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"متى استعبدمت الناس وقد
ولدتهم أ ّمهاتهم أحرا ًرا"

عمر بن اخلطاب

مت إعداد هذه النشرة مبساعدة من االحتاد األوروبي .محتويات هذه
النشرة من مسؤولية مركز إعالم وال تعكس بأي حال من األحوال
وجهات نظر أو آراء االحتاد األوروبي.
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ّ
تنفيذي
ملخص
ّ
يق��� ّدم ه���ذا البحث املعطي���ات األساس���يّة لكيفيّة تعام���ل الصحاف���ة العربيّة األس���بوعيّة مع
اإلعالمي
قضاي���ا حقوق اإلنس���ان متس���ائالً ع���ن نوعيّة احلقوق الت���ي تُطرح في اخلط���اب
ّ
���ي اللذين يحيطان به���ا .التركيز على
���ي والسياس ّ
وماهيّ���ة ارتباطها بالس���يا َق نْي االجتماع ّ
قضاي���ا حقوق اإلنس���ان ينبع من مركز ّية خط���اب احلقوق وأه ّمـيّته بعا ّمة ،وال س���يّما عند
احلدي���ث عن حق���وق األقلّـيّات األصالنيّة مثلما هو احلال عند احلدي���ث عن األقلّـيّة العربيّة
متس مبكانتها وبحقوقها في املجاالت
الفلسطينيّة في إسرائيل ،التي تعاني من سياسات ّ
احلياتيّة املختلفة.
هدف هذا البحث هو فحص وحتليل وفهم خصائص تغطية حقوق اإلنس���ان في عيّنة من
الصح���ف األكث���ر انتش���ا ًرا لدى األقلّـيّ���ة العربيّة .في مق���دور هذا البح���ث أن يتيح الفرصة
احلقوقي من حيث نوعيّة احلقوق التي يج���ري التأكيد عليها ومدى
لفه���م ماهيّة اخلط���اب
ّ
إبرازه���ا ف���ي ِ
األجنْدة اإلعالميّة ،وكيفيّ���ة قولبتها ،ومدى االرتباط بينه���ا هي ولغة حقوق
اإلنس���ان .كذلك في مقدور هذا البحث أن يفس���ح املجال للوقوف عن���د العالقة بني التأكيد
عل���ى احلق���وق اجلماعيّة لألقلّـيّة العربيّة جتاه الدولة ،م���ن جهة ،ومدى التط ّرق إلى حقوق
اإلنسان داخل مجتمع األقلّـيّة نفسه ،من جهة أخرى .ومبا أنّه من املمكن أن يجري الفصل
بني هذين املس���تويني ،فش���كل التناس���ب بينهما ميكن أن يعط���ي إمكانيّة فه���م أعمق ملاهيّة
خاصة تلك
اإلعالمي وم���دى اهتمامه بحقوق مجموعات وأفراد داخ���ل املجتمع،
اخلط���اب
ّ
ّ
الت���ي تُهض���م حقوقها؛ ليس من قب���ل الدولة فقط وإمنا من قبل مجموع���ات أو أفراد داخل
املجتمع نفس���ه .بعبارة أخرى ،يحاول البحث فحص مدى التزام وس���ائل اإلعالم العربيّة
بخطاب حقوق اإلنس���ان ،وذلك ليس بالنظر إلى ك ّم التغطية فحس���ب ،وإنمّ ا كذلك نوعيّتها
التوجه���ات الالزمة على
ومدى اس���تعداد وس���ائل اإلعالم لتح ّدي الواق���ع الصعب وإبراز
ّ
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املجتمع من أجل تدعيم منظومة احلقوق اجلمعيّة والفرد ّية.
من معطيات البحث ،يتبني أنّه بالرغم من وجود ج ّو عا ّم داعم حلقوق اإلنس���ان في أغلبيّة
األخبار في الصحف التي شملتها العيّنة ،في الوقت نفسه ليست ث ّمة تأكيدات مباشرة أو
مواقف فاعلة للصحف حت ّول هذا اجل ّو إلى فلسفة عا ّمة حلقوق اإلنسان.
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ترم���ي إل���ى تثقي���ف جمه���ور الق��� ّراء بثقاف���ة حق���وق اإلنس���ان من خ�ل�ال ربطه���ا باملواثيق
واملعاهدات الدوليّة املتعلّقة بهذا الشأن .تستكفي الصحف مبج ّرد رصد ظواهر اجتماعيّة
وصفي ُت ْذ َكر
املس بحقوق أش���خاص أو مجموعات ،وذلك من خالل خط���اب
يج���ري فيها ّ
ّ
فيه مضامني تتعلّق بحقوق اإلنسان دون اإلشارة إلى العالقة املبدئيّة بني احلدث وخطاب
املس بها بصورة مباش���رة .هذا
احلق���وق ،ودون ا ّتخ���اذ موقف داع���م للحقوق التي يجري ّ
النم���ط م���ن التغطي���ة والرصد صحي���ح في أغل���ب األحيان ،وه���و النمط املهيم���ن حتّى عند
ومؤسس���اتها.
���س بحقوق األقلّـيّة العربيّة على نح ٍو فاضح من قبل الدولة
ّ
احلدي���ث عن امل ّ
أن موضوع العنف يبرز كس���ياق وكموضوع بحث في
يتبي ّ
م���ن معطيات البحث كذل���ك ،نّ
ِ
العربي والذي
انعكاس���ا لظاهرة العنف املستش���ري في املجتمع
األجنْدة اإلعالميّة ،وذلك
ً
ّ
���س بحقوق أساس���يّة ملجموع���ات اجتماعيّة واضح���ة تظهرها املعطيات -وعلى رأس���ها
مي ّ
النس���اء .-بالرغ���م من وج���ود مجموعات مح��� ّددة يجري التط��� ّرق إليها في س���ياق حقوق
أن معظم األخبار التي ترتبط
اإلنس���ان مثل النس���اء ،واألس���رى وضحايا هدم البيوت ،إالّ ّ
مبضام�ي�ن تتعلّ���ق بحق���وق اإلنس���ان ال حت��� ّدد مجموع���ة اجتماعيّ���ة واضحة ،ب���ل تتح ّدث
االجتماعي
أن اإلط���ار
ع���ن ظواه���ر حقوقيّة مجتمعيّة عا ّم���ة .هذا النمط م���ن التغطية يؤ ّكد ّ
ّ
���ي ،الذي يوحي بوجود مجموع���ة اجتماعيّة تُدعى األقلّـيّة الفلس���طينيّة في الداخل،
اجلمع ّ
خاص���ة بهذه املجموع���ة االجتماعيّة من
ه���و الغالب ،وذاك من ش���أنه بن���اء مخيّلة جماعيّة
ّ
جه���ة ،ولكنّ���ه يبق���ي موضوع احلق���وق عا ًّما وش���امالً وفي���ه نوع م���ن الضبابيّ���ة ،وهو ما
احلقوقي ويوحي بالتقبّ���ل واالكتفاء باإلش���ارة إلى املوضوع.
يخفّ���ف من وزن اخلط���اب
ّ
ّ
أن ِ
ُيستنتج من معطيات البحث ً
األجنْدة اإلعالميّة املتعلقة بحقوق اإلنسان تخلو من
أيضا ّ
���جع على اس���تذكار الق ّراء ألحداث
ذاكرة تاريخيّة تتعلّق باحلقوق وكان من املمكن أن تش ّ
أو أش���خاص ذوي ارتب���اط مبوض���وع اخلبر ،ولعالق���ة هذا املوضوع بحق���وق مح ّددة من
حقوق اإلنسان .انعدام الربط بني أحداث مشابهة حتدث في فترات مختلفة ،وعدم ربطها
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مع منط من السياس���ات أو الس���لوكيّات املجحفة باحلقوق األساسيّة يساعد بصورة غير
األخالقي الذي يحي���ط باملوضوع الذي
مباش���رة على تقويض منظومة احلق���وق كاإلطار
ّ
يجري التط ّرق إليه في األخبار.
أن ّ
مؤش���رات البروز الك ّميّة والش���كليّة ال تش���ير إلى
ُيس���تنتج م���ن معطيات البح���ث كذلك ّ
موجهة بهذا الشأن،
اهتمام
خاص مبضامني حقوق اإلنسان ،وهو ما يعني أنّه ال سياسة ّ
ّ
كأي موضوع آخر في ِ
األجنْدة اإلخبار ّية .تُظهر
ّ
وأن التعبير عن موضوع احلقوق يجري ّ
ّ
ّ
أن احلق���وق األكثر بروزًا ف���ي ِ
ـي
معطي���ات البحث ّ
األجنْدة اإلعالميّة تتعلق بالس���ياق احملل ّ
ْ
وأن احلقّ في الس�ل�امة الش���خصيّة واحل���قّ في األمن واألمان
ري لألقلّـيّة العربيّةّ ،
والقط ّ
ً
ارتباطا بس���ياق
االجتماعي) يش��� ّكالن احلق نَّْي األبرز
(املترابطني على مس���توى املضمون
ّ

العن���ف املستش���ري في املجتم���ع
العربي ،بينما احلقّ ف���ي ح ّر ّية التعبير ع���ن الرأي واحلقّ
ّ
السياسي
في املس���اواة واحلقّ في املس���كن هي احلقوق األكثر بروزًا واملرتبطة بالس���ياق
ّ
���س املبر َمج واملمن َه���ج باحلقوق
اإلس
���رائيلي ال���ذي يؤ ّك���د على نح��� ٍو واضح على نواي���ا امل ّ
ّ
���ي في الداخ���ل .ث ّمة تباين ب�ي�ن التأكيد على احلق���وق اجلماعيّة
األساس���يّة للمجتم���ع العرب ّ
املتعلّق���ة بالعالقات بني األقلّـيّة العربيّة الفلس���طينيّة والدولة ،من جهة ،ومدى التأكيد على
احلق���وق الفرد ّي���ة املتعلّق���ة بالبنْي���ة االجتماعيّ���ة وبالع���ادات والتقاليد املجتمعيّ���ة ،من جهة
املس بحقوق
أخرى .بعبارة أخرى ،ليس ث ّمة تأكيد دائم من قبل الصحافيّني على خطورة ّ
توجه يتجلّى أكثر ب���روزًا ،وبالرغم
اإلنس���ان داخ���ل األقلّـيّة العربيّة نفس���ها ،بينما هنال���ك ُّ
م���ن أنّه غير ممنه���ج يتمثّل بالتأكيد عل���ى احلقوق املَنوط���ة باملكانة السياس���يّة والقانونيّة
لألقلّـيّة العربيّة الفلسطينيّة في الدولة .قصارى القول ،ميكن التعميم بالقول إنّه قد ُيلمس
ً
املس
أن هنال���ك ج ًّوا عا ًّما إيجابيًّا جتاه حقوق اإلنس���ان
توج���ه عــا ّم ُمفا ُده ّ
ُّ
ومعترضا على ّ
باحلقوق ،وال س���يّما حني يتعلّق املوضوع بحقوق األقلّـيّة الفلس���طينيّة في الداخل ،ولكن
ال يجري التأكيد على احلقوق تأكي ًدا مباش��� ًرا ومتع ّم ًدا ،وال يجري ربط موضوع األخبار
بلغة حقوق اإلنس���ان بش���كل ع���ا ّم ،وال يجري البناء لثقافة حق���وق واضحة ترتبط بعالقة
متس بحقوق اإلنس���ان داخل األقلّـيّة العربيّة
األقلّـيّة الفلس���طينيّة بالدولة وبالظواهر التي ّ
نفسها.
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مق ّدمة
العربي في إسرائيل ،إذ َعبْ َره
���ي للحيّز العا ّم
َيعتبر اإلعالم
ّ
العربي نفس���ه املش ِّك َل األساس َّ
ّ
يج���ري الس���جال والنقاش���ات وإبداء املواق���ف املختلف���ة املتعلّقة ب���ك ّل ما ُيعنى ب���ه املجتمع
التوجه يتجلّى مبحاوالت وسائل اإلعالم املختلفة للتح ّدث في أغلب األحيان
العربي .هذا
ّ
ّ
ّ
ومؤسس���اتها .ترى
الدولة
مع
بالعالقات
املوضوع
ق
ل
يتع
حني
ة
وبخاص
املجتمع،
باس���م
ّ
ّ
العربي ،و ُيعبَّ���ر عن حت ّمل هذه
وس���ائل اإلع�ل�ام العربيّة أنّها مس���ؤولة عن الصال���ح العا ّم
ّ
املبني على املس���ؤوليّة االجتماعيّة .ويب���رز هذا اخلطاب من
املس���ؤوليّة م���ن خالل خطابها
ّ
خ�ل�ال مق���االت الرأي واالفتتاحيّات التي يكتبها مح ّررو الصح���ف ،أو يتف ّوه بها القائمون
على البرامج اإلخبار ّية في وس���ائل اإلع�ل�ام اإللكترونيّة .يتعلّق هذا املوقف مبصالح هذه
املؤسس���ات اإلعالميّ���ة التي تري���د أن يكون لها رواج في املجتمع وتخلق اإلحس���اس بأنّها
ّ
باسم املجتمع لكونه مجتمع
منتمية إليه .إضافة إلى ذلك ،تتح ّدث وسائل اإلعالم العربيّة ْ
أقلّـيّة يواجه سياس���ات متييز وتضييق وإهمال تواجهها وسائل اإلعالم نفسها وبأشكال
العربي كك ّل.
باسم املجتمع
متشابهة ،وبالتالي تعبّر عن وضعها عندما تتح ّدث ْ
ّ
العربي ضم���ن نظر ّيات اإلع�ل�ام االجتماعيّة
يق���ع موقف املس���ؤوليّة االجتماعيّ���ة لإلعالم
ّ
التي متيّز بني إعال َم نْي :إعالم مس���تق ّل وح ّر إلى مدى واسع ،وإعالم تابع يخضع للسلطة
حزبي ،ويش��� ّكل بو ًقا للمواق���ف احلزبيّة فقط.
السياس���يّة واألمنيّ���ة في الدول���ة أو إلعالم
ّ
���ي ،م ّدعيًا أنّه من
ويأت���ي املوق���ف
ّ
النظري املتح ّدث عن املس���ؤوليّة االجتماعيّة كموقف َبيْن ّ
مؤسس���ة اجتماعيّة مركز ّية -أن يداف���ع عن حقوق املجتمع وأن
واج���ب اإلعالم –بوصفه ّ
يق���وم ب���دور فاعل في الدفاع ع���ن قيمه ومصاحله .ويأت���ي هذا املوقف بن���ا ًء على فرضيّة
أن القوى الفاعلة في اإلعالم تُش ِّكل جز ًءا ال يتجزّأ من املجتمع واملتأ ّثر من حيثيّاته
ُمفا ُدها ّ
الطبقيّة والسياسيّة واالجتماعيّة .فالصحافيّون واملالكون ينتمون إلى مجتمعهم ،وعملهم
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الصحافي متأ ّثر ج ًّدا بهذا االنتماء.
ّ
أن وس���ائل اإلع�ل�ام واإلعالميّني
أن موق ًف���ا حتليليًّ���ا كه���ذا يتح ّدى الواق���ع املتمثّل في ّ
َبيْ��� َد ّ
املهني
وأن سلوكهم
توجهات أيديولوجيّة
وأن لهم مصالحّ ،
خاصةّ ،
ّ
واملالكني هم أصحاب ّ
ّ
اإلعالمي العا ّم الذي
���ي -في أغلب األحيان .-فكيف من املمك���ن أن نوفّق بني اخلطاب
ّ
نفع ّ
يتح ّدث ع���ن كونه ميثّل اجلمهور ومصاحله ،من جهة ،واملصالح املا ّد ّية واملواقف القيميّة
للقائم�ي�ن على وس���ائل اإلعالم ،من جهة أخرى؟ كيف من املمك���ن أن نعلّل اخلطاب الغالب
املبني على متثي���ل املصلحة العا ّمة والذي يش��� ّرع الصف���ة التمثيليّة للقائمني
ف���ي اإلع�ل�ام،
ّ
واملؤسس���اتيّة ،من جهة أخرى؟ هذا
على وس���ائل اإلعالم ،من جهة ،واملنفعة الش���خصيّة
ّ
االلتباس ِ
واضحا على مدى متاشي هذين املوقفني م ًعا ،ويق ّدم
يوجب حتليالً يوفّر جوا ًبا
ً
املؤسس���ات اإلعالميّة باملواق���ف التمثيليّة للصالح العا ّم
دالئ���ل حول حقيقة ومدى التزام
ّ
املجتمعي واحلقوق األساسيّة للمجتمع الذي ينتمون إليه.
ّ
يأت���ي ه���ذا البحث للوق���وف عن���د خصائص ه���ذه العالقة متس���ائالً :كيف ميك���ن للخطاب
اخلاصة بالقائمني على وس���ائل اإلعالم،
���ي مماه���اة املصلحة العا ّمة مع املصال���ح
ّ
اإلعالم ّ
مؤسس���ة اجتماعيّة متأ ّثرة م���ن العوامل
وال س���يّما ح�ي�ن نأخذ بع�ي�ن االعتبار ّ
أن اإلع�ل�ام ّ
الطبقيّ���ة واأليديولوجيّ���ة وال ِقيَميّ���ة واالقتصاد ّي���ة في املجتم���ع ،وأنّنا نتح��� ّدث عن مجتمع
أي مدى يلتزم اإلع�ل�ام مبق ّومات اخلطاب
غي���ر متجانس على هذه املس���تويات كلّها؟ إل���ى ّ
وبأي ش���كل يعبّر عن ذلك؟ تصبح هذه تس���اؤالت ش���رعيّة مه ّمة في هذا
���ي الع���ا ّم
ّ
التمثيل ّ
بأن اإلعالم ميثّل مصلحة املجتمع بأكمله ،كما يص ّور
السياق .وإذا قبلنا الفرضيّة القائلة ّ
نفس���ه ،فكي���ف ميكن أن نعلّل التباينات القائمة بني وس���ائل اإلع�ل�ام املختلفة؟ اإلجابة عن
َ
هذه التساؤالت هي هدف هذا البحث.

