمية جديدة أو تساهم في اتساع القوى الغربية من ذوي 

 الرؤية االمبريالية.

لصاحبها "حسناء حسين"، وهي باحثة  اجتماعية في علم االجتماع االتصال  اسة الثالثة:الدر 
، وتعالج الدراسة أزمة الالجئين، الفار ِّين من الحرب في سوريا والعراق وبعض الدول واإلعالم
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عى اإلفريقية وغيرها باتجاه أوروبا، في اإلعالم األوروبي باعتماد نظرية اأُلُطر الخبرية؛ التي تس
براز أهدافه في معالجته لهذه القضية، ونظرية  دات الخطاب اإلعالمي وا  إلى استقصاء ُمحد ِّ
د استراتيجيات الخطاب الدعائي واألبعاد األيديولوجية لبعض  "صناعة اإلذعان"؛ التي ُتحد ِّ
وسائل اإلعالم اليمينية على وجه الخصوص، ودور ُمْنتِّجِّ هذا الخطاب في تحديد قيم المعالجة 
اإلخبارية ألزمة الالجئين وَقْوَلَبةِّ وَتْنمِّيطِّ تمثُّالته لـ"األنا" و"اآلخر"، وكذلك الثوابت والمرتكزات 

م في الخطاب   .والرهانات التي تتحكَّ
ز أولهما على  مت الباحثة الدراسة إلى قسمين، باإلضافة إلى اإلطار المنهجي؛ ركَّ وقسَّ

داته ودالالتهما في تحليل المعالجة الخبرية واللغوية للخطا ب اإلعالمي األوروبي وأطره وُمحد ِّ
تغطية أزمة الالجئين، بينما اهتمَّ القسم الثاني بتحليل رهانات هذا الخطاب وتداعياته وتأثيراته 
في الرأي العام. وقد استندت الدراسة في تحليل هذا الخطاب إلى عي ِّنة قصدية شملت أربع 

واإلنجليزية، توزَّعت مناصفة بين وسائل اإلعالم اليمينية  دوريات صادرة باللغتين الفرنسية
واليسارية في كل ٍّ من فرنسا وألمانيا والمجر )هنغاريا(؛ حيث أجرت الباحثة َمْسًحا شاماًل 

أكتوبر  31يوليو/ و 1للمضامين اإلخبارية التي تناولت قضايا الالجئين في الفترة الممتدة بين 
دات  750مدروسة ؛ إذ بلغ حجم المادة ال2015 تقريًرا في محاولة لفهم طبيعة وأطر وُمحد ِّ

 .الخطاب اإلعالمي األوروبي حول أزمة الالجئين
لت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات فيما يخص المعالجة الخبرية لتغطية أزمة  توصَّ

ي الخطاب الالجئين في وسائل اإلعالم األوروبية، ومن أبرزها: طوفان النزعة األيديولوجية ف
اإلعالمي السيما في وسائل اإلعالم اليمينية التي استندت بشكل ملحوظ في عملية بنائها إلى 
الثنائيات الضدية بين األنا )تغطية عنصرية( والُهْم وأحادية الرأي الخاصة بالطبقة المسيطرة 

 )تغطية دعائية مسيطرة(. 
وآمال ومعاناة هؤالء والتركيز على  باإلضافة إلى نزوع هذا الخطاب إلى التعتيم على تجارب

الجوانب المعلوماتية في معالجة األزمة )تغطية مختزلة(، و"الخلط بين السياسة وعلم الوجود( 
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حتى في خطاب وسائل اإلعالم اليسارية )الفرنسية على وجه التحديد( والذي جرى توظيفه 
واليسار قبيل االنتخابات  بشكل كبير في إطار النزاعات والمزايدات السياسية بين اليمين

اإلقليمية في البالد أو في إطار العقالنية الزائدة على حساب العاطفة واالهتمامات اإلنسانية 
 )حالة ألمانيا

 دراسات تناولت األقلية المسلمة في ميانمار "بورما سابقا"  -2
ة المسلمة من خالل بحثنا الحظنا ندرة في البحوث والدراسات التي تطرقت لموضوع األقلي

في جمهورية ميانمار االشتراكية، حيث لم نجد دراسات علمية متخصصة في هذا الموضوع 
 :بالذات، ومن بين الدراسات التي توصلنا إليها نذكر مذكرتين في المملكة العربية السعودية

لصحابها "محمد أيوب السعيدي بعنوان": دراسة تاريخية عن اإلسالم  :الدراسة األول
بجامعة  في كلية الدراسات اإلسالميةالماجستير ن في اراكان، مذكرة مقدمة لنيل شهادة والمسلمي

مكة بالمملكة العربية السعودية، احتوت الدراسة على معلومات تاريخية عن مسلمي أركان 
ودخول اإلسالم إليها ومساجدها ومدارسها اإلسالمية، وجهود بعض الجهات اإلسالمية اتجاه 

ما اعتمدت الدراسة على سرد الوقائع واألحداث التاريخية باعتمادها على نصرة قضيتهم، ك
 المنهج التحليلي من خالل التعبير واالستنباط وتحليل الوقائع التاريخية.

وهو التاريخ  2012من خالل االطالع على هذه الدراسة اتضح لنا أنها جرت قبل عام 
 " إلى الوجود حيث أخذت أبعاد أخرى.الذي برزت فيه أزمة األقلية المسلمة" الروهينغا

لصاحبها "سيف هللا  حافظ عزيت هللا"، بعنوان واقع الثقافة اإلسالمية في  الدراسة الثانية
شراف الدكتور إبراهيم علي أحمد، نوقشت المذكرة بجامعة أم القرى  بورما "دراسة تحليلية " ، وا 

راسة على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول م، احتوت الد 2015بالمملكة العربية السعودية ، عام 
وخاتمة تدور فكرة الدراسة حول إبراز الواقع الثقافي اإلسالمي المعاصر للمسلمين في بورما 
الذين يواجهون تحديات متنوعة ، ويعانون أنواع الظلم واالضطهاد القصري والعنصري من قبل 
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الثقافة اإلسالمية في اركان ومدى البوذيين ما يقارب السبعين عاما ، وتهدف إلى إظهار صورة 
 ارتباطها بالثقافة اإلسالمية ، تطرقت الدراسة من خالل فصولها إلى ما يلي:  

الفصل األول: بعنوان روافد الثقافة اإلسالمية في بورما ، وأثرها في نشر الثقافة 
ية ، واألسرة اإلسالمية  تتمثل في المساجد والتعليم والجماعات اإلسالمية والجمعيات اإلسالم

المسلمة، الفصل الثاني: التحديات التي تواجه مسلمي بورما، وتتضمن التحديات الدينية 
والفكرية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية ، السياسية واإلعالمية، الفصل الثالث: الجهود 

بع ما يستفاد الداخلية والخارجية لمواجهة تحديات الثقافة اإلسالمية في بورما، أما الفصل الرا
 من هذه الدراسة.

 يلي:  أهم النتائج التي توصلت إليها ما
 اتضح ارتباط ثقافة مسلمي بورما بالثقافة اإلسالمية ارتباطا وثيقا. -
 ثبت أن إقليم اركان كانت مملكة إسالمية مستقلة حكمها المسلمون ثالثة قرون. -
في الدين اإلسالمي واهتمامها تأكد أن األسرة البرماوية المسلمة تميزت بتمكنها  -

 بحفظ القران الكريم، كما أن أهم التوصيات تتمثل فيما يلي:
مناشدة الحكومات اإلسالمية لتبني قضية مسلمي بورما ورفعها إلى المحافل  -

 والهيئات الدولية.
كما وجدنا مجموعة من الدراسات تمثلت في جملة من الكتابات الفردية واإلجتهادات 

اب والمواقع، ودور النشر حول أزمة الروهينغا منها" مسلمو بورما، والروهينغا األقلية لبعض الكت
األكثر اضطهادا في العالم ...الخ، تناولت مجملها الجوانب التاريخية لالزمة، وسرد الوقائع 
 والمجازر والجرائم التي ارتكبت في حق األقلية المسلمة في جمهورية ميانمار االشتراكية " بورما

 سابقا. 
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 مناقشة الدراسات السابقة وأوجه اإلستفادة منها: ❖

من خالل االطالع على الدارسات السابقة تبين لنا أن مجمل الدارسات تناولت أزمة 
، فيما أن دراستنا ناقشت موضوع أزمة الروهينغا خالل  2015وخالل  2012الروهينغا قبل 

ائرية نحو المعالجة اإلعالمية لألزمة من خالل استطالع اتجاهات النخبة الجز  2017عام 
الروهينغا عبر برنامج في دائرة الضوء، كما تطرقت دارستنا إلى األزمة من خالل المفاهيم 
  واألبعاد التاريخية والتي تجسدت في إعطاء نظرة عامة عن جمهورية ميانمار االشتراكية

ى موقف المجتمع والهيئات ، باإلضافة إل 2017- 1748األبعاد التاريخية لالزمة من عام 
 الدولية. 

وبالعودة إلى الدارسات السابقة نالحظ آن مجملها تناول قضية الروهينغا من الجانب 
من جوانب أخرى ، والتي ركزنا فيها عن  األزمةالثقافي اإلسالمي ، في حين أن دراستنا تناولت 

بها أزمة الروهينغا في  البعد اإلعالمي للقضية من خالل المعالجة اإلعالمية التي حظيت
 ميانمار.   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 للدراسة  الجانب النظري 
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Ι :مدخل مفاهيمي لألزمة . 

  :تمهيد

موضوع األزمات قديمة وجديد في  أن واحد ،فاإلنسان منذ فجر التاريخ وهو يعيش في      
سلسلة ال متناهية من األزمات والحوادث ،ومع تطور المجتمع المعاصر وتعاظم وكثرة 
المستجدات في جميع مجاالت الحياة ،ما زلنا نعيش في عالم من األزمات والتي تشملنا على 

ومناط ذلك يرجع إلى تصارع وتعاظم المصالح  ،المحلى أو الدولي المستوى الفردي أو
، من األجهزة المعنية لمواجهة األزمة  ومنه نجد تدخل ،وتعارضها وصراعها الخفي والعلني 

خالل  خالل جملة من االستراتيجيات واألساليب التي تحد من األزمة وتنهيها بأقل الخسائر ،و
بداية  ، ع األزمةو لتطرق إلى أهم النقاط األساسية حول موضا سنحاولهذا الجزء من المذكرة 

 واستراتيجيات التعامل معها. إدارة األزمات ، وصوال في حد ذاته  لح طمن المص

 األزمة :  1.1

من المتفق عليه أن األزمة قديمة قدم الوجود اإلنساني ، أما االستخدام الفعلي للكلمة  فتعود 
أصوله إلى علم الطب اإلغريقي القديم حيث كان يستخدم للداللة على وجود نقطة تحول مهمة 
أو لحظات مصيرية  في تطور المرض يتوقف عليها أما شفاء المرض خالل فترة قصيرة أو 

م في المعاجم الطبية حيث انتقل في  16شاع استخدام مصطلح أالزمة في القرن موته وقد 
م للداللة على ارتفاع درجة التوتر في العالقات بين الدول والكنيسة وتواتر استخدمه 17القرن 

م للداللة على ظهور مشاكل خطيرة أو لحظات تحول فاصلة في العالقات 19في القرن 
 1. االجتماعية 

                                      

 .17مصر ،ص  1993متغير ، مركز األزهر للترجمة والنظر ،"دون طبعة"، عباس رشدي العماري : إدارة األزمة في عالم .  1
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منذ مطلع القرن  .غريبا أن يستخدم علماء الطب النفسي مصطلح األزمة في بحوثهمولم يكن   
م وحتى اآلن ، عند حديثهم عن أزمة الهوية أو النعكاسات النفسية لالزمات على الفرد 19

دراسات االجتماعية ويشار أيضا استخدام الكما شاع استخدام مصطلح في مجال  والجماعة
دارة األعمال وكانت هذه الدراالمصطلح في دراسة علم  سات ساهمت في تطوير اإلدارة العامة وا 

هذا ويعد مفهوم األزمة من المفاهيم واسعة االنتشار في  ،األزمات  دارةإو تكوين علم 
لمصطلح متداول على نطاق واسع ا أصبحى األسرة المؤسسة الدولة كما مجتمعاتنا على مستو 

 . 1مات الدوليةز األفردية إلى المن األزمات  ءابد

 مفهوم األزمة:    1.2

استعماله شمولية واتساع نظرا ل،  تكتسب نوعا من الغموضيعد مفهوم األزمة من المفاهيم التي 
 األزمةوعادة ما ترتبط ، واالقتصادية .....الخ، االجتماعية ، في كافة المجاالت السياسية 

 الالزمة  جراءاتاإلو قرارات الباإلحساس بالخطر والتوتر وأهمية عنصر الوقت الالزم التخاذ 
والتي وردت   األزمةغت حول مفهوم يالنظرية التي ص اتتعريفتعددت البالتالي ، و  لموجهتها
 :كالتالي

: موقف يتسبب في جعل المنظمة محل اهتمام سلبي واسع أنهايعرفها عماد مكاوي على 
 النطاق من وسائل اإلعالم المحلية والعالمية، ومن جماعات أخرى )مستهلكين، سياسيين
والتشريعية( واألزمة عبارة عن حادث خطير يؤثر على سبيل المثال في امن الناس والبيئة 

 .2هو بفعل الناس ومنه ما هو خارج عن إرادته وأسباب األزمة كثيرة منها ما

 

                                      

 .17،ص  نفس المرجع السابق. عباس رشدي العماري :  1
 . 49مصر،ص  2003، 1.عماد مكاوي:اإلعالم ومعالجة األزمات،عالم الكتب ط2
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  " 1"  أسباب األزمات:   1.3

ها تحديد يمكنحدوثها   وراء تقف  دوافعالو  أسباب هناكف العدم، من تنشأ ال األزمة إن      
 في النقاط التالية :

: ينشأ سوء الفهم عادتا من خالل جانبان ،أولهما المعلومات المبتورة وثانيها  سوء الفهم .1
 إصدار األحكام على األمور قبل إيضاح حقيقتها .

يعد سوء التقدير من أكثر أسباب حدوث األزمات في جميع : سوء التقدير والتقييم .2
المجاالت وينشأ سوء الفهم  من خالل المغاالة واإلفراط في الثقة في النفس ، وسوء تقدير 

 قوة اآلخرين واالستخفاف بهم والتقليل من شانهم .
وامر سوء التخطيط وعدم احترام المنشأة وقصور التوجيه أل : من خالل اإلدارة العشوائية .3

شاعة الصراع الداخلي بين األفراد.  والبيانات والمعلومات ، وا 
في حدوث األزمات ، سوء على الصعيد  الرئيسيةاألسباب  تعد من: تعارض المصالح  .4

الدولي أو المحلي أو حتى في الوحدات صغيرة الحجم ، حيث أن لكل دولة مصالحها فإذا 
  أزماتداث ونشوء تعارضت المصالح بشكل شديد برزت الدوافع إلح

:قد تكون اإلشاعات المصدر الرئيسي لالزمات خاصة إذا ما أطلقت بشكل معين اإلشاعات  .5
حاطتها بمعلومات كاذبة  وفق أغراض محددة باستخدام مجموعة من الحقائق الملموسة وا 

 ومضللة .
 : يقوم بهذا النوع من األساليب جماعات الضغط وجماعات المصالحالرغبة في االبتزاز .6

 لجني مكاسب غير العادلة ،ووسيلته الفاعلة في ذلك صنع األزمات للكيان المستهدف
جباره على االنصياع لهم.  وا 

                                      

  37-36.عبد العزيز بن سلطان الضويحي: ، مرجع سبق ذكره ،ص  1
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: يعد اليأس في ذاته إحدى األزمات التي تشكل خطر داهم على متخذ القرار كما قد اليأس .7
 " 1" هظة.بايكون على مستوى الدولة مما يعد باعثا على أزمات طاحنة وذات تكلفة 

 " 2"الخصائص األساسية لألزمة : 1.4
 هناك مجموعة من السمات أو الخصائص التي تميز األزمة تتمثل فيما يلي : 

 المفاجأة العنيفة عند انفجارها . -01
 نقطه تحول أساسية . -02
 ينقص فيها التحكم في األحداث . -03
 تسود فيها ظروف عدم التأكد ونقص المعلومات . -04
 الغموض وعدم وضوح الرؤية . -05
 الوقت والحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة وفعاله وصائبة .ضغط  -06
 التهديد الشديد للمصالح واألهداف واالفتراضات األساسية التي يقوم عليها النظام. -07
 انهيار سمعة المنظمة أو سمعة متخذ القرار . -08
 تفقد رسالة المنظمة مصداقيتها تجاه المجتمع . -09
 تأثير القلق واالضطراب على حياة األفراد . -10
 المنازعات القانونية والمالية بين جماعات المصالح واألطراف المعنية . -11
 تتسبب في وقوع خسائر مادية أو بشرية أو نفسية . -12
الدخول في دائرة من المجاهل المستقبلية والعالقات المعقدة المتداخلة التي يصعب حسابها  -13

 بدقة 
 

                                      

  37-36.عبد العزيز بن سلطان الضويحي: ، مرجع سبق ذكره ،ص  1
   21ممدوح الرفاعي، ماجدة جبريل ، ، مرجع سبق ذكره،.ص  . 2
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 1األزمة(ويوضح الشكل التالي األبعاد األساسية لألزمة )مثلث 

 

 المفاجأة فئ توقيت الحدوث

 

 

 

 

        ضيق الوقت                                          التهديد الشديد لمصالح وأهداف
 واالفتراضات التي يقوم عليها

  النظام 

 

 
  
 

 

                                      

   22ماجدة جبريل ،نفس المرجع ،.ص  . ممدوح الرفاعي،1
 

 

 

 

 

 

 

 األزمة مثلث
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 مراحل األزمة : 2.1

 :1تمر األزمة بمراحل تمثل دورة حياتها ، وتتمثل هذه المراحل فيما يلى   
: ويتم التعرف على األزمة في هذه المرحلة عن طريق اكتشاف  مرحلة األعراض المبكرة .1

 إشارات اإلنذار ، ويتم عادتا بعد وقوع األزمة وعند دراسة أسبابها .
في حالة كثيرة تكون هذه النقطة الالعودة ، وفي هذه المرحلة ال الحادة:  األزمة مرحلة  .2

يمكن استعادة األرض التي فقدت ، ومن ابرز سمات هذه المرحلة حالة االنهيار السريع 
 والحاد الذي يصاحبها ، وسرعة االنهيار تعتمد إلى حد كبير على نوع األزمة 

، هذه الفترة لإلدارة وتحليل األمور : يستخدم المديرون المرحلة  المزمنة األزمة مرحلة .3
 الصحيحة والخاطئة ، واغتنام الفرص المتاحة .

 : وهي المرحلة األخيرة لألزمة .حل األزمةمرحلة  .4

 2بخمسة مراحل هي : تمر األزمة تقسيم أخر  فيو   

 االحتكاك الذي يمثل الشعور بالقلق من شي يلوح في األفق: مرحلة ميالد األزمة  .1
   مع استمرار االحتكاك تتراكم اآلثار السلبية ويتضخم التأثير:   نمو األزمة .2
التصادم في حالة عدم مواجهة األزمة خالل مرحلتي الميالد والنمو،  :نضج األزمة  .3

 وتكون النتائج مدمرة وسبب انهيار الكيان
 اثمل هذه المرحلة تدهور األزمة بعد أن حققت أهدافها وفقدت قوة دفعه: انحصار األزمة  .4
أما تكون دافعا للكيان الستعادة فعاليته أو تكون قد تمكنت من تدمير اختفاء األزمة  .5

 .الكيان واختفت معه
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 " 1"أنواع األزمات:   2.2

تكشف الدراسات التي اهتمت باألزمات عن وجود اختالف في طبيعة التعامل وقت األزمات،    
وذلك تبعا لنوع األزمة ، ويصنف العلماء األزمات أصناف عديدة، وذلك حسب المعايير التي 

 يستخدمها كل باحث للتصنيف: 

 وعموما يمكن حصر أهم هذه المعاير فيما يلي: 

 سم األزمات وفقا لمصدرها إلى نوعين :  : تنقمعيار مصدر األزمة -
وهي األزمات التي يصنعها اإلنسان بنفسه وكنتيجة لنشاطه  أزمات تقع بفعل اإلنسان: -

 مثل: الحروب ،العمليات اإلرهابية ، المظاهرات، واالعتصامات ....الخ.
زالزل : وهي األزمات التي ال دخل للنشاط اإلنساني فيها كا ال أزمات تقع بفعل الطبيعة -

 والبراكين.
 : تنقسم وفقا لموضوعها إلى ثالثة أنواع معيار الموضوع األزمة -

: وهي أزمات تحدث وتدور حول محور موضوعي مادي مثل: أزمة الغذاء  أزمات مادية
 أو أزمة السيولة النقدية 

: وهي أزمات تدور حول محور غير موضوعي بذاتية األشخاص أطراف أزمات معنوية
 أزمة الثقة ، أزمة الوالء .األزمة مثل: 

تجمع الجانب المادي في الواقع الذي أحدثته أو نجمت عنه ،  أزمة مادية / معنوية:
 وجانب معنوي تحدثه األزمة في نفوس المحيطين بها كأزمة الرهائن 

: وتشمل " أزمة التهديد الخارجي، أزمة األعطال والفشل،أزمات وفق معيار التهديد -
 لدولة، أزمات الخسائر الفادحة، أزمات نفسية، أزمات المهنيةموجهة ضد اقتصاد ا
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 : وفقا لهذا المعيار يوجد نوعين معيار معدل التكرار -
وهي األزمات التي تحدث بشكل دوري مثل: األزمات االقتصادية  :أزمات دورية -

 المرتبطة بالقدرة الشرائية .
ال ترتبط في حدوثها بأسباب دورية ، وان كانت تحدث  ":أزمات غير دورية " عشوائية -

 نتيجة عوامل  متعدد أو تحدث عادة فجأة ودون مقدمات
 : تنقسم إلى نوعين أساسيينمعيار عمق األزمة -

وهي أزمات تحدث بشكل مفاجئ وال تشكل خطورة  شديدة ، فهي أزمة  : أزمات سطحية
 بال جذور تحدث وتنتهي دون ترك أي اثر.

وهي اخطر أنواع األزمات الرتباطها ببنيان الكيان الذي حدثت  :ميقة متغلغلةأزمة ع
به، فقد تؤدي إلى تقويض الكيان بالكامل ومن األمثلة على ذلك انهيار القائد أو القدوة 
عند اكتشاف خيانته أو عدم كفاءته أو فساد القيم وقواعد األخالق التي استقرت في 

 المجتمع.
: هناك ثالثة أنواع الخسائر المادية، األضرار الناجمة عن األزمة  ةمعيار المدى الزمني -

 . مثل أزمات المرور
 : تحدث بشكل مفاجئ وتكون مفزعة مثل أزمات الحرائق، تحطم الطائرات  أزمة مفاجئة
ذات المقدمات المحسوسة: وهي أزمات لها مقدمات يمكن حصرها بعدة    :أزمة طارئة

 قرارات لمواجهاتها قبل أن تصل لمرحلة االنفجار مثل: إضراب العاملين 
 1: يستمر هذا النوع من األزمات إلى عدة شهور وربما لسنوات. األزمة المزمنة
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 الية : فيما حاولت دراسات أخرى تصنيف األزمات حسب األنواع الت

: ينتج هذا النوع من األزمات نتيجة وقوع المنشأة تحت ضغوط حادة ، األزمات اإلدارية -
تفقدها القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة ، وانتشار الشائعات والمبالغات فضال عن 

 تضارب القرارات تعارضها. 
الهوية  : مثل أزمة القيم، أزمة العدالة االجتماعية ،أزمةاألزمات االجتماعية -

الوطنية.....الخ تحدث غالبا نتيجة اختالل نظام القيم والتقاليد ، وانهيار آليات تسوية 
 الصراعات االجتماعية.

: مثل أزمة المراهقة، أزمة الطالق ، ينتج هذا النوع من األزمات في األزمات النفسية -
 الغالب نتيجة اإلحباط ، االكتئاب وعدم الثقة في النفس.

: مثل أزمة المشاركة السياسية ، أزمة العالقة بين الحكومة واألحزاب اسيةاألزمات السي -
المعارضة ، وتشير األزمة من الناحية السياسية إلى حالة أو مشكلة تأخذ بأبعاد النظام 

 السياسي ، تتطلب تجديدات حكومية وسياسية .
وازنة، وتعبر : مثل أزمة الطاقة ، أزمة التصدير ، أزمة عجز الماألزمات االقتصادية -

األزمة االقتصادية عن االنقطاع المفاجئ في مسيرة المنظومة االقتصادية  مما يهدد 
 سالمة األداء المعتاد.

هي التهديدات التي تواجه الدول ، ويختلف التهديد وتتعدد مصادره   األزمات األمنية : -
ف، المصالح، من دولة إلى أخرى ووفق معاير مختلفة مثل:" الموقع الجغرافي، األهدا

  1اإلمكانيات ، المعتقدات اإليديولوجية والسياسية .
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 كما يتم تصنيف األزمات وفق المستوى الذي تحدث عليه األزمة إلى:

: وهي أزمات داخلية أو خارجية تهدد المنشأة أزمات التي تحدث على مستوى المؤسسة -
 وتلحق الضرر بها ، وقد تؤثر على مستقبلها واستمرارها.

وهي األزمات التي تحدث على مستوى الدولة مثل: أزمة السياحة بعد  األزمات القومية: -
 الهجوم اإلرهابي في مصر، أزمة إفالس بنك االعتماد والتجارة.

