
متــارس وســائل اإلعــام دوريــن متناقضــن فيــا يخــص 
قضايــا األقليــات والقوميــات، ففــي الوقــت الــذي تحــرص 
ــاك  ــى امت ــات ع ــات أو القومي ــذه األقلي ــدى ه ــه إح في
ــا تعــر عــن رؤاهــا وسياســاتها،  وســائل إعــام خاصــة به
ــة  ــة إىل محاول ــة للدول ــة التابع ــزة اإلعامي ــعى األجه تس
اســتيعابها أو فــرض ضغــوط شــديدة عليهــا، وتلــك الحالــة 
ــل  ــايل داخ ــت الح ــاًرا يف الوق ــر انتش ــي األك ــرة ه األخ
العديــد مــن دول املنطقــة، حيــث تحولــت وســائل اإلعام، 
عــى اختافهــا، ســواء كانــت تقليديــة أم حديثــة تعتمــد 
ــة،  عــى وســائل التواصــل االجتاعــي واملواقــع اإللكرتوني
وأقلياتهــا  املركزيــة  الدولــة  بــن  منصــات هجــوم  إىل 
املختلفــة، ال ســيا إذا مــا صنفــت مــن القــوى املعارضــة، 
أو املُطالِبــة باالنفصــال، أو التــي تتبنــى مطالــب فيدراليــة.

الرتكيــب  ذات  املنطقــة  دول  أغلــب  أن  ورغــم 
الدميغــرايف اإلثنــي والعرقــي املتنــوع ســمحت بوجــود 
ــي  ــت ه ــات، أو عمل ــذه األقلي ــة به ــام خاص ــائل إع وس
عــى تأســيس وســائل إعــام تختــص بشــئونها؛ فــإن تقييــد 
ــدول،  ــذه ال ــائد يف ه ــط الس ــل النم ــات ميث ــام األقلي إع
وذلــك العتبــارات عديــدة، رمبــا يتمثــل أهمهــا يف تصاعــد 
دور اإلعــام يف القضايــا السياســية والخافيــة بــن الدولــة 
املركزيــة وأقلياتهــا، وتحولــه، أو تحويلــه، إىل أداة رصاعيــة 
ــة االســتقطاب  بــن الطرفــن، األمــر الــذي يزيــد مــن حال
ــائل  ــاق وس ــد أو إغ ــة إىل تقيي ــؤدي يف النهاي ــا، وي بينه

ــة. ــل الدول ــن قب ــات م ــة لألقلي ــام التابع اإلع

توظيف متبادل:
خــال  اإلعــام  لوســائل  املتنامــي  الــدور  ظــل  يف 
الســنوات املاضيــة، واعتبــار أن امتــاك وســائل إعــام 
خاصــة يعــد أحــد مظاهــر القــوة، والقــدرة عــى التأثــر، 
حرصــت األقليــات املختلفــة يف بعــض دول املنطقــة عــى 
ــر عــن مواقفهــا  إطــاق وســائل إعــام خاصــة بهــا للتعب

ــة. ــات الدول ــع سياس ــان، م ــض األحي ــة، يف بع املتباين

ورغــم أن اإلعــام يفــرتض أن يكــون لــه دور يف جــر 
الهــوة بــن الثقافــات والديانــات واملذاهــب املختلفــة 
ــد  ــراع ق ــن ال ــا م ــإن منطً ــد، ف ــع الواح ــل  املجتم داخ
ــدول،  ــه يف بعــض ال ــام ســاحة ل ــائل اإلع ــن وس اتخــذ م
ــب  ــى مطال ــي تتبن ــات الت ــض األقلي ــلطات وبع ــن الس ب
مثــل توســيع هامــش الحريــات واملســاواة ورفــع مســتوى 

