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  االقسمم  االثاني:  االنصص  ااألساسي   
  ااألقليیاتت  في  االعالمم  االعرربي

  

  إإحددىى  االددبكاتت  في  إإقليیمم  كررددستانن  االعررااقق  وواالتي  تختصص  بهھا  فئة  االشبابب

  تووااجهھ  االجززاائرر  االعدديیدد  منن  االمشكالتت  االسيیاسيیة  ووااالجتماعيیة  ووهھھھي  مشكالتت  مووجووددةة  في  ددوولل  عرربيیة  أأخررىى٬،  مثلل  حظظرر  ااألحززاابب

  ااإلسالميیة  ووسيیططررةة  االجيیشش  على  االنظظامم  وواالفسادد  إإضافة  إإلى  مسائلل  أأخررىى.  لكنن  االجززاائرر  لدديیهھا  مشكلة  أأخررىى  مع  أأقليیة  االبرربرر  االمسلمة

  االتي  تططالبب  بحقووقق  ثقافيیة  ووسيیاسيیة  أأكثرر٬،  إإال  أأنن  االنظظامم  االجززاائرريي  يیررفضض  حتى  ااآلنن  منحهھا  لهھمم.

  لكنن  مشكلة  حقووقق  االبرربرر  ال  تعني  االجززاائرر  ووحددهھھھا  بلل  تؤؤثرر  على  االمغرربب  ووتوونسس  أأيیضا  إإلى  حدد  ما.  إإنن  ددووال  عرربيیة  وومسلمة  أأخررىى

  ووكذذلكك  االعدديیدد  منن  ددوولل  االعالمم  االثالثث  ووحتى  االددوولل  االغرربيیة  تعاني  هھھھي  ااألخررىى  منن  مشكلة  ااألقليیاتت  وولكنن  منن  نووااحح  مختلفة.  وواالحقيیقة  أأنن

  االعالمم  االعرربي  محظظووظظ  ألنهھ  ال  يیحتوويي  االكثيیرر  منن  ااألقليیاتت  االعررقيیة  على  االررغمم  منن  ووجوودد  االكثيیرر  منن  ااألقليیاتت  االدديینيیة  كالمسيیحيیيینن

  وواالشيیعة.  وومنن  بيینن  ااألقليیاتت  االعررقيیة  االمووجووددةة  في  االعالمم  االعرربي  هھھھناكك  االبرربرر  ووااألكرراادد  (ووهھھھؤؤالء  يیعيیشوونن  أأيیضا  في  ترركيیا  ووإإيیرراانن)٬،

  ووهھھھي  أأقليیاتت  ذذااتت  تعدداادد  كبيیرر  جدداا  ووخصووصا  ااألكرراادد  االذذيینن  يیعتبرروونن  أأكبرر  مجمووعة  عررقيیة  في  االعالمم  تعيیشش  ددوونن  ددوولة  خاصة  بهھا.

  كانتت  االمجتمعاتت  االعررقيیة  في  ززمنن  ااإلمبررااططوورريیاتت  االسابقة  االتي  تضمم  أأعررااقا  مختلفة  مسؤؤوولة  في  االعاددةة  عنن  إإددااررةة  نفسهھا  مثلما  كانن

  عليیهھ  االحالل  في  عصرر  ااإلمبررااططوورريیة  االعثمانيیة.  وولكنن  مع  ظظهھوورر  ما  يیسمى  بـ"ددوولة  ااألمة"  في  االغرربب  ددخلل  هھھھذذاا  االمفهھوومم  إإلى  االددوولل

  االعرربيیة  االمستقلة.  ووكانتت  أأوولوويیة  هھھھذذهه  االددوولل  االجدديیددةة  مثلل  االجززاائرر  وواالعررااقق  إإنشاء  ددوولة  قوويیة  ذذااتت  هھھھوويیة  ووططنيیة.  لكنن  مسألة  االهھوويیة

  االجززاائرريیة  أأوو  االعررااقيیة  ااصططددمتت  بمسألة  االهھوويیة  االعرربيیة٬،  إإذذ  كانتت  االقووميیة  االعرربيیة  ططاغيیة  على  كثيیرر  منن  االحرركاتت  االسيیاسيیة  االعرربيیة

  كالبعثث  وواالقووميیة  االعرربيیة  االناصرريیة.
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  وولكنن  أأيینن  مكانن  االسكانن  غيیرر  االعرربب  في  االددوولة  االقووميیة؟  إإنن  هھھھذذهه  ماززاالتت  تعتبرر  مشكلة  للجززاائرر  وواالعررااقق  االيیوومم٬،  فالقووميیوونن  االعرربب  أأوو