وهي األزمات التي تحدث للشخص مثل: أزمة المراهقة، أزمة  األزمات الشخصية : -
 الزواج ، أزمة البطالة التي يعاني منها الشخص.

يران سنة  مات الدولية:األز  - وهي األزمات التي تحدث بين الدول مثل أزمة أفغانستان وا 
، حرب الخليج الثانية 1999، أزمة ضرب السفارة الصينية في يوغسالفيا سنة  1998
، وبالتالي األزمة الدولية هي وصف لحالة التوتر الشديد والوصول  1991-1990سنة 

 1العالقات بين الدول. إلى مرحلة حرجة تنذر باالنفجار في

ستراتيجيتها: 3   . إدارة األزمات أساليبها، مرحلها وا 

بعد ما قمنا بعرض أهم النقاط األساسية حول األزمة والتي تمثلت في " األزمة ، مفهومها  
أسبابها ، خصائصها ، مراحلها، أنواعها ، سنقوم بعرض أهم الخطوات األساسية التي تقوم 

ألزمات من خالل جملة من " األساليب ، والمراحل  واالستراتيجيات التي عليها عملية إدارة ا
 هذه العملية ، والتي سنقوم على عرضها كالتالي: تقوم عليها 
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 أساليب  إدارة األزمات: 3.1

 :1يتمثل أسلوب إدارة األزمات في النقاط  التالية"

  :الهدف منها هو الدراسة المبدئية ألبعاد األزمة: .1
 تحديد العوامل المشتركة في األزمة 

 تحديد أساليب االحتكاك الذي أشعل الموقف 
 تحديد العوامل المشتركة والمؤثرة حسب خطورتها 

 تحديد األطراف المؤيدة والمعارضة 
 بداية للمواجهة .لتحديد نقطة التحول 

ويتم ذلك من خالل تحليل الموقف وتقسيمه إلى أجزاء يتيح  زمة:الدراسة التحليلية لأل  .2
 ذلك : 

 التفرقة الواضحة بين الظواهر واألسباب 
 التأكد والتقين من األسباب 

 دور العنصر البشري والطبيعي ومدى تأثيرهما في ظهور األزمة 
 عدد العناصر المشتركة في األزمة 

 توقع طبيعة تكاليف األخطار الناتجة عن األزمة ، واثر الوقت على انتشارها 
تحديد اإلمكانيات المتاحة بصورة مباشرة واإلمكانيات التي يمكن الحصول عليها في  .3

 الوقت المناسب.
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: تعتمد على الخطوات السابقة ويجب أن  التخطيط للمواجهة والتعامل مع األزمات .4
 لحلول وبدائلها من خالل :تنتهي بوضع عدد من ا

: وهي الخطة التي يتم اتخاذها قبل المواجهة مثل: نوع المساعدات  االستعداد للمواجهة -
 المطلوبة أو إعطاء التحذيرات والتعليمات األزمة.

: حيث تهدف الخطة التي تيم اتخاذها إلى وقف تدهور التخطيط للتعامل مع األزمة -

لسيطرة على الموقف ، توجيه الموقف إلى المسار الموقف ، التقليل من الخسائر ، ا

 الصحيح ، معالجة اآلثار النفيسة واالجتماعية الناتجة عن األزمة .

 1استخدام أنظمة وقائية مانعة ضد نفس النوع من األزمات أو األزمات المتشابهة 

 مراحل  إدارة األزمات: 3.2

 مراحل إدارة األزمات:.أ  

 :2بخمسة مراحل وهي ةاألزمات عادتتم عملية إدارة   

: وتأتي قبل وقوع األزمة حيث تطلق إشارات تنبئ بقرب حدوث اكتشاف إشارات اإلنذار -
األزمة حيث يتطلب األمر اكتشاف هذه اإلشارات مبكرا وذلك من اجل احتواء األزمة 

 قبل حدوثها.
:يجب أن تتوفر االستعدادات الكافية للوقاية من األزمات بهدف  االستعداد والوقاية -

 اكتشاف نقاط الضعف ومعالجتها قبل أن تستغل في تحقيق أغراض الخصوم.
احتواء األضرار والحد منها: يجب العمل على احتواء األزمات والحد من أضرارها من  -

 خالل إعداد وسائل تمنع  انتشار األزمة إلى أجزاء أخرى.
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: تسطير برامج قصيرة وطويلة األجل عقب األزمة من اجل استعادة ادة النشاطاستع
 القدرة والنشاط على المستوى المادي والمعنوي الذي تعرض للضرر خالل األزمة.

: وهي المرحلة األخيرة والمقصود بها االستفادة من األزمة االستفادة من الدروس العملية
سين ما تم انجازه في الحد من أثار أالزمة والتعلم من خالل التعلم وا عادة التقييم لتح

 من اجل معالجة ومواجهة األزمات المستقبلية. 

 .استراتيجيات إدارة األزمات : 3.3

تتمثل االستراتيجيات في مجموعة من التكتيكات والقرارات التي يجب اتخاذها في 
 : 1التعامل مع األزمات ومن أهمهما ما يلي

 : تستخدم في الحاالت التالية:التعامل مع األزمة إستراتيجية العنف في .1
 المواجهة مع األزمة المجهولة واألزمات المتعلقة بالمبادئ والقيم 

 األزمات التي تؤكد المعلومات أهمية العنف فيها من خالل التدمير الداخلي .
ضرب العقول المفكرة وشل حركتها وتحطيم وتحطيم مقومات التي اعتمدت عليها 

 األزمة.
 التدمير الخارجي القائم على حصار العناصر المسببة والمغذية لالزمة من الخارج .

تقوم على أساس بذل الجهد لمنع تدهور األوضاع وتستخدم  إستراتيجية وقف النمو: .2
 هذه اإلستراتيجية في الحاالت التالية:

ع قوى ذات حجم قضايا الرأي العام والجماهيري ، اإلضرابات العمالية ، المواجهة م .3
  .كبير 

 

                                      

 .101محمد عبد الوهاب عشماوي ، نفس المرجع السابق، ص   1



 اإلطار النظري:                                                               مدخل مفاهيمي لألزمة

 

47 

 

 تقوم هذه اإلستراتيجية على أساس التعامل الذكي مع القوى المسببة لالزمة  -
 االهتمام واالستماع لقوى األزمة  -
 تهيئة الظروف للتفاوض المباشر ، تلبية المتطلبات وتقديم التنازالت  -

تحويل تعتمد على ضرب الروابط المجتمعة لالزمة ، و  إستراتيجية تجزئة األزمة: .4
 1العناصر إلى عناصر متعارضة ومساعدة بعض القيادات المغمورة على الظهور 

 : من خالل إستراتيجية إجهاض الفكر الصانع لالزمة .5
 التشكيك في العناصر المكونة للفكر

 التحالف مع بعض الفئات المرتبطة بشكل ضعيف بالفكر 
حداث االنقسام   التضامن مع الفكر الذي يقود األزمة ثم التخلي عنه وا 

 : من خالل إستراتيجية دفع األزمة إلى األمام .6
 التظاهر بعدم القدرة على المقاومة 

 تسريب معلومات خاطئة عن انهيارات حدثت نتيجة لحدوث األزمة 
 ادة منها.تقديم تنازالت تكتيكية لتكوين صراع عند مناقشة كيفية االستف

: تهدف إلى التعامل مع األزمات الشديدة التي يصعب إستراتيجية تغير المسار .7
 الوقوف أمامها من خالل :

 االنحناء للعاصفة  -
 محاولة إبطاء سرعة األزمة  -
  وي زماألتصدير األزمة إلى خارج المجال  -
 إحكام السيطرة على اتجاه األزمة  -
 2لتعويض الخسائر.استثمار نتائج األزمة بشكلها الجديد  -
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 خالصة:

مما تم عرضه يتبين لنا أن األزمة مرحلة صعبة وحالة من التوتر والقلق ،لها مراحلها    
وأسبابها الخاصة بها ،إال انه يمكن تجنبها أو التقليل من حدتها إذا ما تم إدارتها بطريقة منظمة 

والتهديدات الحالية  ومدروسة وفق استراتيجيات معينة ،وذلك من خالل إدراك المخاطر
والمحتملة ،والعمل على إعادة التوازن للنظام في أقل وقت ممكن ،والعودة إلى نشاطه مرة أخرى 
، باإلضافة إلى استخالص الدروس واالستفادة منها ،وذلك لمنع تكرر األزمة أو تحسين طرق 

 التعامل معها مستقبال.
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ΙΙ أزمة الروهينغا : المفاهيم واألبعاد : 

 : تمهيد   -

تشهد والية أركان ) راخين( في جمهورية ميانمار االشتراكية ) بورما سابقا(  نزعات تاريخية    
بين األقلية المسلمة " الروهينغا" واألغلبية البوذية هناك ، تاريخ من التوتر والصراع العنيف 
تصاعدت وتيرته بشكل كبير لتبلغ األزمة ذروتها خالل الخمسة أعوام األخيرة، حيث تنامت 
نزعة التميز والتطرف  وفق االنتماءات الدينية والعرقية أدت إلى نزوح اآلالف من الروهينغا إلى 
دول الجوار هروبا من حرب اإلبادة والتطهير العرقي الممارس ضدهم حسب ما وصفته التقارير 
والمنظمات الدولية ، موجات متكررة من الضطهاد تشير لها اإلحصائيات واألرقام المسجلة  

شهادات الفارين من المجازر األزمة اإلنسانية بحق األقلية التي صنفتها األمم المتحدة باألقلية و 
على األكثر اضطهادا على وجه األرض، والتي سيتم عرضها خالل هذا الجزء من المذكرة 

 النحو التالي: 

 التعريف بجمهورية ميانمار االشتراكية من خالل إلقاء نظرة عامة عنها . -
 روهينغا: المفاهيم واألبعاد .أزمة ال -
 موقف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من أزمة الروهينغا . -

 

 

 

 

 



 أزمة الروهينغا: مفاهيم وأبعاد                اإلطار النظري:                                           

 

50 

 

 نظرة عامة على دولة ميانمار:

باسم " برمانيا" وتكتب بورما سابقا في المصادر التاريخية والجغرافية القديمة،  أوعرفت ميانمار 
على الحدود التي تفصل بين الحضارات ، تقع بورما "   Birmanie" الالتينيةبالحروف 

 الهندوسية والبوذية والكونفوشيوسية.

 ميانمار:لالموقع الجغرافي .أ

انفصلت عن  أسيادول جنوب شرق  إحدىجمهورية ميانمار االشتراكية " بورما سابقا" 
) يا أواقتراع حول استقاللها، عاصمتها ) رانغون( أثرا 1937- 04 -01الهندية في  اإلدارة

 مليون. 60مربع يبلغ عدد سكانها حوالي  كيلومتر 680نغون( تبلغ مساحتها 

تحد ميانمار الصين من الشمال الشرقي ، الهند وبنغالدش من الشمال الغربي،تشترك 
حدودها الجنوبية فسواحل تطل على خليج البنغال  أماحدودها مع كل من الوس،تايلند، 

 أرضهاالماليو، تنحصر ر نحو الجنوب الشرقي في شبه جزيرة والمحيط الهندي يمتد ذراع ميانما
 شماال. 28شمال االستواء،و 10بين دائرتي 

يعيش معظم أهلها على الزراعة حيث ،  ثاني أفقر بلد في أسيا ميانمار :مواردها أهم.ب
الغذاء األساسي للسكان حيث تحتل وهو % ابرز محاصيلها األرز 43تمثل نسبة القوى العاملة 

عالميا في تصدير األرز، والى جانب ذلك تزرع الذرة والبذور الزيتية  4المرتبة 
سعة، تزيد على نصف البالد ولهذا والمطاط،القصب السكري ، الشاي، تشغل الغابات مساحة وا

 .1البترول ألنتيمون جانب المعادن والرصاص وا إلىصادرتها ،  أهمعتبر الخشب الجيد من ي

                                      

news/ international   tp// ht ،ظهر على الموقع االلكترونيالجزيرة:  ميانمار معلومات أساسية ،  1

 www.aljazeer.net/ 11:58الساعة  12/11/2017االطالع ، تاريخ  2007- 10-01النشر  ، تاريخ . 

http://www.aljazeer.net/
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 السكان في ميانمار" العرقيات": .ج

عرقية من بينها  140يتكون اتحاد بورما سابقا " ميانمار حاليا" من عرقيات كثرة جدا تصل إلى 
% من تعداد السكان، دخل اإلسالم إلى هذه الدولة من إقليم 20ماليين مسلم أي ما يمثل  10

% من سكان 70أي ما يمثل  ماليين مسلم 4مليون نسمة من بينهم 5.5أركان والتي يقطنها 
اإلقليم باإلضافة إلى األقلية البوذية وهم السكان األصليون والمونق يمثلون قومية البورميون 

 1الذين وطنو في اإلقليم عنوة 

هي كلمة مركبة من )أرا( و)كان( وتعني أرض العرب،إذ كانت أراكان دولة  إقليم أراكان :
ا، استمرت في الوجود عدة قرون ، قبل أن تحتل من إسالمية مستقلة حرة في جنوب شرق أسي

 2والية ومقاطعة التحاد بورما. 14م، فأصبحت واحدة من 1784قبل بورما عام 

 : رنظام الحكم في ميانما.د

وقت قريب،حيث يطلق على المجلس العسكري الذي  إلىساد الحكم العسكري في بورما   
 رئيس نفسه فهو،المجلس رئيس أما والتنمية، للسالم الدولة مجلس اسميتولى شؤون البالد 

 دولة في الديمقراطية مظاهر من مظهر أي إلغاء تم الدولة، في الدفاع وزير نفسه وهو الوزراء
 وبناء   األحزاب، متعّددة بأنها صفتو  انتخابات شهد الذي م 1990 العام جاء أن إلى ميانمار
 تشي سو سان أونغ بزعامة للديمقراطية الوطنية الرابطة حزب استلم االنتخابات هذه نتائج على

 3 .البرلمان مقاعد غالبية
 

                                      

-13، أضواء على مأساة مسلمي الروهينجا ، تلفزيون دبي،،نوفر الرمول:  قابل للنقاش،أضواء على ماساة مسلمي الروهينجا  1

04-2013. 
، تاريخ  http://badergateway.org/Reports/Rohingya.pdf. حملة مؤسسة بادر التعريفية بمأساة الروهينجا:  2

 . 2017االطالع نوفمبر 
 .14،ص 2016.مرصد األزهر الشريف باللغات األجنبية: مسلمو بورما،بدون دار نشر، )د،ط(، مصر،فيفري 3
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 المجلس من الحكم تسليم أجل من لبورما دستور وضع على م 1999 العام من العمل وّتم   
 إلى االسموتغير  م، 2008 عام الدستور على استفتاء أقيم  ،إلى السلطة الجديدة العسكري 
 التضامن حزب أوصل الذي األمر البالد، في االنتخابات وُأقيمت، ميانمار اتحاد جمهورّية
 هذا كان فقد االنتخابات، بتزوير كبيرة اتهامات وجود مع األصوات، االتحادي بأغلبية والتنمية
 والتي المحلّية بالحكومة يعرف ما ظهر هنا ومن  ، العسكريين ِقبل من حزبا مدعوما الحزب
لى الجمهورية، في السياسّية اإلصالحات من بعدد قامت  في به المعمول النظام يزل لم اآلن وا 
 .1الجمهوري  الحكم نظام هو اليوم إلى بورما

 الوضع السياسي:ه.

م، حيث كان هذا العام بمثابة  2012لتركيز على الوضع السياسي لبورما فنؤرج له منذ عام 
الحكم  إلىانتقال من الحكم العسكري  ومسلمي الروهينغا للعلن  أزمةالتاريخ الفعلي لظهور 

 األولوالئيا العام  و إقليميامجلسا  14البرلمان الوطني البورمي و وأتم، 2011المدني في عام 
شغل جنراالت  هذا وقد،مرة منذ انتهاء الحكم العسكري  ألول، هذا  2012من النشاط في عام 
من الضباط العسكريين السابقين غلب المناصب الوزارية ويشغل العديد أ عسكريون سابقون 

ظل الحكم  التنمية الحاكم المدعوم من الجيش،مناصب مهمة في حزب اتحاد والتضامن و 
وذلك عندما اقر حزب اتحاد التضامن  2015وانتكس عام  تباطأ أن إلىالعسكري في البالد 

) حزب الرابطة الوطنية ، وفوز المعارضة 2015والتنمية الحاكم خسارته في انتخابات نوفمبر 
مما يضمن لها تشكيل حكومة مقبلة هذا  كبيرة بمقاعدللديمقراطية، بزعامة اونغ سان سوتشي( 

زعيمة الحزب لكنها  أنهاحزبها رسميا على الرغم من  رئاسةمن  ويمنع الدستور سان سوتشي
 2. المتعلقة بالحزب( القرارات:) لن يمنعها احد من اتخاذ جميع تقول

                                      

 .14ص نفس المرجع السابق ،: ،األجنبية الشريف باللغات األزهرمرصد .1
 .15.نفس المرجع، ص  2

 



 أزمة الروهينغا: مفاهيم وأبعاد                اإلطار النظري:                                           

 

53 

 

 ل اإلسالم إلى ميانمار: دخو.ن

دخل اإلسالم عن طريق والية أركان في  القرن األول للهجرة، لكن يقول المؤرخون أن الدين    
م عن طريق التجار العرب  7اإلسالمي وصل إليها في عهد الخليفة هارون الرشيد في القرن 

عاما ،وبني الملك سليمان شاه أول دولة إسالمية   350ثم كون شعب الروهينغا مملكة حكمها 
م ، 1824ملكا مسلما على التوالي، ثم تعرضت لالحتالل البورمي عام  48حكم بعده 

م، على مر السنوات 1948م، قبل أن تستردها بورما عام 1848واالحتالل البريطاني حتى عام 
م قام الجيش 1938تعرض شعب الروهينغا إلى جحيمي التطهير العرقي والتهجير ، ففي عام 

ألف شخص مسلم، وفي  30مذبحة قتل فيها ما ال يقل عن البورمي بدعم  من االنجليز على 
ألف مسلم ، وعندما استولى الجيش  100م ارتكب البوذيين مذبحة أخرى قتل فيها 1942عام 

م ارتكب مجازر سرية ، كما أقدم على طرد المسلمين وتهجير 1962على الحكم في بورما عام 
بنغالدش، اندونيسيا ،  باكستان،المملكة مليون مسلم من أركان، يوجد معظمهم في  2أكثر من 

 -1938العربية السعودية، وبعض دول الخليج العربي، ودام التهجير على عدة مراحل : 
1948- 1978- 1982-1991 1  
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 :1( يوضح مراحل تهجير الروهينغا من ميانمار 1جدول)

 مراحل التهجير السنوات 
 هجر الشعب الروهينغا خالل االحتالل البريطاني   1938
 طرد اآلالف من المسلمين إبان االحتالل البورمي  1948
1978- 
1991 

 استمر طرد الشعب الروهينغي من ميانمار بدعوة أنهم مهاجرون 

ألغيت جنسية مسلمي الروهينجا بدعوة أنهم مستوطنون في بورما بعد دخول  1982
 ني  االستعمار البريطا

 2014( يوضح عدد الالجئين من الروهينغا حتى عام 2جدول )

 عدد الالجئين الدول
  400.000-200.000عدد الالجئين الروهينغا في بنغالدش من  بنغالدش
 شخص  20.000حوالي  االجئين يبلغ عدد تايالند

وفق التحاد حدود تايالند بورما وهو مجموعة من المنظمات اإلنسانية  حدود تايالند
كيلومتر يعيش حوالي نحو  1.800الدولية العاملة على الحدود البالغة 

 مخيمات تديرها الحكومة  9الجئ في  142.000
لجنة حماية حقوق عمال بورما ومقرها كوااللمبور عدد الالجئين الشرعين  ماليزيا

 شخص.  500.000ي ماليزيا حوالي وغير شرعيين ف
 الجئ.  350.000يقدر عددهم بنحو  السعودية
 . 350.000يقدر عدد الالجئين من الروهينغا بنحو  باكستان
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 الخلفية التاريخية الزمة الروهينغا:.  2 

 (  2017إلى  1784من عام )  بداية أزمة الروهينغا  2.1     
 1784معاناة مسلمي الروهينغا في ميانمار بدأت منذ عام  أنإن قراءة التاريخ تشير إلى      

إقليم إلى بورما عندما احتل إقليم أركان، من قبل الملك البوذي ) بوداباي( الذي قام بضم 
)ميانمار( حاليا  خوفا من انتشار اإلسالم في المنطقة واستمر البوذيون البورميون في اضطهاد 

الحتالل  أركانتعرضت ،1اغ لمام ونهب خيراتهم وتشجيع البوذيين مسلمي الروهينغا وتهجيره
          2 1948م تستردها بورما عا أنقبل  1848ثم االحتالل البريطاني عام  1824البورمي عام 

حملتها  فبدأتاالحتالل البريطاني بعنف مما جعل بريطانيا تخشاهم  أركانقاوم المسلمون في 
كي  بالسالح وأمدتهمتحريض البوذيين ضد المسلمين  إلىفعمدت  اإلسالميللتخلص من النفوذ 

تنشئ العداوة والكراهية بينهم وقد تجسد ذلك من خالل المظاهر التالية : طرد المسلمين من 
وتوزيعها على البوذيين، الزج  واألمالك األراضيمصادرة  وظائفهم واستبدالهم بالبوذيين

، تحريض اإلسالميةالمعاهد والمدارس  إغالقالخارج ،  إلىبالمسلمين في السجون ونفيهم 
 . 3  1938مسلم( سنة  ألف 30ن على ارتكاب مجازر راح ضحيتها )البوذيي

 استقلت م 1937 عام في أنه  ) االروهينغ مسلمي اضطهاد( تقرير في وردوقد هذا       
 بتلك االضطهاد يتوقف ولم البريطانية بورما بحكومة وعرفت البريطانية الهند حكومة عن بورما
 على حصولهم بعد المسلمين، على الشرسة "الماغ" البوذيين هجمة على التاريخ يشهد بل الفترة،
مداد أسلحة   من أكثر ضحيتها راح والتي البريطانيين، والمستعمرين البورمان البوذيين قبل من وا 
 بورما عقدت 1947 عام فيو ،1942سنة  البالد خارج اآلالف مئات وُشر ِّد مسلم ألف 100
 4.االروهينغ مسلمي عدا واألعراق الفئات جميع إليه ودعت الستقاللها للتحضير مؤتمًرا

                                      

 18ص  2015تقرير اضطهاد مسلمي الروهينغا ، وحدة رصد اللغة األردية، )د،ط(، أوت  مرصد األزهر بالغات األجنبية: 1
 برنامج قابل لنقاش : أضواء على مأساة مسلمي الروهينغا ، مرجع سبق ذكره  2
 . 9 ص  2015، )د،ط( ،سنة   طارق شديد: الروهينغا في ميانمار األقلية األكثر اضطهادا في العالم ، قسم الدراسات العربية 3
  18ص  مرجع سبق ذكره مرصد األزهر بالغات األجنبية: 4
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 العرقيات لكل تمنح أن شريطة لبورما االستقالل بريطانيا منحت م 1948 جانفي 4 وفي   

 احتاللها يحدث،واستمر لم هذا ولكن ذلك، في رغبت إذا سنوات عشر بعد عنها االستقالل
 الجيش تولي بعد سوًءا األمر وازداد، سكانها رغبة دون  المسلمة األغلبية ذات "أراكان" لوالية
 عام وفي،م 1962 عام" نيوين" الجنرال به قام الذي العسكري  االنقالب إثر بورما في الحكم

 مرة األمر وتكرر المجاورة بنغالديشدول  إلى مسلم 300,000 من أكثر تهجير تم م 1978
 من أما ،.بنغالديش إلى أخرى  مرة  مسلم 300,000 حوالي هاجر حيث 1992 عام أخرى 
 فالمسلمة نسلهم بتحديد االستئصال سياسة حقه في فتمارس بورما في المسلمين من بقي

 أعمال  تجددتسنة ، هذا وقد  30سن   قبل والرجل  25ال  سن قبل الزواج منممنوعة 
 مجموعة أقدم عندما البداية وكانت م، 2012 عامضد مسلمي الروهينغا   واالعتداءات العنف

 في يستقلونها كانوا سيارة على هجوم في المسلمين من دعاة   عشرة قتل على الماغ البوذيِّ ين من
ا كان ذلك أن   مبررين العام، نفس من جويلية في أراكان والية جنوب"  تونجو "مدينة  على ردًّ

، امرأة   اغتصاب  عند جثتها وطرحوا بغيًّا، بوذيةً  امرأة اغتالوا البوذيِّ ين بعض أن   والحقيقة بوذي ة 
 غالبية على البوذيِّ ين اعتداءات سلسلة توالت ثم  ، ابقتله المسلمين اتهموا ثم   ومن المساجد أحد
 رجال من بدعم نارية أسلحة خاللها استخدموا والمناطق األحياء مختلف في المسلمين قرى 

رطة، األمن دت حيث والشُّ  سرًّا والبنادق البيضاء باألسلحة البوذيِّ ين أراكان في األمن قوات َزو 
 . 1سالح أي حيازة من المسلمين بحظر قامت بينما

 دينية ( ، وهي منظمة 969تعرض شعب الروهينغا إلى االضطهاد أيضا من قبل حركة)       
 ميانمار ومحاربته، وجعل اإلسالم انتشار وقف إلى تهدف 1999تأسست سنة   بوذية قومية