ــة. ــة التحتي ــر البني ــة وتطوي املعيش

ويف هــذا اإلطــار، تتعــدد أهــداف إطــاق  وســائل إعــام 
خاصــة باألقليــات املختلفــة، وذلــك حســب الجهــة التــي 
تقــوم بإطاقهــا، ففــي حالــة امتــاك الدولــة لهــذا النــوع 
مــن اإلعــام، تــرز أهــداف مثــل التواصــل بشــكل أفضــل 
ــد  ــت تتواج ــا إذا كان ــة م ــيا يف حال ــات، ال س ــع األقلي م
ــى  ــم ع ــا الناع ــس نفوذه ــة، وتكري ــق الحدودي يف املناط
مجمــل أراضيهــا، فيــا يــرز هــدف مهــم آخــر يتمثــل يف 
إدمــاج هــذه األقليــات واســتيعاب مطالبهــا، ال ســيا وأنهــا 
عــادًة مــا تكــون متحكمــة يف املحتــوى اإلعامــي املقــدم، 
ــة  ــات والدول ــذه األقلي ــن ه ــجاًما ب ــر انس ــايل تُظه وبالت
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ــة  ــا الخافي ــم عــى القضاي ــة، وتعمــل عــى التعتي املركزي
بــن الطرفــن، ويف هــذه الحالــة يغيــب الــدور الحقيقــي 
إلعــام األقليــات، األمــر الــذي يدفــع األخــرة إىل امتــاك 
وســائل إعــام خاصــة بهــا مســتقلة وبعيــدة عــن ســيطرة 

الدولــة.

ويف كثــر مــن األحيــان يتــم اســتخدام وســائل اإلعــام 
ــة إذا  ــى الدول ــوم ع ــات للهج ــات كمنص ــة لألقلي اململوك
ــه  ــر إلي ــط تش ــو من ــا، وه ــاف معه ــى خ ــت ع ــا كان م
منــاذج اإلعــام التابــع لألكــراد يف إيــران وتركيــا، واإلعــام 
التابــع لألورومــو يف إثيوبيــا، عــى ســبيل املثــال، يف حــن 
أن أمناطًــا أخــرى إلعــام األقليــات ال تعــر بالــرورة عــن 
خــاف مــع الدولــة، وهــو منــط يظهــر عــى ســبيل املثــال 

يف اإلعــام األمازيغــي يف املغــرب.

نماذج متعددة:
لإلعــام  كيــف ميكــن  توضــح  منــاذج  عــدة  تــرز 
أن يكــون أحــد أدوات الــراع بــن الدولــة املركزيــة 

النــاذج: أهــم هــذه  ومــن  واألقليــات، 

االنتشــار  مســاحة  رغــم  عقــايب:  اســتهداف   -١
ــة يف وســائل اإلعــام  ــة الكردي ــه اللغ ــذي تســتخدم في ال
املســموعة واملرئيــة واملقــروءة يف تركيــا، وكذلــك مســاحة 
تواجــد األكــراد يف الدرامــا الرتكيــة، إال أن محاولــة االنقاب 
الفاشــلة التــي وقعــت يف 15 يوليــو 2016، دفعــت الدولــة 
إىل اتخــاذ إجــراءات عديــدة لتقييــد اإلعــام الــرتيك بشــكل 
خــاص واإلعــام املعــارض بشــكل عــام، ويف مقدمتــه 
ــة،  ــة املختلف ــراد، واألحــزاب الكردي ــام الخــاص باألك اإلع
ــت  ــد كان ــراد. وق ــدة لألك ــام املؤي ــائل اإلع ــك وس وكذل
تــرًرا  األكــر  لألكــراد  والتابعــة  العلانيــة  الصحــف 
ــا  ــى منه ــي اختف ــة الت ــام الرتكي ــائل اإلع ــن وس ــن ب م
ــة، بحســب  ــة مختلف ــا يقــرب مــن 170 وســيلة إعامي م
بعــض التقديــرات، األمــر الــذي ســاهم يف حلــول تركيــا يف 
املرتبــة 151 بــن 180 دولــة تضمهــا قامئــة »مــؤرش حريــة 
ــون  ــة »صحفي ــدره منظم ــذي تص ــنوي ال ــة« الس الصحاف
ــام  ــادر ع ــر الص ــا األخ ــدود«، وذلــك يف تقريره ــا ح ب

.2016

ــة االنقــاب الفاشــلة  ــار أن محاول لكــن ال ميكــن اعتب
كانــت الســبب الوحيــد يف تعــرض اإلعــام الكــردي يف 

ــث  ــلطات، حي ــل الس ــن قب ــة م ــات قمعي ــا ملارس تركي
ــة، ال  ــام الكردي ــود شــديدة عــى وســائل اإلع ــرض قي تف
ــون األكــراد  ــا، كــا يتعــرض الصحفي ســيا املقــروءة منه
لاعتقــال بشــكل مكثــف بتهــم ترتكــز حــول تورطهــم يف 
دعــم حــزب العــال الكردســتاين، أو القيــام بدعايــة لــه.