10

ابتغا َء القيام بذلك ،اختي َر مدى التزام اإلعالم بخطاب حقوق اإلنسان محو ًرا أساسيًّا لهذا
باسم مصلحة املجتمع العا ّمة
البحث .وفرضيّتنا تقول إنّه إذا كانت وسائل اإلعالم تتح ّدث ْ
���رائيلي،
���ي اإلس
ّ
م���ن منطلق حقوق هذا املجتمع املتن ّوعة ،وال س���يّما جتاه محيطه السياس ّ
وإذا كانت تعبّر عن مس���ؤوليّتها جتاه هذا املجتمع في ك ّل ما يتعلّق بالتجاوزات احلقوقيّة
���ي ،وأن تهيمن
ب�ي�ن مر ّكبات���ه املختلفة ،فعلى ه���ذا املوقف أن ينعك���س في اخلطاب اإلعالم ّ
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لغة احلقوق في هذا اخلطاب .لذا يتح ّول الس���ؤال عن مدى االهتمام بلغة حقوق اإلنس���ان
اإلعالمي لوس���ائل
العربي وفي عالقاته اخلارجيّة مع الدولة في اخلطاب
داخ���ل املجتم���ع
ّ
ّ
اإلعالم العربيّة ،يتح ّول إلى سؤال وجيه ينبغي الوقوف عنده من أجل فهم مدى التطابق
ب�ي�ن اخلطابِ
اإلعالمي املعلَن وحقيق ِة التغطية اإلعالميّة ملنظومة احلقوق املجتمعيّة .يقوم
ّ
اإلعالمي ف���ي نخبة من وس���ائل اإلع�ل�ام العربيّة،
البح���ث باس���تقصاء مر ّكب���ات اخلط���اب
ّ
العربي وتضع
وال س���يّما تلك الت���ي ينطبق عليه���ا التوصيف أنّها تتح ّدث باسْ���م املجتم���ع
ّ
احلقوقي في
نفس���ها في موقع املمثّل األحس���ن ل���ه .لقد قام البح���ث بالتع ّمق في اخلط���اب
ّ
العربي .توصي���ف هذه التغطية
عيّن���ة متثيليّة خلمس وس���ائل إعالم مركز ّية ف���ي املجتمع
ّ
وتوجهات وحقيقة كون وسائل
خلطاب حقوق اإلنسان ميكن أن يفتح املجال لفهم ميزات
ّ
أن
العربي .إذا كانت الوجهة األساس���يّة لإلع�ل�ام
اإلع�ل�ام تتح ّدث باسْ���م املجتمع
العربي ّ
ّ
ّ
انتقاصا ملكانته ،وهو
وأن هناك
مجتم���ع انتمائها هو مجتمع أقلّـيّة يعاني اإلجحاف بحقّهّ ،
ً
متس باألسس والقوائم املركز ّية لهذا املجتمع
ما ينعكس في ظواهر اجتماعيّة وسياس���يّة ّ
وجت��� ُّذر ع���ادات وتقالي���د مجحفة بحقّ مجموع���ات وأفراد مختلفني في ه���ذا املجتمع ،فمن
اإلعالمي بلغة احلقوق والتأكيد على أه ّمـيّة
يعج اخلطاب
املتوقّع (أو حتّى من الواجب) أن ّ
ّ
منظومة حقوق اإلنسان وربطها باللغة احلقوقيّة املألوفة في املعاهدات واملواثيق الدوليّة
املجتمعي ،فعليه اإلشارة
املعنيّة بهذا الشأن .كذلك إذا كان اإلعالم ملتز ًما بالصالح العا ّم
ّ
منهجي ودائم إلى اإلجحاف الالحق بحقوق مجموعات أو أفراد في املجتمع.
على نح ٍو
ّ
م���ن املنص���ف أن نتح��� ّرى خطاب وس���ائل اإلع�ل�ام العربيّة ،وأن نتل ّم���س املميّ���زات الك ّمـيّة
والنوعيّ���ة خلطاب احلقوق الس���ائد فيه .ميكن لهذا التح ّري أن مين���ح الفرصة لفهم ماهيّة
احلقوقي من حيث نوعيّة احلقوق التي يج���ري التأكيد عليها ،ومدى إبرازها في
اخلط���اب
ّ
ِ
أي مدى يجري الربط بينه���ا هي ولغة حقوق
األجنْ���دة اإلعالميّ���ة ،وكيفيّة َق ْولَبتها ،وإل���ى ّ
الدولي .كذلك ميكن لهذا التح ّري أن يفسح املجال للوقوف
اإلنس���ان املألوفة في الس���ياق
ّ
العربي جت���اه الدولة ،من جهة،
عن���د العالق���ة بني التأكيد على احلق���وق اجلماعيّة للمجتمع
ّ
العربي نفس���ه ،من جه���ة أخرى .ومبا
وم���دى التط��� ّرق إلى حقوق اإلنس���ان داخل املجتمع
ّ
أ ّن���ه م���ن املمكن أن يجري الفصل بني هذين املس���تويني ،فش���كل التناس���ب بينهما ميكن أن
���ي وم���دى اهتمامه بحق���وق مجموعات
يوفّ���ر إمكانيّ���ة فه���م أعمق ملاهيّ���ة اخلطاب اإلعالم ّ