 مسلمي ضد العنف واستخدام تحريضية، بشن حمالتهذه الحركة   ، تقومللبوذيين قبلة )بورما(
 2 .والثقافية والسياسية واالجتماعية البوذية الدينية الدوافع بتوظيف ميانمار

                                      

 . 18. مرصد األزهر بالغات األجنبية ، ، نفس المرجع السابق ص  1
 .15،ص   طارق شديد  مرجع سبق ذكره: 2
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 للقوة والفيل للشجاعة رمز األسد مثل دينية مدلوالت ذات رموز عن عبارة فهو شعارها أما

 التسعة األولى ترمز ف  969 (الثالثة األرقام دالالت أما للصمود، والثور والحصان للسرعة
 إلى تشير األخرى  9 و ،"دارما " يسمى ما بوذا تعاليم إلى تشير 6 ، و"بوذا"ل خاصة لسمات
 الثالثة الجواهر )الرهبان( ومنه :))بوذا ، الدراما ، وسانغا ( هي "السانغا"ل التسعة السمات
  1المذكورة الدينية المعاني تلك إلى لتشير  969 الثالثة األرقام هذه واستعملت البوذية، للديانة

ورثت هذه الحركة البوذية المتطرفة تاريخ االضطهاد  ضد مسلمي الروهينغا وطردهم إلى ما   
 رهبان وراء الحدود خاصة إذا وجدت مبررات التي تشرع تلك الجرائم وتغطيتها بالقداسة يقوم

بزعم  والمسلمين اإلسالم ضد الكراهية خطاب وبث القومية و ةالديني العصبية بنشر الحركة
 المسلمين عدد تقليل إلى الحركة وتدعو ميانمار، في اإلسالم انتشار ووقف البوذية على الحفاظ

 المسلمة والقرى  والمدارس التاريخية كالمساجد آثارهم محو طريق عن أراكان وتشريدهم من
 ومعابدها البوذية للديانة وقفا ثلثيها وجعل وممتلكاتهم المسلمين أموال مسمياتها ومصادرة وتغيير

الحياة، فيما تستغل  مناحي كل في والتضييق عليهم العنف كل صور واستخدام ورهبانها،
تبرعات التجار مادي ، باإلضافة إلى الدعم الاألموال المنهوبة والمصادرة من المسلمين في 

مة الميانمارية باعتبار أن الدين الرسمي في البالد هو الديانة البوذيين والدعم المباشر من الحكو 
 وموظفيها المعابد مصاريف بند البوذية حيث خصصت لهم ميزانية خاصة بهم  تحت

األمر الذي ساهم في انتشار هذه الحركة وتسلطها وارتكابها لمجازر في حق ،والرهبان
 .2المسلمين
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 المُسلمة األقلية ضد والتهديدات التمييز وتيرت تصاعدت م، 2015 و م 2012 عامي وفي   

 التي "والدين العِّرق  حماية لجنة"قادتها بورما في ُمتطرفة قومية نزعة تنامي مظاهر وبدأت
 دفع في حركةهذه ال نجحت ،"ثا با ما" باسم اختصاًرا البورميون  ويعرفها بوذي، راهب يقودها

 قانون  :"والدين العِّرق  حماية قوانين" باسم معروفة قوانين أربعة وتمرير صياغة إلى الحكومة
ر الذي- السكان عدد من الحدِّ    الديانة، وتغيير البوذيات، النساء زواج وقوانين -مايو في ُمر ِّ

 وتنتهك تمييزية األربعة القوانين تلك أن بالذكر جدير  الو ، أوت في ُمرر الذي- واحدة مرة والزواج
 البوذيات للنساء خاصة لشروطً  يضع المثال، سبيل على البوذيات زواج فقانون  الدينية، الحرية
 غير أفعال على تنص كما .بوذيين غير رجال من – الزواج في يرغبن أو – تزوجن الالتي
 والتعرُّض الزوجية والمُمتلكات األطفال حضانة وخسارة للطالق، كأساس البوذية ضد واضحة
 الذين األطفال عدد من الحد من السلطات تمك ن أنها إلى باإلضافة محتملة جنائية لعقوبات
رقية لجماعات تنتمي التي األسر ُتنجبهم أن يمكن  1بعينها عِّ

مما أسفر في حماية الروهينغيين  األمنقوات  إخفاقبعد  بذلك أعمال العنف ذروتها  بلغ لت 
 والضرب بالقتل اللروهينغ استهدافها ليتطور األمر بعد نسمة  ألف 100ح حولي و نز عن 

 حول تقع التي مخيماتهم وعن عنهم اإلنسانية المساعدات وا عاقة والحرق، الجماعية واالعتقاالت
 وقائع سلسلة من واقعة وهي تونغوب، في مسلمين مسافرين عشرة وذبح أراكان، والية عاصمة
 االروهينغ ضد تحريضية بيانات الحكومية اإلعالم وسائل بث ت وقد ،العنف أعمال اندالع سبقت

 اإلعالم في الكراهية وخطاب التمييز حالة اشتعال من زاد امم األحداث، يخص فيما والمسلمين
 2.البالد أنحاء شتى في اإلنترنتشبكة  وعلى

                                      

، تاريخ االطالع report/2016/country-ttps://www.hrw.org/ar/world- 2013تقرير هيومان رايتس ووتش ،  1

 . 2017،نوفمبر 

 الفلسطينية  الدينية والشئون األوقاف وزارة واإلرشاد، للوعظ العامة اإلدارة بورما، مسلمو )بورما (ميانمار عن مفصل تقرير 2

http://www.palwakf.ps/irshad/ar/index.php?view=79YOcy0nNs3Du69tjVnyyumIu1j 
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أكتوبر  إلىالممتدة  من أوت  سنة الماضية في الفترةالمرة أخرى خالل أعمال العنف  جددتتل 
شارات اإلحصائيات المقدمة أفقد  غت فيها األزمة الروهينغا ذروتها،بلوهي الفترة التي  2017

شخص إثر  30قتل ) 08/2017/  25ففي  إلى خطورة وضع األقلية المسلمة في أركان 
فر  08/2017/ 29  (،و فياندالع موجهات في إقليم أراكان من بينهم أفراد من قوات األمن

، ألف 18ببنغالدش فيما ارتفاع عدد الفارين إلي  إلى ا أالف شخص من الروهينغ5حوالي 
ألف الجيء من األقلية  27حسب منظمة الهجرة الدولية دخل و  08/2017/ 30وخالل  

فيما تم انتشال ،  2017 /31/08ألف علقوا عند الحدود بتاريخ  20المسلمة إلي بنغالدش و
أكدت الحكومة في ميانمار ، فيما حاولتهم عبورهم لنهر نافت ا غرقوا أثناء ممن الروهنيغ 20
أكدت شهادات السكان المحلين  بينمامنزل في إقليم أراكان  200حرق عن  02/09/2017في 

برنامج األغذية هذا وقد أعلن ، مي أراكانلأن الجيش الحكومي هو من قام بحرق قرى مس
ا في مخيمات ألف من الروهنيغ 146 عدات على نحوتوزيع مسا 06/09/2017العالمي في 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الألجيئين  أن  باسمالمتحدثة  ، فيما اكدتبنغالديش
 . 1حتى اآلن  25/08/2017ألف مسلم من الروهينجا وصولوا إلي بنغالديش منذ  164

 ( 2017 إلى 1784. أبرز االنتهاكات والجرائم ضد مسلمي الروهينغا: ) 2. 2    
  من بين االنتهاكات التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا  نذكر ما يلي:       

: فرضت السلطات الميانمارية القيود بكل قوة وشدة على تنقل مسلمي حظر التنقل والسفر .1
الروهينغا في داخل البالد وخارجها، حيث ال تسمح لهم بالتنقل من حدود مخفر إلى أخر 

الهيئة الحكومية المعنية، وهكذا كان إقليم أركان المسلم قد تحول بدون تصريح سابق من 
 2إلى معتقل كبير أو سجن عمومي.
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: تقوم قوات الحكومة الميانمارية البوذية من وقت ألخر المجازر والتعذيب واالعتقال .2

بحمالت قمعية ضد مسلمي الروهينغا في أركان، يقتل خاللها الكثير منهم بدون أي ذنب أو 

جريمة،وتعتقل منهم اآلالف بناءا على تهم باطلة ، وتعرضهم ألشد أنواع العذب 

واإلجراءات التعسفية الإلنسانية ، دون االهتمام بردود أفعال تقارير الهيئات والمنظمات 

الدولية الحقوقية ، التي تثبت أن الحكومة البورمية قد ارتكبت مخالفات اإلنسانية األساسية 

 وميانمار.في إقليم أركان 

: تقوم حكومة ميانمار مصادرة األوقاف واألراضي الزراعية والحجز على مخازن األغذية .3
بفرض ضرائب باهظة على منتجات المسلمين الزراعية، بحيث ال يقدر المسلمون على 
دفعها ، ومن ثم تقوم السلطات بنزع قوتهم و قوت عيشهم االحتياطي وتحتجز األراضي، 

 الروهينغا من المجاعة الدائمةوهكذا يعاني مسلمو 
إلخالل بالتركيبة السكانية في إقليم أركان وتحويل مسلمي  إقامة مستوطنات بوذية جديدة: .4

الروهينغا إلى أقلية، قامت حكومة ميانمار بإسكان مستوطنات بوذية جديدة في كل مكان 
السلطات  وقام هؤالء المستوطنون بتأيد من، على أراضي مسلمي الروهينغا المغتصبة

شرافها على إثارة الفتنة الطائفية  ومارسوا أعمال النهب والسلب في مناطق  البوذية وا 
 الروهينغا 

: تقوم سلطات البوذية بمنع إقامة الحواجز والعراقيل أمام النشاطات التجارية واالقتصادية .5
يطة أيضا، الروهينغيين من جميع أنواع النشاطات التجارية واالقتصادية حتى التجارة البس

" والتي كانت في ناففمعظم سدود توليد الربيان واألسماك التي كانت تقع على مصب نهر "
حوزة الروهينغيين قد تم الحجز واالستيالء عليها بكل قوة وجبروت من قبل الحكومة 

 1 . الميانمارية.
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: كثيرا ما تم إلزام مسلمي الروهينغا على القيام بأعمال األعمال القسرية والنهب واالغتيال .6
قصرا ، بحيث يجبرون على العمل بدون تعويض ولفترة طويلة،وقد قتل منهم الكثيرون على 

 أيدي القوات المسلحة. 
: أصبح هتك األعراض من األمور العادية للسلطات البورمية فرجال انتهاك حرومات النساء .7

لحدودية والمشاغبون يطوفون بيوت الروهينغا ليال ويقومون الجيش والقوات األمن ا
بالعمليات اإلرهابية وانتهاك حرومات النساء بقوة السالح ، كما يقبض على مسلمي 

 الروهينغا الذين يرفعون الشكاوي في المعتقالت إلى اجل غير معلوم .
يم أركان قد تم : كثير من المدارس والمساجد في إقلانتهاك حرومات المقدسات الدينية .8

حراقها،والكثير منها أيضا قد هدم والبعض األخر أغلق وحول إلى حظائر  االعتداء عليها وا 
 للخنازير ، أما الكتب الدينية فيتم إتالفها وحرقها بصفة دائمة

فرضت السلطات الميانمارية القيود على شؤون مسلمي  فرض القيود على الحج واألضاحي: .9
وجه الخصوص يمنع الروهينغيين من أداء فريضة الحج وذبح  الروهينغا الدينية وعلى

 1األضاحي.

                                      

  27طارق شديد، نفس المرجع السابق ، ص  1

 



 داإلطار النظري:                                                      أزمة الروهينغا : مفاهيم وأبعا

 

62 

 

 :  موقف المجتمعات والمنظمات الدولية  .3 .

  :موقف المجتمع الدولي  3.1

 من بين المواقف المسجلة نذكر ما يلي: 

 موقف رئيسة الوزراء الميانمارية " اونغ سان سوتشي": -

في العاصمة رانغون ، تحظى بشعبية  1945-07-10من مواليد  :أونغ سان سوشي    
 الجبرية لإلقامة وخضعت نوبل، جائزة نالت ميانمار، في ديمقراطية سابقة معارضةوهي  كبيرة 

 أونغ ابنة وهي ،ميانمار في للديمقراطية الوطنية الرابطة حاليا تتزعم،لسنوات بلدها في واالعتقال
 علنية كلمة أول ألقت،  1945 عام والذي اغتيل بورما، استقالل بطل بأنه يوصف الذي سان
 يةقالعر  لألحكام ةالخاضع لبلدها انتقالية حكومة بتشكيل فيها طالبت 1988 وتأ في لها

 الوطنية الرابطة حزب بتأسيس آخرون  ومعارضون  بادرت ثم حرة، انتخابات بإجراء مطالبة
 العسكرية الحكومة لكن تعددية، بانتخابات كبيرا فوزا 1990 ماي في حقق حزبها، للديمقراطية

مستشارة الدولة ،وهو منصب يوازي رئيسة الوزراء  2016، أصبحت عام بها االعتراف رفضت
توجه إيديولوجي قومي وطني، حيث جعلت من تحرير بالدها من قبضة العسكر هدفها  تبنت

قفها بسبب صمتها ومواتزايدت المطالبات لسحب جائزة نوبل لسالم  2017في عام و ، 1الرئيسي
 2.االروهينغ مسلمومن المجازر والتطهير العرقي الذي يتعرض له 
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مدعية أن ما يحدث لألقلية المسلمة ، هاتحضي قضية الروهينغا بموقف حازم من حيث لم    
نها  تعمل من اجل المصالحة وا عادة االستقرار إلقليم  ليس باضطهاد وال تطهير عرقي، وا 
أركان،وأنها ستقوم بمحاسبة جميع اإلطراف التي تساهم في تأجيج الوضع في والية راخين مهما 

اثة ،فيما وصف كانت صفتهم أو دينهم ،وسط ترحيب دبلوماسي غربي، ومسؤولي اإلغ
  1 .تصريح )اونغ سان سوكي( باالكذيب الروهينغين الفارين إلى بنغالدش 

 موقف دول الجوار :  -
 : موقف حكومة بنغالدش .أ

إن التوتر الذي يدور حول مسلمي الروهينغا ال يعد وضعا جديدا في هذا الجزء من العالم       
فهروب الالجئين إلى المنطقة التي أصبحت تسمى بنغالدش خالل أربع فترات رئيسة وهي: ) 

- 2016-2012م ، وسنوات 20م، خالل أعوام من القرن 19م، أوائل القرن 18أواخر القرن 
ة بنغالدش أنها تعاني حاليا عبء موجات  هجرة متكرر من الروهينغيين، (،تقول حكوم2017

ألف الجئ غير شرعي، هذا وقد خصصت بنغالدش  400حيث أنها تستضيف حاليا أكثر من 
جزيرة اسمها" تنجار تشار" في خليج البنغال الستقبال الالجئين إلى أن تيم حل األزمة،وقد 

بنغالدش حكومتها بعد أخر موجة عنف في ميانمار  دعت الشيخة حسينة رئيسة الوزراء في
 . 2للنظر إلى أزمة الروهينغا من منظور إنساني

هذا وقد استدعت بنغالدش سفير ميانمار لمواجهة هذه اإلبادة ، وهو األمر الذي استنكرته      
  3رئيسة الوزراء البورمية الحائزة على جائزة نوبل لسالم.

                                      

تاريخ االطالع   mk.tv.. تقرير عمر شماللي، زعيمة ميانمار تنفي نهج سياسة التطهير العرقي ضد مسلمي الروهينغا، قناة   1

24/10/2017  
تاريخ االطالع األربعاء  6، ص  03/09/2017. الروهينغا لماذا الهروب والى أين:  باب السياسة،جريدة العرب، األحد  2

 . 19:25الساعة /1/11/2017
 . 14:24الساعة  /24/10/2017تقرير نعيمة نويوات: ، األخبار، التلفزيون الجزائري، تاريخ االطالع  3
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 موقف دولة باكستان: ب . 

 بما يحدث للتنديد اإلنسان حقوق  نشطاء من المئات خروج عن أنباء وردت فقد باكستان أما  
 دوالر مليون  5بقيمة  غذائية مساعدات بتقديم شريف" "نواز الوزراء رئيس قرر كما ميانمار، في

 .الروهينغا مسلمي للتضامن مع يوًما يونيو 12 يوم وأعلنت العالمي، األغذية صندوق  بواسطة
نما بالشجب والتنديد، تكتف فلم باكستان في اإلسالمية الجماعات عن أما  المتحدث أعلن وا 

 إشهار على يحثون  باكستان أن مسلحي إحسان" هللا المحظورة"إحسان األحرار جماعة باسم
 .1الالزم والتدريب سيمدونهم باألسلحة وأنهم ميانمار، في الحرب وا عالن السيوف
 

 موقف جمهورية الهند : ت . 
 بهذه القضية، المسلمة وغير المسلمة المدني المجتمع مؤسسات اهتمت فقد الهند عن أما    
 مدينة قاسمي"  بزيارة الرحمن عطاء بقيادة"مفتي اإلسالمي الهند عموم مجلس من وفد   وقام
 عدد يقيمحيث  جيت"،"تركمان  بمنطقة المقيمة الروهينغا ألسرى  معونات وأوصلوا جره" "على
 أنهمأكد الوفد للرهنغيين المقيمين  وقد أباد"، وفريد أباد، حيدر" مثل مناطق عدة في منهم كبير

 في المسلمين يعملون  هؤالء معظم ألن المدارس؛ في ألبنائهم التعليم سبل توفير على سيعملون 
    2.أيضا منهم القادمة األجيال مستقبل على سيؤثر مما والنظافة؛ البناء أعمال
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 .. 32نفس المرجع، ص  2
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 :موقف الجزائر -
إزاء أعمال العنف المرتكب ضد مسلمي الكبير عبرت الجزائر في بيان لها عن انشغالها   

ي الروهينغا ، و دعت على لسان ناطقها الرسمي باسم الحكومة الخارجية عبد العزيز بن عل
تسليط الضوء على اعمل العنف،وحماية مسلمي الروهينغا داعية شريف حكومة ميانمار إلى 

بذلك المجتمع الدول لتحرك في إطار مجلس األمن ومحافظة الالجئين لتحرك في إطار مجلس 
 1األمن ومحافظة الالجئين.

 موقف الدول الكبرى: 

قال رئيس منظمة التضامن لحقوق الروهينغا سليم هللا عبد الرحمان أن المجتمع الدولي      
غير مخلص في تعامله مع قضية الروهينغا ، وما يتعرض له مسلمو ميانمار من انتهاكات 
يقف ورآها الجيش التابع للحكومة ، وأضاف أن المجتمع الدولي في ظاهره يمارس ضغوطات 

يتعاون معها  األصلمار لوقف ممارستها ضد مسلمي الروهينغا، لكنه في على الحكومة في ميان
وأشار إلى أن الدول الكبرى والمجتمع الدولي منذ بدء أزمة الروهينغا اكتفيا بإصدار بيانات 
استنكار واقتصرت موقفها على الشجب والتنديد ، مؤكد أن ذلك ال يكفي والبد من اتخاذ مزيد 

ف االنتهاكات ضد األقلية المسلمة في أركان ، واعتبر أن اتخاذ الدول من الخطوات الفعلية لوق
الغربية خطوات فعلية وحقيقية بالتنسيق مع دول الجوار الفاعلة )إلقليم أركان( بالضغط على 

نه وقف عمليات القتل والتهجير التي يتعرض لها المسلمين هناك أالحكومة الميانمارية من ش
 2 .لرحمان أن المجتمع الدولي ال يؤدي دوره في حماية المسلمينكما أكد سليم هللا عبد ا

                                      

-24مجلس األمن لتحرك إلنقاذ مسلمي الروهينغا، موقع الشروق ، تاريخ االطالع تقرير رياض بوزينة : الجزائر تدعو .  1

 . 15:02، الساعة 10-1017
احمد علي حسن : المجتمع الدولي يكتفي بالتنديد واالستنكار حول المجازر في أركان، الخليج اونالين ،  2

http//klj.onl./1dzzqb 25/12/2017تاريخ االطالع  ، 09/09/2017ظهر على الموقع االلكتروني بتاريخ    
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خاصة دول العالم اإلسالمي تجاه ما حدث في ميانمار لفتا النظر إلى أن منظمة التضامن مع  
حقوق الروهينغا قدمت مذكرة المين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي من اجل اتخاذ خطوات 
عاجلة إلنقاذ المسلمين بالتنسيق مع المنظمات األخرى إال أن ردود األفعال الدولية لم تشهد أي 

وة لوقف االنتهاكات ضد الروهينغا سوى تلك المتعلقة بالمساعدات االغاثية من بعض خط
  1الدول.

ورغم أن المنظمات الدولية كشفت تورط حكومة ميانمار في العديد من الجرائم العرقية لم       
من  تمنع الرئيس األمريكي السابق براك اوباما من زيارة ميانمار وفتح التعاون معها في العديد

المجاالت واكتفى بطلب منح األقلية المسلمة في ميانمار حقوقهم خالل خطاب ألقاه ،كما قامت 
 ألوم بفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات األمريكية لتسهيل التعاون مع ميانمار ورفع
سقاط جميع ديونها والسماح لشركات بالتبادل التجاري واالستثمار في ميانمار  الحظر عليها وا 

 2واالنفتاح عليها وهو ما اعتبره المحللون مكافأة لميانمار عل جرائمها ضد مسلمي الروهينغا .

                                      

 نفس المرجع السابق.احمد علي حسن :  1
 . 40-39،ص  مرجع سبق ذكره،  األجنبيةباللغات  األزهر.مرصد  2
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 موقف المنظمات الدولية من أزمة الروهينغا .  3.2
 يلي  من بين المنظمات الدولية التي نشرت تقارير حول أزمة الروهينغا نذكر ما 

 موقف  منظمة األمم المتحدة : -
المنظمة الدولية تتلقى تقارير يومية  ق اإلنسان التابع لألمم المتحدة أنقال مكتب حقو     

ن المحققين المستقلين محظورون من التحقيق في اعن حاالت قتل واغتصاب في ميانمار، و 
وقال زيد بن رعد مفوض حقوق اإلنسان السامي في األمم المتحدة في بيان إن ،األمر

اتبعت أسلوبا "حكومة ميانمار برئاسة أونغ سان سوتشي الحاصلة على جائزة نوبل للسالم 
 ."قصير النظر وغير مجد للتعامل مع األمر، مما ينذر بتأثيرات خطيرة على المنطقة

نفي حكومة ميانمار االتهامات وعدم سماحها بدخول مراقبين مستقلين إلى شمال  مؤكدا أن 
 فيه إهانة كبيرة للضحايا وتنصل من التزامات الحكومة بمبادئ القانون الدولي أركانإقليم 

الت المتحدثة باسم مفوضية حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة رافينا شمدساني إن وق
،  مكتب المفوضية قدم طلبا رسميا للدخول إلى المنطقة لكنه لم يحصل على تصريح بذلك

 1000وقد وصل الجئون من المنطقة إلى بنغالدش وتحدثوا عن حرق منازل واستهداف 
صابة أطفال ونساء بصدمات عصبية، كما قال عائالت  أفرادشهدوا مقتل  شخص مدني وا 

لم تستطع الوكالة  أن،المتحدة لألممإيدريان إدواردز المتحدث باسم وكالة الالجئين التابعة 
اتهمت األمم المتحدة قوات األمن في هذا وقد 1،لالنتهاكاتالتأكد من روايات الالجئين 

وردت هذه االتهامات في تقرير ، وقد اإلنسانميانمار بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق 
 200ثر من انطوى على أدلة قوية جمعتها األمم المتحدة بناء على مقابالت أجرتها مع أك

 .2ا فروا من ميانمار إلى بنغالديشالجئ من أقلية الروهينغ

                                      
1  bbc  ظهر 16،متحدة تقول إنها تتلقى تقارير يومية عن تعرض األقلية المسلمة للقتل واالغتصاب في ميانمار عربية:ألمم

، تاريخ االطالع   2016-12-،بتاريخ arbic /word  www.bbc.com/-3833990على الموقع االلكتروني 
 . صباحا. 10:00،  7/2/2018
2 Bbc  :نفس المرجع السابق  ،اغعمليات قتل جماعي لمسلمي الروهيناألمم المتحدة تتهم سلطات ميانمار بتنفيذ عربية 

http://www.bbc.com/
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قتلت عندما حاولت حماية أمها سنوات  5وصفت أم كيف أن ابنتها البالغة من العمر حيث  
وفي ،إن "رجال استل سكينا طويال وذبحها بقطع رقبتها :قالت ، من التعرض لالغتصاب

أشهر قتل عندما اغتصب خمسة  8حالة أخرى، ذكرت التقارير أن رضيعا يبلغ من العمر 
ألف من  65وأشارت التقديرات إلى أن نحو ، من قوات األمن أمه تحت تهديد السالح

 .2017ر إلى بنغالديش منذ اندالع العنف في شهر أكتوبرا فروا من ميانماغمسلمي الروهين
، وتقول الحكومة في ميانمار إنها تتعامل بجدية مع االتهامات من جانب األمم المتحدة
، وبحسب مفوض حقوق اإلنسان بالمنظمة الدولية، فإن السلطات وعدة بالتحقيق في المزاعم

امرأة  52العائلة قتل. وقالت  ضاءأعوقال نحو نصف من أجريت معهم المقابالت إن أحد 
عنف الجنسي من قبل أفراد في قوات امرأة إنهن تعرضن لالغتصاب أو ال 101من مجموع 