ــن  ــا م ــو يف إثيوبي ــر األوروم ــج: تعت ــد ممنه ٢- تقيي
ــث تعرضــت يف  ــة، حي ــع الدول ــا م ــات خافً ــر القومي أك
ــبب  ــلطات بس ــل الس ــن قب ــع م ــبة لقم ــن مناس ــر م أك
االقتصاديــة،  األوضــاع  عــى  املتتاليــة  االحتجاجــات 
ــو إىل  ــدت األوروم ــد عم ــا، وق ــة ملطالبه ــل الدول وتجاه
امتــاك وســائل إعاميــة مختلفــة خاصــة بهــا، تتعــدد بــن 
قنــوات تلفزيونيــة وصحــف وإذاعــات ومواقــع إلكرتونية، 

ــي.  ــل االجتاع ــات التواص ــى صفح ــط ع ــا تنش ك

وقــد أعلــن املكتــب اإلعامــي لجبهــة األورومــو، يف 7 
فرايــر 2009، عــن إطــاق أول قناتــن تلفزيونيتــن بثــاث 
ــة،  ــة والصومالي ــة واألمهري ــة، هــي األورومي ــات محلي لغ
تبــث األوىل مــن أدامــا، والثانيــة مــن أديــس أبابــا، وقــد 
ــل  ــن قب ــٍق م ــا لتضيي ــذ إطاقه ــان من ــت القنات تعرض

الحكومــة اإلثيوبيــة أكــر مــن مــرة.

ويف مواجهــة ذلــك لجــأت الجبهــة إىل بــث قنواتهــا من 
 BilisummaaTV« خــال موقــع »يوتيــوب«، مثــل قنــاة
Oromia«، كــا تبــث الجبهــة أكــر مــن محطــة إذاعيــة 
 Radio Hegeree« مــن خــال اإلنرتنــت، مثــل إذاعــة
»مســتقبل  وإذاعــة  باإلنجليزيــة،  الناطقــة   »Oromia

 .»RHO ــار عــريب ــا لألخب أورومي

وميكــن القــول إن القنــوات التلفزيونيــة واإلذاعيــة 
ــن  ــث م ــرة إىل الب ــرتات كث ــأت يف ف ــد لج ــة ق األورومي
الخــارج، نظــرًا لتشــويش األجهــزة األمنيــة اإلثيوبيــة 
عليهــا، كــا أنهــا تعتمــد بشــكل أســايس عــى مــا ينــره 
النشــطاء عــى موقعــي التواصــل االجتاعــي »فيســبوك« 
و«تويــرت« مــن صــور وأخبــار، ال ســيا خــال فــرتة 
االضطرابــات األخــرة التــي شــهدتها إثيوبيــا بــن الجبهــة 
والســلطات، والتــي فرضــت تداعيــات مبــارشة عــى 
وســائل اإلعــام التــي متلكهــا داخــل إثيوبيــا، فيــا تجــدر 
ــل  ــع التواص ــى موق ــة ع ــن صفح ــر م ــارة إىل أن أك اإلش
ــال  ــة خ ــة خاص ــطة، وبصف ــبوك« نش ــي »فيس االجتاع
الفــرتة القصــرة املاضيــة، عــى األرجــح مــن خــارج البــاد، 
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وتهتــم بالرتكيــز عــى أوضــاع إقليــم أوروميــا، بشــكل عام، 
والقمــع املــارس ضــد ســكانه من قبــل الحكومــة اإلثيوبية 
عــى وجــه الخصــوص باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة، مثــل 
صفحــات«Oromia Region«، ومنصــة أوروميــا اإلعاميــة 
 «Oromia Media Platform«، إىل جانــب مجلة إلكرتونية 
ــم  ــة تحمــل اســم »Economist   Oromian« تهت اقتصادي
بتقديــم تحليــات اقتصاديــة عــن وضــع اإلقليــم، وإثيوبيــا 

بشــكل خــاص، وإفريقيــا بشــكل عــام.