  االقووميیوونن  االعررااقيیوونن  وواالجززاائرريیوونن  على  ووجهھ  االخصووصص  يیرريیددوونن  ددوولة  بهھوويیة  قووميیة  ووااحددةة  وويیعتبرروونن  ووجوودد  ااألقليیاتت  بيینهھمم  ددليیلل

  ضعفف  في  ددوولتهھمم٬،  ووخصووصا  أأنن  االقووىى  ااالستعمارريیة  في  االماضي  ااستخددمتت  كثيیرراا  منن  هھھھذذهه  ااألقليیاتت  االعررقيیة  أأوو  االدديینيیة  في  تقسيیمم

  االووططنن  االعرربي  أأوو  غززووهه  ووفي  إإضعافف  مقاوومة  االحكمم  ااالستعمارريي.  ووكثيیرراا  ما  كانن  يینظظرر  إإلى  ااألقليیاتت  االعررقيیة  في  ددوولل  االعالمم  االنامي

  باعتباررهھھھا  تهھدديیدداا  لقووةة  ووووحددةة  االددوولة  االمستقلة  وواالمتحررررةة  منن  االحكمم  ااالستعمارريي.

  إإال  أأنهھ  مع  ظظهھوورر  أأفكارر  االدديیمقررااططيیة  ووحقووقق  ااإلنسانن  ووحقق  تقرريیرر  االمصيیرر  في  االنصفف  االثاني  منن  االقررنن  االعشرريینن  أأصبح  منن  االصعبب

  إإنكارر  حقق  ااألقليیاتت  االعررقيیة  أأوو  االدديینيیة  في  االمساووااةة.  ووقدد  بددأأتت  هھھھذذهه  ااألقليیاتت  تططالبب  باالعترراافف  بهھوويیتهھا  ووحقووقهھا.  لكنن  االقيیاددةة

  االمتسلططة  تخشى  منن  ضعفف  قووةة  االددوولة  إإذذاا  ما  ااعتررفتت  بحقووقق  ااألقليیاتت  لدديیهھا  أأوو  إإذذاا  ططلبب  منهھا  تنفيیذذ  إإصالحاتت  دديیمقررااططيیة  أأكبرر.

  إإنن  هھھھذذهه  ليیستت  مشكلة  عرربيیة  فقطط٬،  فالظظهھوورر  االسيیاسي  لألقليیاتت  ظظاهھھھررةة  عالميیة٬،  إإذذ  إإنن  هھھھذذهه  ااألقليیاتت  في  جميیع  ددوولل  االعالمم  االنامي

  أأصبحتت  أأكثرر  تصرريیحا  وومططالبة  بحقووقهھا  ووتسعى  لالعترراافف  بووجووددهھھھا  االمستقلل  وولغاتهھا  ووعررقيیتهھا  ووثقافتهھا  ووحقووقهھا  االتعليیميیة.  ووحتى

  االغرربب  ليیسس  حصيینا  منن  هھھھذذهه  ااالتجاهھھھاتت٬،  إإذذ  إإننا  نجدد  في  برريیططانيیا  على  سبيیلل  االمثالل  أأنن  االوويیلززيیيینن  ووااألسكتلندديیيینن  حصلوواا  على  حكمم

  ذذااتي  ووأأصبحتت  لهھمم  بررلماناتهھمم  االخاصة  بهھمم  خاللل  االعقدد  ااألخيیرر.  كما  أأنن  االكتالوونيیيینن  في  إإسبانيیا  يیططلقوونن  ااسمم  االددوولة  على  إإقليیمم  كاتالوونيیا.

  ووتووااجهھ  فررنسا  ضغووططا  لمنح  االبرريیتانيیيینن  وواالكووررسيیكيیيینن  حقووقهھمم  االثقافيیة.  أأما  في  االوواليیاتت  االمتحددةة  االتي  يیعتبرر  كلل  مووااططنن  فيیهھا  تقرريیبا

  مهھاجرراا  فال  تووجدد  فيیهھا  أأقليیة  عررقيیة  مترركززةة  في  منططقة  ووااحددةة٬،  وولذذلكك  فإنهھ  منن  غيیرر  االمحتملل  مططالبة  أأيي  مجمووعة  عررقيیة  فيیهھا  بحكمم

  ذذااتي  أأوو  حتى  باالنفصالل  على  االررغمم  منن  أأنن  االمكسيیكيیيینن  االمتمرركززيینن  في  جنووبب  غرربب  االوواليیاتت  االمتحددةة  قدد  يیططالبوونن  يیووما  ما

  باالستقاللل  االثقافي.  إإنن  ااألقليیاتت  االعررقيیة  ااألميیرركيیة  تماررسس  االحيیاةة  االسيیاسيیة  ووتبحثث  عنن  نفووذذ٬،  ووااللووبيیاتت  االعررقيیة  في  كلل  مكانن٬،  فهھناكك

  االكووبيیوونن  ووااإليیططاليیوونن  ووااليیهھوودد  وواالعرربب  وواالصيینيیوونن  وواالكوورريیوونن  وواالمكسيیكيیوونن  ووغيیررهھھھمم.