11

أمـل جـ ّمـال  ǀسماح بصول

وأفراد داخل املجتمع ،وال سيّما تلك التي تُهضم حقوقها ال من ِقبل الدولة فحسب ،وإنمّ ا
كذلك من ِقبل مجموعات أو أفراد داخل املجتمع نفس���ه .يحاول البحث فحص مدى التزام
وس���ائل اإلعالم العربيّة بخطاب حقوق اإلنسان ،وذلك ليس فقط بالنظر إلى ك ّم التغطية،
بل كذلك بالنظر إلى نوعيّتها ومدى استعداد وسائل اإلعالم لتح ّدي الواقع الصعب وإبراز
التوجهات الالزمة على املجتمع من أجل تدعيم منظومة احلقوق اجلمعيّة والفرد ّية.
ّ
قب���ل الدخ���ول ف���ي حيثيّات البح���ث ،وقبل ش���رح منهجيّته ،ال ب��� ّد من التط ّرق إلى الس���ياق
���ي املجتمع .لذا يتط ّرق
���ري
النظ ّ
والتاريخي خلطاب حقوق اإلنس���ان ومدى أه ّمـيّته في رق ّ
ّ
التوجهات
التاريخي ،وإلى
القس���م القادم إلى تط ّور خطاب حقوق اإلنسان على املستوى
ّ
ّ
والصراعات التي متيّزه.
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والتاريخي
النظري
السياق
ّ
ّ
التوسع في جميع مجاالت احلياة .فمنظومة
يحت ّل موضوع حقوق اإلنسان حيّزًا آخ ًذا في
ّ
حق���وق اإلنس���ان التي تبلورت على خلفيّة األحداث املأس���او ّية في احل���رب العامليّة الثانية،
العاملي حلقوق اإلنس���ان ،و ِمن َث ّم مبعاهدات ووثائق دوليّة ،حت ّولت إلى
ومتثّلت باإلعالن
ّ
املؤسس���ات الدوليّة كما ف���ي الدول املختلفة.
مرجعيّ���ة محور ّية في النقاش���ات الدائرة في
ّ
مما حول حقّ هذا أو آخر ،ومن املمكن أن نس���تعرض ثالثة
احلديث يجري عن ُّ
توجه أكثر ّ
إن املوق���ف األ ّول يتمثّل في ك���ون منظومة حقوق اإلنس���ان
مواق���ف ف���ي ه���ذا الس���ياق ،إذ ّ
فلسفة سياسيّة واجتماعيّة وثقافيّة تتمثّل في جميع نواحي احلياة ويجري التأكيد عليها
ُ
ملؤسسات دوليّة ،وعلى
من خالل املمارسات واألنظمة .يش ّكل هذا
املوقف الرؤي َة املبدئيّة ّ
مؤسسات
رأس���ها مجلس حقوق اإلنس���ان التابع لألمم املتّحدة ،واحملكمة الدوليّة ومن َث ّم ّ
ّ
���ي (كمن ّظمة العف���و الدوليّة
تابع���ة ل���دول مختلف���ة
ومنظم���ات مدنيّ���ة تعمل على نط���اق عامل ّ
واملن ّظمة العامليّة حلقوق اإلنسان ومن ّظمات أخرى).
املوقف الثاني في هذا الس���ياق يتولّد عن نقد مفاهيم حقوق اإلنس���ان املهيمنة في املوقف
ثقافي يعكس الثقافة الغربيّة
ذات ُبعد
األ ّول ،فيجري اعتبار منظومة حقوق اإلنسان هذه َ
ّ
أي دعم لهذه املنظومة من يق ّدم دفعة للهيمنة الغربيّة
الفردانيّ���ة وال َعلمانيّ���ة ،وبالتالي ّ
فإن ّ
عل���ى الس���احة الدوليّ���ة ،و ُيخضع ثقافات غي���ر غربيّ���ة ودوالً ال تنتمي إل���ى الدميقراطيّات
أن خطاب حقوق
الليبراليّ���ة الغربيّة لرقابة أخالقيّة خارجيّة .وي ّدعي أصحاب هذا املوقف ّ
اإلنس���ان م���ا هو إالّ آليّ���ة ذكيّة و َمصوغ���ة صياغة جيّ���دة للهيمنة والس���يطرة والتدخّ ل في
ش���ؤون دول مس���تض َعفة من ِقبل الدول القو ّية في العالم ،على رأس���ها الواليات املتّحدة.
كذلك يشير أصحاب هذا املوقف إلى ازدواجيّة املعايير عند الدول املتح ِّدثة بحقوق اإلنسان
أن هذه الدول تدع���م أنظمة ال حتترم حقوقَ اإلنس���ان ،بل
كمنظوم���ة ِقيَميّ���ة كونيّة ،وإل���ى ّ
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يومي (مثلما في دعم الواليات املتّحدة حلكم
حتتقر هذه احلقوق وتهني حرمتها على نح ٍو
ّ
أن هذه الدول ال حتترم حقوق
بينوش���يه في تش���يلي ،وللحكم
امللكي في الس���عود ّية) ،كما ّ
ّ
اإلنس���ان عندما ال تتماش���ى هذه احلقوق مع مصال���ح الطبقات االجتماعيّ���ة املهيمنة فيها،
وم���ن ذلك ع���د ُم احترام املهاجرين م���ن دول العالم الثالث في فرنس���ا وأملاني���ا وبريطانيا،
وعد ُم احترام احلقوق االجتماعيّة واالقتصاد ّية للفقراء في الدول الرأسماليّة .هذا املوقف
ال ينف���ي أه ّمـيّ َة حقوق اإلنس���ان ،وال احلاج َة إلى الدفاع عن حق���وق مجموعات وأفراد في
الدول املختلفة ،وإنمّ ا يضيف بعض املالبسات الناجتة عن كيفيّة استغالل حقوق اإلنسان
يبي
ملصالح سياس���يّة واقتصاد ّية من ِقبل الدول احملت ِكرة خلطاب حقوق اإلنسان .كذلك نِّ
ُ
املوقف تصا ُد َم حقوق اإلنس���ان الليبراليّة مع عقائد وثقاف���ات بعض املجموعات غير
ه���ذا
الليبراليّ���ة في ال���دول الغربيّة ( .)Douzinas, 2010م���ن هذاالباب ،يضيف هذا املوقف
مب���ادئ يعتبرها ج���ز ًءا ال يتجزّأ من حقوق اإلنس���ان ،بالرغم من أ ّنه���ا تتعارض مع بعض
املب���ادئ املقبول���ة ف���ي املوق���ف األ ّول ،مث���ل احلق���وق اجلماعيّ���ة أو االجتماعيّ���ة والثقافيّ���ة
واالقتصاد ّية.
ني ال���ذي ي ّدعي عدم وج���ود تصادم بني حقوق اإلنس���ان
املوق���ف الثال���ث ه���و املوق���ف البَيْ ّ
إن رؤيته ال تتقبّ���ل كونيّة حقوق اإلنس���ان الغربيّة ،من جهة،
والثقاف���ات غي���ر الغربيّ���ة ،إذ ّ
ولك���ن ال تقب���ل نق���ض بعض حق���وق اإلنس���ان األساس���يّة بذريع���ة اخلصوصيّ���ة الثقافيّة
أن حقوق اإلنس���ان ليس���ت منظومة أحاد ّية متماس���كة
أو االجتماعيّ���ة .ي ّدع���ي هذا املوقف ّ
���مولي ينعكس بأشكال مختلفة،
���اني ش
تخضع للرؤيا الثقافيّة الغربيّة ،بل هي ت ُّ
ّ
َوجه إنس ّ
وله تفسيرات متع ّددة في سياقات متن ّوعة.
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مما ُيثري ثقافة
ت���دور نقاش���ات وحوارات ال نهائيّة ب�ي�ن أصحاب املواقف املختلفة ،وه���ذا ّ
حق���وق اإلنس���ان ويح ّولها إل���ى منظومة فكر ّي���ة تتجاوز األُ ُط���ر احمللّـيّة ،حيثما تتمأس���س
حق���وق اإلنس���ان ف���ي س���ياقات سياس���يّة متباين���ة وتتح��� ّول إل���ى دس���تور ع���ا ّم حتتكم له
إن حقيق���ة وجود ش���رائع حمورابي كمس���تند مكت���وب أ ّول يتح ّدث
املجتمع���ات املختلف���ةّ .
���لبي -تعكس ع���دم دقّ���ة اال ّدعاء الذي
ع���ن حق���وق إنس���ان –وإن كانت َمصوغة بش���كل س ّ
أن حقوق اإلنس���ان هي أيديولوجيّة غربيّ���ة َعلمانيّة .ال ميكن التغاضي عن احلقيقة
ُمفا ُد ُه ّ
أن قواعد حقوق اإلنس���ان جتلّت في ش���رائع مختلفة في جميع
صها ّ
التاريخيّ���ة الت���ي ملخَّ ُ
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أقط���اب العال���م ،وعلى وجه اخلصوص في الديانات الس���ماوية التي -وإن كانت محدودة
من حيث احلقوق -ش��� ّرعت بعض اجلوانب من احلياة االجتماعيّة والسياس���يّة والثقافيّة
والتي ميكن اعتبارها بدايات فلسفة حقوق اإلنسان .فإذا نظرنا إلى الوصايا العشر ،جند
أ ّنه���ا تعك���س حقو ًقا أساس���يّة مركز ّيةِ ،
صيغت على هيئ���ة قوانني ،مثلما ف���ي الوصيّة "ال
أسست للحقّ في امللْكيّة .كذلك
تؤسس للحق في احلياة ،أو "ال تسرق" التي ّ
تقتل" التي ّ
قياسا إلى ما كان مألو ًفا في
ّ
إن الديانة املسيحيّة ّ
شجعت على تغيير مكانة النساء والعبيد ً
الروماني في بدايات تط ّور الديانة ( .)Bogdan,2005
املجتمع
ّ
إن مقولة عمر بن اخلطاب "متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم أ ّمهاتهم أحرا ًرا" (وهاجسه
ّ
األساسي بتنظي ٍم لشؤون األ ّمة يجري خللق توازن ما بني سلطة أذرع الدولة وبني احليّز
ّ
���اص ال���ذي ميارس األفراد في���ه ح ّر ّياتهم) ،تعكس مصاد َر غي َر غربيّة حلقوق إنس���ان
اخل ّ
إن قضيّة حقوق
أساسيّة ،صيغت على هيئة قوانني ملزمة في حقب تاريخيّة قدمية .كذلك ّ
اإلنسان تثار بشكل واسع في إطار النقاشات واألبحاث الفلسفيّة والفقهيّة منذ إقامة بيت
العربي.
التركي للمشرق
احلكمة حتّى االحتالل
ّ
ّ
تُعتبر منظومة حقوق اإلنسان جز ًءا من مسيرة إنسانيّة لها خصوصيّات بحسب الزمان
وامل���كان الذي نش���أت فيه .وقد ظهرت اخلالفات حول معن���ى احلقوق وأصولها وماهيّتها
من���ذ احلقبة اليونانيّة ،وتش��� ّكلت م���دارس ذات مواق���ف مختلفة في هذا املج���ال .1تط ّورت
وضوحا منذ أن بدأ احلديث عن حقوق أساسيّة تُدا ِف ُع عن
منظومة احلقوق على نح ٍو أكثر
ً
جوانب معيّنة من احلياة اإلنس���انيّة ،كاحلقّ في احل ّر ّية ،أو احلقّ في امللكيّة .هذه احلقوق
– كم���ا حقوق أخ���رى -لم تكن مقبولة بنفس املفهوم أو املعنى ف���ي ك ّل أقطاب الدنيا ،ولم
الغربي وبدون التأ ّث���ر بالقواعد القانونيّ���ة واألخالقيّة التي
تنش���أ من ال ش���يء في العال���م
ّ
إن معنى
تط��� ّورت ف���ي اإلمبراطوري���ات الش���رقيّة ولكنها لم تأخ���ذ َمن ًْحى ش���امالً هن���اكّ .
س َس���تهما و ُن ّظمتا بأش���كال مختلفة في س���ياقات ثقافيّة
احل ّر ّية واحلقّ في امللْكيّة جرت َمأْ َ
وسياس���يّة وجغرافيّة مختلفة .وال ميكن التغاضي عن االهتمام باحلقوق االجتماعيّة في
1. "Each human being is primarily a citizen of his own commonwealth; but he is also a member
of the great city of gods and men, where of the city political is only a copy."Epictetus, Discourses
1.15.2, Robin Hard revised translation.
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خاصا بالفقراء واليتامى واملجموعات املستض َعفة
الثقافات الشرقيّة والتي اهت ّمت اهتما ًما ًّ
إن مس���يرة حقوق اإلنس���ان تط ّورت مع
املختلف���ة .بن���ا ًء عل���ى ذلك ،ميكن اإلجم���ال بالقول ّ
مرور الزمن ُ
وش ّرعت على نح ٍو واضح وكجزء ال يتجزّأ من تط ّورات البنى السياسيّة منذ
القدم حتّى اليوم .فإذا نظرنا إلى "املاغنا كارتا" (وهي تعود إلى العام  1215م ).كعالمة
أن الثقافة السياس���يّة األوروبي���ة بدأت تر ّكز على أه ّمـيّة املش���ا َركة
تاريخيّ���ة فارق���ة ،نرى ّ
السياس���يّة كحقّ مش���روع ينضاف إلى بع���ض احلقوق التي كانت تُعتب���ر امتيازات طبقيّة
محدودة للطبقة األرس���تقراطيّة في تلك الفترة ( .)Dunn, 1992ال ميكن التغاضي عن
الصراع العنيف الذي نشب بني من ّظرين دينيّني أ َت ْوا ليدافعوا عن مكانة الكنيسة واإلميان
���اني
���ي األعمى ،من جه���ة ،وأولئك الذين حاولوا املزج ما بني الفكر
الديني وفكر إنس ّ
ّ
الدين ّ
األكويني) ،من جهة أخرى.
شامل (مثلما فعل توماس
ّ
تُعتب���ر حركة اإلصالح اللوثر ّية في بدايات القرن الس���ادس عش���ر دفع���ة مه ّمة في إضفاء
فقري في تط ُّور
الش���رعية الدينيّة على بعض املمارس���ات الفرد ّية التي حت ّولت إلى عمود
ّ
النزعات الليبراليّة الفردانيّة الح ًقا ( .) Weber,1958كذلك ساهم تط ّور البروتستانتيّة
���ي
ف���ي الفصل ب�ي�ن الس���لطة الدينيّة والس���لطة السياس���يّةّ ،
مما أع���اد إلى النقاش السياس ّ
مؤسسة امللْكيّة ج ّراء نزاع طويل مع السلطة
قضيّ َة مصادر السلطة ،وذلك بعد أن أُنهكت ّ
الباباو ّي���ة م���ن جهة ومع االرس���تقراطية احمللّـيّة من جهة أخ���رى (.)Wuthnow,1989
األوروبي ،الذي غرق في
وال ش���ك أ ّن���ه كان للحركة اإلصالحيّة تأثير عميق عل���ى املجتمع
ّ
مما ألزم الوصول إلى تهادنات واتّفاقات
صراعات دينيّة وعقائد ّية أ ّدت إلى موت اآلالفّ ،
أسس���ت لبع���ض حق���وق اإلنس���ان وعلى رأس���ها ح ّر ّي���ة العقي���دة والضمير ،كما س���اهمت
ّ
مساهمة واسعة في دفع أه ّمـيّة ح ّر ّية التعبير إلى مق ّدمة املنصة السياسيّة في تلك الفترة.
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إن بوادر نشأة الدولة احلديثة ،منذ أواسط القرن السادس عشر ،أ ّدت إلى نشوء صراعات
ّ
وبخاصة على مس���توى
بني س���لطة امللك املطلَقة وتدخُّ ل األرس���تقراطيّة بش���ؤون الدولة،
ّ
املصروفات املا ّد ّية .تُعتبر الثورة اإلجنليز ّية في أواخر القرن الس���ابع عش���ر (الثورة التي
متخّ ضت عن وثيقة احلقوق من العام  1689وشملت بعض املبادئ التي ربطت بني سلطة
امللك والبرملان) فاحتة مه ّمة في تط ُّور منظومة حقوق اإلنسان ( .)Dunn, 1992تط ّور
مؤسس���ة البرمل���ان أ ّدى إلى التأكيد عل���ى أه ّمـيّة ووظائفيّة بعض احلق���وق املركز ّية ،وعلى
ّ
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أن
رأس���ها احل���قّ ف���ي امللْكيّة واحل���قّ في التعبي���ر ع���ن ال���رأي ( .)Locke,1956صحيح ّ
منظوم���ة احلق���وق هذه اقتصرت على مجموعة صغيرة م���ن املتنفّذين في املجتمع ،إالّ أنّها
كانت النوا َة التي َح ّولت قضيّ َة حقوق اإلنسان إلى قضيّة مبدئيّة وهاجس ينبغي التعامل
إن الصراعات على النفوذ بني الس���لطة املَلَكيّة واألرستقراطيّة أ ّدت
موس���عّ .
معه على نح ٍو ّ
إل���ى تعا ُقدات سياس���يّة واجتماعيّة جديدة أعط���ت البرجواز ّي َة الصاع���د َة احلقَّ في دخول
البرملانات في بعض الدول األوروبيّة ،وبالتالي أ ّدت إلى توسيع رقعة احلقوق السياسيّة.
وفي تلك الفترة بالضبط ،بدأ بعض املف ّكرين بتوسيع إطار فكرة احلقوق لتشمل ك َّل أفراد
���اني مر َّكبًا من أش���خاص
املجتمع وذلك بناء على املنطق القائل بأنّه إذا كان املجتمع اإلنس ّ
السياسي هذا املبدأَ.
يولدون سواسية ،فال ب ّد أن َيعكس التنظي ُم
ُّ
االجتماعي ،أ ّو َل َمن
كان مف ّك���رو احلق���وق الطبيعيّة ،ومن َث ّم بع���ض أصحاب فكرة ال َعق���د
ّ
حت ّدث عن حقوق اإلنس���ان كجزء من طبيعة البشر الذين يولدون ومعهم حقوقهم التي ال
مؤسسات
ميكن أن تُسلَب ،ولذلك هنالك حاجة لتأطيرها في القانون والدفاع عنها من ِقبل ّ
���اني واحلقوق املتعلّقة
الدولة .وقد جرى تأس���يس عالقة إلزاميّة بني مج ّرد الوجود اإلنس ّ
أس���س هؤالء املف ّكرون لفك���رة فردانيّة املجتمع واملس���اواة
بالطبيع���ة ولي���س باالتّفاق .قد ّ
السياسيّة وحصانة األفراد من سطوة السلطة السياسيّة .ر ّكز هؤالء املف ّكرون على فكرة
الس���يادة السياس���يّة املتمثّلة بالش���عب كمجمل األف���راد الذي يتك ّون من���ه املجتمع ،وهو ما
إن الربط
حت ّدى االنتماء
الطبقي وقضايا امللْكيّة بصورة حا ّدة ( .)Hobbes,1909كذلك ّ
ّ
ْ
ال���ذي كان قائ ًما بني امللكيّة واحلقوق السياس���يّة بدأ ينهار م���ع دخول قطاعات جديدة إلى
الس���احة السياسيّة والتي كان من املستحيل اإلبقاء على محدود ّيتها كما كان ساب ًقا .نشأ
َ
وليؤسس
والسياسي بني الدولة وأفراد املجتمع
القانوني
املواطنة ليعكس التعاقد
مفهوم
ّ
ّ
ّ
السياسي الذي يعيشون
ملس���احة من احلقوق متنح األفراد احلقّ في حتديد ماهيّة اإلطار
ّ
َ
املواطنة الذي ش���مل املش���اركة السياس���يّة في حتديد
إن مفهوم
فيه(ّ .)Pocock, 1996
ماهيّ���ة الدول���ة حت ّول مع الوقت إل���ى منظومة قانونيّ���ة كان من املس���تحيل التغاضي عنها
وقانوني ال ب ّد من أخذه على محمل ا ِ
جل ّد ،وال سيّما عند احلديث
وسياسي
أخالقي
كأفق
ّ
ّ
ّ
االجتماعي ( .)Marshall,1964وفي هذا الس���ياق ،بدأت عمليّة الفرز
عن قضيّة العدل
ّ
ْ
أن القدرة
بني احلقوق السياسيّة والقانونيّة وقضايا امللكيّة ،وذلك من أجل خلق االنطباع ّ
قياس���ا بالقدرة
���ي يجب أن ُتس���ت َم ّد م���ن مبدأ املس���اواة املدنيّة وليس ً
عل���ى التأثير السياس ّ
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املا ّد ّية لألفراد.
أن ه���ذا الفصل أتى للدفاع عن حت ُّكم قطاعات صغي���رة باملوارد املا ّد ّية األكبر،
بالرغ���م من ّ
���س ملنظومة سياس���يّة وقانونيّة جديدة مبنيّة على مبدأ املس���اواة واحل ّر ّية .أعطت
أس َ
فأنّه َّ
قانوني
الث���ورة األمريكيّة زخ ًما لهذا التط ّور ،وجرت َق ْو َننَة منظومة احلقوق في دس���تور
ّ
مؤسس���ات الدولة) تحَ َ ّول إلى ثقافة سياس���يّة ش���املة لها فعلها
مل���زم (تخض���ع له جميع ّ
إن التبا ُين���ات ف���ي املش���اركات السياس���يّة والقيم���ة اإلنس���انيّة ألعضاء
حتّ���ى يومن���ا ه���ذاّ .
���ي املختلف�ي�ن كش���فت النقاب ع���ن فوقيّة الدس���تور وانقطاعه ع���ن الواقع
املجتم���ع األمريك ّ
السياسي في الواليات املتّحدة في تـ ـ ــلك الفترة ،إالّ أنّه فتح املجال أمام تـ ـ ــط ّورات أدخلت
ّ
َ
مجموع���ات متوالي���ة إلى منظوم���ة احلقـ ــوق التي جرى توس���يعها لتش���مل أغلبيّة قطاعات
إن الفت���رة األكث���ر وق ًعا على تط ّور منظومة حقوق اإلنس���ان
املجتم���ع (ّ .)Smith, 1997
كانت الثورة الفرنس���يّة التي ميكن اعتبارها مفصالً أساسيًّا في تط ُّور عامليّة ثقافة حقوق
اإلنسان التي متثّلت بإعالن حقوق اإلنسان واملواطن في العام  ،1789اإلعالن الذي ع ّرف
مفه���وم احلقوق الفرد ّية واجلماعيّة مس���تم ًّدا إيحاءاته وروحه من فك���ر التنوير واحلداثة
( .)Rousseau, 1957كان ه���ذا اإلع�ل�ان ،وما زال ،الفتً���ا لألنظار ،وذلك جلرأته ولغته
أن املقصود بحقوق اإلنسان هو ك ّل إنسان وفي ك ّل
املباشرة ومضمونه
العاملي ،مبفهوم ّ
ّ
ثقاف���ة ،وك���ون األ ّمة مصدر ك ّل س���لطة وأ ّكد على حقوق األفراد ،مش���ي ًرا إلى أه ّمـيّة الربط
ب�ي�ن هذه احلقوقِ (وعلى رأس���ها احل ّر ّية واملس���اواة واألخ ّوة) وممارس ِ
���ات الس���لطة التي
أُخضع���ت إلرادة الش���عب وانحصرت وظيفتها في احملافظة على اس���تتباب األمن ومتكني
املجتمع من ممارسة حقوقه إلى أقصى احلدود.
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ارتبط���ت ه���ذه التط��� ّورات في منظومة حقوق اإلنس���ان مع تط��� ّورات أخرى ،منه���ا الدينيّة
والثقافيّة واالجتماعيّ���ة ،والتي صبغت هذه احلقوق بصبغة ثقافيّة مح ّددة تعكس الثقافة
األساسي في احلقوق كان ،وما زال ،كونيًّا يش ّكل أف ًقا إنسانيًّا تصبو
أن املبدأ
الغربيّة .إالّ ّ
ّ
إليه أغلبيّة املجتمعات اإلنس���انيّة دون اخلضوع للتبِعات الثقافيّة احمل ّددة للثقافة الغربيّة،
إن الس���جال القائ���م في العالم
وعل���ى رأس���ها الفردانيّ���ة املطلق���ة و َدور الدين ف���ي املجتمعّ .
–وبخاص���ة في تل���ك الدول التي كانت رائ���دة في تط ّور منظومة حقوق اإلنس���ان
���ي
ّ
الغرب ّ
أن الفصل املزعوم بني الدين
(وال س���يّما الواليات املتّحدة األمريكية وفرنس���ا) -يد ّل على ّ
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مثالي منسلخ عن الواقع ،ومع ذلك ش ّكل
والدولة والتأكيد على فردانيّة الفرد هما منوذج
ّ
ُبي
مقياسا جرى استعماله من أجل التأكيد على أحاد ّية معنى منظومة حقوق اإلنسان .ت نّ ُ
ً
أن منظومة حقوق اإلنسان ال متتثل لثقافة أو دولة
النقاشات اجلارية في العقود األخيرة ّ
أن الدول التي ت ّدع���ي زعا ّمة حقوق
واح���دة -وإن كان ث ّم���ة من ي ّدعي ه���ذا .-كذلك يتب�ّي�نّ ّ
اإلنس���ان تس���تغ ّل تفس���ي ًرا انتقائيًّا لهذه املنظومة من أجل دفع مصاحلها وحتقيق مآربها
على الساحة الدوليّة واحمللّـيّة.
أن املوق���ف الثالث (أي
إذا عدن���ا إل���ى املواق���ف الثالثة األساس���يّة التي ذكرت س���اب ًقا ،نرى ّ
���ي) ه���و املوقف األكثر اعتداالً والذي ال يقع في ِ
ش���باك إمبرياليّة حقوق اإلنس���ان من
البَيْن ّ
جهة ،أو في أتون اخلصوصيّة الثقافيّة من جهة أخرى .هذا املوقف هو الذي يحذو البحثُ
ح���ذوه ،واملعادل���ة الوس���طيّة الت���ي تأخذ بع�ي�ن االعتبار مركز ّي���ة حقوق اإلنس���ان الفرد ّية
إن التط ّورات اجلارية على خطاب
واجلماعيّة هي التي َو ّجهت عمليّ َة االستقصاء بأكملهاّ .
أن القيم اإلنس���انيّة األساسيّة حت ّولت إلى قيم شاملة
حقوق اإلنس���ان في العالم تد ّل على ّ
أن التجاوزات التي تق���وم بها دول معيّنة
تلت���زم به���ا أغلبيّة الدول ف���ي العالم ،بالرغم م���ن ّ
ومجموعات سياسيّة مختلفة ما زالت جز ًءا من الظاهرة السياسيّة العامليّة.
لق���د جنح���ت منظومة حقوق اإلنس���ان ف���ي أن تتح ّول إلى س���لطة ال ميك���ن التغاضي عنها
السياسي حلقوق
كمنظومة ِقيَميّة في السياس���ة الدوليّة .انعكس هذا الوضع في اخلطاب
ّ
ّ
"منظمة العفو
ملؤسس���ات حقوق اإلنس���ان الدوليّة؛ نحو:
اإلنس���ان ،وفي املكانة
ّ
اخلاصة ّ
الدوليّة"؛ "أطباء بال حدود"؛ "مراس���لون ب�ل�ا حدود"؛ "هيومن رايتس ووتش" .لهذه
املؤسس���ات مكانة محترمة في الس���احة الدوليّة ،وهي تضع مقاييس أمام الدول املختلفة،
ّ
مب���ا ف���ي ذلك الدول الغربيّة .يعني هذا التط ّور أنّه حتّى الدول التي تُعتبر غير ملتزمة بهذه
القيم تأخذ بعني االعتبار إس���قاطاتها (أي القيم) على مكانتها في الس���احة الدوليّة .ال ّ
شك
التوجهات األساسيّة في السياسات الدوليّة تعبّر عن جتانس ِ
آخ ٍذ باالزدياد في ك ّل ما
أن
ّ
ّ
ِ
ّ
مما يح ّدد إمكانيّات حراك قوى سياس���يّة على مستوى
يتعلق بااللتزام بحقوق اإلنس���انّ ،
الدول أو التنظيمات ،و ُيلزمها باالنتظام وااللتزام بهذه املعايير أو محاولة االلتفاف عليها
بشكل ال يضعها أمام مراقبة دوليّة.
توسعت منظومة حقوق اإلنسان لتشمل جوانب لم تكن محور ّية في السابق .فإذا نظرنا
ّ
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أن احلقوق املدنيّة والسياس���يّة هي التي تص��� ّدرت القائمة ،كما
إل���ى نش���أة احلقوق ،ن���رى ّ
أن احلق���وق االجتماعيّة لم تؤخ���ذ بنفس القيمة منذ البداية .م���ع مرور الوقت ،جرى
ن���رى ّ
توسيع رقعة احلقوق لتشمل حقو ًقا اجتماعيّة واقتصاد ّية أساسيّة (مع تفاوت في املكانة
ب�ي�ن حقّ وآخ���ر) ،مثل احلقّ في املس���كن ،واحل���قّ في كرام���ة العيش ،واحلقّ ف���ي التعليم،
توس���عت رقع���ة احلقوق مع مرور
ّ
والصح���ة ،ومجموعة طويلة أخرى من احلقوق .كذلك ّ
الزم���ن ،لتتجاوز الرجا َل أصحاب امللْكيّة ،ولتش���مل جميع طبق���ات املجتمع -مبن في ذلك
النساء واألطفال.
العاملي حلقوق اإلنسان تعكس جليًّا شموليّة احلقوق ،بالرغم
إن النظرة التحليليّة لإلعالن
ّ
ّ
أن املعاه���دات الدوليّة التي حت ّدث���ت عن احلقوق
م���ن أ ّنه���ا بقيت حقو ًق���ا فردانيّة فق���ط .إالّ ّ
املدنيّ���ة والسياس���يّة من جه���ة ،واحلق���وق االقتصاد ّي���ة واالجتماعيّ���ة والثقافيّ���ة من جهة
إن بعض احلقوق ال ميكن
أن حقوق اإلنسان ال ب ّد أن تكون كذلك جمعيّة ،إذ ّ
أخرى ،أ ّكدت ّ
أن تتحقّ���ق إالّ م���ن خالل وجود املجموع���ة التي ينتمي إليها األفراد (كح���قّ تقرير املصير،
الثقافي ،واحلقّ في العيش بكرامة) .واس���تم ّرت عمليّة توس���يع حقوق
واحلقّ في االنتماء
ّ
اإلنسان لتشمل جوانب إضافيّة انعكست في االتّفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال
العنصري واتّفاقيّة القضاء على جميع أش���كال التمييز ض��� ّد املرأة والبروتوكول
التميي���ز
ّ
الدولي حلقوق
���اري التّفاقيّ���ة حقوق الطف���ل ،واتّفاقيّة مناهض���ة التعذيب ،والعه���د
االختي ّ
ّ
الش���عوب األصالنيّ���ة ،واالتّفاقيّة الدوليّ���ة حلماية حقوق جميع الع ّم���ال املهاجرين وأفراد
س���رهم .عمليّ���ة التط ّور ه���ذه ما زالت مس���تم ّرة ،ولم تكتم���ل بعد؛ حيث هناك مش���اورات
أُ َ
مس���تم ّرة في ما يتعلّق بتوس���يع دائرة احلقوق (كاحلقّ باملعرف���ة ،وح ّر ّية نقل املعلومات،
وحقوق النشر ،وما إلى ذلك).
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جدل ّية حقوق اإلنسان في إسرائيل
���رائيلي موضوع شائك ،وذلك ألس���باب تتعلّق بتاريخ
إن حقوق اإلنس���ان في الس���ياق اإلس
ّ
ّ
���ي ب�ي�ن ش���موليّة حقوق اإلنس���ان
الدول���ة من���ذ نش���أتها؛ فق���د قام���ت عل���ى التميي���ز األساس ّ
���ي ( .)Akram, 2011; Kretzmer, 2002لق���د أقيم���ت
وخصوصيّ���ة االنتم���اء القوم ّ
���طيني الذي ُه ّجر منه مئ���ات اآلالف ،وانتُهكت حقوقه
إس���رائيل على أنقاض الش���عب الفلس
ّ
اليهودي الذي
القومي
وإن الكي���ان
الوطنيّة األساس���يّة في ح���رب األعوام ّ ،1949 – 1947
ّ
ّ
اجلذري بني
���س ملنظومة قانونيّة ودس���تور ّية مبنيّة على التمييز
ّ
أقيم ج ّراء هذه احلرب أ َ َّس َ
الذي���ن انت َم ْوا إل���ى ال ُهو ّية اليهود ّية كم���ا ع ّرفتها الدولة اإلس���رائيليّة ،والتي بقيت فضفاضة
اليهودي عل���ى األرض وحقّه في
مما اعتُبِ���ر ح ّق الش���عب
ّ
توس���عيّة كجزء ّ
تخ���دم سياس���ات ّ
الفلسطيني الذي لم ُينتزع منه حقّه في تقرير املصير
الدفاع عن نفسه ،وبني حقوق الشعب
ّ
���يادي وصاحب ح ّق
التاريخي كش���عب س
فحس���ب ،وإنمّ���ا كذل���ك حقّه ف���ي البقاء في وطن���ه
ّ
ّ
كسائر الشعوب (.)Pappe, 2011; Masalha, 1997
بسنّها منذ أيامها األولى،
إذا نظرنا إلى القوانني األساس���يّة التي اهت ّمت الدولة اإلس���رائيليّة َ
���ري .فقانون العودة،
رأينا ّ
أن منظومة احلقوق التي ر ّوجت لها الدولة مبنيّة على متييز قس ّ
وباملقابل قانون "أمالك الغائبني" الذي ُعرف في ما بعد باسم قانون "احلاضر الغائب"،
املبدئي بني مجموعتني أساسيّتني من الس ّكان ،األولى هي
يدالّن بشكل واضح على التمييز
ّ
اليهود ّية ولها حقوق كاملة دون تس���اؤالت ،ومجموعة أخرى يجري تقويض ك ّل األس���س
التي تثبت حقوقها كمجموعة س ّكانيّة أصالنيّة تنتمي إلى وطنها الذي ُسلب بغطاء الشرعيّة
الدوليّة ( .)Kretzmer, 1990 ;Jamal, 2011هذا التمييز هو أساس منظومة احلقوق
فإن حقوق األغلبيّة اليهود ّية تعتبر املنظومة
التي منت في إسرائيل منذ قيامها حتّى اليومّ ،
أن منظومة
���ي ل���ك ّل ما يتبعها م���ن حقوق .يعني ه���ذا ّ
امللزمة والتي تش��� ّكل الس���قف األساس ّ
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حقوق اإلنس���ان اإلس���رائيليّة مرهونة ومشروطة بأس���بقيّة قوميّة حت ّدد معاملها وتضع لها
ُ
وأن ُهو ّية األغلبيّة
ح���دو ًدا َمآلُه���ا
احلفاظ على الهيمن���ة اليهود ّية في جميع مجاالت احلي���اةّ ،
اليهود ّية تستبق منظومة احلقوق ( .)Jabareen, 2002; Jamal, 2009وجرى جتيير
لغة احلقوق لترس���يخ الهيمن���ة اليهود ّية التي أخضع���ت ك ّل املنظومة السياس���يّة والقانونيّة
اليهودي.
حل ّق الشعب
ّ
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حت ّدث���ت وثيقة االس���تقالل اإلس���رائيليّة ع���ن أش���كال مختلفة من احلق���وق ،إالّ أ ّنه���ا رهنتها
اليهودي بأكمله داخل
بالبنْي���ة القوميّ���ة التي ال تعطي األغلبيّة اليهود ّية فقط ،وإنمّ ا الش���عب
ّ
وخ���ارج إس���رائيل ،احل َّق الكامل ف���ي التح ّكم مبنظومة احلقوق داخ���ل الدولة وفي عالقاتها
أن منظومة حقوق اإلنس���ان التي
���ي .إذا أ ّكدنا نقطة االنط�ل�اق هذه ،نرى ّ
م���ع محيطها الدول ّ
أن ح ّق اإلنس���ان يجب أن يبقى مرهونًا
تط ّورت على مجرى الوقت في إس���رائيل أ ّكدت على ّ
���تراتيجي الذي يحظى بدعم كبي���ر عند جمهور
القومي ،وبس���لّم األس���بقيّات اإلس
باالنتم���اء
ّ
ّ
إن قانون الطوارئ ال���ذي ُفرض منذ العام
األغلبيّ���ة اليهود ّي���ة في الدولة .على س���بيل املثالّ ،
 1948ما زال قائ ًما حتّى اليوم ،ويجري متديده بش���كل متواصل دون طرح حت ّديات ِج ّد ّية
أن قوانني الط���وارئ التي وضعتها حكومة االنت���داب البريطانيّة في
عل���ى اس���تمراريته ،كما ّ
إن حقوق امللْكيّة والتخطيط
العام  1945ما زالت سارية املفعول في إسرائيل  .2012كذلك ّ
والبناء (التي تعكس حقو ًقا أساسيّة في ك ّل املعاهدات الدوليّة) ما زالت مرهونة باعتبارات
املرحلي بحس���ب
���رائيلي
منافي���ة له���ذه احلقوق ،وعن���د النظر إلى عمليّة بناء الدس���تور اإلس
ّ
ّ
مؤسس���ات الدولة،
ا ّتف���اق ه���راري من العام  ،1950ن���رى ّ
أن أغلبيّة هذه احلقوق أتت لتن ّظم ّ
إن قانون األس���اس الثاني الذي
ولتؤ ّكد على اجلوانب املا ّد ّية (ال س ّ���يما قضايا األرض) ،إذ ّ
ُس��� ّن في العام  1960كان قانون أس���اس أراضي إس���رائيل الذي وضع األسس املركز ّية لمِ ا
أن أراضي إسرائيل
ُس ّمي الح ًقا "نظام ملْكيّة أراضي إسرائيل".
وينص هذا القانون على ّ
ّ
ٍ
أراض
(وهي أراضي الدولة ،وأراضي س���لطة التطوير أو أراضي الـ "كيرن كيميت") هي
���ودي فق���ط (.)Yiftachel and Meir, 1998
غي���ر قابلة للمتاجرة ،وتتبع للش���عب اليه ّ
أن الدولة اإلس���رائيليّة قامت مبصادرة أغلبيّ���ة األراضي العربيّة
وإذا أخذن���ا بع�ي�ن االعتبار ّ
وأن الدولة اإلس���رائيليّة أصبحت املالك األكبر لألراضي (إذ هي
التي كانت مبلْكيّة
خاصةّ ،
ّ
���ي بامللكيّة –ال
تس���يطر على ما يفوق الـ  %92من األراضي في الدولة)ّ ،
فإن احل ّق األساس ّ
س���يّما له���ؤالء الذين خس���روا أرضهم ج��� ّراء عمليّات مصا َدرة ُس���نّت لها قوان�ي�ن متع ّددة-
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يصبح عدمي املعنى ( .)Kedar, 1998ما زال هذا احل ّق ("احل ّق في امللكيّة على األرض")
األساسي ملنظومة احلقوق اإلسرائيليّة ،التي تُظهر بوضوح ودون التباس
يش ّكل االمتحان
ّ
أن حقوق اإلنس���ان األساسيّة ال تزال رهينة اعتبارات خارجة عن حقوق اإلنسان كما تعبّر
ّ
أن هذه االعتبارات هي التي تهيمن على
عنها املواثيق الدوليّة املختلفة .في هذا السياق ،يظهر ّ
مبادئ حقوق اإلنس���ان في س���ياقات أخرى ،وعلى رأس���ها احلقوق السياسيّة واالجتماعيّة
تؤس���س حلقوق مدنيّة وسياس���يّة
واالقتصاد ّي���ةّ .
إن الكثي���ر من القوانني اإلس���رائيليّة التي ّ
واجتماعيّة تتحايل على مبدأ املساواة في احلقوق ،وتخلق ترا ُتبًا ِقيَميًّا يتنافى مع روح هذه
احلقوق ،وهو ما ينعكس في االعتراض الكبير على َس��� ّن قانون أس���اس :املس���اواة ،وحذف
ك ّل م���ا يتعلّ���ق بذل���ك املبدأ من قوانني أس���اس أخ���رى وعلى رأس���ها قانون :كرامة اإلنس���ان
وح ّر ّيت���ه .عل���ى رأس هذه املجموع���ة من احلقوق هو تعري���ف الدولة كدول���ة يهود ّية بالرغم
من كون ما ال يقل عن خُ مس املواطنني فلس���طينيّني وهم أصحاب الوطن األصليّون والذين
تخضع حقوقهم األساس���يّة العتبارات تتعلّق ب ُهو ّية الدولة اإلثنيّة .لقد انعكس هذا التراتب
���ي املتاح لتح��� ّدي هذه املنظومة
���وي في منظومة احلقوق األساس���يّةّ .
البني ّ
إن احليّز السياس ّ
وخصوصا بعد
آخ���ذ باالنحس���ار ،وما عمليّ���ة ال َق ْونَنة اجلارية منذ قي���ام الدولة حتّ���ى اآلن،
ً
العام  ،2002إالّ مرآة لتقويض احلقوق السياس���يّة واملدنيّة لألقلّـيّة الفلس���طينيّة (Jamal,
إن
 .)2011ه���ذه العمليّ���ات التي تتجلّى في قوانني متن ّوعة تظه���ر في احليّز
االقتصادي؛ إذ ّ
ّ
يؤس���س لعمليّة اإلفقار
س���حب املورد
ّ
���ي لهذه األقلّـيّة -وهو األرضّ -
االقتصادي األساس ّ
التي تعلّل وجود ما يفوق الـ  %50من املواطنني العرب حتت ّ
االجتماعي،
خط الفقر (املسح
ّ
وتفس���ر أس���باب الضائقة
العربي
 .)2010كم���ا أنّها تعلّل نس���بة البطالة العالية في املجتمع
ّ
ّ
العربي ال
���مي للدولة ف���ي املجتمع
الس���كنيّة التي يواجهها هذا املجتمعّ .
ّ
إن االس���تثمار الرس ّ
أي مجال ال
اني في الدول���ة ،وليس ث ّم���ة ّ
يتناس���ب م���ع نس���بة هذا املجتمع ف���ي التعداد الس��� ّك ّ
أن
يتجلّ���ى في���ه اإلجحاف في احلقوق األساس���يّة للمجتمع
العربي .ال يعني ه���ذا التحليل إالّ ّ
ّ
وأن متتّعه ببع���ض احلقوق ما هو
العربي يق���ع على هوامش املجتمع اإلس
املجتم���ع
���رائيليّ ،
ّ
ّ
إالّ ارت���دادات ال ميك���ن اعتبارها مبدئيّة عند احلديث عن منظومة حقوق اإلنس���ان .فاحلقوق
السياس���يّة واملدنيّة واالجتماعيّة والثقافيّة ،التي ال تزال منقوصة ،تش��� ّكل ّ
مؤش ًرا لعمليّات
التمويه التي تتض ّمنها منظومة حقوق اإلنسان اإلسرائيليّة ( .)Or, 2003من هذا املنطلق،
فإن ما يتمتّع
ميكن اعتبار منظومة حقوق اإلنس���ان اإلس���رائيليّة منظومة انتقائيّة وجزئيّةّ ،
���رائيلي من حيث املبادئ واحلقوق يخضع حلدود إثنيّة وقوميّة
اليهودي  -اإلس
به املجتمع
ّ
ّ
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ال تعكس شموليّة حقوق اإلنسان مبحض طبيعتها.