وبحسب ما ذكره في تلك المقابالت، فإن عناصر من قوات األمن أو الجيش أحرقوا األمن 
 .اغالروهينمئات من المنازل، والمدارس، واألسواق، والمحالت، والمساجد التي تعود إلى 

وذكر التقرير أن عدة شهادات أكدت أن الجيش تعمد إضرام النيران في منازل كان سكانها 
ا على الدخول إلى غنوفي حاالت أخرى قال التقرير إن الجيش أرغم أفراد الروهي،بداخلها

لعديد من الضحايا الذين تعرضوا للضرب أو االغتصاب إن حيث أكد ا .منازل تحترق 
األفعال قالوا لهم "ماذا يمكن أن يقوم هللا من أجلكم؟ انظروا ما يمكن أن نقوم به مرتكبي هذه 

وقال المفوض السامي لحقوق اإلنسان، زيد رعد الحسين، "القسوة التي تعرض لها "نحن؟
ما الكراهية التي تدفع رجاال لطعن رضيع يبكي من أجل حليب  ،ا ال تطاقغأطفال الروهين

ث المجتمع الدولي بكل ما أوتي من قوة لالنضمام إلي في حث قيادة وأضاف قائال "أح "أمه؟
 ."1ميانمار على وضع حد لهذه العمليات التي يقوم بها الجيش

 

                                      
1  Bbc المرجع .. نفس ،عربية 
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 :الروهينغا بشأن المتحدة األمم وقرارات مواقف أبرز
على قرار يحث حكومة ميانمار على منح  2014وافقت األمم المتحدة أواخر العام  .1

 .للروهينغاالمساواة 
قالت المنظمة األممية إن  2014و 2013في تقرير عن الحريات الدينية لعامي  .2

 .المسلمين في أراكان وخصوصا الروهينغا يواجهون تمييزا دينيا وتعليميا واجتماعيا
ترأس األمين العام األسبق لألمم المتحدة كوفي أنان لجنة استشارية  2016في العام  .3

غ سان سو تشي لتقصي الحقائق بشأن في ميانمار أونعينتها مستشارة الدولة 
 .االنتهاكات في حق مسلمي الروهينغا

، ولكن منظمات حقوقية 2017 أوتسلم كوفي أنان تقريره إلى حكومة ميانمار في  .4
كما أن  .التطهير العرقي اعتبرت أن التقرير ال يعكس حجم االنتهاكات، ولم يشر إلى

 .الروهينغا يريدون تحقيقا دوليا ال لجنة استشارية تعينها الحكومة
اتهم قوات األمن في ميانمار  2017صدر تقرير آخر للمنظمة الدولية بداية العام   .5

ب أعمال قتل واغتصاب جماعي في حق الروهينغا، ووصفت ذلك بأنه بارتكا
 .عرقيوربما تصنف كتطهير  جرائم ضد اإلنسانية انتهاكات قد تصل حد

بشأن  بريطانيا أخفق مجلس األمن الدولي في تمرير بيان صاغته 2017في مارس  .6
 .أعمال العنف التي تستهدف الروهينغا

التابع لألمم المتحدة إنه سيشكل لجنة مجلس حقوق اإلنسان  شهر ذاته قالفي ال .7
أممية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن االنتهاكات، ولكن ميانمار رفضت أي تحقيق 

 .1دولي في هذا الشأن

                                      
 المكرمة، مكة بتوقيت 13:36 ، 9/9/2017 تحديث آخر ،الروهينغا بشأن المتحدة األمم وقرارات مواقف أبرز الجزيرة:  1

  صباحا 10:05، 7/2/2018 االطالع تاريخ

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/b89daa71-f6bc-4912-9fd8-6524246508af
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/c8a87098-8728-40b9-89ea-28b27fed07e2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/00084094-be87-45a5-ae47-daa4f31d0d94
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 :اإلسالميتقرير منظمة التعاون  -
الجمعية العامة  مشروع قرار إلى لجنة حقوق اإلنسان في اإلسالمي التعاون منظمة  قدمت    

التي  ،المسلمة الروهينغا يندد باالنتهاكات التي ترتكبها قوات ميانمار ضد أقلية لألمم المتحدة
غير -ويعبر مشروع القرار ،المجاورة بنغالديش يواصل اآلالف منها الفرار بشكل جماعي إلى

الشديد إزاء  القلق" األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي عن 57المدعوم من الدول الـ -الملزم
وجرى تقديم مشروع القرار من قبل الدول اإلسالمية في ،العنف واللجوء غير المتوازن إلى العنف

الدولي يطالب سلطات ميانمار  مجلس األمن طانيا وفرنسا بمشروع قرار فيتقدمت بري حين
والسماح بوصول المساعدات  ، أراكان في واليةالمسلمة بوقف حملتها العسكرية على األقلية 

معارضة الصين  ورجح دبلوماسيون أن ، مناطقهم إلى اإلنسانية دون عراقيل، وعودة الالجئين
إلى جانب حكومة  ها فو قو  دليل علىالبريطاني الفرنسي في مجلس األمن،  مشروع القرار 

األمم  لدى اإلسالميالتعاون  لمنظمة  المراقبة الدائمة التابعة بعثة هذا وعقدت ،ميانمار
 .1ميانمار المسلمة في الروهينغا أوضاع أقلية،لمناقشة  نيويورك في اجتماعا طارئا المتحدة

إن المجموعة استمعت إلى إحاطات إعالمية لها وقالت منظمة التعاون االسالمي في بيان   
عن تطورات أزمة الروهينغا من مختِلف المصادر، والحالة على أرض الواقع، والتقارير المتعلقة 
بالحرمان من حقوق اإلنسان األساسية، واالعتقاالت التعسفية والمعاملة غير اإلنسانية للروهينغا 

حراق القرى وتشريد أكثر في مخيمات االعتقال، وعدم وصول المساعدات ا إلنسانية، وا 
القوات المسلحة في  ، داعيتا 2017 ثالثين ألفا من الروهينغا منذ التاسع من أكتوبر  من

مستقل في  فعليإجراء تحقيق بقيام الحكومة هناك  ولسيادة القانون، متثال إلى االميانمار 
  2أعمال العنف المبلغ عنها

                                      

 14:01  السررررا ة  2/11/2017باالنتهاكررررا  لرررر  الروهينغررررا  أ ررررر   رررر ي  الجزيرررررش: م ررررروس مرررررار   رررر م  ينرررر د  1

 صباحا . 10:00  السا ة  7/2/2018بتوميت مكة المكرمة    اريخ االط س 
  السرررررا ة  18/12/2016الروهينغرررررا  أ رررررر   ررررر ي   أزمرررررةالجزيررررررش : منظمرررررة التعررررراوط اال ررررر م   ب ررررر    رررررورا   2

 صباحا   10:10 السا ة  7/2/2018ط س بتوميت مكة المكرمة   اريخ اال 18:31
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استضافتها االجتماع االستثنائي لمجلس وزراء  ماليزيا ثلورحب أعضاء المجموعة بإعالن مم
، كما دعا األعضاء الخارجية لمناقشة أعمال العنف المستمرة ضد أقلية الروهينغا المسلمة

علما بهذا  جنيف المقرر الخاص لألمم المتحدة يانغي لي إلى إحاطة مجموعة المنظمة في
التابع لألمم المتحدة إلى النظر في اعتماد مشروع قرار  مجلس حقوق اإلنسان الشأن، ودعوة

ة المنظمة إلى اتخاذ خطوات كما دعا أعضاء مجموع، بشأن حالة حقوق اإلنسان في ميانمار
اتخاذها لحث حكومة ميانمار على ضمان السماح  المجتمع الدوليو  جادة يتعين على المنظمة

اعدات اإلنسانية إلى والية راكان، والعمل على معالجة األسباب الجذرية للعنف، بوصول المس
وتوسيع دائرة الحوار بين الطوائف بما يكفل للسكان الروهينغا النازحين العودة إلى ديارهم بأمان 

  .1وكرامة
للقاء  بميانمار  كانأرا إرسال وفد رفيع المستوى إلى والية منظمة التعاون اإلسالمي قررتكما 

جاء ذلك في البيان الختامي المتضررة من العنف، الروهينغا ن وأبناء أقليةالحكوميي المسئولين
لبحث قضية  كواال لمبور مة الماليزيةالمنظمة في العاص لالجتماع الذي عقده وزراء خارجية

ويضم الوفد األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي وفريق االتصال المسلمين الروهينغا، 
ودعت المنظمة أعضاءها إلى ضم جهودهم ،الوزاري المعني بمتابعة مشكلة أقلية الروهينغا

القيود عن حرية التنقل في والية أراكان والتعجيل  من أجل رفع جميع المجتمع الدولي لمساعي
وحثت المنظمة حكومة ميانمار على سانية للتخفيف من محنة الروهينغا، بتقديم المساعدة اإلن

اتخاذ تدابير فعالة لمنع تكرار مثل تلك األعمال واالنتهاكات وتطبيق حكم القانون وتوفير األمن 
والتنقل دونما خوف أو اضطهاد على أسس دينية أو للجميع، وصون حقوق كل فرد في العيش 

 .2عرقية
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والعدول  كما حث البيان حكومة ميانمار على القضاء على األسباب الجذرية الكامنة وراء األزمة
وحذر ، عن تجريد أقلية الروهينغا المسلمة من حق المواطنة، وهو ما يحرمهم من العمل والتملك

تطرفة إلى أوساط المجتمع الروهينغي في حال لم تعالج البيان من إمكانية تسلل عناصر م
 ودعت منظمة التعاون اإلسالمي ، محنتهم واألسباب الجذرية التي تقف وراءها

وأشار البيان إلى أن  والنازحين الروهينغيين وضمان سالمتهم وكرامتهم. لالجئين المستدامة
بعض الدول تواجه تحديات مالية واجتماعية بسبب استضافتها لالجئين الروهينغيين، داعيا 
األعضاء إلى مساعدة هذه الدول وفق مبادئ تقاسم األعباء والمسؤولية المشتركة، وانسجاما مع 

 .1ح التضامن اإلسالميرو 
إلى مخيم الالجئين في منطقة  وفد المنظمة اإلسالمية وخالل الزيارات الميدانية التي قام بها 

كوكس بازار، أطلع نائب مفوض المنطقة أعضاء الوفد المشترك على الوضع اإلنساني داخل 
مخيما  12ذكر نائب المفوض أن هناك ما مجموعه   حيث المخيم وما ينقصه من احتياجات

وأعرب ،كيلومترا 217في نفس المكان تنتشر على طول الحدود مع ميانمار التي تمتد لمسافة 
نائب المفوض عن أسفه من أن تدفق الالجئين ال يزال يتصاعد وأن الناس يحاولون الفرار بحثا 

أجل  حكومة بنغالديش تناضل منعن سالمتهم وعن ظروف أفضل للعيش، وأشار إلى أن 
وأوضح نائب مفوض ،واحد حتى تسهل إدارة شؤونهم ومتابعتهمجمع كل الالجئين في مخيم 

منطقة كوكس بازار أنه على الرغم من جميع الجهود التي تبذلها حكومة بنغالديش والوكاالت 
قديم مزيد من المانحة من أجل توفير الرعاية لالجئين، فما تزال هناك حاجة للتحسين ولت

 .2 اإليواء والغذاء والصرف الصحي والصحةخصوصا في مجاالت المساعدة 
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واضحا  وبدا  حقوق المواطنة الكاملة  منحوا إذا  يرغب في العودة إلى ميانمار إال ومعظمهم ال
وحثت  ،حالة الرضا وسط منظمات اإلغاثة اإلنسانية تجاه ما تقدمه حكومة بنغالديش لالجئين

المعنية بالعمل اإلنساني منظمة التعاون اإلسالمي ودولها األعضاء على تقديم مزيد األطراف 
من الدعم في مختلف األشكال وذلك بغية التخفيف من معاناة أولئك الذين تركوا وطنهم دون أن 

زيارة مخيمات ب ، كما قام وفد المنظمة يحملوا معهم سوى ذكريات مؤلمة للغاية وصدمات نفسية
والسلطات المسؤولة عن تسيير شؤون الضحايا كالي" حيث أجرى اتصاالت مباشرة مع بالو "

المخيم وكذلك مع موظفي مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ومكتب تنسيق الشؤون 
وبنغالديش، ة، وهي منطقة محايدة بين ميانمار الحدودي "تومرو"كما زار الوفد منطقة ، اإلنسانية

ا من غمسؤول عن هذه المنطقة المآسي التي يواجهها الجئو الروهينحيث وصف الضابط ال
معاناة مع األسالك الشائكة واأللغام قبل أن يعبروا المنطقة شديدة الحراسة مع أطفالهم وفي 

 الجهود  المبذولة من طرف  إلى أشار، كما بعض األحيان مع كامل أفراد أسرهم
الغذائية والمرافق الصحية وتسجيل البيانات الحيوية  بنغالديش لتوفير المأوى والغذاء والمواد 

لالجئين، وذلك من مواردها المالية الخاصة بشكل منفرد على الرغم من الوعود التي قدمت 
ومع ذلك فقد الحظ الوفد أن ،2017خالل المؤتمر الدولي للمانحين في جنيف في أكتوبر 

ث يمكن أن تصل إلى حد االنهيار ابتداء األمور ال يمكن أن تستمر على ما هي عليه حاليا حي
من شهر فبراير أو مارس المقبلين عندما تبدأ الموارد المالية في التضاؤل أو خالل موسم 
الفيضانات حيث ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتعزيز المرافق المتوفرة في 

وخلص الوفد  ،ل عبر المياهالمخيمات وذلك نتيجة لألمطار الغزيرة وانتشار األمراض التي تنتق
ة المسلوبة من في ختام الزيارة  إلى أنه، ما لم تقم حكومة ميانمار بإعادة حقوق المواطن

يكون التقدم المحرز ضئيال على الرغم من أن المسؤولين في ميانمار قد  سوفالروهينغا إليهم، 
 1ألف الجئ 100وعدوا بإعادة الدفعة األولى من الروهينغا وقوامها 
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 تقرير منظمة هيومن رايس ووتش:  -

أحرق  ميانمار الجيش في الحقوقية الدولية أن ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"   
في  المسلمة الروهينغا على األقل، يمتلكها أفراد من أقلية منزل 1500
أن   المنظمة فيمدير شؤون آسيا  "براد آدمز"وأوضح   يمزقها الصراع، التي أراكان والية

األقمار االصطناعية إلى جانب مقابالت مع شهود عيان أشارت  "الصور التي التقطتها
ت من الجيش أضرمت النار في تلك المنازل وأضاف آدمز أن جميع أن قوا بوضوح إلى

أمنية، كما أن طبيعة األحداث  الحرائق نفذت في مناطق أجرت فيها قوات الجيش عمليات
األقمار  إن الصور الجديدة التي التقطتها وقالت المنظمة توحي بمسؤولية الحكومة عنها،

حاالت، بعد أن تردد  ني في القرى في ثالثاالصطناعية أظهرت وجود "تدمير ممنهج للمبا
يوحي أن إضرام الحرائق كان ردا  أن القوات الحكومية تعرضت لهجوم في المنطقة، مما

الحقوقية  ، وتعد هذه هي المرة الثالثة في غضون شهر التي تحذر فيها هذه المنظمةانتقاميا
أن الحكومة زعمت في وقت من استخدام إضرام الحرائق بمنطقة الصراع في أراكان، علما ب

حصول على معونات الذين أحرقوا منازلهم بهدف ال سابق أن األفراد المقيمين في المنطقة هم
أن تعرضت نقطتان على  في أكتوبر الماضي بعد قوات الجيش والية أراكان حاصرةكم دولية

الشرطة، وألقت الحكومة بمسؤولية الهجوم  الحدود للهجوم مما أسفر عن مقتل تسعة من أفراد
  .1مع إرهابيين دوليين حسب زعمها على جماعات مسلمة ترتبط بعالقات
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ة ميانمار السماح بإجراء تحقيقات في هذا وقد طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ، حكوم
الروهينغا وتعرض المسلمي  حرائق على األقل في والية اراكان ، 10مالبسات نشوب 

النتهاكات كما طالبتها بالتحقيق في األحداث واالنتهاكات المنافية لحقوق اإلنسان في 
 1المنطقة 

صور  أنالغير حكومية  ةاألمريكيالتقرير الصادر عن المنظمة الحقوقية في  وقالت     
كان فور تعرض قسم افي ار  األقلحرائق على  10التقطتها أقمار صناعية أظهرت نشوب 

التي وردت مناطق نشوب الحرائق تتوافق مع االدعاءات  أنالتقرير  وأكدالشرطة لهجمات 
حول قرى مع سكانها ، هذا ويرتكب الجيش انتهاكات جسيمة في اركان من  إعالمفي وسائل 

 خالل استخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهينغا ، جاءت هذه الهجمات بعد يومين من
عنف ضد  أعمالتسليم كوفي عنان لكومة ميامنار تقريرا نهائيا حول تقصي الحقائق في 

تكون الحرائق مسببة  أنس ووتش عن مخاوفها هيومن راي أعربتمسلمي الروهينغا، وقد 
من المعلن عنها ، وشددت المنظمة على انه من  أكثرعددها وحجمها أن يكون فضال عن 

النار التي استهدفت مسلمي  إضرامالت اح فيكبير الالتشابه  أكدت أنها إالالصعب المذكورة 
يران الهجمات التي ، واعتبر التقر  2016-2012الروهينغا على نطاق واسع بين عامي 

داعيتا  إنسانتستخدم ذريعة الرتكاب انتهاكات لحقوق  أنيمكن ال  األمنقوات  تستهدف
      2الروهينغا  أقليةبحق  انتهاكاتهاوقف  إلى الحكومة

                                      

طالع اال تاريخ،  31/08/2017.نوف القبيسي ، رايس ووتش تطالب ميانمار بوقف االنتهاكات بحق مسلمي الروهينغا، 1

 صباحا ، موقع  الخليج الجديد.   11:00،  7/2/2018

 .نفس المرجع .:  2



 أزمة الروهينغا: مفاهيم وأبعاد                                            اإلطار النظري:            

 

76 

 

دعت هيومن رايتس ووتش مجلس األمن إلى فرض عاجل للعقوبات، مع من جهة أخرى    
روس مدير الشؤون القانونية والسياسية في هيومن وقال جيمس ،حظر تسلح جيش ميانمار

وأضاف أّن المذابح ،رايتس ووتش، أّن جيش ميانمار طرد المسلمين بوحشية من والية راخين
التي يتعرض لها المزارعون والحرائق المتعمدة التي تطرد الناس من منازلهم، كلها جرائم ضد 

تحليل صور التقطتها أقمار صناعية، أظهر وأكدت المنظمة أن تقريرها المدعوم ب، اإلنسانية
هيومن رايتس “وطالبت المنظمة الحقوقية ، جرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل واغتصاب

 1،ساعة، قادة العالم بمعاقبة جيش ميانمار 96، قبل ”ووتش

ألف من مسلمي الروهينغا إلى  400واتهمت المنظمة عسكر ميانمار بدفع أكثر من    
اعتبرت هيومن رايتس أزمة مسلمي بورما من بين كما ، حملة تطهير عرقية منظمة الفرار في

حالة  إلىبنغالدش  إلىوتحولت الهجرة الواسعة لالجئي الروهينغا إلحاحا،  القضايا أكثر
وطالبت منظمة هيومن رايتس ، مساعدتهم اإلغاثةمع محاولة مجموعات  إنسانيةطوارئ 
كما حثت حكومات العالم على فرض عقوبات ضّد جيش ، للنازحينالعودة اآلمنة بووتش  

وانتهت هيومن رايتس إلى المطالبة ، المرتكبة ضّد األقلية المسلمة الفظائعميانمار بسبب 
بفرض حظر على تسلح جيش ميانمار إلنهاء حملة التطهير العرقي التي يرتكبها بحق 

 .2مسلمي الروهينغا
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 أكدتمبادئ لحماية  مسلمي الروهينغا  10ن رايس ووتش منظمة هيوم هذا وقد أصدرت  
إنهاء عملياتها والضغط عليها من اجل   في وجه ميانمار قادة العالم  وقوف علىفيها 

منع الفظائع في المستقبل، وتهيئة الظروف الالزمة للروهينغا الختيار العودة إلى لالمسيئة، 
، مدير قسم حقوق الالجئين في هيومن رايتس ووتش: بيل فريليك قال، ديارهم بأمان وكرامة

على القادة في قمتي أبيك ،أزمة الروهينغا ذات أبعاد كبيرة ويجب معالجتها بأقصى سرعةأن "
 :الروهينغا على رأس جدول أعمالهم"وآسيان المقبلتين وضع حقوق 

"المبادئ العشرة" إلى توجيه الحكومات والوكاالت اإلنسانية أثناء تعاملها مع تهدف  .1
تشمل المبادئ دعوة عاجلة إلى الحكومات المانحة لتقديم  و أزمة الجئي الروهينغا

دعم سخي لتلبية االحتياجات اإلنسانية لالجئي الروهينغا في بنغالديش والنازحين 
 في بورماداخليا من جميع العرقيات المتبقية 

على الحكومة البنغالية أن تبقي حدودها مفتوحة لطالبي اللجوء، وأال تجبرهم على  .2
العودة، مع احترام مبدأ عدم الرد، الذي يحظر عودة الالجئين إلى أماكن يتعرضون 
فيها لالضطهاد أو يواجهون خطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو 

 .المهينة
يتس ووتش إن مخيمات الالجئين في بنغالديش ليست حال مستداما. قالت هيومن را .3

على الحكومة البنغالية وشركائها في المجال اإلنساني أن يعتبروا مخيمات الالجئين 
حال مؤقتا خالل هذه األزمة، وأن ينقلوا الالجئين بأقرب وقت ممكن إلى مساكن 

 .1كريمتسمح لهم بحرية الحركة مع تعزيز االكتفاء الذاتي ال
                                      

1 Bbc   7  يمبادئ لحماية الالجئين :ظهر على الموقع اإللكترون 10عربية: ازمة الروهينغا/arbic  www.bbc.com

/word -3833990 /صباحا.11:00،  7/2/2018صباحا تاريخ االطالع  12:00،  11/2017بتايخ  

https://www.hrw.org/about/people/bill-frelick
http://www.bbc.com/
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والذي قال  تبني بنغالديش مخيما كبيرا لالجئين في منطقة كوكس بازار، .4
قد  كة. كانت السلطات البنغاليةإنهم يخططون لتطويقه بأسالك شائ المسؤولون 

نقل الجئي الروهينغا من منطقة كوكس بازار إلى جزيرة ثينغار  اقترحت مسبقا
شدة للفيضانات. شار، وهي جزيرة ساحلية غير مأهولة وغير متطورة ومعرضة ب

من شأن أي من هذين الوضعين أن يحرم الالجئين من حقوقهم في حرية التنقل 
وسبل العيش والغذاء والتعليم، مما يشكل انتهاكا اللتزامات بنغالديش بموجب 

 .القانون الدولي لحقوق اإلنسان
ت قال فريليك "إن الحكومة البنغالية تجاوبت بسخاء مع األزمة الحالية، حيث أبق .5

حدودها مفتوحة أمام الروهينغا الفارين من بورما. لكن ثمة حاجة إلى مراقبة دقيقة 
لضمان إبقاء بنغالديش حدودها مفتوحة أمام طالبي اللجوء واحترام حقوق الالجئين 

 في التعليم والصحة والعمل
الحكومة البورمية إلى أن على الروهينغا الذين يرغبون في العودة إلى بورما  أشارت .6

قالت هيومن رايتس ووتش إن مخيمات  ،أن يعيشوا في مخيمات للنازحين داخليا
يحق لالجئين  ،النازحين و"المناطق اآلمنة" في بورما ليست حال مقبوال للعائدين

والنازحين داخليا ممن حرموا بصورة تعسفية أو غير قانونية من منازلهم السابقة، أو 
هم أو أراضيهم، أو ممتلكاتهم، أو أماكن إقامتهم المعتادة، العودة إلى مكان إقامت

 1".مكان من اختيارهم والحصول على ممتلكاتهم 

 
                                      

1 bbc  . عربية: نفس المرجع السابق  

http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2017/10/30/government-to-set-up-barber-wire-fences-around-11-rohingya-camps/
http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2017/10/30/government-to-set-up-barber-wire-fences-around-11-rohingya-camps/
https://www.hrw.org/news/2017/02/08/bangladesh-reject-rohingya-refugee-relocation-plan
https://www.hrw.org/news/2017/02/08/bangladesh-reject-rohingya-refugee-relocation-plan
https://www.irinnews.org/news/2017/09/19/internment-fears-myanmar-plans-new-camps-scattered-rohingya
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على بورما احترام حق غير القادرين أو غير الراغبين في العودة إلى ديارهم في  .7
كما كان الحال لدى احتجاز ، اختيار التعويض عن فقدان منازلهم وممتلكاتهم

، فإن أي 2012الروهينغا النازحين داخليا بعد أعمال العنف في والية راخين عام 
مخيمات من هذا القبيل من شأنها أن تقيد الحقوق األساسية، تفصل الجئي 

. ،الروهينغا العائدين والنازحين عن بقية البورميين، وُتفاقم التمييز العرقي والديني
يمكن لهذه المخيمات أن تكون دائمة، وأن تحد من قدرة العائدين على إعادة بناء 

، استعادة سبل كسب العيش، وا عادة االندماج مع منازلهم، العمل في أراضيهم
 المجتمع البورمي.