٣- سياســة مزدوجــة: رغــم كــون إيــران إحــدى الــدول 
التــي اهتمــت مبــا ميكــن تســميته باإلعــام املناطقــي، مــن 
خــال إطــاق التلفزيــون الرســمي للبــاد لقنــوات محليــة 
تبــث مــن داخــل األقاليــم اإليرانيــة املختلفــة، وتعــر هذه 
القنــوات عــن اإلقليــم الخــاص بهــا، مــا أتــاح للقوميــات 
واألقليــات املختلفــة التعبــر عــن مواقفهــا إعاميًّــا، حيــث 
ــاة تلفزيونيــة مناطقيــة،  إال أن ذلــك  متتلــك إيــران 37 قن
مل يســاهم يف جــر الهــوة بــن األقليــات والقوميــات 
اإليرانيــة وبــن الدولــة املركزيــة، ال ســيا وأن اإلعــام 
الرســمي قــد انخــرط أكــر مــن مــرة يف حالــة االســتقطاب 
التــي يعــاين منهــا املجتمــع، وتنــاول األقليــات والقوميــات 
يف أكــر مــن مناســبة بقــدر مــن االســتخفاف واالســتهزاء، 
ــد  ــم أح ــا اته ــام 2015، عندم ــال ع ــا خ ــا كان آخره رمب
الرامــج التلفزيونيــة اآلذاريــن بـ«عــدم النظافــة«، حيــث 
ــل  ــا يحم ــًا كاريكاتريًّ ــون رس ــة التلفزي ــى شاش ــر ع ن
ــام مظاهــرات يف املناطــق  ــى، مــا أدى إىل قي هــذا املعن

التــي يقطنهــا اآلذاريــون.

كــا تفــرض الســلطات اإليرانيــة قيــوًدا شــديدة عــى 
وســائل اإلعــام الخاصــة بالقوميــات واألقليــات، ال ســيا 
تلــك املعارضــة للنظــام، والتــي توجــه انتقــادات مســتمرة 
ألوضاعهــا وحرياتهــا، مثــل القوميتــن الكرديــة والعربيــة، 
واألقليــات الســنية والبهائيــة، حيــث تخضــع وســائل 
اإلعــام الخاصــة بهــا لقيــود متصاعــدة، ال ســيا يف ظــل 
فــرتات األزمــات واالضطرابــات، وتصــدر قــرارات بإغــاق 
صحفهــا، ويتعــرض الصحفيــون العاملــون فيهــا لاعتقــال، 
فيــا تصنــف إيــران يف مرتبــة متأخــرة ضمــن قوائــم 
ــة،  ــام والصحاف ــة اإلع ــة بحري ــة املعني ــات الدولي املنظ
ــا حــدود«  ــف منظمــة »مراســلون ب ــا تصني ــن أهمه وم
الــذي وضعهــا يف املرتبــة 169 مــن أصــل 180 يف التقريــر 
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ويف النهايــة، ميكــن القــول إن اإلعــام الخــاص باألقليات 
ــداف  ــرًا أله ــام نظ ــاط اإلع ــد أمن ــن أعق ــد م ــذي يع ال
إطاقــه املتعــددة واملختلفــة حســب الجهــة املالكــة لــه، 
ســيظل -عــى األرجــح- محــل جــدل خــال الفــرتة املقبلــة 
يف ضــوء تصاعــد حــدة االســتقطاب واالضطرابــات داخــل 
بعــض دول املنطقــة، والتــي عــادًة مــا تلجــأ فيهــا األجهــزة 
املختصــة إىل تبنــي سياســة متشــددة يف التعامــل مــع 

هــذا النمــط مــن اإلعــام.
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