والقانوني يتغنّ���ى مبركز ّية حقوق اإلنس���ان كمنظومة
���ي
إن اخلط���اب اإلس
ّ
ّ
���رائيلي السياس ّ
ّ
مي
قيميّ���ة مركز ّي���ة في إس���رائيل ،لكن انتقائيّة ه���ذه املنظومة ،الت���ي تظهر في التراتُ���ب ال ِقيَ ّ
���ي يق ِّوض ركائز هذه املنظومة ،ويجعل
الذي طرحناه س���اب ًقا ،تُظهر ّ
أن عامل االنتماء القوم ّ
إن
مر ّكباته���ا آليّ���ات تخدم عمليّات فرض الهيمنة اليهود ّي���ة على جميع مناحي احلياة .كذلك ّ
اليهودي نفسه تعكس جزئيّة
ظواهر العنصر ّية اآلخذة باالنكش���اف واالنتشار في املجتمع
ّ
ه���ذه املنظوم���ة وخضوعها العتبارات سياس���يّة ،وحتاف���ظ على موازين الق���وى االجتماعيّة
والتوجهات
���رائيلي .وتعكس ه���ذه اجلزئيّة
اليهودي  -اإلس
والثقافيّ���ة املهيمنة في املجتمع
ّ
ّ
ّ
أن األغلبيّة
املق ّوض���ة لها في اس���تطالعات ال���رأي املختلفة في املجتمع اإلس
���رائيلي ،تعك���س ّ
ّ
اليهود ّية متنح الش���رعيّة للح ّد من حقوق إنس���ان أساسيّة للمواطنني العرب ،وتعكس كذلك
َ
اليهودي -
مواقف تتنافى مع مبادئ حقوق اإلنسان داخل املجتمع
اإلسرائيلي نفسه .2هذه
ّ
ّ
أن عمليّات ال َق ْونَنة اجلارية في الس���نوات األخي���رة ،مثل قانون النكبة،
االس���تطالعات تؤ ّكد ّ
وقان���ون املواطنة ،وقانون منع املقاطع���ة وقوانني أخرى ،تتغ ّذى من أرضيّة خصبة متنحها
الش���رعيّة من ِقبل األغلبيّة اليهود ّي���ة املهيمنة .جدليّة عمليّات ال َق ْو َنن���ة واملواقف املتجلّية في
اس���تطالعات ال���رأي ه���ي األس���اس في احلكم عل���ى منظومة حقوق اإلنس���ان في إس���رائيل،
اليهودي حتاول احلف���اظ على قناع
وتعك���س الت���أزّم اآلخذ بالتعمق ب�ي�ن أقلّـيّ ٍة في املجتم���ع
ّ
���اني ،وأغلبيّ��� ٍة في نفس املجتمع تَعتبر ه���ذا القناع عقبة في حتقيق مخ ّططات سياس���يّة
إنس ّ
شوفيني .تتماشى هذه اجلدليّة
قومجي
تنفي شموليّة حقوق اإلنسان وتُخضعها ملشروع
ّ
ّ
���طيني حقوقهم األساس���يّة (ناهيك
مع عقليّة االحتالل الذي يس���لب ما يقارب  4ماليني فلس
ّ
أن محاوالت الدولة اإلسرائيليّة
عن س���لب حقوق  5ماليني
فلسطيني في الشتات) ،وتُظهر ّ
ّ
الفص���ل م���ا بينها وب�ي�ن واقع االحتالل ما ه���و إالّ حتايل آخر على منظومة حقوق اإلنس���ان.
فكي���ف ميكن احلديث عن حقوق إنس���ان داخل املدن اإلس���رائيليّة الت���ي يتمتّع بها املواطنون
اإلس���رائيليّون اليهود ،عندما يقوم هؤالء أنفس���هم بعمليّات القمع والتقويض ملبادئ حقوق
اإلنس���ان ف���ي األراض���ي الفلس���طينيّة احملتلّة؟! ه���ذه البنْية السياس���يّة واحلقوقيّ���ة تتناقض
ً
تناقضا مباش ًرا مع منظومة حقوق اإلنسان كمنظومة شاملة مبنيّة على فكرة املساواة بني
أبناء البشر ومنزّهة عن انتماءاتهم و ُهو ّياتهم املختلفة.
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هامش ّية حقوق اإلنسان
العربي
في املجتمع
ّ
���رائيلي ،وبالتالي فهي ال تس ّن قواعدها
األقلّـيّة العربيّة الفلس���طينيّة تخضع للقانون اإلس
ّ
تؤس���س حلقوق اإلنس���ان (والتي
القانونيّ���ة بش���كل مس���تق ّل ،واملنظوم���ة القانونيّ���ة التي ّ
بحس���بها تتح��� ّدد قيم املجتم���ع) هي منظومة إس���رائيليّة ال ميكن من خالله���ا الوقوف عند
العربي حلقوق اإلنس���ان .لذا يجب تطوير آليّ���ات بديلة لفهم تعا ُمل
م���دى احت���رام املجتمع
ّ
العربي مع مبادئ حقوق اإلنس���ان ،ولكن قب���ل الدخول في ذلك يجب التمييز بني
املجتم���ع
ّ
العربي لنيل حقوقه واالس���تماتة في بعض األحيان من أجل ذلك،
أمري���ن :نض���ا ِل املجتمع
ّ
العربي ال
وعي وخطابٍ يعكس���ان محور ّية منظومة حقوق اإلنس���ان ف���ي املجتمع
وتط ُّو ِر ٍ
ّ
العربي نفس���ه .فال ّ
أن
ومؤسس���اتها فحس���ب ،وإنمّ ا كذلك داخل املجتمع
جتاه الدولة
شك ّ
ّ
ّ
الدفاع عن حقوق األقلّـيّة العربيّة الفلسطينيّة هو جزء ال يتجزّأ من تدعيم منظومة حقوق
املؤسس���ات اإلس���رائيليّة
ألن حق���وق ه���ذه األقلّـيّة هي حقوق إنس���ان تهضمها
اإلنس���انّ ،
ّ
أن منظومة حقوق اإلنس���ان تش���مل احلقوق
املختلف���ة .بالرغ���م من ذلك ،يجب التأكيد على ّ
العربي نفس���ه ،مبا في ذل���ك حقوق امل���رأة والطفل واملس���نّني ومجموعات
داخ���ل املجتم���ع
ّ
املجتمعي
خاصة الس���تقصاء الوعي
مس���تض َعفة أخرى .لذل���ك من الواجب تطوير آليّ���ات
ّ
ّ
ملنظومة حقوق اإلنس���ان ،والوقوف عند املمارس���ات املتعلّقة بهذه املنظومة داخل املجتمع
مؤسسات الدولة.
نفسه ،إضافة إلى نضاله مقابل ممارسات ّ
اس���تطالعات الرأي هي إحدى اآلليّات التي من املمكن أن تعطي حملة عن املواقف الس���ائدة
ف���ي املجتم���ع حول حقوق اإلنس���ان ،إالّ أنّه –لألس���ف -ليس ث ّمة اس���تطالعات رأي حول
العربي ،وذاك ما ُيعتب���ر في ح ّد ذاته
مب���ادئ حق���وق اإلنس���ان واملواقف منها في املجتم���ع
ّ
مقول���ة ينبغي أخذها على محمل ا ِ
إن اس���تطالع ال���رأي الوحيد الذي
جل ّد في هذا الس���ياقّ .
نُشر مؤخّ ًرا وميكن من خالله اشتقاقُ بعض املواقف املتعلّقة مببادئ حقوق اإلنسان هو
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اإلسرائيلي للدميقراطيّة .3ضمن أسئلة عديدة،
"مقياس الدميقراطيّة" الذي ينشره املعهد
ّ
3
يطرح املقياس س���ؤاالً حول مفهوم الدميقراطيّة ،وجرت جتزئة مفهوم الدميقراطيّة إلى
مؤسسات وآليّات ،سيادة الشعب واستجابة السلطة،
قيم ومبادئ مختلفة وهي :احل ّر ّيةّ ،
املس���اواة ،التع ّدد ّية واالهتمام باألقلّـيّات ،حقوق اإلنسان واملواطن ،العدل ،مفاهيم سلبيّة
للدميقراطيّ���ة ،مفاهيم منافي���ة للدميقراطيّة .عند ّ
االطالع على إجابات املواطنني العرب في
أن منظومة حقوق اإلنس���ان واملواطن حظيت بنس���بة
ك ّل م���ا يتعلّ���ق به���ذه املقاييس ،ن���رى ّ
 %2.4م���ن إجاب���ات املش���تركني ف���ي االس���تطالع الذين بلغ���ت نس���بتهم  %15من مجمل
االس���تطالع .لقد اعتبر  %8.9من املستطلَعني العرب معنى التع ّدد ّية واالهتمام باألقلّـيّات
األساسي للدميقراطيّة؛
���ي للدميقراطيّة؛  %12.1اعتبروا املس���اوا َة املعنى
ّ
املعنى األساس َّ
أن العدل
���ي للدميقراطيّة %3.2 .فقط رأوا ّ
بينم���ا  %59.7اعتبروا احل ّر ّي َة املعنى األساس َّ
أن حقوق اإلنسان واملواطن حتظى
هو املعنى
األساسي للدميقراطيّة .تُظهر هذه املعطيات ّ
ّ
مما يعكس الوعي املنخفض لقضايا حقوق اإلنسان واملواطن كجزء
بنسبة منخفضة ج ًّداّ ،
الدميقراطي .كذلك تعك���س هذه املعطي���ات املفهوم األكثر
���ي
مح
ّ
ّ
���وري ف���ي النظام السياس ّ
اإلسرائيلي بشكل عا ّم ،حيث ح ّر ّية التعبير عن الرأي وح ّر ّية احلركة
انتشا ًرا في املجتمع
ّ
اإلسرائيلي ،وهو ما يتمتّع
الرسمي
وح ّر ّية التنظيم تُعتبر املبادئ األساس���يّة في اخلطاب
ّ
ّ
املؤسس���ة اإلسرائيليّة
به املواطنون العرب بش���كل عا ّم ،ما دام ذلك يتماش���ى مع ما تتيحه
ّ
وال يتع���ارض مع ما تراه جت���اوزًا للمنظومة احلقوقيّة التي وضعته���ا -كما هو احلال في
مظاهرات يوم األرض أو مسيرات العودة.
إن ع���دم التأكي���د على مبادئ حقوق اإلنس���ان واملواطن وعلى العدل واملس���اواة والتع ّدد ّية
ّ
واالهتم���ام باألقلّـيّ���ات (وتل���ك كلّه���ا مبجمله���ا ال تبلغ نس���بة  %50من أولئك الذي���ن أ ّكدوا
االجتزائي واملش��� ّوه لواقع
���ي للدميقراطيّة) يعك���س الوعي
ّ
عل���ى احل ّر ّي���ة كاملعنى األساس ّ
���رائيلي .في نفس البح���ث ،هنالك دالالت
العربي ووعيه ملكانته في الس���ياق اإلس
املجتم���ع
ّ
ّ
العربي؛ فقد ُس���ئل املس���تطلَعون عن
أخرى على مدى الوعي حلقوق اإلنس���ان في املجتمع
ّ
مبؤسس���ات ووظائف عا ّمة مختلفة ،منها األح���زاب ورجال الدين واحلكومة
م���دى ثقتهم
ّ
أن مدى الثقة األكبر
والكنيس���ت واإلعالم واحملكمة العليا ومراقب الدولة .تظهر املعطيات ّ
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العربي يمُ نح لرجال الدين ،ويحظى هؤالء بثقة  %80من املستطلَعني (وهي
في املجتمع
ّ
للمؤسسات والوظائف األخرى) .تأتي احملكمة العليا في
قياس���ا بالثقة املمنوحةاألعلى
ً
ّ
املرتبة الثانية بنس���بة  ،%69.4ومن َث ّم يأتي اإلعالم بنس���بة  .%62.7تد ّل هذه املعطيات
املؤسس���ات التي تُعتبر ج���ز ًءا من منظومة
العربي لتلك الس���لطات أو
عل���ى تق ُّب���ل املجتم���ع
ّ
ّ
الدفاع عن حقوق املواطن ،التي بحس���ب اآلراء التي ُعبِّ َر عنها متثّل مصالح املس���تض َعفني
العربي.
في املجتمع -مبا في ذلك املجتمع
ّ
مؤسسات حقوقيّة
ث ّمة مدخل آخر لقضيّة حقوق اإلنسان في املجتمع
العربي ،هو وجود ّ
ّ
العربي مدى االلتزام مبنظومة
تدعم هذه املب���ادئ .تعكس الصورة املن ّظماتيّة في املجتمع
ّ
التنظيمي للمجتمع
حقوق اإلنسان على مستوى ال ُّنخَ ب على األق ّل .وإذا نظرنا إلى الواقع
ّ
أن ّ
املنظم���ات احلقوقيّ���ة املعنيّ���ة مبنظومة حقوق اإلنس���ان بش���كل كامل
���ي ،نالح���ظ ّ
العرب ّ
املؤسس���ة العربيّة حلقوق اإلنسان التي
ظهرت في أواخر س���نوات الثمانني ،عندما أقيمت
ّ
القانوني لألقلّـيّة
بقي���ت يتيمة إلى نهاية التس���عينيّات ،إ ّذاك أقيم مركز "عدالة"  -املرك���ز
ّ
العربيّ���ة في إس���رائيل ،ومركز "مس���اواة" حلق���وق املواطنني العرب في إس���رائيل .كذلك
أقيم���ت ّ
مؤسس���ات
املنظم���ات املعنيّ���ة بحقوق املرأة ،الت���ي ال تدافع عن هذه احلقوق مقابل ّ
العربي نفسه .وقد
الدولة فحسب ،وإنمّ ا تناضل من أجل املساواة واحلر ّية داخل املجتمع
ّ
بأن ّ
منظمات
مما يؤ ّكد اإلجم���ال ّ
مؤسس���ة "نس���اء ض ّد العنف" ف���ي العام ّ ،1992
أقيمت ّ
حقوق اإلنسان العربيّة أقيمت في أواخر الثمانينيّات وفي التسعينيّات.
العربي في الس���نوات
املدني
املؤسس���ات املدنيّة ظاهرة تط��� ّور املجتمع
تعك���س إقام���ة هذه
ّ
ّ
ّ
مؤسس���ات تخ���دم منظومة حقوق اإلنس���ان ،وتس���تعمل
األخي���رة ،تل���ك التي حت ّولت إلى ّ
املبني على الوثائ���ق واملعاهدات الدوليّة حلقوق اإلنس���ان من أجل الدفاع
خط���اب احلقوق
ّ
والتروي���ج حلق���وق األقلّـيّة الفلس���طينيّة في إس���رائيل .ال ش ّ
املؤسس���ات
أن خطاب هذه
���ك ّ
ّ
أن هذا اخلطاب بقي نخبو ًّيا ولم يتغلغل
تحَ َ��� َّول إلى خطاب مألوف عند ال ُّنخَ ب العربيّة ،إالّ ّ
في قطاعات املجتمع املختلفة ،والذي ميكن اس���تقصاؤه من خالل اس���تطالع للرأي أ ُ ْج ِر َي
العربي
ف���ي الع���ام  ،2007-2008في���ه ُطرحت أس���ئلة على عيّنة عش���وائيّة من اجلمه���ور
ّ
مؤسسات حقوق
املدني
مؤسسات املجتمع
العربي -مبا في ذلك ّ
حول مدى وعيهم لعمل ّ
ّ
ّ
اإلنسان.
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مبؤسس���ات حقوق اإلنس���ان محدودة
العربي
أن معرفة املجتمع
ت نِّ ُ
ُبي معطيات هذا البحث ّ
ّ
ّ
وشديدة السطحيّة ،وتعكس عدم ّ
املؤسسات ،وعلى خطاب حقوق
االطالع على عمل هذه
ّ
أن ّ
منظمات
اإلنس���ان كما هو مألوف من خالل املواثيق واملعاه���دات الدوليّة .وبالرغم من ّ
املؤسسات األكثر بروزًا
حقوق اإلنسان (نحو" :عدالة" َو "نساء ض ّد العنف") هي من
ّ
أن هذه املعرفة ليس���ت إالّ س���طحيّة
في وعي اجلمهور
يتبي ّ
العربي ،حس���ب عيّنة البحث ،نّ
ّ
إن
ومتأ ّثرة من الصورة اإلعالميّة وعمليّات الترويج التي تقوم بها هذه
املؤسسات فقطّ .
ّ
ّ
أي
االطالع على ف ّعاليّات هذه
املؤسس���ات وما تقوم به يقتصر على ما يش���اع حولها دون ّ
ّ
أن مدى ثقة اجلمهور
استقصاء لعملها على مستوى املضمون .كما تُبرز معطيات البحث ّ
مؤسس���ات
���ي بعمل هذه
املؤسس���ات مرتب���ط بدفاعها عن حقوق هذا املجتمع مقابل ّ
ّ
العرب ّ
الدول���ة ،وال ترتبط بالدفاع ع���ن حقوق الفرد داخل مجتمع األقلّـيّة العربيّة نفس���ه .يرتبط
املؤسس���ات
هذا االس���تنتاج مبعط���ى آخر يتعلّق مب���دى اعتماد املواطن�ي�ن العرب على هذه
ّ
مؤسس���ات الدولة .تعكس ه���ذه املعطيات املعرفة
م���ن أج���ل احلصول عل���ى متطلّباتهم من ّ
املتوسط،
العربي
مؤسس���ات حقوق اإلنس���ان عند املواطن
ّ
الضئيلة واالعتماد القليل على ّ
ّ
أن اللجوء إلى "عدالة" في قضاي���ا املصادرة وهدم البيوت والتخطيط تحَ ّول
بالرغ���م من ّ
وبخاصة حني يكون احلديث عن قضايا جمعيّة لها انعكاس���ات على
إل���ى َمال ٍذ للكثيري���ن،
ّ
حقوق األقلّـيّة العربيّة كك ّل.
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اجلماهيري ملنظومة حقوق اإلنس���ان ل���دى املجتمع
ث ّم���ة آليّة أخ���رى لفحص مدى الوع���ي
ّ
اإلعالمي ،فاإلعالم يعكس اهتمام���ات املجتمع املختلفة ،ويعمل على
���ي ه���ي اخلطاب
ّ
العرب ّ
توجهات مجتمعيّة وثقافيّة وسياس���يّة واقتصاد ّية تُعتبر مركز ّية في املجتمع .من
تأطير ّ
العربي
هذا الباب ،يضيف هذا البحث جانبًا ُمه ًّما عن حيثيّات حقوق اإلنسان في املجتمع
ّ
أن اإلعالم ال ينقل صورة حياد ّية ع ّما يدور في املجتمع .بالرغم من
آخذين بعني االعتبار ّ
ً
ذل���ك ،ال ش ّ
���ي مع قضايا حقوق
أن اإلعالم
���ك ّ
العربي يش��� ّكل مدخال لتعامل املجتمع العرب ّ
ّ
اإلنس���ان ،مبا في ذلك التأكيد على أه ّمـيّة احلق���وق كنقطة انطالق مبدئيّة ال كآليّة ذرائعيّة
���ي ُيعنَى بالش���ؤون
تخ���دم حق���وق األقلّـيّ���ة جت���اه الدولة فق���ط .فاخلط���اب
اإلعالمي العرب ّ
ّ
العربي ،وبالتالي في املستطاع استقراء التعامل مع حقوق اإلنسان من
الداخليّة للمجتمع
ّ
لمِ
العربي بشكل عا ّم.
خالل حتليل خطاباته وكيفيّة تغطيته ا ُيعنَى به املجتمع
ّ