ال يقتصر عدد الالجئين الروهينغا في بنغالديش على الفارين من حملة التطهير  .8
رائم ضد التي اعتبرتها هيومن رايتس ووتش بأنها ترتقي لج العرقي األخيرة،

، ولكن هناك مئات اآلالف من الذين فروا من القمع والعنف السابقين في اإلنسانية
 قد يصل عدد الالجئين الروهينغا في بنغالديش إلى مليون شخص،بورما

يفاقم حرمان الحكومة البورمية للروهينغا من المواطنة الحقيقية، بموجب "قانون  .9
إذ سّهل ذلك  ،هينغا الرهيب في بورما، وضع الرو 1982الجنسية" التمييزي لعام 

انتهاكات دائمة للحقوق، بما في ذلك القيود المفروضة على التنقل، الحصول على 
الرعاية الصحية، سبل المعيشة والمأوى والتعليم؛ إضافة لالعتقاالت واالحتجاز 

 1. .التعسفي

 
                                      

1 bbc  . عربية ، نفس المرجع السابق 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/26/309508
https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/26/309508
https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/26/309508
https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/26/309508
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خالله هذه قال فريليك "إن على القادة في كل اجتماع رفيع المستوى ُتناقش  .10
تسمية الجئي الروهينغا باسمهم: "الجوؤ الروهينغا". ال ينبغي للحكومات أن  األزمة

تستخدم عبارات ملطفة أو أن تتالعب باأللفاظ لتنفي عنهم صفة اللجوء التي 
يستحقون كل حقوقها كالجئين أو أن ُتنكر صالتهم مع بورما من حيث العرق 

 1والجنسية".

المتحدة،  تقرير  األممقارير المنظمات الدولية والممثلة في تقرير الت إلىبالنظر        
االنتهاكات  إلىفي مجملها  أشارت، وهيون رايس ووتش" ، والتي اإلسالميمنظمة التعاون 

اركان بجمهورية ميانمار االشتراكية"  إقليموالجرائم التي تمارس ضد مسلمي الروهينغا في 
البوذية هناك مبرزين ذلك بالصور  األغلبيةبورما سابقا" والتجاوزات الصارخة التي تمارسها 

 األمنشهادات حية لشهود عيان ،دعينا بذلك مجلس  إلى باإلضافةوالتحقيقات  والفيديوهات
هذه التقارير لم تجد لها  أن إاللفرض عقوبات وحظر تسليح جيش ميانمار ، والمجتمع الدولي

 األكثر باألقليةالمتحدة  األممصنفتها  أقليةالتي تطال  اإلنسانيةصدى يناسب حجم الكارثة 
اضطهاد في العالم، فالمجتمع الدولي ال يؤدي دوره الكامل في حماية شعب الروهينغا مكتفيا 

ميانمار في كثير من تورط حكومة  أثبتتالتقارير  أنبالتنديد والشجب والتعاطف، رغم 
المجتمع  موقف أن إالفي اركان ،  اإلنسانللحقوق  الجسميةالجرائم مبرزتا االنتهاكات 

 إنسانيةألزمة  بذلك عدم إخالصهالدولي يبدو هزيال وال يتناسب مع حجم المأساة  مثبتا 
ة تسلط الضوء على حجم الكارث أنهامع ذلك كله تبقى قيمة هذه التقارير في  بامتياز،

                                      

1 bbc   .عربية: ،نفس المرجع السابق 
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التي تتعرض لإلبادة والتطهير العرقي وسط تواطؤ دولي هذه الفئة بحق  اإلنسانيةوالجريمة 
 واضح.

 :خالصة -

مما سبق يتبين لنا أن مسلمي الروهينغا في ميانمار تعرضوا عبر تاريخهم الطويل والذي    
ل متتالية من العنف اسنة ، وعلى أرضهم التاريخية ألعم 1400يمتد إلى حوالي 

، وهو اإلنسانيةهدر كامل حقوقهم  إلىبدوره  أدىواالضطهاد الممارس ضدهم ، والذي 
والتهجير  والتقتيلمن صنوف التنكيل  نالواالهجرة خارج بالدهم ،وقد  إلىالذي دفعهم  األمر

اجرين مسلمي الروهينغا ال تعد وال تحصى بداية باعتبارهم مه فمآسيما ال يتصوره العقل ،
 إلىفالقتل والحرق ،وصوال  ،التهجيرو منعهم من الممارسات الدينية ،  إلىغير شرعيين ،

 ، وبالتالي فان الجرائم ضدهم البنغاليينسحب جنسياتهم وحرمانهم من المواطنة باعتبارهم 
مالحقات قانونية،وبالرغم من ما تصدره المنظمات الدولية من تقارير تثبت تورط  إلىتؤدي 
صنفتها  أقليةينصف  المجتمع الدولي ال إن إلىميانمار في جرائم ضد الروهينغا  حكومة
 غير. بالتنديد والشجب ال مكتفينا األرضاضطهادا على وجه  األكثر باألقليةالمتحدة  األمم
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ΙΙΙ المعالجة اإلعالمية لألزمات : 

 :تمـهـــيد 

نظرًا لما يتوفر له من  ،األزماتفي تغطيته ومعالجته  كبيرةإلعالم دور متزايد وأهمية ل
وتخطيه العوائق بما يملكه من  قدرات هائلة تتمثل في انتقاله بسرعة كبيرة، واجتيازه للحدود

األفراد والسيطرة واإلقناع للجمهور والتحكم  فيوسائل ، ولما له من قدرات هائلة على التأثير 
في سلوكياتهم وتوجيههم خاصة مع تطور وسائل التقنية الحديثة واستخدامها في مجال اإلعالم 

االنترنت بكافة صوره، فهذه الوسائل تلعب دروًا حيويًا في التوعية واإلرشاد والتوجيه عن طريق ك
صة بمواجهة األزمات وبين الجماهير لتحذيرهم من االتصال المباشر بين غرف العمليات الخا

 حتى تفسيرات للواقع بالكلمة والصورة والحركة ديم تق واألخطار المحدقة التي تم التنبؤ بها، 
يبني األفراد معاني مشتركة للواقع المادي واالجتماعي من ما تقدمه وسائل اإلعالم من 

 الجزء من المذكرة . ، وهذا ما سيتم التركيز عليه خالل هذامعلومات

 تعريف المعالجة اإلعالمية : - 1.1
التي تطرقت إلى مفهوم المعالجة اإلعالمية، وسنعمل خالل هذا العنصر  التعاريفتتعدد 

 على سرد مجموعة من تلك التعاريف بما يخدم الدراسة ومحاورها وذلك على النحو التالي:

 مصادر عدة من المعلومات نقل عالميةنعني بالمعالجة اإل " :قائال الغالييني يعرفها 
 نظر وجهة من وذلك ببطء يبرز الصواب وتجعل الحقيقة تخدم وبطريقة وسرعة وتبصر بدقة

 المادة عرض "طريقة بأنها الحقباني يعرفها اإلعالمية التي تتبعها"، كما المؤسسة أو الصحيفة
 .1ط( ومختل وتحليل، حوار )سرد، :مستويات أربعة خالل من الصحفية،

                                      

زينة بوسالم، المعالجة اإلعالمية لمشكالت البيئة في الصحافة الجزائرية"جريدة الشروق نموذجا"،مذكرة مكملة لنيل شهادة : 1

 .21. ص 2010/2011ماجستير في علم االجتماع تخصص بيئة، جامعة منتوري قسنطينة، سنة 
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التغطية  واستراتيجيات وماديات اتجاهات كشف عمليةوتعرف أيضا على أنها:  
 1 معينة قضية باتجاه ما جهة قبل من اإلعالمية

 . مراحل المعالجة اإلعالمية  1.2

يمر التناول اإلعالمي لألزمات بثالث مراحل يلعب فيها اإلعالم دوًرا محدًدا في كل 
 " 2 :" مرحلة، على النحو اآلتي

 مرحلة نشر المعلومات    -1

تتمثل المرحلة األولى بتقديم حجم معرفي شامل ومتنوع يغطي الجوانب المختلفة لألزمة  
وُيمك ِّن المتلقي من الوقوف على أرضية صلبة من المعلومات الغنية والمتنوعة المصادر، التي 

بها وأطرافها، بعيًدا عن التغطية تتيح له المعرفة الكافية المتعلقة بجوانب األزمة وعناصرها وأسبا
الوصفية والسردية التي تقوم على أسلوب خطابي وانفعالي وتوجيهي، وهو ما يسمى بإعالم 
الضجيج، ويمكن للقائمين على وسائل اإلعالم التعبير عن رأيهم ومواقفهم من خالل المنظور 

ل نوعية هذه المعلومات الذي تقدم فيه هذه الوسائل المعلومات والوقائع والحقائق، ومن خال
 .وطرق معالجتها وصياغتها وترتيبها وأشكال تقديمها

 : مرحلة تفسير المعلومات وتحليلها   -2 

 -إذا كان الطابع اإلخباري هو السائد في المرحلة األولى، فإن  الطابع )التحليلي 
ر األزمة والبحث التفسيري( هو السائد في هذه المرحلة، إذ تقوم وسائل اإلعالم بتحليل عناص

 .في أسبابها وجذورها، ومقارنتها بأزمات أخرى 
                                      

 رسالة ،"النسخة العربية- ويك نيوز مجلة مضمون تحليل" .للعراق األمريكي لالحتالل اإلعالمية المعالجة وهيب، فؤاد إستبرق: 1

 1 ص م، 2009 اإلعالم، كلية :العليا للدراسات األوسط الشرق جامعة اإلعالم، في ماجستير

نموذجا، مركز العربي للبحوث شريف درويش اللبان، احمد على إبراهيم: دور اإلعالم في إدارة األزمات " األزمة السورية  . 2

 . 10:30، الساعة  17/12/2017، تاريخ االطالع  10:57، الساعة  22/11/2015والدراسات، األحد 
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 وهنا تفسح وسائل اإلعالم المجال أمام كل ما يساعد على استجالء الحقائق وتوضيحها 
سواء أكانت مواد إيضاحية مفسرة أو تحليالت وآراء الخبراء، إضافًة إلى مواقف المسئولين 

،ويجب في هذه المرحلة التركيز على التفسير .ارهاوصانعي القرار تجاه األزمة واحتواء آث
ما  والتحليل والنقد، نتيجة تعرض المواطن لكم هائل من المعلومات من مصادر مختلفة ومتنوعة

لكن ه ال يفهم وال يستوعب وال يدرك بعمق  ،قد يؤدي إلى تشويش ذهنه نظًرا إلى كثرة المعلومات
والنقد ليحقق مهمة تعريفه وشرح ما يحدث له، إذ وشمولية حقيقة ما يحدث، فيأتي التحليل 

  .1تشحن المعالجة التحليل ويعم ق فهمه لألبعاد المختلفة لألزمة

 المرحلة الوقائية:    -3

ذا كانت األزمة  تعتبر األزمة حدًثا مهًما يترك آثاره العميقة على مختلف جوانب الحياة، وا 
وي، وبالتالي تمارس تأثيًرا، لذلك ال يجب أن قد اختفت أو انتهت، فإن  آثارها ذات حضور ق

تتوقف وسائل اإلعالم عند مجرد تفسير األزمة والتعامل مع عناصرها، بل يجب أن يتخطى 
الدور اإلعالمي هذا البعد ، لتقدم هذه الوسائل للجماهير طرق الوقاية وأسلوب التعامل مع 

فإن   في األزمات في المراحل الثالثةأزمات متشابه،وعلى الرغم من وضوح دور وسائل اإلعالم 
 تعدد الجهات التي تقوم"  :تلك الوسائل قد تواجه مجموعة من العقبات والمشاكل أهمها

يؤديان إلى عدم قدرة  ،الذينعنصر المفاجأة وضغط الوقت و ، باألنشطة االتصالية واإلعالمية
للوقوع تحت تأثير  وسائل اإلعالم على مواكبة الحدث بشكٍل فوري، ما يعرض الجمهور

لذلك يسود اتفاق عام بين الباحثين في مجال اإلعالم على  .الشائعات والدعايات المضادة
 2.ضرورة التحرك السريع ونشر الرسائل التحذيرية في التوقيت المطلوب

                                      

 : شريف درويش اللبان، احمد على إبراهيم: نفس المرجع السابق.   1
 : نفس المرجع  2
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بطريقة واضحة بسيطة بعيدة عن التعقيد الفني أو العبارات  وصياغة المعلومة 
 .1بها الجمهور العامالمتخصصة التي ال يستوع

 أنواع المعالجة اإلعالمية.  2

 .2 :يلي في ما أنواع المعالجات اإلعالمية تتمثل

 التهويل إلى تميل تغطية يستخدم "المعالجة من النوع هذا إن :المثيرة المعالجة -
 تؤدي مبتورة معالجة وهي الحدث، بانتهاء باألزمة ينتهي اهتمامها والتي السطحية، والمعالجة

لى التضليل إلى  اعتبارات تفرضه لما استجابة المعالجة هذه الجمهور، وتعتبر وعي تشويه وا 
 على التركيز أساس على تقوم التي السوق اإلعالمية، احتياجات أو األنظمة بعض في السلطة

 ال المعالجة هذه التثقيفية، إن أو الوظائف التربوية إلى النظر دون  لإلعالم التسويقية الوظائف
 العام الرأي على تضليل تعتمد ما بقدر الحقيقة وتقديم الحدث تغطية في الموضوعية إلى تستند

 والتسرع السبق الصحفي على أكثر تعتمد ،ألنها الجمهور أذهان في وتشويهها الحقيقة وتزييف
 المعلومات من التحقق وعدم

 لها مناقضة وهي لىاألو  عن تماما المعالجة من النوع هذا يختلف: المعالجة الناقصة -
 من تقلل قد بذلك وهي التهوين، على بل التهويل على تقوم ال لها، وهي مالزمة تكون  ما وعادة

 األصوات هذه اعتبار في أو مبالغتها ، للمجتمع بالنسبة أهمية قصوى  ذات وأخبار معلومات
 وال المطروح دثالح ودرجة قيمة من يقلل المعالجة من النوع هذا ن، كما أالمجتمع على خطيرة
 .اإلعالمية  أجندتها أولويات مقدمة في تضعه ال اإلعالمية أن الوسيلة حتى أهمية، يعطيه

                                      

    شريف درويش اللبان، احمد على إبراهيم: نفس المرجع السابق.   .: 1
   . 72، السعودية ، 1999، 1أديب خضور: اإلعالم واألزمات ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ، ط : 2
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 لألزمة)مواقف المختلفة للجوانب تتعرض المعالجة إن هذه :المعالجة المتكاملة -
 ابعةوالمت والشمولية بالعمق تتسم كما األفاق(، السياق، التطورات، األسباب، المعنية، األطراف
 األسلوبين أحد خالل من ذلك تحقيق أجل من ومتلقيها، وتستخدم موضوعها تحترم التي الدقيقة
  :التاليين

 .والموثقة الصحيحة المعلومات تقديم أساس على يقوم الذي: العقلي النمط
 الجمهور إشراك محاولة مع المعلومات تقديم أساس على يقوم:النقدي النمط

 بمصالح المعالجة وربط الجماهير، لوعي الواقعي لمستوى ا من واالنطالق المتلقي
 .الجماهير واهتمامات

 هو كما الحدث ونقل الطرح في الموضوعية على االعتماد هو المعالجة هذه أساس إن
 وتؤدي الشائعات تنتشر ال حتى األزمات، أوقات في خصوصا نقصان زيادة أو دون 
 باألزمة من عميق ووعي متكامل موقف تكوين إلى هدفي كماتجاوزات الخطيرة   إلى

 والشمول واالتساق بالوضوح تتسم كاملة صورة إعطاء و األزمة معطيات معرفة خالل
 وهي تطورها أفاق تقديم وكذلك األزمة، وسياق وتقديم تاريخ، األزمة جوانب لمختلف
 مؤهلة إعالمية كوادر على واالعتماد المختلفة للجمهور، المستويات كله ذلك في تراعي

 التالية المخاطر تجنب التغطية هذه لألزمة، وتحاول المحلية األبعاد على والتركيز
 الخارجية باألبعاد واالهتمام التغطية الجزئية، على واالقتصار األزمة، إلى النظر أحادية
 واحترافية بحذر األزمات مع اإلعالمي التعامل ينبغي العكس، إذ أو المحلية وا همال
 1كبيرة.
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 اإلدارة اإلعالمية لالزمات:  3

 .1 دور اإلعالم في األزمات:   3.1
اهتمت الدراسات العلمية الحديثة التي تتناول عالقة اإلعالم باألزمات سمات عامة      

للدور الذي يجب أن تلعبه وسائل اإلعالم وقت األزمة من خالل تحديد العناصر العامة التي 
 واحتواء أثارها وتوعية الرأي العام بكيفية التعامل معها وتلك ،تساعد على فهم أبعاد األزمة

 : العناصر هي

 .فورية نقل الحدث من موقعه بالعمق والشمول .1

 .االهتمام بالتقارير والتحليالت والتعليقات اإلخبارية عن األزمة وتطوراتها .2

 .االهتمام بالمادة الوثائقية المصاحبة للتغطية اإلعالمية.3

د عن مبدأ حجب المعلومات أو إخفاءها بحيث تكون وسائل اإلعالم هي الرابطة . البع4
 وبين الرأي العام ’ بين سائقي القرار في األزمة والمسئولين عن التعامل معها 

جراء الحوارات مع الشهود والمسئولين 5 . االهتمام بالوصول إلى موقع األحداث وا 
فكرين لربط المعلومات يبعضها البعض ومساعدة وكذلك الخبراء والم’ والشخصيات الرسمية 

 الرأي العام على تكوين رأي اتجاه األزمة 

. جذب الجمهور إلى التغطية اإلعالمية، نظرا للمنافسة الشديدة من جانب وسائل 6
 اإلعالم الدولية وقت األزمة.

                                      

 . 21ص   .د  عادل صادق محمد:مرجع سبق ذكره1
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مداد الرأي العام بالحقائق التفصيلية من خالل والموضوعية، مراعاة الدقة 7 االهتمام  وا 
 بالتصريحات الرسمية التي تسهم في تشكيل رأي عام حول األزمة 

 اإلدارة اإلعالمية وفق نوعية األزمة:  3.2

إن دور اإلعالم يختلف في إدارته ومعالجته اإلعالمية وفق نوعية وطبيعة          
 :  1نذكر أهمها ةاألزمة المدار

لتقليل من خسائر الكوارث الطبيعية، يظهر دور اإلعالم هنا في ا :األزمة الطبيعية  -
وذلك من خالل توفير المعلومات بالجحيم والسرعة المطلوبة، وهو آمر رئيسي في 

 العملية اإلعالمية 
تعمل وسائل اإلعالم على اإلدالء بالمعلومات الصحيحة،  :االقتصادية األزمة -

علومات في التوقيت ويراعى في ذلك الدقة والمصداقية وعنصر الوقت، وذلك بتوفير الم
 المناسب باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتوضيح الموقف من األزمة.

: تعمل وسائل اإلعالم على المساعدة في تنشيط الكيانات المحلية األزمة البيئية -
وتدعيم دور الوكاالت الحكومية، من خالل بناء نظام متكامل لالتصاالت وتبادل 

زمة وأبعادها وكيفية معالجتها، والتفكير الخالق عند المعلومات وذلك بالتعريف باأل
 مواجهة األزمة واتخاذ قرارات حاسمة لموجهتها.

تمارس وسائل اإلعالم دورا هما في إلقاء الضوء  :األزمات السياسية والعسكرية -
على القضايا السياسية، ويتعاظم دورها في األزمات الدولية والصراعات اإلقليمية 

الل تشكيل جدل حولها وتقديم انطباعات حول األطراف المشاركة في والحروب، من خ
ضفاء الشرعية ألطراف معينة وتجريد أطراف أخر منها، هذا وتجدر اإلشارة  األزمة، وا 
إلى أن اإلدارة اإلعالمية في مثل هكذا أزمات تواجه عقبات مثل الرقابة على وسائل 

                                      

 . 28-25ص ص مرجع سبق ذكره ،   :عاد صادق 1
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الموضوعية ،وعدم التوازن عبر  اإلعالم والتحكم في مصادر المعلومات ، وغياب
 المراحل المختلفة لالزمة .

 
في مثل هكذا أزمات أن األنظمة التعددية توفر قدرا من الحرية  :األزمات الداخلية -

لمختلف القوى الفاعلة الن تعبر عن رأيها، وتقديم برامجها والمشاركة في الصراع 
تعددية التي تستنفر لحل األزمة منها وسائل اإلعالم، عكس األنظمة الغير 

منظومتها اإلعالمية لتقديم خطاب إعالمي متعلق باألزمة يعكس رؤية النظام، 
ويجسد فهمه ويقدم معالجة إعالمية ال تتصف بالشمولية والعمق والموضوعية 

 بحيث تجسد انفعاليا ودفاعيا رسميا.
 التالية:من خالل ما تقدم يمكن تحديد األطر العامة إلدارة األزمات في النقاط 

 تحديد طبيعة وحجم، نوعية األزمة ومراحلها المتوقعة  ✓
 طبيعة النظام السائد  ✓
 نوع المنظومة اإلعالمية المتوفرة  ✓
 حجم اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة  ✓
 موقف الدول من األزمة  ✓
 اإلستراتيجية العامة التي حددتها القيادة السياسية في التعامل مع األزمة  ✓

ماهير المستهدفة من خالل وضع الفئات وخصائص الجمهور الذي تحديد الج
 . 1تستهدفه الوسيلة اإلعالمية

 
 

                                      

 .  35ص عادل صادق : ، مرجع سبق ذكره،  1
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 إستراتيجية اإلعالم في مواجهة األزمات: -3-3
تفقت األدبيات العلمية في مجال إدارة األزمات على تحديد االستراتيجيات اإلعالمية ا       

 : 1لتاليالتي تستخدم في مواجهة األزمات على النحو ا

من خالل رصد محاوالت األطراف الخارجية  :إستراتيجية الكتمان والتحفظ .1
 للحصول على المعلومات.

تقوم المعالجة اإلعالمية فيها على االستعانة بخبراء  :اإلستراتيجية القانونية .2
 والمستشارين القانونين للدولة.

معلومات حقيقية  : حيث يتم إعداد دفاع يتضمناإلستراتيجية االستجابة والدفاع .3
يقوم به المتحدث الرسمي للدولة، سواء باسم وزارة الخارجية آو الديوان الرئيسي 

 باالستعانة بخبرات المستشارين المعنيون باألزمة .
: تقوم وسائل اإلعالم باالستغالل األزمة لخلق رأي اإلستراتيجية الدفاع الهجومي .4

رتها لالزمة، وخالل األزمات يتعرض عام ايجابي يساعد الدولة وموقفها وطريقة إدا
الرأي العام للشائعات فاإلعالم يؤثر في ظهور الشائعات وتداولها، وكذلك في 

 إمكانية الوقاية منها والقضاء عليها من خالل عدة استراتيجيات منها:
باستخدام وسائل إعالم متعددة لتوصيل رسائل إلى الجماهير  :اإلستراتيجية التركيز . 5

 ة في مناطق جغرافية متعددة.المنتشر 
: تعتمد على علم النفس في ما يتعلق بالمنبه اإلستراتيجية الدينامكية النفسية .6

 واالستجابة عند الفرد بالتركيز على عوامل عاطفية للتأثير علية.
من خالل تقديم رسائل إعالمية مقنعة تحدد أو  اإلستراتيجية الثقافية واالجتماعية: .7

 لمتطلبات الثقافية وقواعد السلوك االجتماعي وا عادة صياغته .تعيد تحديد ا
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: تنطلق هذه اإلستراتيجية من التسليم بان وسائل إستراتيجية بناء المعاني .8
اإلعالم تخلق صورة زائفة عن العالم في أذهان الناس ، لكنهم يتعاملون بناءا على هذه 

 حقيق اإلقناع . الصور وبالتالي فان من المهم تعديل هذه الصور لت
: تستخدم كافة وسائل اإلعالم من اجل توعية إستراتيجية االتصال الوقائي.9

المواطنين بمفهوم الشائعات والظروف المرتبطة بنشأتها وتطورها ومخاطرها أيضا ، 
بقاء المجتمع ومؤسساته في  وذلك من اجل تحقيق أهداف تربوية على المدى البعيد و، وا 

 1حالة وعي ويقضى
 

 الصة: خ -

من خالل ما تم استعراضه في البحث يمكن استخالص بعض النقاط  األساسية لعل أهمها      
دور اإلعالم كقناة رئيسة في نقل وقائع األزمات  منذ اللحظات  األولى وحتى قبل وقوع األزمة 

ية ذاتها وال يتأت ذلك إال من خالل مجموعة من المعطيات أبرزها إمكانيات الوسيلة اإلعالم
 والمساهمة في الحد منها من خالل من حيث الخبرة واالنتشار والكفاءات المؤهلة إلدارة األزمات 

حصر المعلومات المتاحة حول أالزمة، وضع مخطط وسيناريو لالزمة، تحديد المعلومات 
الدقيقة، رصد مؤشرات األزمة، تقدير الموقف وعرض البدائل المتاحة، المتابعة والتغطية 

 إنهاء األزمة والسيطرة عليها. الجيدة،
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 المحور األول: أنماط ودوافع متابعة برنامج في دائرة الضوء   

 : توزيع عينات الدراسة حسب  متغير الجنس01الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %   57.8 26 ذكر
 % 42.2 19 أنثى

 %100 45 المجموع

حيث قدرت نسبة متغير الجنس،  يمثل الجدول رقم واحد توزيع عينات الدراسة حسب     
% ، ومنه نالحظ أن عدد الذكور يفوق  2.24  % أما نسبة اإلناث  فقدرت بـ 57.8الذكور بـ

عدد اإلناث، وهو ما يمكن تفسيره حسب اإلجابات المحصل عليها من مقابلة المبحوثين 
بحكم أننا قمنا بإجراء استمارة مقابلة معهم، بتوجه غالبية اإلناث إلى دراسة تخصصات 

القة بالعلوم مرتبطة أكثر بالتاريخ واألدب أكثر من اهتمامهم بدراسة تخصصات لها ع
نسبة انخفاض السياسية والحقوق وكذا اإلعالم واالتصال على عكس الذكور وهو ما يفسر 

 اإلناث عن الذكور في عينة البحث.