  ووأأعتقدد  أأنن  االنشاطط  االسيیاسي  لألقليیاتت  االعررقيیة  سيیكوونن  مألووفا  في  كلل  االعالمم  في  االمستقبلل  وويیعكسس  ااالتجاهه  نحوو  االدديیمقررااططيیة  ووحقووقق

  االمجتمعاتت  االعررقيیة  وواالدديینيیة٬،  ووااألقليیاتت  االمسلمة  على  سبيیلل  االمثالل  تبحثث  عنن  حقووقهھا  ووعنن  االمساووااةة  في  االهھندد  ووررووسيیا  وواالصيینن.

  إإنن  جميیع  االددوولل  ذذااتت  ااألعررااقق  االمتعددددةة  تووااجهھ  االيیوومم  أأززمة  االددمقررططة  ووحقووقق  ااألقليیاتت  ووضعفف  االددوولة  االمرركززيیة٬،  فكيیفف  تتعاملل  االددوولل

  ذذااتت  ااألقليیاتت  االعررقيیة  وواالدديینيیة  االمختلفة  في  عالمم  متعدددد  االثقافاتت؟  ووحتى  االددوولل  االعرربيیة  ااآلنن  يیووجدد  فيیهھا  أأعدداادد  منن  ااألجانبب  أأكثرر  مما

  كانن  قبلل٬،  سووااء  عرربب  منن  ددوولل  عرربيیة  أأخررىى  أأوو  عمالل  غيیرر  عرربب.

  ماذذاا  تفعلل  االجززاائرر  بخصووصص  مططالبب  االبرربرر  باالعترراافف  بهھمم  ووبحقووقهھمم  في  تعليیمم  االلغة  االخاصة  بهھمم  ووبإنشاء  ووسائلل  إإعالمم  وومحططاتت

  إإذذااعيیة  باللغة  ااألماززيیغيیة؟  هھھھناكك  أأيیضا  مسألة  منن  هھھھمم  االبرربرر؟  فووفقا  لمووسووعة  االبرريیتيینيیكا  فإنن  االبرربرر  يیمثلوونن  منن  حيیثث  االعررقق  %80

  منن  سكانن  االمغرربب  وواالجززاائرر  ووأأكثرر  منن  60%  منن  سكانن  توونسس  ووليیبيیا  مما  يیجعلهھمم  أأكثرر  منن  50  مليیوونن  شخصص.  ووتالحظظ  االمووسووعة
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  نفسهھا  أأنن  "االتعرريیبب  قضى  على  االلغة  ااألصليیة  للسكانن  في  عددةة  مناططقق  إإضافة  إإلى  االقضاء  على  هھھھوويیة  االبرربرر٬،  كما  أأنن  كثيیرراا  منن  االناسس

  االذذيینن  يینتسبوونن  ألجدداادد  منن  االبرربرر  يیددعوونن  ااآلنن  أأنهھمم  عرربب".

  إإنن  عمليیة  االتخلي  عنن  هھھھوويیة  ااألقليیة  لصالح  هھھھوويیة  ااألغلبيیة  كانتت  أأمرراا  شائعا  خاللل  االقررنن  االماضي٬،  لكنن  ااألقليیاتت٬،  في  كلل  أأررجاء  االعالمم

  بما  في  ذذلكك  االوواليیاتت  االمتحددةة٬،  تررفضض  االيیوومم  االتخلي  عنن  هھھھوويیتهھا.