هامشية خطاب حقوق اإلنسان في الصحف العربية احمللّية

شرح الع ّينة
عن���د حتليل مضامني الصحف على املس���توى الك ّم ّي ،هنالك ث�ل�اث فرضيّات ينبغي أخذها
أن ما
بع�ي�ن االعتب���ار ،بالرغم م���ن عدم التأ ّكد منها عل���ى نح ٍو قاطع .الفرضيّ���ة األولى هي ّ
يظه���ر على صفح���ات الصحف هو انع���كاس إلرادة واعية أو مب ّطن���ة للقائمني على حترير
إن التع ّم���ق في الظواهر الك ّمـيّة للمضامني الصحفيّ���ة قد يؤ ّدي إلى فهم أكثر
الصح���ف؛ إذ ّ
أن هناك عالقة
دقّ���ة للمقاصد املرادة أو غير امل���رادة لهيئات التحرير .الفرضيّة الثانية هي ّ
ب�ي�ن ما يظه���ر على صفحات الصحف والواق ِع احمليط بالصحف والذي يش��� ّكل مرجعيّتها
األساس���يّة .التحليل الك ّم ّي ميكن أن يس���اعد في فهم مجريات األحداث في الواقع احمليط،
وي���ؤ ّدي إل���ى الوقوف عن���د معالم الظواهر األكثر ب���روزًا في الواقع .الفرضيّ���ة الثالثة هي
���وائي يتعلّ���ق بعمليّات
أن األخب���ار الت���ي تظهر عل���ى صفحات الصحف هي ذات طابع عش
ّ
ّ
تنظيميّ���ة تتعلّ���ق بإمكانيّ���ات جم���ع املعلوم���ات وامل���وارد البش���ر ّية واملا ّد ّية املس���تثمرة في
ّ
صف املعلومات ه���ي عمليّة تنظيميّة تتعلّ���ق بزمن وصول
إن عمليّ���ة
ه���ذه العمليّ���ة ،بحيث ّ
أن هناك س���اعة صفر يجري خاللها
املعلوم���ات إل���ى طاولة التحرير ،آخذين بعني االعتبار ّ
حسم ما تشمله الصحف وما يبقى خارجها.
ال ش ّ
أن هذه الفرضيّات ال ينفي بعضها ً
إن مجملها
بعضا ،وميكن أن نراها بتكامل؛ إذ ّ
���ك ّ
أي حتلي���ل ك ّم ّي ملر ّكب���ات أخبار الصحف املختلف���ة -على صعيد
الع���ا ّم صحي���ح .ولذاّ ،
إن ّ
مس���احة النش���ر أو موضع���ه -ق���د يعك���س العالقة بني ه���ذه الفرضيّ���ات املختلف���ة ويؤ ّدي
���ي واملق���والت الثقافيّة
���ي والوعي املعرف ّ
إل���ى فه���م عمي���ق لعمليّات إنت���اج اخلطاب الصحف ّ
واالجتماعيّة والسياسيّة البارزة فيه.
أن عدد صفح���ات الصحف مختلف ومتن ّوع ،حتى في نف���س الصحيفة الواحدة ،قمنا
مب���ا ّ
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بع���رض مقاالت حقوق اإلنس���ان بحس���ب مع ّدلها ف���ي ك ّل صحيفة ،وقمنا باحتس���اب عدد
أن هناك تبا ُينً���ا بني عدد
املق���االت بالنس���بة لع���دد الصفحات ف���ي الصحف .م���ن الواض���ح ّ
فإن ع���رض املع ّدالت قد
األخب���ار املتعلّ���ق بحقوق اإلنس���ان في الصح���ف املختلفة ،وله���ذا ّ
ينصف ك ّل الصحف أُد ِرجت في البحث على نح ٍو متسا ٍو.
ش���ملت العيّنة أربع صحف أس���بوعيّة" :ك ّل العرب"؛ "الصنّارة"؛ "بانوراما"؛ "حديث
الن���اس" .وج���رى فحص أربعة أعداد كاملة من ك ّل صحيفة ف���ي فترات مختلفة كما يظهر
في القائمة التالية.
تاريخ النشر/
اسم الصحيفة
4.3.11
25.3.11