 : توزيع عينات الدراسة حسب متغير التخصص.02الجدول رقم 
 

 النسبة المئوية التكرار التخصص
 % 33.33 15 إعالم واتصال

 % 33.33 15 حقوق 
 % 33.33 15 سياسيةعلوم 

 %  100 45 المجموع
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الخاص بتوزيع عينة الدراسات حسب متغير التخصص أنها  2نالحظ من خالل الجدول رقم 
مرة في كل تخصص وبذلك قدرت النسبة في كل منهم  15متساوية بمعدل تكرار 

 والمتمثلة في العينة الحصصية.  % وذلك راجع إلى نوع العينة المختارة33.33بـ

 : يوضح مدى متابعة المبحوثين لبرنامج في دائرة الضوء.03جدول رقم 
 

 السؤال: هل تتابع برنامج في دائرة الضوء؟ 
 النسبة المئوية  التكرار  االقتراحات 
 % 6.7  03 دائما 
 % 64.4 29 أحيانا
 % 28.9 13 نادرا
 %00 00 أبدا

 %100 45 المجموع

إلى إجابات المبحوثين حول مدى متابعتهم لبرنامج في دائرة  03يشير الجدول رقم       
الضوء ويتضح من خالل القراءة الكمية لمعطيات هذا الجدول أن األغلبية الساحقة من 

% منهم 64.4المبحوثين ال يحرصون على متابعة هذا البرنامج الحواري السياسي، حيث أن 
% ممن نادرا ما يتابعونه، مقابل نسبة  28.9امج بصفة حينية، ومن يشاهدون هذا البرن

%، في المقابل نجد أن نسبة  6.7ضئيلة فقط من يتابعونه بصفة دائمة وذلك بنسبة قدرها 
 من يحرصون على متابعة برنامج في دائرة الضوء بصفة نادرة منعدمة.

ة الضوء إلى عدة عوامل ويمكن تفسير عدم حرص المبحوثين على متابعة برنامج في دائر  
منها عدم موائمة توقيت بث البرنامج بالنسبة للمبحوثين ، أو انشغالهم بأمور أخرى ، أو إلى  

 طبيعة المواضيع المطروحة ، أو نوعية الضيوف ...الخ  .
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 : عالقة مدى متابعة المبحوثين لبرنامج في دائرة الضوء بمتغير الجنس.04الجدول رقم 

 
 االقتراحات

 المجموع اإلناث ورالذك

 النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار
 % 6.7 03 % 00 00 %6.7 03 دائما
 %64.4 29 % 26.7 12 % 37.7 17 أحيانا
 % 28.9 13 % 15.56 07 % 13.3 06 نادرا
 / / / / / / أبدا

 % 100 45 % 42.2 19 % 57.8 26 المجموع

إلى إجابات المبحوثين بخصوص مدى متابعتهم لبرنامج في دائرة  04يشير الجدول رقم  
الضوء حسب متغير الجنس، وبالقراءة الكمية لمعطيات الجدول أعاله نجد أن الذكور أكثر 

% من الذكور يشاهدون  37.7حرصا على متابعة هذا البرنامج مقارنة باإلناث، حيث أن 
%، فيما عادت المرتبة الثانية  26.7لنسبة بـالبرنامج أحيانا، أما عند اإلناث فقد قدرت ا

% أما عند اإلناث 13.3للمشاهدة البرنامج بصفة نادرة حيث قدرت النسبة عند  الذكور ب ـ
%، أما أخر نسبة فعادت إلى مشاهدة البرنامج بصفة دائما حيث قدرت 15.56فقد قدرت بـ

% عند   57.8مجموعها بـ %، أما النسبة اإلجمالية للمشاهدة فقد قدر في6.7النسبة بـ
 %.42.2الذكور مقارنة مع نسبة اإلناث والتي قدرت بـ 

ويرجع السبب في ارتفاع نسبة حرص فئة الذكور من المبحوثين على مشاهدة برنامج في    
دائرة الضوء مقارنة بانخفاضها لدى اإلناث إلى االختالف في االهتمامات بين الجنسين، فإذا 

أن اإلناث ينصب اهتمامهن على البرامج النسائية" الطبخ، المسلسالت،  ما قارنا بينهما نجد
 المودة .....الخ" عكس الذكور فهم أكثر اهتماما بالبرامج السياسية والمواضيع الجادة.
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كما يمكن تفسير هذه النتائج بكون أن توقيت بث برنامج "في دائرة الضوء"  والذي 
غير مناسب للبعض مما يجعلهم ال يشاهدونه مساءا يعتبر   19:00يعرض على الساعة 
 بصفة دائمة ومنتظمة.

: عالقة مدى متابعة المبحوثين لبرنامج في دائرة الضوء حسب متغير 05الجدول رقم
 التخصص.

 
 االقتراحات

 المجموع إعالم واتصال علوم سياسية حقوق 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

 %6.7 03 %00 00 %00 00 %6.7 03 دائما

 % 64.4  29 %17.8 08 %28.8 13 %17.8 08 أحيانا

 % 28.9   13 % 13.3 06 %6.7  03 %8. 9 04 نادرا

 %00 00 %00 00 %00 00 % 00 00 أبدا

 %100 45 33.33 15 %33.33 15 %33.33 15 المجموع

 

المبحوثين لبرنامج في دائرة الضوء إلى عالقة مدى مشاهدة  05يشير الجدول رقم 
% لدى أساتذة العلوم 28.8بمتغير التخصص، حيث الحظنا أن أعلى نسبة سجلت هي 

منهم من "نادرا" ما يشاهدون هذا  %6.7السياسية والذين يشاهدون البرنامج "أحيانا"، مقابل 
وكذا تخصص يليها فئة األساتذة الجامعيين الذين يدرسون تخصص الحقوق البرنامج، 

ممن يشاهدون هذا البرنامج "أحيانا" لكل من  %17.8اإلعالم واالتصال بنسبة متماثلة قدرها 
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% من أستاذة اإلعالم واالتصال ممن يشاهدونه 13.3هاتين الفئتين من األساتذة، مقابل 
بصفة "نادرة"، في حين قدرت نسبة األساتذة من تخصص الحقوق ممن يشاهدون هذا 

% لدى فئة األساتذة الذين يدرسون في  6.7% وبنسبة 8.9ة "نادرة" بنسبة البرنامج بصف
 كلية اإلعالم واالتصال.

وتحيلنا هذه المعطيات الكمية إلى القول أن هناك عالقة عكسية بين مدى حرص 
المبحوثين على مشاهدة برنامج "في دائرة الضوء" والتخصص األكاديمي الذي درسوه، حيث 

المبحوثون بتخصص علوم سياسية وبصفة أقل تخصص الحقوق كلما كانت كلما ارتبط 
نسبة متابعتهم لهذا البرنامج عالية على الرغم من أنها تكون بصفة حينية أو نادرة، حيث أن 
نسبة مشاهدة البرنامج ترتبط بنوعية المواضيع المطروحة التي تثير اهتمام األساتذة 

، باإلضافة إلى نوعية الضيوف وتحليلتهم للقضايا الجامعيين كلن  حسب تخصصه واهتمامه
 محل النقاش كل هذه األمور وأخرى لها  تأثرها مما يجعل النسب متباين.

 : مدى مشاهدة المبحوثين لبرنامج في دائرة الضوء من بدايته إلى نهايته.06الجدول رقم 

 السؤال: هل تشاهد البرنامج من البداية إلى النهاية؟ 

 النسبة المئوية  التكرار  االقتراحات 

 %35.6 16 نعم 

 %64.4 29 ال

 %100 45 المجموع

أعاله والمتعلق بإجابات المبحوثين حول مدى حرصهم على  06يتضح من الجدول رقم     
متابعة برنامج "في دائرة الضوء" من بدايته إلى نهايته، أن أعلى نسبة من المبحوثين ال 
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نما بصفة متقطعة وذلك بنسبة قدرها يشاهدون هذا البرنامج من  % 64.4بدايته إلى نهايته وا 
 % فقط ممن يشاهدون هذا البرنامج من بدايته إلى نهايته.  35.6مقابل 

وبالقراءة التحليلية لهذه المعطيات يمكن إرجاع عدم حرص المبحوثين على مشاهدة     
نما بصف ة متقطعة إلى إمكانية عدم مالئمة برنامج "في دائرة الضوء من بدايته إلى نهايته" وا 

توقيت بث البرنامج الذي يمكن أن يكون غير مناسب لغالبية األساتذة نظرا النشغالهم بأمور 
القيام ببعض األعمال البيداغوجية  أخرى على غرار الجلوس مع العائلة أو األصدقاء، أو

 كتحضير الدروس إلى غير ذلك.

متابعة المبحوثين لبرنامج في دائرة الضوء  من : يوضح عالقة مدى 07الجدول رقم 
 بدايته إلى نهايته بمتغير الجنس.

 
 االقتراحات

 المجموع اإلناث الذكور

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 
 % 35.6 16 % 15.6 07 %20.00 09 نعم
 %64.4 29 %42.2 19 %22.2 10 ال

 %100 45 %57.8 26 %42.2 19 المجموع
   

إلى عالقة إجابات المبحوثين حول مدى متابعتهم لبرنامج في  07يشير الجدول رقم     
دائرة الضوء من البداية إلى النهاية بمتغير الجنس، ومن خالل القراءة الكمية لمعطيات هذا 
الجدول يتبين أن أعلى نسبة من المبحوثين الذين ال يشاهدون البرنامج من البداية إلى النهاية  

فئة ، أما بالنسبة ل% 22.2% فيما قدرت النسبة عند الذكور بـ 42.2بـ. . اإلناثعند  كانت
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البرنامج من البداية إلى النهاية فقد سجلت أعلى نسبة في هذا المبحوثين الذين يشاهدون 
 .% 15.6% ، أما عند اإلناث فقدرت نسبتها بـ20لدى الذكور بـ الخصوص

وهكذا يتضح أن الذكور تتوفر لهم الظروف أكثر لمتابعة برنامج "في دائرة الضوء" من   
بدايته إلى نهايته مقارنة باإلناث وذلك لتوفر الوقت لديهم لذلك، في حين أن اإلناث ال تتوفر 
لديهم  الفرصة في غالبية األوقات لمتابعة هذه النوعية من البرامج السياسية كونهن قد يكن 

 غالت بأمور البيت من تنظيف وتحضير العشاء وتحضير الدروس مع أوالدهم.منش

كما يمكن تفسير هذه النتائج بكون أن اإلناث لديهن اهتمامات معينة  من حيث 
البرامج المفضلة للمشاهدة والمتابعة والتي تختلف عن اهتمامات الذكور، حيث أن اإلناث 

ن طبخ ومودة ومسلسالت درامية إلى غير ذلك على أكثر اهتمام بمشاهدة البرامج النسائية م
عكس الذكور الذين يكون اهتمامهم أكثر بالبرامج السياسية والرياضية وبصفة عامة البرامج 

 الجادة، على الرغم من نسبية هذا الحكم

: يوضح عالقة مدى حرص المبحوثين على مشاهدة برنامج في دائرة الضوء 08الجدول رقم 
 النهاية بمتغير التخصص.من البداية إلى 

 
 االقتراحات

 المجموع علوم سياسية إعالم واتصال حقوق 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 
 %35.6  16 %8. 9 04 %6.7  03 %20.00  09 نعم
 % 64.4  29 %24.4 11 %24.4 11 %15.6  07 ال

 %100 45 %33.3 15 %33.3 15 %33.3 15 المجموع
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إلى عالقة مدى متابعة برنامج في دائرة الضوء من بدايته إلى  08يشير الجدول رقم    
نهايته بمتغير التخصص، ويتضح من القراءة الكمية لمعطيات هذا الجدول أن النسبة األعلى 
من اإلجابات سجلت فيما يتعلق بفئة المبحوثين الذين يشاهدون برنامج "في دائرة الضوء من 

، يليه في %20هايته قد مثلتها فئة األساتذة من كلية  الحقوق وذلك بنسبة قدرها بدايته إلى ن
%،  أما أساتذة اإلعالم 8.9أساتذة العلوم السياسية وذلك بنسبة  قدرها المرتبة الثانية 

% في المقابل نجد أن النسبة األعلى من إجابات  6. 7واالتصال فقد قدرت نسبتهم ب 
صون على مشاهدة برنامج "في دائرة الضوء" من بدياته إلى نهايته قد المبحوثين الذين ال يحر 

مثلتها فئة األساتذة من كل كلية العلوم السياسية واإلعالم واالتصال بنسبة متماثلة قدرها 
 %.15.6أما عند الحقوق فقد سجلنا نسبة منخفضة والتي قدرت  ، 24.4%

أساتذة العلوم السياسية ال يشاهدون نالحظ من خالل هذه النسب أن أساتذة اإلعالم و   
البرنامج من البداية إلى النهاية عكس أساتذة الحقوق، ويمكن إرجاع هذه المعطيات 

والذي يعتبر غير مناسب  19:00اإلحصائية إلى وقت البرنامج الذي يعرض على الساعة 
 للبعض .

لى التحليالت الضيوف مما يجعلهم ال يشاهدونه من البداية إلى النهاية، آو يرجع السبب إ
التي قد ال تتناسب ووجهات نظر األساتذة، أو إلى طبيعة المواضيع المطروحة والتي قد ال 

 تثير اهتماماتهم. 
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 : األمور التي تدفع لمشاهدة برنامج في دائرة الضوء09الجدول رقم 

 السؤال: ما هي األمور التي تدفعك لمشاهدة برنامج في دائرة الضوء؟ 

 النسبة المئوية التكرار االقتراحات

 %47.1  25 معرفة األحداث والوقائع الجديدة

 %11.3  06 تساعد في تكوين رأي عن األحداث الجارية

 %41.6 22 االهتمام بالمواضيع المعالجة 

 %100  53 المجموع 

 

إلى األمور التي تدفع األساتذة الجامعين لمشاهدة برنامج في دائرة  09يشير الجدول رقم 
% من المبحوثين يشاهدون البرنامج من أجل معرفة األحداث 47.1الضوء حيث  أن 

% يشاهدونه الهتمامهم بالمواضيع المطروحة ، فيما 41.6والوقائع الجديدة في حين أن 
% يشاهدونه لمساعدتهم في تكوين رأي عن األحداث 11.3ب  سجلنا أدنى نسبة  والمقدرة

الجارية ، ويكمن تفسير هذه النسب في كون أن البرنامج يهتم بالمواضيع واألحداث اآلنية 
 ومعالجتها بالتحليل والنقاش رفقة ضيوف مختصين في الشأن. 

 

 

 

 



الجانب الميداني للدراسة                                                                                 
 

102 

 

برنامج "في دائرة : يوضح النقاط التي تثير إعجاب المبحوثين لمشاهدة 09الجدول رقم 
 الضوء"

 السؤال: ما هي األمور التي تنال إعجابك في البرنامج؟   
 النسبة % التكرار االقتراحات

  5.6 03 المنشط
المواضيع المتناولة في 

 البرنامج
40 74.1 % 

 % 20.3 11 الضيوف
 %100 54 المجموع

 

إلى األمور التي تثير إعجاب المبحوثين في برنامج "في دائرة  09يشير الجدول رقم    
الضوء"، حيث عادت أعلى نسبة إلى المواضيع المطروحة والمتناولة في البرنامج بنسبة 

% من  20.3%، فيما تمثل األمر الثاني في نوعية الضيوف حيث أن نسبة 74.1قدرت بـ
ون البرنامج بسب الضيوف الذين يقومون بتحليل المواضيع المتناولة األساتذة المبحوثين يتابع

% والتي تعود إلى مشاهدة  5. 6بالمعالجة في هذا البرنامج، فيما قدرت آخر نسبة بـ
 البرنامج بسب المنشط.

ويمكن تفسير ارتفاع نسبة مشاهدة البرنامج لنوعية المواضيع إلى مواكبة البرنامج  
ي تشغل الرأي العام المحلي والدولي ومناقشة مختلف القضايا بالتحليل لألحداث اآلنية والت

وتفسير مجريات األمور، والعودة إلى خلفيات األحداث، مما يسمح بإعطاء نظرة معمقة عن 
 األحداث وأسابها الرئيسية. 
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 : يبين األمور التي ال تنال اإلعجاب في البرنامج10الجدول رقم 

 لتي ال تنال إعجابك في البرنامج ؟السؤال : ما هي األمور ا
 النسبة % التكرار االقتراحات

 55.9 24 وقت البرنامج غير مناسب
 18.6 8 المنشط

 20.9 9 الضيوف
 4.6 2 نوعية المواضيع المتناولة

 %100 43 المجموع
 

% والتي ترى أن  55.9أن  أعلى نسبة سجلة هي  10نالحظ من خالل  الجدول رقم     
وقت البرنامج غير مناسب، فيما عادت ثاني نسبة إلى ضيوف البرنامج والتي قدرت 

% تعود إلى المنشط، فيما سجلنا ادني نسبة إلى نوعية  18.6%  أما ثالث نسبة 20.9بـ
 .4.6ب المواضيع المطروحة و التي قدرت 

هذه النتائج التي تشير إلى أن العامل األول الذي ال ينال إعجاب المبحوثين  ويمكن تفسير   
يتناسب مع  الكثير من  في برنامج "في دائرة الضوء" يتعلق بتوقيت بث البرنامج، فهو ال

مساءا وهو توقيت بث البرنامج وهو وقت راحة للبعض، ووقت  19:00المشاهدين فالساعة 
الت المنزلية للبعض األخر وهناك من يفضل الجلوس إلى العائلة واألصدقاء، لهذا انشغا

 السبب سجلنا هذه  النسبة.
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المحور الثاني: مدى اطالع األساتذة الجامعيين عن حيثيات أزمة  . 2
 الروهينغا.

 : يوضح مدى اطالع عينة الدراسة على أزمة الروهينغا11الجدول رقم 

 اطالع بأزمة الروهينغا في ميانمار السؤال : هل أنت على
 النسبة% التكرار االقتراحات

 % 95.6 43 نعم
 %04.4 02 ال

 100 45 المجموع
 

% من األساتذة الجامعيين على اطالع  95.6: أن 11نالحظ من خالل الجدول رقم 
بأزمة األقلية المسلمة في ميانمار " بورما سابق" ، في حين نجد نسبة قليلة منهم  والمقدرة 

% ليست مطلعة على حيثيات هذه األزمة، وهذا ما يعكس درجة االهتمام الذي يوليه 4.4بـ
مثل هذه القضايا ذات الطابع السياسي والدولي وكذلك اإلنساني، والتي األساتذة الجامعيين ل

أغلبية األساتذة مطلعين أن شغلت الرأي العام لفترة طويلة، فنالحظ من خالل هذا الجدول 
أزمة الروهينغا، وهو ما يمكن إرجاعه إلى الصدى الذي خلقته هذه األزمة على على 

ي تعاني منه هذه األقلية المسلمة والتي زادت حدتها الذ الضطهاداالمستوى العالمي وكذلك 
 .2017خالل صائفة 
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: الصورة الذهنية التي يحملها المبحوثين في أذهانهم عن أزمة 12الجدول رقم 
 الروهينغا.

 السؤال: ماذا تعني لك أزمة الروهينغا؟
 النسبة المئوية التكرار االقتراحات

 %45.9 28 اضطهاد مسلمين
 %42.7 26 عرقيتطهير 

 % 11.4 07 أزمة دولية
 %100 61 المجموع

 

%  من المبحوثين يرون األزمة على أنها 45.9: أن 12نالحظ من خالل الجدول رقم    
دني نسبة أ%  يعتبرونها تطهير عرقي ، فيما سجلت 42.7اضطهاد للمسلمين ، بينما نجد 

دولية، فيما نجد بعض اآلراء األخرى % من يرون األزمة على أنها أزمة 11.4والمقدرة ب 
والتي يرى أصحابها القضية على أنها أزمة أقليات مسلمة ، والبعض األخر يعتبرها  أزمة 
سياسية داخلية وتجاذب عرقي وديني بين طوائف المنطقة، فيما حمل البعض األخر 

ها من طرف المسؤولية للدول التي تنال من المسلمين وبالتالي هي أزمة دولية مسكوت عن
 المجتمع الدولي.

ويمكن تفسير هذه النتائج بالقول أنه على الرغم من االختالف في التعابير 
والمصطلحات التي كشفت عنها إجابات المبحوثين والتي تعكس وجهات نظرهم والصورة 
الذهنية التي يحملونها عن قضية وأزمة الروهينغا إال أن الجميع يجمع على موقف واحد وهو 

 زمة تستهدف مسلمي ميانمار أو بورما كما يعرفه الجميع.ألاأن 
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في أذهانهم عن أزمة  المبحوثين: عالقة الصورة الذهنية التي يحملها  13الجدول رقم 
 بمتغير التخصص

 السؤال: ماذا تعني لك أزمة الروهينغا في ميانمار؟
 المجموع علوم سياسية إعالم واتصال الحقوق  االقتراحات

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 
اضطهاد 
 مسلمين

07 11.4% 11 18.03% 10 16.39% 28 45.9% 

 %42.7 26 %09.48 06 %18.03 11 %14.75 09 تطهير عرقي

 %11.4 07 %03.28 02 %03.28 02 %4.92 03 أزمة دولية

 %100 61 %29.51 18 %39.34 24 %31.15 19 المجموع

 

% من أساتذة اإلعالم واالتصال يرون األزمة على  18.03يتبين لنا من الجدول أن 
أنها تطهير عرقي، وهي نفس النسبة التي ترى أنها اضطهاد للمسلمين، يلها فيما بعد أساتذة 

% 11.4%  والذين يصنفون األزمة على أنها تطهير عرقي مقابل  14.75الحقوق بنسبة 
سلمين ، بينما نجد آن أساتذة العلوم السياسية يعتقدون أنها من يرون أنها اضطهاد للم
% من يرها على أنها تطهير عرقي ، 9.48% ، مقابل  16.39اضطهاد للمسلمين بنسبة 

دني نسبة والتي تصنف األزمة على أنها ، أزمة دولية ، حيث قدرت النسبة عند أفيما سجلنا 
لوم السياسية واإلعالم ، فقد جاءت متساوية  % ، أما عند أساتذة الع4.92أساتذة الحقوق ب 

 %.3.28بنسبة 
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يمكن تفسير هذه النسب المتحصل عليها، إلى االختالف في وجهات نظر كلن حسب 
تفكيره وقراءته لألزمة من منظره الخاص وحسب تخصصه العلمي والذي يسهم بشكل كبير 

 في بناء اآلراء والمواقف والتصورات

 حصول المبحوثين على المعلومات حول أزمة الروهينغا: مصدر 14الجدول: رقم 

 السؤال: من أين تحصل على المعلومات حول أزمة الروهينغا
 النسبة المئوية التكرار االقتراحات
 % 36.6 26 التلفزيون 
 %19.8 14 الجرائد

 % 42.2 30 مواقع التواصل االجتماعي
 %1.4 1 األصدقاء
 %100 71 المجموع

 

مصدر حصول المبحوثين على المعلومات حول أزمة الروهينغا  14الجدول رقم يبين 
%  والخاصة بمواقع التواصل 42.2في ميانمار، حيث يتضح أن أعلى نسبة سجلت هي 

% ، والتي يعد فيها التلفزيون مصدرا للحصول 36.6االجتماعي ، فيما قدرت ثاني نسبة ب 
% والتي يحصل 19.8نما ثالث نسبة قدرت ب على المعلومات حول أزمة الروهينغا ، بي

المبحوثين فيها على المعلومات حول األقلية المسلمة في ميانمار من الجرائد ، بينما قدرت 
والتي يحصل فيها المبحوثين على المعلومات من األصدقاء بإضافة  1.4أخرى نسبة ب 

خبارية، المطالعة والبحث إلى اآلراء األخرى والتي تطلع على  األزمة من خالل المواقع اإل
في االنترنت، المجالت العلمية المجالس والمؤتمرات والندوات ، المنظمات والهيئات الدولية 

 ومواقع بحثية ، كتب تاريخية ، التقارير ، المقاالت ، مصادر إعالمية.
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ويمكن إرجاع هذه النتائج إلى التطور التكنولوجي وتنوع مصادر المعلومات، حيث 
اك تنوع كبير يعكس أذواق، وطبيعة الوسائل المتوفرة كال حسب إمكانيته "المادية أصبح هن

والزمنية" حيث لم يعد هناك وقت محدد لمتابعة األحداث والمستجدات حول المواضيع 
ها، من خالل تحقيق بعض االشباعات منها يالمختلفة والتي تعكس اهتمامات األشخاص وتلب

 فزيون، مواقع الكترونية جرائد......الخ.الحصول على المعلومة سوء" تل

كما تؤكد هذه المعطيات الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم المختلفة السيما السمعية 
بالمائة من معارف اإلنسان يتلقاها  98البصرية منها في إمداد الفرد بالمعلومات، حيث أن 
 التلفزيون.يخاطبهما  لتانعن طريق حاستي السمع والبصر وهما الحاستان ال

: يبين عالقة إجابات المبحوثين بخصوص مصدر حصولهم على 15الجدول رقم    
 المعلومات حول أزمة الروهينغا بمتغير التخصص:

 السؤال: من أين تحصل على المعلومات حول األزمة؟
 المجموع علوم سياسية إعالم واتصال حقوق  االقتراحات

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 
 % 36.6 26 % 11.2 08 %12.7 09 %12.7 09 التلفزيون 
 % 19.8 14 %7.04 06 %5.6 04 % 5.63 04 الجرائد
مواقع 
 التواصل

09 12.7% 14 19.71 % 07 11.02% 30 42.2% 

 % 1.4 01 / / / / %1.4 01 األصدقاء
 %100 71 %29.44 21 %38.03 27 %32.43 23 المجموع
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مصدر حصول المبحوثين على المعلومات بشأن أزمة الروهينغا  15يبين الجدول رقم 
% عند أساتذة اإلعالم 19.7علي نسبة سجلت هي أ  أنبمتغير التخصص، حيث نالحظ 

واالتصال والذين يحصلون على معلوماتهم عن أزمة الروهينغا من خالل مواقع التواصل 
% من يحصلون على معلوماتهم من التلفزيون، أما  أساتذة  12.7االجتماعي، يقابلها 

زمة الروهينغا من % يحصلون على معلماتهم حول أ12.7الحقوق  فقد قدرت نسبهم كالتالي
مواقع التواصل االجتماعي ، وهي نفس النسبة التي تتلق معلوماتها من التلفزيون ، أما 

 11.2أساتذة العلوم السياسية فقد قدرت نسبة حصولهم على المعلومات حول الروهينغا ب 
ن % منهم م7.04وهي نسبة متساوية بين مواقع التواصل االجتماعي والتلفزيون ، بينما نجد 

يطلع على األزمة من خالل الجرائد ، بينما نجدها عند أساتذة الحقوق واإلعالم واالتصال 
% من يطلعون على األزمة من 1.4دني نسبة والتي قدرت بأ% فيما سجلت 5.63ب

 خالل األصدقاء.

