
منــذ أن ظهــرت تجربــة إذاعــة »يب يب يس« العربيــة، التــي 
ــة،  ــة بالعربي ــة ناطق ــة غربي ــام 1938 كأول إذاع انطلقــت ع
وراديــو »مونــت كارلــو«، تبلــور ذلــك النمــط الجديــد املوجــه 
ــا  ــَح آفاقً مــن قبــل اإلعــام الغــريب إىل املنطقــة العربيــة، وفَتَ
ــة،  ــام املرئي ــائل اإلع ــمل وس ــدت لتش ــدة امت ــة جدي إعامي
ــة إىل  ــة الغربي ــبكات اإلعامي ــن الش ــد م ــابقت العدي وتس
بــث قنــوات للمنطقــة ناطقــة بلغاتهــا، مثــل قنــاة »يب يب يس 

ــه«، و«فرانــس 24«. ــة«، و«دويتــش فيلي عربي

وقــد تعــددت أهــداف إطــاق ذلــك النــوع مــن اإلعــام 
املوجــه لــدول املنطقــة، ليشــمل البعــد الثقــايف الهــادف إىل 
التقــارب مــع دول املنطقة، وتحســن صورتها يف العــامل العريب، 
والبعــد الســيايس الهــادف إىل الرتويج لسياســات هــذه الدول، 

وتهيئــة الــرأي العــام العــريب لقبولهــا بــل وتأييدهــا أيًضــا. 

جهود فردية:
وعــى الرغــم مــن تبني بعــض الــدول الغربية لهــذا النمط 
مــن اإلعــام املوجــه، فإن الســاحة قد اتســعت مؤخرًا لتشــمل 
جهــات خاصــة، وجهــودًا فرديــة تكافليــة إلطــاق إعــام عــريب 
يف الخــارج، بهــدف اســتيعاب الوافديــن الجــدد مــن العــرب، 
ــر يف  ــنوات، فظه ــذ س ــن من ــاج املتواجدي ــاعدة يف إدم واملس
الســويد -عــى ســبيل املثــال- تليفزيــون »نبــض األوريســند«، 

وهــو أول قنــاة ناطقــة بالعربيــة يف الــدول اإلســكندنافية.

ــر  ــدى أك ــى إح ــس«، وه ــبكة »الكومب ــرت ش ــا ظه ك
املؤسســات اإلعاميــة الناطقــة بالعربيــة يف الســويد، ليُضــاف 
هــذا النمــط مــن اإلعــام املوجــه بتمويــل خــاص إىل اإلعــام 
املوجــه الــذي تبنتــه بعــض الــدول الغربية الســتيعاب الجئيها 
مــن العــرب، وعــى رأســها أملانيــا التي بــرزت جهودهــا يف هذا 

اإلطــار.

مجال مفتوح:
إدراكًا للــدور الحيــوي الــذي ميارســه اإلعــام يف جــر 
الهــوة بــن الثقافــات والتقريــب بــن وجهات النظــر املختلفة، 
عملــت الــدول الغربيــة عــى تبنــي منــوذج اإلعــام املوجــه 
للعــامل العــريب، مــن خــال وســائل إعــام ناطقــة بالعربيــة، 
وذلــك منــذ ثاثينيــات القــرن املــايض، كان أولهــا إذاعــة »يب 
يب يس« العربيــة التــي أنشــئت ملواجهــة دعــوات الشــيوعية 
املوجهــة للمنطقــة، والعمــل عــى عرقلــة مرشوعهــا يف الدول 
ــة  ــال إذاع ــن خ ــك م ــد ذل ــارب بع ــت التج ــة، وتوال العربي
»مونــت كارلــو«، واإلذاعــة »الهولنديــة«، فيــا مثلــت أحداث 
ــن  ــد م ــاق العدي ــاًّ يف إط ــا مه ــبتمر 2001 منعطًف 11 س
موجــات وســائل اإلعــام املوجــه للمنطقــة؛ حيــث ظهــرت 
-عــى ســبيل املثــال- قناة »الحــرة« األمريكيــة، وإذاعــة »راديو 

ســوا«، ومجلــة »هــاي« األمريكيــة، وغريهــا.