بانوراما

حديث الناس

الص ّنارة

ك ّل العرب

20/140
%14.2

9/66
%13.6

13/76
%17.1

19/86
%22

16/150
%10.6
14/57
%24.5

15.4.11
6.5.11

8.7.11
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10/110
%9

12/124
%9.6

17/97
%17.5
7/50
%14

27.5.11
17.6.11

17/115
%14.7

8/94
%8.5
16/89
%17.9

17/122
%13.9
15/45
%33.3

14/83
%16.8

ـي لألخبار في الصحيفة /عدد األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنسان
العدد الكل ّ ّ
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خاص الس���تقصاء األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنس���ان ،حيث ُع ّرف
جرى بناء مفتاح ترميز
ّ
���س أو الداع���م حلقوق اإلنس���ان كجزء ال يتج���زّأ من العيّن���ة ،حتّى في
ك ّل خب���ر يرتب���ط بامل ّ
احلاالت التي لم ُيطرح فيها مصطلح حقوق اإلنسان بتاتًا .وقد ُطرحت األسئلة الوصفيّة
ف���ي البداية م���ن أجل احلصول على املعطيات األ ّوليّة بالنس���بة لنوعيّ���ة التغطية الغالبة في
تقصي
الصحف .بعد ذلكُ ،ط ِرحت األس���ئلة املتعلّقة بأمناط التأطير وال َق ْولَبَة ،وذلك بغية ّ
���ي أو الصحيفة م���ن األخبار التي تنقله���ا .وبنا ًء على ذل���ك ،جرى حتديد
مواق���ف الصحاف ّ
األخب���ار الت���ي تدخل التحليل وم���ن َث ّم تصنيفها بحس���ب املميّ���زات الطاغية عليه���ا وفيها.
وابتغا َء التأ ّكد من دقّة انتقاء األخبار التي تقع ضمن عيّنة البحث ،اختيرت عيّنة استباقيّة
( )pilotوأ ُ ْج ِر َي حتليل من قبل شخصني عليها .جرى التأ ّكد من تطابق يفوق  %80بني
الش���خصني ف���ي اختيار األخبار الت���ي تقع ضمن مجال اهتمام البح���ث ،وفي كيفيّة تطبيق
املعايير التحليليّة التي جرى تطويرها للبحث.
���ي ( ،)SPSSو ُربطت
ج���رى التحلي���ل الك ّم���ي ملعطيات العيّن���ة بواس���طة برنام���ج إحصائ ّ
املعطيات املختلفة بعضها ببعض لتعميق فهم املعطيات الك ّمـيّة ومحاولة استخالص أمناط
التغطي���ة الب���ارزة والتأ ّكد من االس���تنتاجات ،من خ�ل�ال فحص مدى مصداقيّ���ة املعطيات
بصورة إحصائيّة .وجرت عمليّات ربط بني عوامل متن ّوعة أفس���حت املجال للوقوف على
اإلحصائي.
ظواهر لم يكن في املستطاع استقصاؤها بدون التع ّمق في التحليل
ّ
النوعي بغية التع ّمق في خصائص اخلطاب ،وفحص مدى جتا ُنس���ه أو عدمه
أتى التحليل
ّ
ف���ي ك ّل م���ا يتعلّ���ق بالظاه���رة التي يج���ري حتليله���ا .وقد ُحلّل���ت بعض األخبار في س���بيل
���ص واملقوالت التي تتر ّدد أو يجري تأطيرها كانعكاس ال
تفح���ص الال وعي املب َّطن في الن ّ
ّ
لمِ
النص .فالظاهر يعكس نفس���ه كمقولة
لمِ���ا هو ظاهر فحس���ب ،وإنمّ ا كذل���ك ا هو مغيَّب من
ّ
معيّن���ة واضح���ة ،ولكنّ���ه يعكس ما ال يقوله بش���كل مباش���ر أو ما يح���اول أن يخفيه بوعي
أو بغي���ر وعي ً
النوعي في اكتش���اف
أيض���ا ( .)Foucault, 1972لهذا ،يس���اعد التحليل
ّ
جوانب إضافيّة لألخبار كان من الصعب الوقوف عندها من خالل التحليل الك ّم ّي.

31

أمـل جـ ّمـال  ǀسماح بصول

32

هامشية خطاب حقوق اإلنسان في الصحف العربية احمللّية

عرض املعطيات
أن مع ّدل األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنس���ان في صحيفة "ك ّل
يتبي من فحص عيّنة البحث ّ
نّ
الع���رب" هو  ،%17.8ومع ّدل األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنس���ان في صحيفة "بانوراما"
أن مع��� ّدل األخب���ار املتعلّقة بحقوق اإلنس���ان في صحيف���ة "الصنّارة"
ه���و  ،%12.1كم���ا ّ
ه���و  ،%12.3ومع��� ّدل األخب���ار املتعلّق���ة بحقوق اإلنس���ان ف���ي صحيفة "حدي���ث الناس"
فإن عرض
أن صحيفة "حديث الناس" ه���ي صحيفة محلّـيّةّ ،
ه���و  .%20.6وبالرغ���م من ّ
مع��� ّدالت األخب���ار ف���ي مواضي���ع حق���وق اإلنس���ان يتجاوز ه���ذا العام���ل ،وبالتال���ي ميكن
مقارنته���ا مع مع ّدالت األخبار في الصحف ْ
أن مع ّدل عدد األخبار (العا ّم)
القطر ّية،
وتبي ّ
نّ
ف���ي صحيفة "حدي���ث الناس" ه���و  54.5من األخبار .لق���د أُخذت العيّنة من أع���داد األ ّيام
خاصة (كي���وم األرض أو يوم
االعتياد ّي���ة الت���ي ال تتض ّم���ن تن���اوالً ألح���داث أو مناس���بات
ّ
النكبة) ،وذلك للوقوف عند تغطية موضوع حقوق اإلنس���ان دون أن تكون هنالك عوامل
مؤ ّث���رة ق���د ترفع أو تؤ ّدي إلى انخفاض ك ّميّة التغطية .أتى هذا االختيار ابتغا َء التحقّق من
وطني قد يؤ ّدي
تغطي���ة مواضيع تتعلّق بحقوق اإلنس���ان بش���كل عام ،دون عالقة بح���دث
ّ
إلى ارتفاع مؤقّت في عدد األخبار املتعلّقة باملوضوع .لهذا ش���ملت العيّنة س���بعة أس���ابيع
امت��� ّدت م���ن الرابع من آذار عام  2011حتّ���ى الثامن من مت���وز  .2011وكان من الواضح
أن األس���بوع األق��� ّل تغطي���ة ملواضي���ع تتعلّق بحقوق اإلنس���ان ه���و املنتهي باليوم الس���ابع
ّ
والعشرين من أ ّيار.
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البياني 1
الرسم
ّ
√dAM« a¹—Uð VŠ ÊU½ô« ‚uIŠ —U³š

70

%28

60

63
%14.2

32

.11

4.3

1

%12.9

%10.7

29

3.1

24

25.

1

%14.7

33

40
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29

%6.7

20

4.1

15

15.

.11

6.5
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1
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50

5.1

10
27.

1

6.1

17.

.11

8.7
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أن  %86.6م���ن األخبار املتعلّقة بقضايا حقوق اإلنس���ان
َتب َ�َّي�نَّ م���ن معطيات عيّن���ة البحث ّ
أن نس���بة النس���اء
وأن  %13.4م���ن األخبار كتبتها إناث ،عل ًما ّ
كتبه���ا صحافيّ���ون ذك���ورّ ،
العامالت في الصحافة العربيّة بش���كل عا ّم تصل إلى  55( %28.8من بني  .)177تطرح
ه���ذه املعطيات تس���اؤالً كبي ًرا ح���ول اجلوانب االجتماعيّ���ة واجلندر ّية للصحاف���ة العربيّة،
إن نظرة س���ريعة على أس���ماء الصحافيّني الذي���ن يكتبون ف���ي صـ ـف ــحات الصحف
حي���ث ّ
أن الذكور ّي���ة تطغى عل���ى البنْية االجتماعيّ���ة للصحــف ،وهو م���ا يتمثّل في
املختلف���ة تب�ّي�نّ ّ
أن أبحاث اإلعالم
تغطي���ة املواضي���ع املختلفة التي تتط ّرق إليها الصحف .ال ب��� ّد من التنويه ّ
���ي يقوم بدور مه��� ّم في كيفيّة
أن اجلان���ب
املختلـ ـ ـ ـف���ة كش���ف ّ
ّ
اجلندري ف���ي العمل الصحف ّ
ع���رض مضام�ي�ن األخبار ،ويح ّدد الرؤي���ة املعرفيّة والقيميّة املهيمنة في وس���ائل اإلعالم،
الصحفي ال يعن���ي ت ـ ــبدي���ل بنْية اخلط���اب امل ُ َجنْ َدر في
إن دخ���ول نس���اء إلى العم���ل
بحي���ث ّ
ّ
اإلعـ ــ�ل�ام ب ـ ــالرغ���م من كونه عامالً مه ًّما ،ال ب ّد أن يؤخذ تأثي���ره بعني االعتبار عـ ــلى املدى
البعيد (.)Sreberny, van Zoonen 2000
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أن أغلبيّة املقاالت املتعلّقة بحقوق اإلنسان
كذلك يتّضح من عيّنة البحث -كما كان متو ّق ًعاّ -
مما في صفحات املَالحق (الترفيه والرياضة) .حيث
تظهر في الصفحات اإلخبار ّية أكثر ّ

هامشية خطاب حقوق اإلنسان في الصحف العربية احمللّية

إن  %88.9من األخبار ُنش���رت في الصفحات اإلخبار ّيةَ ،و  %11.1من األخبار ُنش���رت
ّ
في صفحات املَالحق.
البياني
من املعطيات املتعلّقة بالس���ياق الذي يطرح فيه موضوع حقوق اإلنس���ان (الرسم
ّ
وأن هنالك فرو ًقا كبيرة بينها .السياق
أن هناك تن ّو ًعا واس ًعا في السياقاتّ ،
 ،)2يتكشّ ���ف ّ
���ي في الداخل،
األكث���ر ش���يو ًعا في موضوع حقوق اإلنس���ان ه���و العنف في املجتمع العرب ّ
حي���ث بلغ���ت نس���بته  ،%12.4أ ّما الس���ياق الثان���ي فهو العنصر ّي���ة ض ّد املواطن�ي�ن العرب
وبلغت نسبتها  ،%8.9وأتى سياق االعتقاالت السياسيّة في املرتبة الثالثة بنسبة %6.2
أن هنالك ثالثة سياقات حظيت بنسب
وتبي من املعطيات ّ
من ُم ْج َمل السياقات املطروحة .نّ
متش���ابهة ( ،)%5.8وه���ي :مص���ادرة األراضي؛ ه���دم البيوت؛ سياس���ات احلكومة جتاه
أن سياق العنف ض ّد النساء ظهر بنسبة ،%4.9
األقلّـيّة الفلسطينيّة .وجتدر اإلشارة إلى ّ
أن هذه الظاهرة املؤس���فة وصلت إل���ى عناوين الصحف بكثرة في الس���نوات
بالرغ���م م���ن ّ
ويتبي
البياني.
األخيرة .أ ّما سائر السياقات ،فقد ظهرت بنسب قليلة كما يظهر في الرسم
نّ
ّ
أن الصحف تعطي األولو ّية في التغطية ملوضوعات تتعلّق بسياس���ات
من هذه الس���ياقات ّ
ّ
إن مجمل نسبة األخبار املتعلقة بهذه
املؤسس���ة اإلس���رائيليّة جتاه املواطنني العرب ،حيث ّ
ّ
العربي ،وعلى
الس���ياقات ه���ي  ،%32.5وم���ن َث ّم تتط ّرق إلى قضاي���ا داخليّة في املجتم���ع
ّ
إن ُم ْج َمل نسبة األخبار املتعلّقة بالعنف تبلغ %17.3
رأسها قضايا العنف ،حيث ّ
البياني 2
الرسم
ّ
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أن هنالك  225خب ًرا يتعلّق بحقوق اإلنس���ان من ُم ْج َمل 1,504
يتبي ّ
من معطيات العيّنة ،نّ
أخب���ار ف���ي ك ّل الصحف ،أي ما يق���ارب  %15من األخب���ار ،وهذه تُعتبر نس���بة قليلة على
توجهات الصحف العربيّة
العددي ،ولكنّها مفاجئة على املستوى
املس���توى
النسبي ،إذ ّ
ّ
إن ّ
ّ
ّ
–كما أش���ير إليها في أبحاث س���ابقة -تؤكد على االنش���غال في مضامني صاخبة (أغلبها
أن هذا املقدار من املقاالت املتعلّقة
صفراء) وفي األخبار االجتماعيّة الترفيهيّة .ال يعني هذا ّ
بحقوق اإلنسان في سياق أقلّـيّة قوميّة أصالنيّة تواجه التمييز والتغريب والتهميش على
اليومي هو مق���دار ٍ
إن األقلّـيّة العربيّة تواجه يوميًّا سياس���ات ال حتظى
املس���توى
كاف ،إذ ّ
ّ
العبري ،وفي ظ ّل وجود صحيفة يوميّة عربيّة واحدة
بتغطية في الصحف وال في اإلعالم
ّ
فإن الدور الذي من املتوقّ���ع أن تقوم به الصحف
ذات صبغ���ة حزبي���ة حت ّد من انتش���ارهاّ ،
العربي في تغطي���ة قضايا احلقوق على
التمثيلي للمجتمع
األس���بوعيّة ،بناء على خطابه���ا
ّ
ّ
ومؤسساتها هو دور
الداخلي لهذا املجتمع ،وعلى مستوى العالقات مع الدولة،
املستوى
ّ
ّ
كبير .من هذا الباب ،النسبة  %15تُعتبر ضئيلة ،وال تكفي للتعبير عن مدى الغنب ومقدار
يومي ،سواء في مواجهة سياسات الدولة أم
العربي بشكل
التح ّدي الذي يواجهه املجتمع
ّ
ّ
إن انتهاكات حقوق اإلنسان
في مواجهة املَظالم الداخليّة في املجتمع
العربي نفسه ،حيث ّ
ّ
تتمثّل في قضايا مكانة املرأة وحقوق األطفال واملسنّني.
ال ّ
توج ًها
شك ّ
أن النسبة  %15من األخبار التي تتعامل مع قضايا حقوق اإلنسان تعكس ُّ
إيجابيًّا ،ولكن هذه النس���بة تعكس ً
التمثيلي العا ّم
الوطني
واضحا بني اخلطاب
أيضا ُبع ًدا
ً
ّ
ّ
ِ
ِ
لهذه الصحف (فهي تتح ّدث باسم املجتمع وتخلق حالة من التماهي مع َمصاحله) ،ومدى
العربي.
انشغالها باحلقوق االجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة واالقتصاد ّية للمجتمع
ّ
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ح���اول البحث حتديد الس���ياقات اجليو-اجتماعيّة التي تُعنى بها األخب���ار املتعلّقة بحقوق
اإلنس���ان ،وق���د ُبني���ت تقس���يمة جيو-اجتماعيّ���ة تتش��� ّكل من س���بعة س���ياقات ،وتلك هي:
الفلس���طينيّون في الداخل؛ الفلس���طينيّون في القدس؛ الفلس���طينيّون ف���ي الضفّة الغربيّة؛
والفلس���طينيّون في قطاع غزّة؛ الفلس���طينيّون في الشتات؛ اإلسرائيليّون اليهود؛ وسياق
عا ّم (وهذا األخير قد ال يتط ّرق إلى الس���ياقات املذكورة ،أو قد يتناول أكثر من س���ياق في
آن) .وق���د قمنا بهذه التقس���يمة بغية الوقوف عند التباين���ات القائمة بني تغطية املجموعات
األساسي للصحف العربيّة التي شملها البحث.
االجتماعي
األساسيّة التي تش ّكل احمليط
ّ
ّ