%  فقطط  منن %  فقطط  منن  سكانن  االمغرربب  جميیعا٬،  وو30   لكنن  االمووسووعة  تشيیرر  أأيیضا  إإلى  أأنهھ  "منن  ناحيیة  االهھوويیة٬،  يیمثلل  االبرربرر  40

  االجززاائرريیيینن٬،  وو5%  منن  االتوونسيیيینن  وو10%  منن  االليیبيیيینن  ووهھھھوو  ما  يیجعلل  عددددهھھھمم  أأكثرر  منن  20  مليیوونا.  ووهھھھذذاا  يیووضح  أأنن  االهھوويیة  ليیستت

  مجرردد  مسألة  االددمم  ووإإنما  أأيیضا  مسألة  خيیارر٬،  هھھھلل  تستططيیع  االددوولة  أأوو  هھھھلل  يیجبب  عليیهھا  إإررغامم  ااألقليیاتت  فيیهھا  على  تقرريیرر  أأنهھمم  ليیسوواا  برربرراا

  أأوو  أأكرراادداا  وومنن  ثمم  االتخلي  عنن  هھھھوويیتهھمم  وولغتهھمم  ووحقووقهھمم  االثقافيیة  ليیصبحوواا  عرربا؟

  منن  االمررغووبب  فيیهھ  منن  حيیثث  االمبددأأ  ررؤؤيیة  جميیع  ااألقليیاتت  تنصهھرر  في  مجتمعاتهھا  االتي  تعيیشش  فيیهھا.  وولكنن  حتى  في  االوواليیاتت  االمتحددةة

  نفسهھا  ال  نجدد  هھھھذذهه  ااألقليیاتت  منصهھررةة  في  االمجتمع  ااألميیرركي  بكلل  ما  في  االكلمة  منن  معنى.  ووفي  ددوولل  كالجززاائرر  وواالعررااقق  فإنن  ااألقليیاتت

  فيیهھما  تبدديي  ااستعدداادداا  أأقلل  للتخلي  عنن  هھھھوويیتهھا.

  ووااليیوومم  مع  تززاايیدد  ااالتجاهه  نحوو  االدديیمقررااططيیة  فإنن  ااألقليیاتت  تسعى  ألنن  تجاهھھھرر  بالمططالبة  بحقووقهھا  ووتنظظمم  االمظظاهھھھررااتت  لهھذذاا  االغررضض  ووتخلقق

  مشكالتت  للددوولة  ووتؤؤثرر  على  نتائج  ااالنتخاباتت٬،  فكيیفف  سيیتعاملل  االعالمم  االعرربي  مع  هھھھذذهه  االقضيیة؟  ووهھھھناكك  ددوولل  إإسالميیة  أأخررىى  مثلل

  إإيیرراانن  ووأأفغانستانن  ووباكستانن  تعاني  منن  مشكالتت  ااألقليیاتت  االعررقيیة  بشكلل  أأكبرر  مما  تعانيیهھ  بعضض  االددوولل  االعرربيیة.  كما  أأنن  االددوولل

  ااألفرريیقيیة  تووااجهھ  مشكالتت  معقددةة  هھھھي  ااألخررىى  تتمثلل  في  تنافسس  االمجمووعاتت  االعررقيیة  ددااخلل  االددوولة  االووااحددةة.

  وولذذلكك  على  االددوولل  االعرربيیة  أأنن  تفكرر  في  معنى  هھھھوويیة  ااألقليیة  منن  أأجلل  مستقبلل  أأكثرر  دديیمقررااططيیة.  إإنن  هھھھذذهه  أأيیضا  ووااحددةة  منن  االقضايیا  االتي

  تووااجهھ  االيیوومم  االمعاررضة  االعررااقيیة  ووهھھھي  تبحثث  عنن  عررااقق  االمستقبلل  وومكانن  ااألقليیتيینن  االكرردديیة  وواالسنيیة  االعرربيیة  فيیهھ.

  

  االقسمم  االثالثث:  ااألسئلة
  

  -  لماذذاا  تووااجهھ  ااألقليیاتت  االعررقيیة٬،  خاصة  االبرربرر  ووااألكرراادد٬،  صعووباتت  في  ااالعترراافف  بهھوويیاتهھا  ووحقووقهھا؟ ١۱  
  

●  
  

●    
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  -  كيیفف  قاررنن  االكاتبب  مشكلة  ااألقليیاتت  االعررقيیة  في  االبالدد  االعرربيیة  بمشاكلل  ااألقليیاتت  االعررقيیة  في  برريیططانيیا  ووااسبانيیا  ووفررنسا  وواالوواليیاتت ٢۲  

  االمتحددةة؟

  

●  

  

●  

  

●  

  

●  

  

●  

  

  

  ٣۳  -  ما  االعالقة  االتي  يیررااهھھھا  االكاتبب  بيینن  مططالبب  ااألقليیاتت  بهھوويیاتهھا  ووحقووقهھا  ووتززاايیدد  ااالهھھھتمامم  بتططبيیقق  االدديیمقررااططيیة  في  جميیع  ددوولل  االعالمم

  االنامي؟

  

●  

  

●  

  

●  

  

●  
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