وقــد ســعت وســائل اإلعــام املوجهــة للمنطقــة العربيــة 
يف مجملهــا إىل تحســن صــورة الــدول التــي أطلقتهــا يف 
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ــي  ــا الت ــج لسياســتها خاصــة تجــاه القضاي املنطقــة، والرتوي
تحظــى باهتــام خــاص مــن دولهــا، وقــد أظهــر ذلــك النمُط 
مــن اإلعــام املوجــه قــدرًا كبــريًا مــن التســييس يف تغطيتــه 
ألحــداث املنطقــة، وجعــل مــن الســهل الوصــول إىل حكــم 
مفــاده أن أغلــب اإلعــام املوجــه للمنطقــة هــو إعــام انتقايئ 
ــي تخــدم مصالحــه يف  يف األســاس، يركــز عــى األحــداث الت
ــح  ــأنها فت ــن ش ــي م ــن األحــداث الت ــل ع ــة، ويتغاف املنطق

مســاحات لاختــاف مــع املتلقــي.

ــدول  ــل ال ــن قب ــه م ــام املوج ــأن اإلع ــليم ب ــع التس وم
الغربيــة يهــدف إىل خدمــة مصالحهــا يف األســاس، إال أن ظهور 
وســائل إعــام ناطقة باللغة العربيــة يف داخل الــدول الغربية، 
لخدمــة الجاليــات العربيــة هنــاك، يُعــد خطوًة مهمــًة يف ظل 
تدفــق موجــات مــن الاجئــن العــرب إىل أوروبــا بعــد تصاعد 
ــة إىل  ــادة الحاج ــة، وزي ــة يف املنطق ــات اإلقليمي ــدة األزم ح
تعريــف هــؤالء بتقاليــد املجتمعــات الجديــدة التــي يتوقــع 
أن تســتضيفهم، ســواء بشــكل دائــم أو مؤقــت، والعمــل عى 
ــن أجــل  ــع، م ــات بشــكل رسي ــم يف هــذه املجتمع إدماجه
تجنــب أيــة مشــكات محتملــة قد يفرضهــا أى تأخــري يف هذا 

السياق.

ــباب  ــن الش ــة م ــة مجموع ــار تجرب ــذا اإلط ــرز يف ه وت
العــريب يف الســويد، التــي تعتــر إحــدى أبــرز الــدول األوروبية 
التــي تبــدي اهتاًمــا خاًصــا باإلعــام املوجــه للعــرب، خاصــة 
يف ظــل وجــود نحــو 400 ألــف شــخص مــن الناطقــن باللغــة 
العربيــة، حســب بعــض التقديــرات التــي تشــري أيًضــا إىل أن 
الســويد اســتقبلت نحــو 16 ألــف ســوري، بعــد تصاعــد حدة 
ــت أحــد األســباب الرئيســية يف  ــي مثل ــة الســورية، الت األزم
ــة يف  ــدول األوروبي ــورين إىل ال ــن الس ــداد الاجئ ــاع أع ارتف

األعــوام الخمســة األخــرية.

وقــد حرصــت تلــك املجموعــة، التي قامــت يف عــام 2012 
ــي  ــس« الت ــبكة كومب ــم »ش ــة باس ــة إعامي ــاء مؤسس بإنش
تعنــي باللغــة الســويدية »الصديــق«، عــى تســهيل عمليــة 
إدمــاج العــرب داخــل املجتمــع الســويدي، مــن خــال تقديم 
محتــوى إعامــي يهتــم يف املقــام األول بتعريــف العــريب 
بحقوقــه كاجــئ أو مقيــم أو مواطــن حصــل عــى الجنســية 
الســويدية، وتقديــم معلومــات حــول طــرق التعايــش داخــل 
هــذا املجتمــع والقوانــن التــي تحكــم العاقــات بــن أفــراده، 
إىل جانــب تقديــم خدمــات تضامنية عــى غرار توفــري الغذاء 

واملابــس وأماكــن لإلقامــة.

ويف تجربــة ماثلــة لـ«الكومبــس« تــرز محاولــة أخــرى 
لشــباب من ســوريا واألرايض الفلسطينية والســويد والدمنارك 
ــض  ــهرية تحــت اســم »نب ــة ش ــى إنشــاء صحيف ــوا ع عمل
األوريســند«، تــوزع 10 آالف نســخة مجانًا يف جنوب الســويد 
يف مــدن هلســنبوري وماملو ويســتاد وسندســفال وكاملــار، إىل 
جانــب قنــاة تلفزيونيــة تحمــل االســم نفســه، فيــا تجــدر 
ــا  ــة تاريًخ اإلشــارة إىل أن لإلعــام الســويدي الناطــق بالعربي
يســبق مشــكلة تصاعــد موجــات الاجئــن العــرب إىل البــاد، 
 »Arab nyheter« وذلــك مــن خــال صحيفــة تحمــل عنــوان
أُنشــئت عــام 2004، وهــي صحيفة حكومية رســمية اهتمت 
بالجاليــة العربيــة يف الســويد، إىل جانــب تخصيــص ســاعات 
 Sveriges« مــن البــث اإلذاعــي عــى اإلذاعــة الســويدية
Radio« ملــدة نصــف ســاعة يوميًّــا بهــدف بث األنبــاء باللغة 

العربية.