هامشية خطاب حقوق اإلنسان في الصحف العربية احمللّية

البياني 3
الرسم
ّ
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أن األغلبيّة العظمى من األخبار املتعلّقة بحقوق
تبي من املعطيات –على نح ٍو غير مفاجئّ -
نّ
اإلنسان تُعنَى بشأن الفلسطينيّني في الداخل بنسبة  ،%84بينما ح ِظ َي الفلسطينيّون في
الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة على نسبة  ،%4.9وح ِظ َي الفلسطينيّون في القدس على نسبة
أن الصحف العربيّة تتط ّرق بنس���بة  %2.2إلى مواضيع حقوق
.%4
وتبي من املعطيات ّ
نّ
اليهودي ،وهو ما يعكس االهتمام املتميّز للصحافة العربيّة بشؤون
اإلنس���ان في املجتمع
ّ
البياني .)3
���طيني في الداخل وفي األراضي الفلس���طينيّة احملتلّة (الرس���م
املجتم���ع الفلس
ّ
ّ
أن الصحف العربيّة ترى بنفس���ها كمتح ّدثة باسْ���م املجتمع
وتعكس هذه املعطيات حقيقة ّ
���طيني ف���ي الداخ���ل ،تُعنَى بهموم���ه مؤ ِّكد ًة الفصل ب�ي�ن مدى اهتمامها بالسياس���ات
الفلس
ّ
ُبي هذه
���ي ،وم���دى اهتمامها باملجتم���ع
اليهودي .كم���ا ت نِّ
ّ
اإلس���رائيليّة جت���اه املجتمع العرب ّ
���ي الذي
���ي املتمثّل ف���ي اخلطاب اإلعالم ّ
املعطي���ات الف���رق بني حيّزي���ن :احليّز الع���ا ّم العرب ّ
اخلاصة ،واحليّز العا ّم
العربي بكونه مجتم ًعا منفصالً ،له ش���ؤونه
يعالج قضايا املجتمع
ّ
ّ
4
اليهودي ومينح القليل م���ن االهتمام للمجتمع
���رائيلي الذي ُيعنى باملجتمع
اإلس
العربي .
ّ
ّ
ّ
ّ .4
العربي في موضوع حقوق اإلنسان ،انظر :خلود مصاحلة وأمل ج ّمال.2012 ،
العبري باملجتمع
لالطالع على مدى اهتمام اإلعالم
ّ
ّ
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اجلغرافي لهذه الصحف ومدى اهتمامها بحقوق اإلنس���ان؛ فهي
التوجه
هنالك تالؤُم بني
ّ
ّ
أن هذه
مم���ا يؤ ّكد ّ
���ي في الداخل أكث���ر من غيرهاّ ،
تهت��� ّم باحلق���وق املتعلّق���ة باملجتمع العرب ّ
وخاصا وبالتالي تك ّرس ُهو ّيته
العربي في الداخل مجتم ًعا منفر ًدا
الصحف ترى املجتمع
ًّ
ّ
اخلاصة.
ّ
البياني 4
الرسم
ّ
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كذل���ك تط��� ّرق البح���ث إلى املجموع���ات االجتماعيّ���ة التي متح���ورت حولها األخب���ار ،وذلك
بغي��� َة الوقوف عند املجموعات األكثر بروزًا في س���ياق تغطية قضايا حقوق اإلنس���ان في
الصح���ف العربيّ���ة ،وقد ج���رى حتديد هذه املجموعات بن���اء على نتائج العيّنة االس���تباقيّة
أن هنالك سبع مجموعات
(“ )”Pilotالتي أ ُ ْج ِر َيت قبل إجراء البحث.
وتبي من املعطيات ّ
نّ
اجتماعيّة مختلفة تس���تحوذ على النس���بة األكبر من التغطية بش���كل مباش���ر ،وقبل عرض
أن  )n=105( %46.7من األخبار
ه���ذه املجموع���ات ونس���ب تغطيتها م���ن امله��� ّم التنوي���ه ّ
العربي بش���كل عا ّم ،حي���ث لم يكن احلديث
املتعلّق���ة بحقوق اإلنس���ان تط ّرقت إلى املجتمع
ّ

هامشية خطاب حقوق اإلنسان في الصحف العربية احمللّية

أن املضمون تط ّرق إل���ى قضايا احلقوق .على
ع���ن مجموعة اجتماعيّة مح��� ّددة بالرغم من ّ
العربي
سبيل املثال ،جرى في هذه احلاالت احلديثُ عن ظاهرة انتشار العنف في املجتمع
ّ
أو ظواهر أخرى بش���كل عا ّم .وتكش���ف َ
أن تركيبة هذه املجموعات حس���ب نسبة
املعطيات ّ
تغطيته���ا ه���ي :مواطنون ع���رب ضحايا سياس���ات حكوميّ���ة مختلف���ة ،)n=46( %20.4
ومن َث ّم نس���اء  ،)n=19( %8.4ومن َث ّم األس���رى  ،)n=18( %8ومن َث ّم أطفال %7.6
اخلاصة حصلوا على نس���بة %1.3
أن ذوي االحتياجات
( .)n=17وم���ن اجلدي���ر بالذكر ّ
ّ
( )n=3فق���ط ،كم���ا حصل املس���نّون على أق ّل م���ن  )n=2( %1من مجم���ل األخبار ،وهذا
مس���ا
م���ا يعك���س هامش���يّة هذه املجموع���ات في التغطي���ة الصحفيّ���ة ،بالرغم من ّ
أن هنالك ًّ
بحقوق هذه املجموعات بشكل أكبر بكثير حسب إحصائيّات حوادث األطفال في املجتمع
البياني  .)4وال ب ّد من إثارة إمكانيّة العالقة بني
(أيبنكوفسكي وكاسلو ( -)2011الرسم
ّ
���ي،
ه���ذه املعطيات و ُهو ّية املجموعات االجتماعيّة التي
ّ
تتوجه إليها الصحف كهدف أساس ّ
ِ
َ
املجموعات الضعيفة اقتصاد ًّيا.
ذات قيمة شرائيّة عالية مستثنِي ًة
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ّ
مؤشرات بروز اخلبر
أن النس���بة األكبر من األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنس���ان تَظهر في
من خالل املعطيات ،ت نَّ َ
َبي ّ
إن مع ّدل األخبار في الصفحات من  1إلى  6هو  ،%11لكن
الصفحات
الست األولى ،حيث ّ
ّ
أن نسبة تغطية قضايا حقوق اإلنسان على الصفحة األولى ال تتجاوز
من املثير لالهتمام ّ
أن قضايا
 %2.7م���ن مجم���ل األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنس���ان .كذلك جتدر اإلش���ارة إلى ّ
حقوق اإلنس���ان تتوزّع على مجمل صفحات الصحف بشكل متباين ،وهو ما يعكس عدم
توجي���ه أنظ���ار القارئ إلى خصوصيّة هذه املواضيع وع���دم حصرها في صفحات معيّنة،
أو -بعبارة أخرى -هنالك عشوائيّة في توزيع أخبار متعلّقة بقضايا حقوق اإلنسان.
بغي���ة الوق���وف عند بروز أخب���ار قضايا حقوق اإلنس���ان ،فحص البحث مس���احة األخبار
أن النس���بة األعلى من األخب���ار املتعلّقة بحقوق اإلنس���ان
املتعلّق���ة به���ذا املوضوع ،و َتب�َّي�نَّ َ ّ
أن  %24من األخبار حظيت مبساحة
حظيت مبس���احة ربع صفحة  ،)n=81( %36كما ّ
أن ما يقارب  %60م���ن األخبار املتعلّقة بحقوق
نص���ف صفحة ( ،)n=54وه���ذا ما يعني ّ
البياني .)5
اإلنسان حتظى باهتمام وتمُ نح مساحة واضحة في الصفحات (الرسم
ّ

متوسط عدد الكلمات في اخلبر
ابتغ���ا َء توس���يع رقعة املعطيات الك ّميّ���ة حول خصائص األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنس���ان،
أن هذا
ُف ِح���ص
وتبي ّ
متوس���ط عدد الكلمات الكل ّ ّي لألخب���ار التي تتعلّق بحقوق اإلنس���ان ،نّ
ّ
الع���دد بل���غ  421.8كلمةُ .ج ّزئ���ت أخبار العيّنة إلى خمس مجموعات حس���ب عدد الكلمات
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داخ���ل ك ّل خب���ر ،بحيث ش���ملت املجموعة األولى األخب���ار التي تَراوح ع���دد كلماتها بني 1
َو  100كلم���ة ،والت���ي متثل���ت ب  %5.3م���ن العيّن���ة ،واملجموعة الثانية والت���ي تراوح عدد
كلماتها بني َ 101و  300كلمة ومتثّلت بـ ِ  %47من العيّنة ،واملجموعة الثالثة والتي تراوح
ع���دد كلماته���ا بني َ 301و  600كلمة ومتثّلت بـ ِ ،%27واملجموعة الرابعة التي تراوح عدد
كلماتها بني َ 601و  1000كلمة ومتثّلت بـ ِ  ،%13أ ّما املجموعة اخلامس���ة فقد تراوح عدد
كلماتها بني َ 1001و  4000ومتثّلت بـ ِ .%7.6
البياني 5
الرسم
ّ
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أن نوعيّ���ة األخبار األكثر بروزًا هي التي يتراوح عدد كلماتها بني َ 100و 300
يب���دو جليًّا ّ
أن ما يقارب نصف األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنس���ان هي أخبار قصيرة
مم���ا يعني ّ
كلم���ةّ ،
أن مجموعة
نس���بيًّا .عند التع ّمق في هذا املعطى بالنظر إلى احلق���وق األكثر بروزًا ،يتّضح ّ
احلق���وق الثالث���ة التالي���ة هي األكثر ب���روزًا ضمن مجموعة ع���دد الكلم���ات الثانية (100-
 300كلمة) :احلقّ في احلياة؛ احلقّ في التعبير عن الرأي؛ احلقّ في الس�ل�امة الشخصيّة.
���إن احلقّ في احلياة
أ ّم���ا مجموع���ة األخبار التي يتجاوز عدد كلم���ات ك ّل منها ألف كلمة ،ف ّ
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( )%27.3ه���و احل���قّ األكث���ر بروزًا ،ومن َث ّم يأتي احلقّ في املس���اواة ،واحل���قّ في ال ُهو ّية
اجلماعيّة ،واحلقّ في السالمة الشخصيّة (حصل ك ّل منها .)%18.2
ُفحصت العالقة بني عدد الكلمات في األخبار التي تتط ّرق إلى حقوق اإلنسان األكثر بروزًا
صلت آن ًفا -واملجموعات اجليو-اجتماعيّة .عند النظر إلى توزيعة
وعددها تس���عة –كما ُف ّ
أن  %40من األخبار املتعلّقة بالفلس���طينيّني في إس���رائيل تقع ضمن
ع���دد الكلم���ات ،نرى ّ
أن  %21.8من
املجموع���ة الثانية الت���ي يقتصر عدد كلماتها على  100إلى  300كلمة .كما ّ
األخب���ار عن نفس املجموع���ة اجليو-اجتماعيّة تقع ضمن املجموع���ة الثالثة وعدد كلماتها
 300إلى  600كلمة.

موقع اخلبر في الصفحة
عن���د فحص العالقة بني ع���د ِد الكلمات في األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنس���ان األكثر بروزًا،
ِ
أن مجموعة عدد الكلمات
أن النمط السائد عند ك ّل هذه الفئات ّ
والفئات االجتماعيّة ،يتّضح ّ
األكثر شيو ًعا هي املجموعة الثانية -وعدد كلماتها يتراوح بني َ 100و  300كلمة.

اللون في اخلبر
إن األبحاث التي تُعنَ���ى بنظر ّيات حتديد
إن موق���ع اخلبر في الصفحة يش���ير إلى أهميّت���هّ .
ّ
ِ
األجنْ���دة اإلعالميّ���ة وعلى وجه اخلص���وص جانب بروز األخب���ار وموقعها على صفحات
أن املوق���ع يعكس مدى
���ي في اإلع�ل�ام
اإللكتروني ،تؤ ّك���د ّ
ّ
الصح���ف أو ف���ي املج���رى الزمن ّ
أن املوق���ع له تأثير على مدى اهتمام وجذب
أه ّمـيّ���ة اخلبر من منظور وس���يلة اإلعالم ،كما ّ
أنظار ق ّراء الصحف ( .)Berger, 2012لقد قام هذا البحث بإعارة اهتمام ملوقع األخبار
َبي من خالل البحث
املتعلّقة بحقوق اإلنس���ان في الصحف التي ش���ملتها عيّنة البحث ،وت نّ
أنّه قد جرى نش���ر  )n=109( %48.4من األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنس���ان في النصف
السفلي من
العلوي من الصفحة ،بينما نُشرت  )n=47( %20.9من األخبار في النصف
ّ
ّ
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الصفحة ،واحتلّت  )n=42( %18.7من األخبار الصفحة كاملة .أ ّما ما تبقّى من األخبار
 -)n=27( %12فقد نُشرت في منتصف الصفحة.يتبي من خ�ل�ال النتائج
وف���ي اإلش���ارة إل���ى بروز األخب���ار من خالل اس���تخدام األل���وان ،نّ
إن  %59.6م���ن األخبار
���اص ،إذ ّ
ّ
أن الع���دد األكب���ر م���ن األخبار ل���م ُيب َرز بواس���طة لون خ ّ
( )n=134ل���م حت َ
���اص ،بينم���ا حظيت  %40.4م���ن األخب���ار ( )N=91بلون
���ظ بل���ون خ ّ
���اص .أ ّم���ا ال���ـ  %40.4املتبقّية من األخبار ،تل���ك التي جرى فيها اس���تخدام اللون إلبراز
خ ّ
األخبار ،فقد كان اللون الرما ّد ّي هو األكثر اس���تخدا ًما ( ،)%29.7ومن َث ّم اللون األس���ود
( ،)%23.1يلي���ه الل���ون األحمر ( ،)%22ومن َث ّم األزرق ( .)%14.3جتدر اإلش���ارة هنا
أن استخدام اللون إلبراز اخلبر كان عبارة عن خلفيّة مل ّونة للخبر كلّه ،أو إطار مل ّون
إلى ّ
أن األخبار الت���ي حت ّدثت عن ضحايا أُبرزت باس���تخدام
وب���ارز للخب���ر ،وق���د كان
واضحا ّ
ً
الل���ون األس���ود عمو ًم���ا ،بينما اس���تُخدم األحم���ر كثي ًرا ف���ي األخبار التي حت���وي مضمونًا
سياس���يًّا (كاألخبار عن التهويد واالس���تيطان) .في هذا الصددُ ،فحص ما إذا كانت هناك
���اص لألخبار املتعلّق���ة بهذه احلق���وق ،فأظهرت
عالق���ة بني ن���وع احلقوق ووج���ود لون خ ّ
أن هناك تبا ُين���ات من املمكن
توج��� َه واضح في ه���ذه العالقة ،بالرغم م���ن ّ
املعطي���ات أ ّن���ه ال ُّ
ذكره���ا في هذا الس���ياق .فاحلقّ في التعبير عن الرأي حص���ل على  %17من األخبار التي
شملت لونًا
أن احلقّ في السالمة الشخصيّة حصل على  %14.5من األخبار
خاصا ،كما ّ
ًّ
اخلاص ،واحلقّ في احلياة واحلقّ في املسكن حصل ك ّل منهما على  .%12من
ذات اللون
ّ
الصعب اس���تخالص اس���تنتاجات مح ّددة من هذه التقاطعات بالرغم من أنّه من املمكن أن
توجهات ّ
مبطنة في الصحف.
تكون دليالً على ّ

الصورة في اخلبر
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ضم���ن م ـ ـ ـ ّ
ـؤش���رات ب���روز األخ ـب ـ ـ ـ ــار املتعلّقة بحق ـ ـ ــوق اإلنس���انُ ،فحص م���دى وجـ ـ ــود
أن  )n=163( %72.4م ـ ـ ـ ــن األخبار حتتوي
الص���ور في األخبار،
وتبي م���ن املعطي���ات ّ
نّ
ص���و ًرا ترتب���ط مبضمون اخلب���ر ،بينما كانت  %4م���ن األخبار ( )n=9حتت���وي ص ـ ـ ــو ًرا
غير مرتبطة مبضمون اخلبر .أ ّم ـ ــا األخ ـ ــبار التي لم حتت ِو على صـ ـ ــور ،فبل ــغت نس���بتها
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 .)n=53( %23.6ف���ي األخب���ار الت���ي ظـ ـه���رت فــيه���ا ص���ور ( ،)n=172كان م ـعـ ـ ـ ـ��� ّدل
مساحة الصور هو  11سم.2
لق���د ُفحصت العالقة ب�ي�ن نوعيّة الصور واحلقوق األكثر بروزًا ف���ي األخبار .وهنا ينبغي
أن عدد األخبار التي ش���ملت ص���و ًرا مرتبطة مبضمون اخلب���ر ،والتي ارتبطت
التوضي���ح ّ
باحلق���وق التس���عة األكثر ب���روزًا هي  151خب��� ًرا .تض ّمنت ه���ذه األخبار توزيع���ة متباينة
إن األخب���ار املتعلّق���ة باحل���قّ في املس���كن هي التي ش���ملت
للحق���وق األكث���ر ب���روزًا بحي���ث ّ
ك��� ّم الص���ور األكب���ر  ،%15.2بع���د ذلك أتت األخب���ار املتعلّق���ة باحلقّ في املس���اواة واحلقّ
ف���ي الس�ل�امة الش���خصيّة ،والت���ي ش���ملت  %13.2ك ّل منها م���ن مجمل الص���ور املرتبطة
باملضمون .أ ّما األخبار التي تط ّرقت إلى احلقّ في احملاكمة العادلة ،فهي التي ش���ملت أق ّل
عدد من الصور املرتبطة باملضمون ونسبتها .%5.3
أن الربط بني احلقّ املذك���ور في اخلبر وصورة مرتبط���ة مبضمون اخلبر
ينبغ���ي التنوي���ه ّ
ت���ؤ ّدي إل���ى تعزي���زه ،بينم���ا الص���ور البعي���دة ع���ن املضمون ت���ؤ ّدي إلى تش���تّت الرس���الة
إن التباين بني احلقّ في املسكن واحلقّ في احملاكمة العادلة ،من
املقصودة في اخلبر .لذاّ ،
أن احل���قّ األ ّول (احلقّ في
حي���ث االرتب���اط بالصورة املرافقة للخبرُ ،يظهر بش���كل واضح ّ
املسكن) أكثر بروزًا على مستوى الرسالة اإلعالميّة.