ويمكن إرجاع هذه النسب المتحصل عليها إلى المرونة التي توفرها مواقع التواصل 
يست مقترنا بزمن ووقت معين ، ونقلها لصور ومعلومات حول ما يحدث االجتماعي فهي ل

لمسلمي الروهينغا في ميانمار، بينما نجد التلفزيون كوسيلة أساسية في الحصول على 
المعلومات خصوصا من خالل مناقشة األزمة عبر بالتوهات تلفزيونية، وبرامج سياسية 

ة لألزمة مرفقة بتحليالت الضيوف والخبراء ، تعود بالمشاهد إلى الخلفيات التاريخي حوارية
هتمامها بمواضع أخرى قد لال نظرابينما تقل نسبة االطالع على األزمة من خالل الجرائد 

تهم الحياة اليومية للمواطن مما يجعل من األزمة قضية ثانوية ، أو تصنف في صفحات 
 داخلية التي قد ال يراها القارئ أصال .
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 يبين مدى متابعة المبحوثين لحيثيات أزمة الروهينغا:  16الجدول رقم 

 السؤال: هل أنت متابع لجميع األحداث والمستجدات حول األزمة؟
 النسبة المئوية التكرار االقتراحات
 %24.45 11 دائما
 %71.11 32 أحيانا
 %4.44 02 نادرا
 / / ابدا

 %100 45 المجموع
 

أحداث ومستجدات أزمة الروهينغا، حيث  : تقديرات متابعة16يبين الجدول رقم 
يتبعونها بصفة دائما، فيما  24.45% يتابعون األزمة بصفة حينية، أما 71.11نالحظ أن 

 %.4.44قدرت نسبة المتابعة بصفة نادرا ب 

ويمكن إرجاع هذه النسب إلى الوقت خاصة إذا ما اطالعنا على نسبة المبحوثين 
، أو عدم توفر مصادر معلومات كافية حولها، أو التعتيم الذين يتابعونا القضية بصفة حينة
زمة ونسيانها مع مرور الوقت والزمن غير أن هناك اإلعالمي والمعالجة السطحية لأل

متابعين ألزمة األقلية المسلمة بصفة دائما ويمكن إرجاع ذلك إلى توفر الوقت باإلضافة إلى 
 عبر مصادر المعلومات المختلفة.المطالعة والقراءة والبحث عن مجريات األحداث 
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: يوضح عالقة إجابات المبحوثين حول مدى متابعتهم لحيثيات أزمة  17الجدول رقم 
 الروهينغا حسب متغير الجنس

 السؤال : هل أنت متابع لجميع األحداث والمستجدات حول األزمة
 المجموع أنثى ذكر االقتراحات

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 
 % 24.45 11 % 11.11 05 % 13.33 06 دائما
 % 71.11 32 % 31.11 14 % 40.00 18 أحيانا
 % 04.44 02 / / %04.44 02 نادرا
 / / / / / / أبدا

 % 100 45 % 42.2 19 % 57.8 26 المجموع
 

ومن  تقديرات المتابعة لمستجدات األزمة حسب متغير الجنس : 17يبين الجدول رقم 
نسبة الذكور تفوق نسب اإلناث من حيث االطالع   أنخالل القراءة الكمية  نالحظ 

% منهم من يتابع األزمة 40والمتابعة للمستجدات القضية ، حيث قدرة نسبة الذكور ب 
% من يتابعون األزمة بصفة دائمة ، أما نسبة اإلناث فقد 13.33بصفة حينية فيما يقابله 

ن األزمة أحيانا ، فيما قدرت نسبة المتابعة بصفة دائمة ب % يتابعو 31.11قدرت ب 
% لتبلغ النسبة اإلجمالية لدى الذكور 4.44% ، بينما سجلنا أدنى نسبة والمقدرة ب 11.11

 %.42.2% من المتابعين لمستجدات  األزمة ، أما نسبة اإلناث فقد قدرت ب 57.8ب 

ختالف في االهتمامات بين ويمكن تفسير هذه النسب من خالل اطالعنا إلى اال
الجنسين ، االنشغال بأمور شخصية والعائلية من خالل القيام ببعض االلتزامات المنزلية 

 كتدريس األوالد ، والقيام باألعمال المنزلية االنشغال بالقضايا العائلية ...الخ .
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: يوضح عالقة مدى متابعة المبحوثين لحيثيات أزمة الروهينغا 18الجدول رقم: 
 بمتغير التخصص.

 المجموع علوم سياسية إعالم اتصال حقوق  االقتراحات
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة % التكرار 
 %24.45 11 %8.89 04 %6.67 03 %08.89 04 دائما
 24.45 11 أحيانا

% 
10 22.22% 11 24.45% 32 71.11% 

 % 4.44 02 % 00 00 % 4.44 02 / / نادرا
 / / / / / / / / أبدا

 % 100 45 %33.33 15 %33.33 15 %33.33 15 المجموع
 

يبين الجدول أعله تقديرات المتابعة لمستجدات أزمة الروهينغا حسب متغير التخصص   
% يتابعون 31.11حيث سجلنا أعلى نسبة عند أساتذة العلوم السياسية والتي قدرت ب 

من يتابع مستجدات القضية بصفة دائما ، أما ثاني نسبة  8.89األزمة أحيانا تقابلها نسبة 
% يتابعون األحداث بصفة حينية ، يقابلها 24.45والتي قدرت ب  فتعود إلى أساتذة الحقوق 

من المتابعين لمجريات األمور بطريقة دائمة ، أما نسبة أساتذة اإلعالم واالتصال  % 8.89
% من المتابعين 6.67% يتابعون األزمة أحيانا ، يقابلها 22.22فقد قدرت نسبهم ب 

% من التابعين لمستجدات 4.44والمقدرة ب لألحداث بصفة دائمة فيما سجلنا أدنى نسبة 
 أزمة الروهينغا في ميانمار

ويمكن تفسير هذه النسب من خالل طبيعة تخصصات المبحوثين ودرجة اهتمامهم 
 خاصة إذا متعلق األمر بأزمة سياسية وقضية حقوق إنسان بامتياز مثلما يحصل في ميانمار
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متابعة لمستجدات األزمة، دون أن نغفل  يجعل من أساتذة العلوم السياسية والحقوق أكثر
 على الدور اإلعالمي في مثل هكذا قضايا التي تشغل الرأي العام المحلي والدولي.

 : يبين الصور الذهنية التي يحملوها المبحوثين ألزمة الروهينغا19الجدول رقم 

 السؤال: ما طبيعة الصورة الذهنية التي تحملها عن أزمة الروهينغا؟
 النسبة المئوية التكرار االقتراحات
 %88.9 40 صورة سلبية
 / / صور ايجابية

 / / صورة تجمع بين االيجابية والسلبية
 %11.1 05 ال اعرف بالضبط

 %100 45 المجموع
 

% من المبحوثين يحملون صورة 88.9يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن نسبة 
% من المتابعين ال 11.1سجلنا ثاني نسبة والمقدرة ب سلبية عن أزمة الروهينغا ، فيما 

% في  من 0يعرفون بالضبط الصورة التي يحملونها عن هذه األزمة ، فيما سجلنا نسبة 
يحمل صورة ايجابية عن القضية ، آو تجمع بين السلبية وااليجابية ويكمن إرجاع هذه النسب 

اريخ الطويل لالضطهاد والتطهير إلى ما تظهره الصور عبر األقمار االصطناعية، والت
العرقي وحرب اإلبادة التي يتعرض لها مسلمي الروهينغا، وما تصدره الهيئات الدولية من 
تقارير التي تصف حجم االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في ميانمار ، باإلضافة إلى 

 هذه القضايا.الصورة الذهنية التي تبنياها وسائل اإلعالم التقليدية والمعاصرة حول 
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 : موقف المبحوثين من أزمة الروهينغا.20جدول رقم 

 السؤال: ما هو موقفك من أزمة الروهينغا؟
 النسبة التكرار االقتراحات
 %100 42 متعاطف

 / / غير متعاطف
 %100 42 المجموع

 

: موقف األساتذة من أزمة الروهينغا في ميانمار حيث أن 20يوضح الجدول رقم 
%، في حين نجد بعض المبحوثين من عبروا 100عبر عن تعاطفه مع األزمة نسبة الجميع 

عن موقفهم من خالل معايشتهم لالزمة بشكل وجداني، والبعض األخرى من يقاسمهم المأساة 
بالدعاء، فيما عبر آخرون عن تواطؤ المجتمع الدولي من خالل عدم تطبيق القوانين الدولية، 

التي تعتبر نسب متوقعة جدا ألنها تعكس مدى التضامن والترابط يمكن تفسير هذه النسبة و 
 مع هذه الفئة باعتبارهم شركاء في القيم الدينية واإلنسانية.

من وجهة نظر ألزمة الروهينغا في ميانمار با: مدى االهتمام اإلعالمي 21الجدول رقم 
 المبحوثين.

 ؟السؤال : كيف ترى االهتمام اإلعالمي بأزمة الروهينغا 
 النسبة% التكرار االقتراحات
 % 4.4 02 كافي

 % 95.6 43 غير كافي
 %100 45 المجموع
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% من األساتذة الجامعيين يرون آن 95.6 أن  21 يالحظ من خالل الجدول رقم
% 4.4االهتمام اإلعالمي بأزمة الروهينغا غير كافي ، بينما نجد نسبة ضئيلة والمقدرة ب 

يرون أن االهتمام اإلعالمي باألزمة كافي ، ويمكن تفسير هذه النسب المتوصل إليها أن 
لقضية الروهينغا رغم  المأساة اإلعالم العربي والعالمي بصفة عامة لم  يمنح تغطية إعالمية 

الكبيرة التي تعيشها هذه األقلية المسلمة في جمهورية ميانمار االشتراكية "بورما سابق " 
نه مع مرور الوقت ينسى أو يتناس أفاإلعالم يكتفي فقط باإلشارة إلى األزمة ، ونالحظ 

 القضية بالرغم من أن المأساة ال تزال مستمر .

 اإلعالميةلمحور الثالث: اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو المعالجة ا .3
 ألزمة الروهينغا عبر برنامج في دائرة الضوء

: اتجاهات المبحوثين نحو التغطية اإلعالمية ألزمة الروهينغا عبر برنامج 22الجدول رقم   
 في دائرة الضوء .

 هينغا عبر برنامج في دائرة الضوء؟السؤال:  كيف ترى نوع التغطية اإلعالمية الزمة الرو 
 االقتراحات التكرار النسبة
 كثيفة 03 6.7%

 متوسطة 27 60.00%
 ضعيفة 15 33.3%
 المجموع 45 100%

 

اتجاهات المبحوثين نحو المعالجة اإلعالمية ألزمة الروهينغا عبر  22يبين الجدول رقم    
% من 60القراءة الكمية للجدول أن برنامج في دائرة الضوء، حيث نالحظ من خالل 
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% يعتبرونها 33.3زمة متوسطة، بينما نجد المبحوثين يعتبرون أن المعالجة المقدمة لأل
 % من يعتبرونها كثيفة.6.7ضعيفة ، فيما سجلنا أدنى نسبة والمقدرة ب 

مة، ويمكن تفسير هذه النتائج المسجلة بالنظر إلى عدد الحلقات التي تناولت موضوع األز    
باإلضافة إلى قلة التقارير الحية التي تبين حجم المأساة اإلنسانية، بالرغم من أن البرنامج 
عاد بالمشاهد إلى الخلفيات التاريخية لألزمة، وأبعادها على المستوى اإلقليمي والدولي 
واألطراف المستفيدة  مما يحدث لمسلمي الروهينغا في ميانمار، لكنه في حاجة إلى مزيد من 

 الدعائم المصاحبة للتحليالت والتي تسهم في إعطاء صورة أوضح عن األزمة .

: عالقة اتجاهات المبحوثين نحو التغطية اإلعالمية الزمة الروهينغا 22الجدول رقم 
 عبر برنامج في دائرة الضوء بمتغير التخصص.

 االقتراحات حقوق  االتصالإعالم  علوم سياسية المجموع
  التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 كثيفة 00 00.00% 01 2% 2. 02 4.4% 03 6.7%

 متوسطة 11 24.4% 08 17.8% 08 % 17.8 27 60.00%
 ضعيفة 04 8.9% 06 13.3% 05 11.1% 15 33.3%
 المجموع 15 33.33% 15 33.33% 11 33.33% 45 100%

 

 ة اإلعالمية ألزمة الروهينغا عبرالمبحوثين نحو التغطياتجاهات  22يوضح الجدول      
 24.4برنامج في دائرة الضوء حسب متغير التخصص،  حيث نالحظ من خالل النسب أن 
 17.8% من أساتذة الحقوق يرون أن المعالجة اإلعالمية لألزمة كانت متوسطة ، يقابلها 

% من  13.3ال، بينما نجد أن % عند أساتذة العلوم السياسية وأساتذة اإلعالم واالتص
% كانت  2.2% من أساتذة العلوم السياسية ، و11.1أساتذة اإلعالم يرونها ضعيفة يقابلها 
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نسبة أساتذة الحقوق، بينما قدرت أدنى النسب لألساتذة الذين يعتبرون ا أن التغطية  كانت 
أساتذة العلوم % عند 4. 4% ، و8.22كثيفة، حيث قدرت النسبة عند أساتذة اإلعالم ب 

 السياسية ، فيما نجد النسبة عند أساتذة الحقوق منعدمة.

ويمكن تفسير هذه النسب من منطلق التخصص أن التغطية اإلعالمية لألزمة لم 
تشتمل على بعض النقاط األساسية والتي تخص الجوانب القانونية واألعراف الدولية لمثل 

وريبورتاجات كافية حول األزمة أو أنها لم تخصص لها هكذا أزمات أو أنها لم توظف تقارير 
مساحة زمنية كافية لتطرق إلى كافة جوانب األزمة، هذا ما يفسر التغيرات في إجابات 

 المبحوثين من تخصص ألخر.

 الدعائم المصاحبة لتغطية اإلعالمية لألزمةيوضح  23الجدول رقم  

 السؤال: هل هناك دعائم مصاحبة لهذه التغطية ؟
 اإلقتراحات التكرار النسبة
 تغطية اكتفت بالحوار والنقاش مع الضيوف 26 57.8%
 تغطية مرفقة بالتقارير والريبورتاجات 19 42.2%
 المجموع 45 100%

 

% من المبحوثين يرون أن التغطية اإلعالمية 57.8نالحظ من خالل الجدول أعاله أن   
الضوء أنها تغطية اكتفت بالحوار والنقاش مع زمة الروهينغا عبر برنامج في دائرة أل

 % يرونها أنها تغطية مرفقة بالتقارير والريبورتاجات.42.2بينما نجد أن  الضيوف

وبالنظر إلى االختالف في النسب يمكن القول أن المبحوثين يعتبرون أن التغطية 
ر والريبورتاجات اإلعالمية ألزمة الروهينغا كانت بحاجة إلى توظيف عدد كبير من التقاري

الحية والتي توضح حجم المأساة فالصورة تغني عن ألف كلمة، رغم أن البرنامج وظف تقرير 



الجانب الميداني للدراسة                                                                                 
 

118 

 

في بداية كل حلقة، والتي يمهد من خالله إلى الموضوع ويبين حجم األزمة اإلنسانية بحق 
انية مسلمي الروهينغا، وهو ما اعتبره المبحوثين بالغير كافي مقارنة بحجم الكارثة اإلنس

 وجرائم اإلبادة والتطهير العرقي التي تتعرض لها األقلية المسلمة في ميانمار.

كما تؤكد هذه المعطيات حاجة المبحوثين لدعائم إعالمية أكثر تساعدهم في بناء صورة 
ذهنية وخلفيات حول المواضيع المطروحة كقضية الروهينغا، خاصة إذا ما تعلق األمر بمثل 

المبحوثين كانوا بحاجة إلى أن ل النسب المسجلة يمكن أن نالحظ هكذا أزمات، فمن خال
المزيد من التقارير والصور التي تعكس حجم ما يحدث لمسلمي الروهينغا فبالرغم من أن 
البرنامج وظف تقرير في بداية كل حلقة إال أن المبحوثين اعتبره غير كافي بالمقارنة مع ما 

 أو بورما كما يعرفه الجميع . يحدث لمسلمي الروهينغا في ميانمار

 : نوع المعالجة المقدمة في البرنامج لألزمة الروهينغا.24الجدول رقم 

 المقدمة في البرنامج  لألزمة الروهينغا؟ اإلعالميةالسؤال:  كيف ترى نوع المعالجة  
 االقتراحات التكرار النسبة
 مثيرة 07 15.6
 ناقصة 36 80.00%
 متكاملة 02 4.4%
 المجموع 45 100%

 

اتجاهات المبحوثين في المعالجة اإلعالمية ألزمة الروهينغا عبر  24يبين الجدول رقم    
% من المبحوثين يرون أن التغطية اإلعالمية التي  80برنامج في دائرة الضوء : حيث أن 

 الحدث ودرجة قيمة من يقلل المعالجة من النوع قدمها البرنامج تعد ناقصة باعتبار أن هذا
 بالنسبة أهمية قصوى  ذات وأخبار معلومات من قللي  بذلك أهمية وهو يعطيه وال المطروح
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 % من المبحوثين  اعتبرها معالجة مثيرة بمعني أنها  تغطية15.6في حين أن   للمجتمع
بينما  الحدث، بانتهاء باألزمة اهتمامها ىانته والتي السطحية، والمعالجة التهويل إلى مالت

 للجوانب تتعرض معالجة متكاملة حيث أن البرنامج % ترها4.4بة ضئيلة والمقدرة بنجد نس
 بالعمق اتسمت كما السياق التاريخي (، األسباب، المعنية، األطراف لألزمة )مواقف المختلفة
 للحدث. الدقيقة والمتابعة والشمولية

حاجة إلى مزيد من خالل النسب المسجلة أعلة يمكن القول أن المبحوثين كانوا ا في 
من التحليالت، والمزيد من الحلقات، المرفقة بالتقارير والريبورتاجات، والصور الحية عن 

 اواضح وتحقيق اأزمة الروهينغا، وتخصيص مساحة أكبر ووقت زمني أكثر من خالل عرض
 أكبر وبناء صورة ذهنية لدى المتابعين حول ما يحدث لمسلمي ميانمار.

لمعالجة المقدمة في البرنامج لألزمة الروهينغا حسب متغير : نوع ا25الجدول رقم 
 التخصص

 اإلقتراحات حقوق  االتصالإعالم  علوم سياسية المجموع
  التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 مثيرة 03 6.7% 03 6.7% 01 2.2% 07 15.6%
 ناقصة 10 22.2 12 26.6% 14 31.1% 36 80.00%
 متكاملة 02 4.4% 00 00% 00 00% 02 4.4%
 المجموع 15 33.3% 15 33.3% 15 33.3% 45 100%

 

نوع المعالجة المقدمة في البرنامج لألزمة الروهينغا حسب متغير  25يبين الجدول رقم      
% 26.6% من أساتذة العلوم السياسية يرونها ناقصة يقابلها   31.1التخصص، حيث أن 

% عند  6.7% عند أساتذة الحقوق، بينما نجد أن 22.2اإلعالم واالتصال،  عند أساتذة
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أساتذة الحقوق واإلعالم من يعتبرها مثيرة، في حين قدرت عند أساتذة العلوم السياسية 
%، أما أدنى النسب المسجلة هي من تعتبر أن المعالجة اإلعالمية المقدمة لألزمة  2.2ب

% أما عند اإلعالم والعلوم السياسية 4.4أساتذة الحقوق  كانت متكاملة فقدرت النسبة عند
 %.0فقد قدرت ب 

وهذا ما يوضح حسب إجابات المبحوثين الحاجة الماسة إلى مزيد من التحليالت، 
المزيد من الحلقات والصور الحية، وتسجيل شهادات شهود العيان من الروهينغا وغيرهم من 

كالصحفيين أو مبعوثين خاصين لمنظمات  األشخاص خاصة مما يعيشون هذه األقلية،
وهيئات وجمعيات ...الخ ، والمساهمة في بناء صورة ذهنية عما يحدث لمسلمي بورما، 
وتقديم معالجة إعالمية تغني المشاهد عناء  البحث عن المزيد من المعلومات  واألخبار 

 حول مجريات األزمة في مصادر إعالمية أخرى.

 ى المبحوثين في الضيوف الذين شاركوا في البرنامج: يبين رأ26الجدول رقم  

 السؤال : ما هو رأيك في الضيوف الذين شاركوا في البرنامج
 االقتراحات التكرار النسبة

 مختصين في األزمات 09 % 15
 مختصين في العالقات الدولية 26 43.3%
 مختصين محليين 17 % 28.3
 مختصين دوليين 08 13.3%
 المجموع 60 % 100

 

أرأى المبحوثين في الضيوف الذين شاركوا في البرنامج ، حيث أن  26يبين الجدول رقم     
% يرونهم مختصين 28.3% يعتبرنهم مختصين في العالقات الدولية ، بينما 43.3نسبة 
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% يعتبرونهم مختصين في األزمات ، فيما كانت أدنى نسبة والمقدرة ب 15محليين بينما 
تعتبر الضيوف مختصين دوليين ، من خالل  التحليل الكمي للجدول يمكن  % والتي13.3

تفسير هذه النسب على أنها تعكس وجهات نظر المبحوثين في ضيوف البرنامج والتي 
نشطت الحلقات التي نوقشت فيها أزمة الروهينغا في ميانمار، حيث أن المشاركين في هذا 

األمنية واإلستراتيجية ، والمحللين السياسيين ، البرنامج تنوعوا بين الخبراء في الشؤون 
ي والعلوم السياسية واإلعالم ، والباحثين الجامعيين وأساتذة في الفقه السياسي والقانون الدول

لتنوع في اآلراء  ولتقديم صورة واضحة حول ما يحدث بالضبط في ميانمار ، ا بهدف  ذلكو 
 ألقلية للروهينغا المسلمة .لن ما يحدث  وتصوير الواقع كما هو واألطراف المستفيدة م

 : يبين أراء المبحوثين في التدخالت التي قدمها ضيوف البرنامج27الجدول رقم 

 السؤال : ما رأيك في التدخالت التي قدمها ضيوف البرنامج
 النسبة التكرار االقتراحات
 %13.3 06 حيادية

 %86.7 39 منحازة للقضية
 %100 45 المجموع

 

أراء المبحوثين في التدخالت التي قدمها ضيوف البرنامج في  27يوضح الجدول رقم      
% يعتبرونها 13.3% يرونها منحازة للقضية، بينما نجد أن .86.7أزمة الروهينغا، حيث أن 

 حيادية.

طبيعة القضية المطروحة والتي تمثل أزمة ل أعله يمكن تفسير هذه النسب المسجلة،
اضطهادا على وجه األرض كما صنفتها األمم المتحدة ، باإلضافة إلى أنها  قلية األكثراأل

تمثل أزمة إنسانية تستدعي التعاطف واالنحياز لها كما أنها أزمة إبادة  لمسلمي الروهينغا 
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والذين يعتبرون شراك في الدين وشراك في اإلنسانية وبالتالي االنحياز لها أمر مطلوب 
 ومشروع .