وعــى الرغــم مــن أن تجربــة وجــود وســائل إعــام ناطقة 
بالعربيــة يف الداخــل األورويب قــد تبنتهــا أملانيــا بشــكل كبــري، 
ــاة  ــاء قن ــى إنش ــت ع ــث عمل ــن، حي ــة الاجئ ــال أزم خ
ــة الاجئــن، وتعريفهــم بعــادات  تلفزيونيــة خاصــة ملخاطب
الشــعب األملــاين، وإصــدار مجــات ترحيــب باللغــة العربيــة 
تتضمــن خريطــة للبــاد، وشــبكات املواصــات العامــة، 
ــل  ــة التموي ــإن تجرب ــة؛ ف ــن الحيوي ــم األماك ــن أه وعناوي
ــر  ــد األك ــويد تع ــة يف الس ــق بالعربي ــام ناط ــاص إلع الخ
حياديــة، واألكــر فائــدة لجمهورهــا املســتهدف، ال ســيا وأن 
القامئــن عليــه مــن الشــباب العــريب الــذي انخــرط مســبًقا 
يف تجربــة التوافــد عــى مجتمعــات جديــدة، ولديــه معرفــة 
مــن قبــل بالخطــوات الازمــة للتكيف مــع املجتمــع الجديد، 
واالندمــاج فيــه، وهــو مــا تشــري إليــه صفحــات شــبكة 
»كومبــس« عــى وســائل التواصــل االجتاعي، حيــث تتضافر 
جهــود الشــباب العــريب ملســاعدة الاجئــن والوافديــن الجدد 

وتوفــري احتياجاتهــم العاجلــة. 

غياب عربي:
تطــرح هــذه الخطوُة املتمثلــة يف وجود إعــام غريب ناطق 
بالعربيــة وموجــه للمنطقــة العربيــة بتمويل حكومــي، وآخر 
مــواٍز موجــه لاجئــن العــرب يف الــدول الغربيــة، ســواء كان 
بتمويــل حكومــي أو خــاص، تســاؤالت عديدة عن مشــكات 
التواصــل الثقــايف مــع الغرب، فيــا يخص املشــكات املرتبطة 
مبخاطبــة الغــرب بشــكل عــام، ومناقشــة القضايــا املتعلقــة 
بالخــوف مــن الاجئــن يف املجتمعــات الغربيــة، مبــا ينعكــس 
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عــى منــط حياتهــم هنــاك، نتيجة تراكــم صورة ذهنية ســلبية 
لإلســام والعــرب، وتوظيــف وســائل اإلعــام العربيــة لخدمــة 

هــذا الهــدف.

ــل  ــة بالتواص ــدول الغربي ــام ال ــن اهت ــم م ــى الرغ فع
ــائل  ــض وس ــرص بع ــك ح ــة، وكذل ــدول املنطق ــول ل والوص
اإلعــام الغربيــة عــى اســتيعاب الجاليــة العربيــة يف أوروبــا، 
ــنوات  ــال الس ــا خ ــوء ألوروب ــات اللج ــد موج ــيا بع ال س
الخمــس املاضيــة، مــن ليبيا والعــراق وســوريا، فــإن محاوالت 
ماثلــة مــن اإلعــام العــريب تغيــب عــن املشــهد كليًّــا، إذ ال 
ــا يف املحليــة، مــع أن مثــل هــذه  يــزال اإلعــام العــريب مغرقً
الخطــوة تكتســب أهميــة خاصــة لدورهــا يف تغيــري الصــورة 
ــس  ــح لب ــة، وتوضي ــدول الغربي ــريب يف ال ــن الع ــة ع النمطي
الربــط بــن كل مــا هــو إرهــايب ومــا هو إســامي. ومــع وجود 
قــدرات ماليــة لدي املســتثمرين العــرب، وامتاك شــخصيات 
عربيــة ألســهم يف قنــوات أجنبيــة، فــإن ذلــك ميكن أن يســمح 
بتخصيــص مســاحة مــن الهــواء يف هــذه القنــوات عــي األقل 
لهــذا الغــرض، إذ يبــدو اإلعــام العــريب وكأنــه يحــدث نفســه، 
ــن  ــة ع ــة املغلوط ــورة الذهني ــن الص ــات ع ــق الدفاع ويطل
العــرب يف وســائل إعــام عربيــة ال تتحــدث بلغــة الغــرب، وال 

تصــل إليــه.
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عن المركز:
مركــز تفكــري Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرشق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرشق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــري   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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