: يبين أراء المبحوثين في التدخالت التي قدمها ضيوف البرنامج حسب  28الجدول رقم 
 متغير التخصص

 االقتراحات حقوق  االتصالإعالم  علوم سياسية المجموع
  التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 حيادية 00 00.00% 03 6.6% 03 6.6 06 13.3%
 منحازة للقضية 15 33.3 12 26.7% 12 26.7 39 86.7%

 المجموع 15 33.3% 15 33.3% 15 33.3 45 100%
 

% من أساتذة الحقوق يعتبرون 33.3من خالل القراءة الكمية للجدول أعاله يتضح لنا أن   
%عند أساتذة 26.7التدخالت التي قدمها ضيوف البرنامج لألزمة منحازة للقضية ، يقابلها

% من أساتذة اإلعالم والعلوم 6.6العلوم السياسية، بينما نجد أن اإلعالم والتصال وأساتذة 
 %  عند أساتذة الحقوق.0السياسية من يعتبرها حيادية ، مقابل 

نالحظ من خالل النسب المسجلة أن هناك إجماع كبير حول التدخالت المقدمة من قبل 
ظر إلى طبيعة األزمة ضيوف المشاركين في البرنامج والتي اعتبرتها منحازة للقضية، وبالن

وباعتبار أن المضطهدين شركاء الدين يمكن اعتبار أن االنحياز أمر مبرر ومطلوب وفق 
 .جزائرية في نصرة القضايا العادلةمبادئ الدولة ال
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 : تقيم المبحوثين لدرجة إلمام المنشط بأزمة الروهينغا29الجدول رقم 

 بأزمة الروهينغا؟السؤال: ما هو تقيمك لدرجة إلمام المنشط 
 االقتراحات التكرار النسبة
 كافية 14 31.11%
 غير كافية 31 68.89%
 المجموع 45 100%

تقييم المبحوثين لدرجة إلمام المنشط بأزمة الروهينغا  29نالحظ من خالل الجدول رقم   
% من المبحوثين يرون أن منشط البرنامج غير ملم بمجريات األزمة بالقدر 68.89حيث أن 

ما يفسر نظرة المبحوثين لألزمة % يعتبرونها كافية، وهو 31.11الكافي في حين أن 
يره لمجريات الحوار بين الضيوف، واألسئلة المطروحة في لمنشط في حد ذاته، وتساو 

 البرنامج حول القضية.

 : تقيم المبحوثين لدرجة إلمام المنشط بأزمة الروهينغا30الجدول رقم 

 االقتراحات حقوق  إعالم االتصال علوم سياسية المجموع
  التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 كافية 06 13.33% 06 13.33% 02 4.44% 14 31.11%
 غير كافية 09 20.00% 09 20.00% 13 28.89% 31 68.89%
 المجموع 15 33.33% 15 33.33% 15 33.33% 45 100%

تقييم المبحوثين لدرجة إلمام المنشط بأزمة الروهينغا   30نالحظ من خالل الجدول رقم     
% من 20% من أساتذة العلوم السياسية ، مقابل 28.89حسب متغير التخصص حيث أن 

أساتذة الحقوق واإلعالم واالتصال يرون أن منشط البرنامج غير ملم بمجريات األزمة بالقدر 
% من أساتذة اإلعالم والعلوم السياسية والحقوق يعتبرونها 4.4%و13.33الكافي، بينما 
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زمة وللمنشط في حد ذاته، وتسيره لمجريات كافية وهو ما يفسر نظرة األساتذة الجامعين  لأل
 الحوار بين الضيوف ، واألسئلة المطروحة  في البرنامج حول القضية .

 : تبين مدى مساهمة البرنامج في تعريف المبحوثين بأزمة الروهينغا.31الجدول رقم 

 السؤال:  هل ساهم البرنامج في تعريفك بأزمة الروهينغا من كل جوانبها
 االقتراحات التكرار المئويةالنسبة 

 نعم 11 % 24.44
 ال 07 15.56%
 نوعا ما 27 % 60.00
 المجموع 45 100%

 

يبين الجدول أعله نسب مساهمة البرنامج في تعريف المبحوثين بأزمة الروهينغا، 
% من المبحوثين يعتبرون أن البرنامج ساهم نوعا ما في تعريفهم 60حيث نالحظ أن 

% منهم من ساهم البرنامج في تعريفهم بالقضية من كل جوانبها، في 24.44 باألزمة بينما
% من لم يساهم البرنامج في تعريفه بأزمة الروهينغا، حيث أن 15.56حين نجد نسبة 

البرنامج لم يلعب دورا كبير خالل معالجته اإلعالمية في إعطاء الصورة الواضحة لألزمة 
الستمارات االستبيانة، خوصا وأننا قدمنا بتقديم استمارة وهو األمر الذي لمسنه خالل ملئهم ل

 مقابلة.
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: أوجه القصور في معالجة برنامج في دائرة الضوء ألزمة الروهينغا حسب 31الجدول رقم 
 نظرة المبحوثين:

 السؤال: ما هي أوجه القصور في معالجة برنامج في دائرة الضوء ألزمة الروهينغا؟
 راحاتاالقت التكرار النسبة%
 عدم االستعانة باللقطات الحية 36 57.8%
 عدم االستعانة بالتقرير التي تثرى الموضوع 13 28.9%
 االستعانة بالضيوف غير مختصين 06 13.3%
 المجموع 45 100%

    

أوجه القصور في معالجة برنامج في دائرة الضوء ألزمة الروهينغا  31يبين الجدول رقم   
% من المبحوثين يرون القصور في البرنامج من 57.8حسب نظرة المبحوثين، حيث أن 

%منهم من يرى أن القصور يكمن في 28.9حيث عدم االستعانة باللقطات الحية ، بينما 
هو االستعانة % يعتبر أن الخلل 13.3تثري الموضوع، بينما  عدم االستعانة بالتقارير التي

ويمكن تفسير هذه النسب من خالل عدم توظيف ريبورتاجات  ضيوف غير متخصصين ،ب
تضع المشاهد في صورة ما يحدث ، وتكوين صورة ذهنية  والتيوتقارير بالقدر الكافي ، 

 واضحة وحقيقية عما يحدث لمسلمي الروهينغا في ميانمار.

 

 

 



الجانب الميداني للدراسة                                                                                 
 

126 

 

: يبين االقتراحات التي من شأنها المساهمة في تطوير أداء البرنامج 32الجدول 
 خالل معالجته للقضايا المشابهة ألزمة الروهينغا .

السؤال: في رأيك ما هي المقترحات التي من شأنها المساهمة في تطوير أداء برنامج في 
 ا؟دائرة الضوء خالل معالجته لقضايا مشابهة لقضية الروهينغ

 النسبة % التكرار االقتراحات

 % 55.6 25 االستعانة بالقطات الحية

 %33.3 15 تخصيص مساحة زمنية أكبر

 % 11.1 5 االستعانة بضيوف دوليين

 %100 45 المجموع

 

يبين الجدول أعله اقتراحات المبحوثين حول األمور التي من شأنها أن تساهم في 
لقضايا شبيها بقضية مسلمي الروهينغا في  هالضوء أثناء معالجتتطوير أداء برنامج في دائرة 

% يرون أن االستعانة باللقطات الحية من شأنها 55.6ميانمار  وقد جاءت النسب كالتالي 
أن تطور أداء البرنامج، فاالهتمام بالمادة الوثائقية المصاحبة لتغطية " التقارير، الصور، 

هد وتغنيه عناء البحث عن معلومات حول األزمة في شهادات حية" أمور كلها تجدب المشا
% أن تخصيص مساحة زمنية أكبر لألزمة ، من 33.3وسائل إعالمية أخرى، فيما يرى 

خالل تغطيتها في شكل حلقات متعددة تسهم في إمداد الرأي العام بحقائق تفصيلية عن 
% ترى أن االستعانة 11.1األزمة وتغطيها من كل جوانبها ،فيما نجد ادني نسبة والمقدرة ب 

بضيوف دوليين من نشأنه أن يطور أداء البرنامج وهي أمور تسهم في تنويع اآلراء ، 
ه والتنويع في االتجاهات ، األمر و وا عطاء نفس جديد للبرنامج من خالل التنويع في الوج
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وف الذي يسهم  بدوره في إعطاء  مزيد من المعلومات و األفكار  المختلف  من طرف الضي
 المشاركين.

يمكن تفسير  هذه النتائج المسجلة في كون أن المشاهد يؤمن بالحدث من خالل 
الصور وللقطات الحية والتي تصف حجم الموقف والقضية المطروحة للمعالجة ، بينما نجد 
عامل أخر وهو الزمن ، حيث أن المعالجة اإلعالمية لقضايا مشابهة ألزمة الروهينغا تحتاج 

زمنية لدراستها من كل جوانبها وهو األمر الذي يستحيل تحقيقه في حلقة ، أو إلى مساحة 
ضيوف المشاركين في  البرنامج من خالل  الحلقتين  باإلضافة إلى الدور الذي يلعبه 

تحليالتهم ونقاشتهم  لمجريات األزمة ، فالتنويع في الضيوف المختصين واألكفاء ، تجعل 
ملة عن األزمة ، باإلضافة إلى أن التنويع في الضيوف المشاهد يأخذ فكرة واضحة وشا

يجعل المشاهد ال يشعر بالملل ، أو يكون سبب  تغيره القناة وعدم استكمله متابعة مجريات 
 الحدث من خالل البرنامج .
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 : وتوصيات الدراسة  نتائج الدراسة. 4

 . نتائج الدراسة: 1

بعد التحليل الكمي والكيفي للنتائج المحصل عيها من إجابات المبحوثين على أسئلة 

اإلستبيانية التي شكلت األداة األساسية للدراسة الميدانية، إستطعنا الوصول إلى  االستمارة

 جملة من النتائج نلخصها في النقاط التالية:

فيما يخص اتجاهات المبحوثين نحو المعالجة اإلعالمية ألزمة الروهينغا عبر  •

 :   دائرة الضوء في برنامجال

كشفت الدراسة على أن اتجاهات المبحوثين نحو المعالجة اإلعالمية ألزمة الروهينغا في  .1

ميانمار عبر برنامج في دائرة الضوء، تعتبر أن التغطية اإلعالمية لألزمة ، تعد 

% منهم من يعتبرها ضعيفة ، مقابل 33.3% ، في حين أن 60متوسطة ب نسبة 

 كثيفة% من الذين يعتبرونها 6.7

عتبرون أن التغطية اإلعالمية ألزمة اكتفت بالحوار والنقاش مع الضيوف بنسبة كما ي .2

 % من يعتبروها مصاحبة للتقارير والريبورتاجات .42.2% بينما نجد 57.8

يعتبر المبحوثين المعالجة اإلعالمية لألزمة عبر برنامج في دائرة الضوء ناقصة بنسبة  .3

% 4.4عتبرها مثيرة، في حين آن % من ي15.6كبر نسبة، بينما أ% وهي 80.00

 يعتبرونها متكاملة 

% مختصين في 43.3أما بالنسبة للضيوف المشاركين في التغطية فقد اعتبرهم  .4

% 15اعتبرهم ، فيما % اعتبروهم مختصين محليين 28.3العالقات الدولية، بينما 

 % من اعتبرهم مختصين دوليين 13.3مختصين في األزمات ، وأخيرا 
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اء المبحوثين في التدخالت التي قدمها ضيوف البرنامج في أزمة الروهينغا تمثلت أر  .5

% 14.6% يرون التدخالت المقدمة منحازة للقضية، بينما نجد أن 86.6في أن 

 يعتبرونها حيادية .

% اعتبرها غير 68.89بالقضية من كل جوانبها  مهالمإووفيما يخص قدرات المنشط  .6

 افية .% اعتبروها ك31.11بينما  كافية

%،  بينما 60يعتبر المبحوثين أن البرنامج ساهم في تعريفهم باألزمة نوعا ما بنسبة   .7

% منهم من ساهم البرنامج في تعريفهم بالقضية من كل جوانبها ، في حين نجد 24.44

 % من لم يساهم البرنامج في تعريفه بأزمة الروهينغا.15.56نسبة 

امج في دائرة الضوء ألزمة الروهينغا أما بخصوص أوجه القصور في معالجة برن .8

% من المبحوثين يرون القصور في البرنامج من 57.8حسب نتائج الدراسة ، نجد أن 

%منهم من يرى أن القصور يكمن في 28.9حيث عدم االستعانة باللقطات الحية ، بينما 

و % يعتبر أن الخلل ه13.3عدم االستعانة بالتقارير التي تثري الموضوع ، بينما 

 االستعانة بالضيوف غير متخصصين . 

االقتراحات التي من شأنها المساهمة في تطوير أداء البرنامج خالل معالجته أما بالنسبة  .9
 للقضايا المشابهة ألزمة الروهينغا حسب المبحوثين فقد تمثلت فيما يلي: 

فيما  % يرون أن االستعانة باللقطات الحية من شأنها أن تطور أداء البرنامج ،55.6 .10
% أن تخصيص مساحة زمنية أكبر يساهم في تطوير أداء البرنامج  ،فيما 33.3يرى 

% ترى أن االستعانة بضيوف دوليين من نشأنه أن 11.1نجد ادني نسبة والمقدرة ب 
 يطور أداء البرنامج 

 خص عادت ودوافع متابعة برنامج في دائرة الضوء :يفيما  •

 يتبن لنا من خالل الدراسة النتائج التالية: 
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جاءت نتائج إجابات المبحوثيين حول مدى متابعتهم لبرنامج في دائرة الضوء، أن  .1

األغلبية الساحقة من المبحوثين ال يحرصون على متابعة هذا البرنامج الحواري 

%  28.9% منهم من يشاهدون هذا البرنامج بصيفة حينية، و64.4السياسي، حيث أن 

ممن نادرا ما يتابعونه مقابل نسبة ضئيلة فقط من يتابعونه بصفة دائمة وذلك بنسبة 

%، في المقابل نجد أن نسبة من يحرصون على متابعة برنامج في دائرة  6.7قدرها 

 منعدمة. نادرةالضوء بصفة 

كما جاءت إجابات المبحوثين حول مدى حرصهم على متابعة برنامج "في دائرة  .2

بدايته إلى نهايته، سجلنا أن أعلى نسبة من المبحوثين ال يشاهدون هذا  الضوء" من

%، مقابل. 64.4البرنامج من بدايته إلى نهايته وإنما بصفة متقطعة وذلك بنسبة قدرها 

 % فقط ممن يشاهدون هذا البرنامج من بدايته إلى نهايته. 35.6

% من المبحوثين 47.1أما بخصوص دوافع متابعة البرنامج فجاءت النتائج كالتالي  .3

% 41.6جل معرفة األحداث والوقائع الجديدة في حين أن أيشاهدون البرنامج من 

يشاهدونه الهتمامهم بالمواضيع المطروحة ، فيما سجلنا أدنى نسبة  والمقدرة ب 

 ن األحداث الجارية .% يشاهدونه لمساعدتهم في تكوين رأي ع11.3

 مدى اطالع األساتذة الجامعيين على أزمة الروهينغا : •

جاءت نتائج الدراسة في ما يخص مدى اطالع األساتذة الجامعيين على أزمة الروهينغا 

 كالتالي :

األساتذة الجامعيين على اطالع بأزمة األقلية المسلمة في ميانمار " بورما سابق" بنسبة    .1

%   ليست مطلعة على 4.4نجد نسبة قليلة منهم والمقدرة ب  %  في حين  95.6

 األزمة .
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% منهم من يرون األزمة على 45.9بخصوص أراء المبحوثين حول األزمة نجد أن  .2

%  يعتبرونها تطهير عرقي ، فيما سجلت 42.7أنها اضطهاد للمسلمين ، بينما نجد 

 .أزمة دولية % من يرون األزمة على أنها 11.4دني نسبة والمقدرة ب أ

فيما يخص مصدر الحصول على المعلومات حول أزمة الروهينغا في ميانمار ،   .3

%  والخاصة بمواقع التواصل االجتماعي ، 42.2يتضح أن أعلى نسبة سجلت هي 

% ، والتي يعد فيها التلفزيون مصدرا للحصول على 36.6فيما قدرت ثاني نسبة ب 

% والتي يحصل 19.8ا ثالث نسبة قدرت ب المعلومات حول أزمة الروهينغا ، بينم

المبحوثين فيها على المعلومات حول األقلية المسلمة في ميانمار من الجرائد ، بينما 

 والتي يحصل فيها المبحوثين على المعلومات من  1.4قدرت أخرى نسبة ب 

جاءت نتائج تقديرات متابعة أحداث ومستجدات أزمة الروهينغا كالتالي  . األصدقاء .4

يتبعونها بصفة دائما ،فيما قدرت   24.45% يتابعون األزمة بصفة حينية ، أما 71.11

 % .4.44نسبة المتابعة بصفة نادرا ب 

بخصوص موقف األساتذة  من أزمة الروهينغا  في ميانمار نجد أن الجميع عبر عن   .5

 % . 100تعاطفه مع األزمة بنسبة 

زمة جاءت النتائج اإلعالمية لألأما بخصوص اتجاهات المبحوثين نحو التغطية  .6

% من األساتذة الجامعيين يرون آن االهتمام اإلعالمي بأزمة الروهينغا  95.6كالتالي: 

% يرون أن االهتمام اإلعالمي 4.4غير كافي بينما نجد نسبة ضئيلة والمقدرة ب 

ي باألزمة كافي ويمكن تفسير هذه النسب المتوصل إليها أن اإلعالم العربي والعالم

ن التغطية أغير عادل وغير مهتم بالقدر الكافي بأزمة األقلية المسلمة في ميانمار، و

 اإلعالمية ال تتناسب مع حجم المأساة واالضطهاد الذي يتعرض له مسلمو الروهينغا .
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 خاتــــــــــمـــــــــة : 

وذلك المسلمة في جمهورية ميانمار االشتراكية  األقليةركزت هذه الدراسة على موضوع      
 اإلعالميةنحو المعالجة باعتبارهم نخبة مجتمعية الجامعيين  األساتذةمن خالل رصد اتجاهات 

والذي يعتبر من أهم المواضيع التي تركز على زمة الروهينغا عبر برنامج في دائرة الضوء ، أل
معاناة أقلية صنفتها األمم المتحدة باألقلية األكثر اضطهادا على وجه  األرض ، حيث كانت 

تطورات األوضاع و  الدراسة عبارة عن خطوة نسلط الضوء من خاللها على مجريات األحداث 
كما  تعتبر الدراسة إضافة للرصيد األكاديمي  في إقليم أركان بجمهورية ميانمار االشتراكية ،

للجامعة السيما في ظل ندرة البحوث والدراسات التي تناولت مثل هذه المواضيع على مستوى 
الجامعة ، كما تسعى الدراسة إلى مساعدة الباحثين في الدراسات المشابهة لدراستنا الحصول 

   مشابهة وبالتالي اعتمادها كمرجع. على معلومات وطريقة منهجية صحيحة في معالجة قضايا

تكون هذه الدراسة بداية ألبحاث وأعمال أخرى ، تركز على جوانب مختلفة  أنعلى أمل     
ال تكون دراساتنا التي يتعرض لها مسلمي الروهينغا ، وحتى  واإلبادةمن أزمة االضطهاد 

 .مقترنة بأوقات معينة تطفو فيها أزمة الروهينغا إلى السطح 



 

 

 

 المالحــــــــــــق 
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 جامعة الجياللي بونعامة 

 خميس مليانة 

 قسم: العلوم اإلنسانية    

 اإلعالم واالتصال شعبة:   

 تخصص: وسائل اإلعالم والمجتمع   

موضوع : اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو المعالجة اإلعالمية  ألزمة " الروهينغا" عبر برنامج في دائرة              
 الضوء 

 تحية طيبة
حول موضوع اتجاهات نخبة األساتذة الجامعيين نحو   بين أيديكم استمارة االستبانةنضع 

المعالجة اإلعالمية لبرنامج في دائرة الضوء الزمة األقلية المسلمة في ميانمار المعروفة باسم 
وذلك في إطار التحضير لنيل شهادة الماستر في  2017أكتوبر  -الروهينغا خالل فترة سبتمبر

عالم واالتصال، تخصص وسائل اإلعالم والمجتمع ، لذا نرجو منكم مساعدتنا في إتمام علوم اإل
هذا العمل  وذلك باإلجابة على األسئلة المتضمنة في االستمارة االستبيانية، ونحطكم علما أن 

 إجابتكم ستستخدم ألغراض علمية بحتة.
 نشكركم على تعاونكم معنا.

 

 إشراف األستاذة -                                            إعداد الطالبتين                -
 أ.مكيري مالية  -جباري سمية                                                               -
 سالمي نسيمة  -

 2018-2017السنة الجامعية 



 

140 

 

 :معلومات الشخصية 

 ذكر                                                                                أنثى  

 التخصص :

 حقوق إعالم واتصال                        علوم سياسية                         

 متابعة برنامج في دائرة الضوء  ودوافع أنماط : 1المحور   

 ؟هل تتابع برنامج في دائرة الضوء  .1

 أبدا                 نادرا                         ا                  أحيانادائم

 النهاية؟  إلىهل تشاهد البرنامج من البداية  .2

 نعم                                                                                 ال 

 البرنامج؟  لمشاهدة كدفعاألمور التي ت ما هي .3

  تساعدني في تكوين أراء عن األحداث الجارية  جديدة              والوقائع ال األحداثمعرفة 

  االهتمام بالمواضيع المعالجة 

 البرنامج؟  إعجابك في تنال ما هي األمور التي .4

 الضيوف   المواضيع المطروحة المنشط                            

 ؟تنال إعجابك في البرنامج األمور التي ال ما هي  .5

 الضيوف    لمنشط                   وقت البرنامج غير مناسب                 ا

 المطروحة نوعية المواضيع 
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 الروهينغا. أزمةعن  األساتذة الجامعيين: مدى اطالع 2المحور 

 هل أنت  على اطالع  بأزمة  األقلية المسلمة المضطهدة  في ميانمار؟  .6

 نعم                                          ال 

 ماذا تعني لك أزمة الروهينغا؟ .7

 أزمة دولية تطهير عرقي  أزمة اضطهاد للمسلمين   

أخرى اذكرها 
........................................................................................... 

 من أين تحصل على المعلومات حول األزمة؟  .8

 مواقع التواصل االجتماعي    لفزيون                        الجرائد               الت

 األصدقاء

أخرى اذكرها 
........................................................................................... 

 ؟األزمةمتابع لجميع األحداث والمستجدات حول  أنتهل  .9

 أبدا   نادرا                       دائما                     أحيانا                 

 ما طبيعة الصورة الذهنية التي تحملها عن أزمة الروهينغا  .10

صورة تجمع بين السلبية وااليجابية                     صورة ايجابية                 صورة سلبية            
 ال أعرف بالضبط 

 أزمة الروهينغا؟ ما هو موقفك من .  11        
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 غير متعاطف  متعاطف

اذكرها  أخرى 
...........................................................................................  

 الروهينغا؟  بأزمة اإلعالميكيف ترى االهتمام  .12

 كافي                                  غير كافي 

التي قدمها برنامج في   اإلعالميةالمعالجة الجامعيين نحو  األساتذةاتجاهات المحور الثالث: 
 الروهينغا . بأزمةدائرة الضوء 

في دائرة الضوء  عبر برنامجالروهينغا  زمةألنوع التغطية اإلعالمية كيف ترى  .13
 من حيث المدة الزمنية ؟

 ضعيفة                         متوسطة                         كثيفة

 ؟مصاحبة لهذه التغطية  دعائمهل هناك  .14

 وتقارير    بريبورتاجاتمرفقة نقاش مع الضيوف              تغطية اكتفت فقط بالحوار وال

 ؟كيف ترى نوع المعالجة المقدمة في البرنامج الزمة الروهينغا .15

 مثيرة                             ناقصة                          متكاملة 

 الروهينغا؟  أزمةتغطية في البرنامج خالل  االذين شاركو  في الضيوف رأيك ما .16

    مختصين في العالقات الدولية                       األزماتمختصين في 

 مختصين دوليين                 مختصين محلين    
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 التي قدمها ضيوف البرنامج؟ التدخالتما رأيك في  .17

 للقضية نحو  حيادية                                  منحازة 

أخر اذكرها 
………………………………………………………………………………. 

 ؟الروهينغا  بأزمةالمنشط  إلماملدرجة هو تقيمك  ما .18
 غير كافية                            كافية            

 ؟ من كل جوانبها الروهينغا أزمةب كتعريفهل ساهم البرنامج في  .19
 ال                                نوعا ما                                  نعم           

 ما هي أوجه القصور في البرنامج؟   .20

 عدم االستعانة بالتقارير التي تثري الموضوع نة بالقطات الحية             عدم االستعا   

 مختصيناالستعانة بضيوف غير 

في رأيك ما هي المقترحات التي من شأنها المساهمة في تطوير أداء برنامج في  .21
 دائرة الضوء خالل معالجته ألزمات مشابهة ألزمة الروهينغا؟ 

 تخصيص مساحة زمنية أكبر                    االستعانة باللقطات الحية 

 االستعانة بضيوف دوليين 
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خريطة تبين الموقع الجغرافي لجمهورية ميانمار االشتراكية :01رقم الملحق   

  
 جمهورية ميانمار االشتراكية1

 

  

                                                           

 .  2015: مسلمو بورما،  مرصد األزهر باللغات االجنبية. 1
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 : صور الروهينغا 02المحلق رقم 

 1مسلمي الروهينغا نحو بنغالديش  من هجراتصور 

 

 

                          
 tallk/20598 rtml.                        -pictures-http//www.rna.press/arوكالة أنباء الروهينغا  1
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 1صور تبرز االبادة التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا من قبل البوذيين 

 

 
 

 
 

                          
  ، نفس المرجع السابق .  وكالة أنباء الروهينغا 1
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