عنوان على الصفحة األولى
 %66.7م���ن األخب���ار لم َ
حتظ بعنوان على الصفحة الرئيس���يّة للصحيفة ( ،)n=150أ ّما
س���ائر األخب���ار  ،)n=75( %33.3فق���د حظي���ت بعنوان عل���ى الصفحة الرئيس���يّة .جتدر
أن األخبار التي أشير إليها عن طريق عنوان على الصفحة الرئيسيّة هي
اإلشارة هنا إلى ّ
خاص تريد هيئ���ة التحرير في الصحف أن تلف���ت األنظار إليها ،ال
أخب���ار حتظ���ى باهتمام
ّ
أن أكثر املواضيع التي حظيت بعنوان على الصفحة الرئيسيّة هي التالية :سياسات
سيّما ّ
احلكومة جتاه األقلّـيّة الفلس���طينيّة ()n=10؛ قضايا العنف واجلرمية ()n=9؛ موضوع
الفق���ر واإلس���كان ()n=6؛ قضاي���ا الع ّمال ()n=5؛ ره���اب األجانب والصراع���ات اإلثنيّة؛
القضائي؛ قضايا اجتماعيّة وقضائيّة (.)n=4
النظام
ّ
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موضوع اخلبر
أح���د املقايي���س التي حاول البح���ث الوقوف من خاللها عند أمن���اط تغطية مواضيع حقوق
اإلنس���ان ف���ي الصح���ف الت���ي دخل���ت العيّن���ة ه���و "موض���وع اخلب���ر" .لقد ج���رى حتديد
املواضي���ع بحس���ب قائم���ة GMMP؛ املرافق���ة لهذا البح���ث (امللحق )1؛ والتي تش���ير إلى
أن األخبار التي دخلت العيّنة قد تتض ّمن
املضام�ي�ن التي تظهر في األخب���ار الصحفيّة .مبا ّ
أكث���ر من موضوع واحد ،فقد جرى حتديد املوضوع���ات الثالثة األكثر وق ًعا في ك ّل واحد
أن املجموعة األول���ى من املواضيع
م���ن األخب���ار التي دخلت العيّنة .و ُيس���ت َد ّل من النتائ���ج ّ
جاءت على النحو التالي:
 %12م���ن األخب���ار املتعلّق���ة بحقوق اإلنس���ان كانت في ص���دد العن���ف واجلرمية؛ %6.7
القضاء واحملاكم؛  %6.2الفقر واإلسكان والرعاية االجتماعيّة؛  %5.8التربية والتعليم؛
 %4.9كان���ت ف���ي املواضيع التالية :القضايا الع ّماليّة؛ اإلضرابات؛ أعمال الش���غب؛ حماية
املس���تهلك وقضايا االس���تهالك .أ ّما ف���ي املجموعة الثانية من املواضي���ع ،فقد برزت بنفس
العائلي ،والتش���ريعات العائليّة%15.4 :
الدرجة موضوعات العنف واجلرمية ،والقانون
ّ
( ،)n=9بينما لم يكن هناك موضوع ثالث لألخبار املتعلّقة بحقوق اإلنسان.

كيف ّية طرح حقوق اإلنسان
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"مضاميني"؛
لقد جرى تقس���يم أس���لوب التغطية ملوضوع حقوق اإلنسان إلى قس���مني:
ّ
معي من حقوق اإلنس���ان بش���كل مباش���ر ويذكره
ويعن���ي ذل���ك ّ
أن اخلبر يتط ّرق إلى حقّ نّ
أن اخلبر يتط��� ّرق إلى موضوع
بش���كل
عيني .والقس���م الثاني هو "التقن���ي"؛ ويعني ذلك ّ
ّ
أن املضم���ون يتعلّق مببادئ حقوق اإلنس���ان.
���ي دون ذكر ّ
حقوق اإلنس���ان بش���كل إجرائ ّ
أه ّمـيّ���ة ه���ذا الفص���ل تنبع م���ن محاولة البح���ث الوق َ
���وف عند الف���رق بني االعتن���اء والربط
أن هناك
املباش���ر ب�ي�ن مضم���ون اخلب���ر وحقوق اإلنس���ان ،حي���ث ُت َو َّجه أنظ���ار الق ّراء إل���ى ّ
عالق���ة جوهر ّية ب�ي�ن املوضوع الذي يتط��� ّرق إليه اخلبر وحقوق املجموعة أو األش���خاص
أن مضمون اخلبر
الذين يجري احلديث عنهم .التعريف
التقني أتى من أجل اإلش���ارة إلى ّ
ّ
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املس بحقوقهم دون الربط
يتح ّدث عن حدث له عالقة بحقوق إنسان أو بأشخاص جرى ّ
أن
املباش���ر أو غير املباش���ر بني هذا املضمون وحقوق اإلنس���ان .ويظهر من خ�ل�ال العيّنة ّ
 %73.3من األخبار ( )n=165طرحت حقوق اإلنس���ان بصورة مضمون مباشر ،بينما
ط���رح  %16م���ن األخب���ار ( )n=36موضوع حقوق اإلنس���ان كمضمون غير مباش���رَ ،و
 %7.6من األخبار طرحت حقوق اإلنس���ان بصورة تقنيّة مباش���رة ( ،)n=17بينما ُطرح
موض���وع حقوق اإلنس���ان بص���ورة تقنيّة غير مباش���رة في  %3.1من األخب���ار (.)n=7
وف���ي اإلم���كان الربط بني هذه املعطي���ات واحتمال ع���دم وعي الصحافيّ�ي�ن لقضايا حقوق
اإلنسان أو عدم معرفتهم العميقة باملوضوع.
النوعي
بغي���ة عدم االكتفاء بالطرح الك ّم ّي ملضامني حقوق اإلنس���ان والتح ّري عن اجلانب
ّ
معياري يرتبط ب َق ْولَبة مضامني
مي لتغطية حقوق اإلنسان ،قام البحث بتطوير سلّم
ّ
وال ِقيَ ّ
مي .أتى هذا السلّم بناء على األدبيّات املتعلّقة بالتحليل
حقوق اإلنس���ان على املس���توى ال ِقيَ ّ
اإلعالمي
النوعي للمضامني اإلعالميّة التي تشير إلى أه ّمـيّة القيم التي يعبّر عنها اخلطاب
ّ
ّ
أن هذا البحث ه���و بحث ك ّم ّي في
تعبي��� ًرا مباش��� ًرا أو غي���ر مباش���ر ( .)Fisher,1997مبا ّ
التوجهات ال ِقيَميّ���ة بآليّات ك ّميّة ،حي���ث ُع ّرفت متغيّرات
ماهيّت���ه ،ج���رت محاولة اس���تقراء
ّ
توجه���ات مضامني األخب���ار الت���ي دخلت العيّنة بش���كل
البح���ث بش���كل مي ّك���ن من حص���ر ّ
واض���ح .بناء على ذلكُ ،ع ّرف متغيّر الدعم حلقوق اإلنس���ان على النحو التالي :اس���تخدام
توصيفات منبّهة تضاف إلى ذ ْكر احلقّ  ،وذلك بغية إظهاره بشكل واضح وربطه بنعوت
املس به ،أو توجيه األنظار إلى التجاوزات جتاه
تؤ ّكد على مركز ّيته وأه ّميّته والتحذير من ّ
هذا احلقّ .
أن األغلبيّة الس���احقة م���ن األخبار الت���ي ذكرت
م���ن خ�ل�ال معطي���ات البح���ث ،يب���دو جليًّ���ا ّ
موضوع حقوق اإلنسان ( )%98دعمته بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل استعمال
نع���وت أو إيح���اءات إيجابيّة ،نحو :أه ّمـيّة احلقّ  ،مركز ّية احل���قّ  ،عدم تَقا ُدم احلقّ  ،احلقوق
غي���ر القابل���ة للتجزئة ،أو من خالل إرفاق نعوت ّ
باملس
مؤش���رة للخطر أو للتجاوز املتعلّق
ّ
باحلقّ املذكور في اخلبر ،نحو :اعتداء غاشم؛ سياسات التفرقة العنصر ّية؛ تفاقم العنف.
من اجلدير بالذكر أنّه بالرغم من أغلبيّة األخبار التي تتط ّرق إلى مضامني حقوق اإلنسان
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باملس
فإن املق���دار األكبر من اإليح���اءات هي إيح���اءات تتعلّق
توح���ي بدعم ه���ذه احلقوقّ ،
ّ
إيجابي يؤ ّكد على احلقّ .
مما هو متعلّق بدعم
باحلق���وق وجتاوز متعلّق
باملس باحلقّ أكثر ّ
ّ
ّ
املس بحقوق
بغية التأ ّكد من هذه املعطيات ،قام البحث بتطوير سلّم يتعلّق مبدى الدعم أو ّ
اإلنس���ان في األخبار التي دخلت العيّنة .هذا السلّم مر ّكب من خمس درجات ،فيه الدرجة
األولى تعني" :ال يدعم احلقّ بتاتًا" ،والدرجة اخلامسة تعني" :يدعم احلقّ ج ًّدا" .يشير
أن %98
الرسم
أن أغلبيّة األخبار تقع في الدرجة الرابعة ( ،)%61.8وإلى ّ
البياني  6إلى ّ
ّ
املتوسط.
من مدى دعم حقوق اإلنسان يقع فوق
ّ
البياني 6
الرسم
ّ
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قوي لهذه
تؤ ّك���د هذه املعطيات ّ
أن مج ّرد ذ ْكر مضامني تتعلّق بحقوق اإلنس���ان يعني دعم ّ
احلقوق بش���كل مباش���ر أو غير مباشر .التع ّمق في هذا التحليل أتى بنا للربط بني احلقوق
التقني املباشر
املضاميني أو
األكثر بروزًا في أخبار العيّنة ونوعيّة التغطية على املستوى
ّ
ّ
ص ما إذا كان هناك تراتُب واضح بني احلقوق املختلفة على مستوى
وغير املباشر .وقد ُف ِح َ
أن هنالك مجموعتني متباينتني
املضمون املباش���ر أو غير املباش���ر .معطيات التحليل تُظهر ّ
من احلقوق جند بينها تفاوتًا على مستوى التغطية املضامينيّة املباشرة .تتك ّون املجموعة
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األولى من احلقّ في املساواة ( ،)%15.7احلقّ في التعبير عن الرأي ( )%15واحلقّ في
إن املضامني املرتبطة بهذه احلقوق تطرح بش���كل مباشر أكثر من
املس���كن ( ،)%15حيث ّ
مجموع���ة احلقوق الثانية والتي ش���ملت احلقوق التالية :احلقّ ف���ي احلياة ()%9.2؛ احلقّ
االجتماعي ()%11؛ احلقّ ف���ي ال ُهو ّية اجلماعيّة ()%8.5؛ احلقّ في الس�ل�امة
ف���ي الع���دل
ّ
الشخصيّة ( ،)%9.2احلقّ في األمن واألمان (.)%9.8

مصطلحات تدعم حقوق اإلنسان
تش���ير  %76.4م���ن احل���االت الت���ي ُذك���ر فيه���ا موضوع حق���وق اإلنس���ان إلى اس���تعمال
مصطلح���ات واضح���ة تدع���م احلق���وق .ف���ي  %15.6م���ن احل���االت ،ل���م يج��� ِر اس���تعمال
واضحا فيها استخدام مصطلحات
أن  %8من احلاالت لم يكن
مصطلحات مباشرة ،كما ّ
ً
أن الفرق ب�ي�ن معطيات هذا الس���لّم ومعطيات الس���لّم
تدع���م احلق���وق .من املمك���ن اال ّدع���اء ّ
الس���ابق ،والت���ي تعلّقت مبدى دعم حقوق اإلنس���ان ،يتعلّق بإيح���اءات مضامينيّة ال ميكن
أن نس���تم ّدها م���ن مصطلح أو كلم���ة أو نعت أو توصي���ف مح ّدد ،وإنمّ ا ميكن استش���فافها
م���ن الس���ياق العا ّم للخب���ر .من بني املصطلحات املس���تخ َدمة في األخب���ار والداعمة حلقوق
اإلنس���ان" :م���ع أهل العراقي���ب لتثبي���ت حقّهم بالبق���اء والتط��� ّور ف���وق أرض العراقيب"؛
"حتس�ي�ن اخلدم���ات الطبّيّ���ة يضمن ج���ودة احلياة وه���ذا ما نطال���ب ب���ه"؛ "محاولة لكتم
���طيني ح ّر"؛ "هناك جماهير عربيّة متش���بّثة وراس���خة في أرضها"؛
إعالمي فلس
صوت
ّ
ّ
املؤسسات اإلسرائيليّة واحلركات الصهيونيّة طمس معالم وآثار القرى
"رغم محاوالت
ّ
املهجرة".

نوع ّية حقوق اإلنسان
ت ـ ـط��� ّرق البحث إل���ى نوعيّة احلق���وق املطروحــة في أخب���ار الصحف التي ش���ملتها العيّنة،
وذلك بحس���ب قـ ــائمة حـ ـق ــوق اإلنس���ان التي جرى تطويرها لصالح البحث ،واملبنيّة على
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البياني 7
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املواثيق واملعاهدات واألعـ ـ ـ ـ ـ ــراف الدوليّة املختلفة حلق ـ ـ ــوق اإلنسان والتي تغ ّطي كـ ـ ــافّة
احلق���وق (امللح���ق  .)2وقـ ــد ق ـ ــام البحث باس���تخالص حقّني على األق ّل م���ن املقاالت التي
إن س��� ـ ـ ــؤال البحث فـ ــسح املجال لالختيار
ُطرح فيها موضوع حـ ـقـ ــوق اإلنس���ان ،بحيث ّ
أن ه ـ ـنـالك
تبي ّ
بحسب مدى بروز /وضـ ـ ـ ــوح ك ّل واحــد من احلق نَّْي .وبعد جمع احلقوق ،نَّ
 74حقّ إنس���ان مختل ًفا ُذكرت في املكان األ ّول والـ ـ ـث ــاني في األخبار التي شملتها العيّنة.
إن جز ًءا منها حصل على نسبة
توزّعت هذه احلقوق بنسب مختلفة في امل ـ ـ ـق ـ ــاالت ،بحيث ّ
متثي���ل ت ـقـ ـ ـ��� ّل ع���ن  ،%1ومنها ما حص���ل على م���ا يـ ـ ــقارب  .%10للوق���وف عند احلقوق
األس ـ ــاس���يّة واألكث���ر متثيالً ف���ي العيّن���ة ،اخـ ــتصرنا املعطي���ات إلى ق ـ ــائم���ة احلقوق التي
إن احلقّ في السالمة الشخصيّة حصل على
جتاوزت  .%3.5وكم ـ ـ ــا ُيظهر الـ ـ ـ ــرس���م ّ ،7
 ،%9.8من ث ّم احلقّ في حـ ـ ـ ـ ّر ّية التعبير واحلقّ في املساواة واحلقّ في املسكن وحصلت
ك ّل منها على  ،%7.7يليه احلقّ في احلياة واحلقّ في األمن واألم ـ ـ ــان (وحصل ك ّل منهما
���ي ( ،)%5.6يلي���ه احلقّ ف���ي ال ُهو ّيـ ـ ـ ــة
عل���ى  ،)%6.5وم���ن َث��� ّم احلقّ ف���ي العدل االجتماع ّ
اجلماعيّة ( ،)%4.7ومن َث َّم احلقّ في احملاكمة العادلة ( .)%3.6وتُظهر معطيات البحث
أن  21خب ًرا فقط من مجمل األخبار ُط ِرح ف ــيها أكثر من حقّ واحد.
ّ
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واضحا في املرتب���ة األولى والثانية (كالًّ على حدة)
أن هنالك بروزًا
يتّض���ح م���ن املعطيات ّ
ً
للحقّ في األمن واألمان ،وهو ما يعكس بروز ظاهرة العنف لدى األقلّـيّة العربيّة ،ويجري
احلدي���ث ع���ن ه���ذا املوض���وع على نح��� ٍو مكثّ���ف (من خ�ل�ال تغطية أح���داث العن���ف وليس
ِ
واألمان احلقَّ بالس�ل�امة
مبضم���ون يرم���ي إل���ى التـوعي���ة) .إذا أضفن���ا إلى احل���قّ باألم���ن
خاص ،وذاك م���ا ال ميكن فصله عن بروز
أن هذين احلقَّني برزا بش���كل
الش���خصيّة ،نرى ّ
ّ
���ي في األخب���ار الصحفيّة الت���ي ش���ملتها العيّنة ،حيث
موض���وع العن���ف كموضوع أساس ّ
إن ظاه���رة العنف أصبحت تش���غل ب���ال ك ّل القوى السياس���يّة واالجتماعيّة في الس���نوات
ّ
أن احلقّ ف���ي التعبير عن الرأي برز في املكانني بش���كل
األخي���رة .م���ن الالفت للنظ���ر كذلك ّ
واض���ح مقارن���ة بحقوق أخرى .ومن املمك���ن ربط ذلك بعمليّات ال َق ْو َننَ���ة اآلخذة باالزدياد
املس بحقّ التعبير عن ال���رأي من أجل إزاحة مضام�ي�ن معيّنة من احليّز
والت���ي ترمي إل���ى ّ
اإلسرائيلي (.)Jamal, 2011
العا ّم
ّ
أن األخ ـ ـب���ار الصحفيّ���ة املخـتـلفة تعبّر عن حـقـوق إنس���ان
كم���ا ك ـ ـ���ان م ـتـ ـ ـ ــو ّق ًع���ا ،يظه���ر ّ
مما يس���توجب لفت االنتباه إلى الع ــالقـ ـ ــة بني أن ــواع احلقـوق ومتغيّرات أخرى
مختلفةّ ،
مه ّمة في البحث ،نحو :املجموعات اجليو-اجتماعيّة التي برزت في البحث .عند النظر إلى
أن
الروابط القائمة بني أنواع احلقوق املختلفة ومتغيّر املجموعة اجليو-اجتماعيّة ،يظهر ّ
احل���قّ األكث���ر بروزًا عن���د احل ــديث عن األقـ ـلّـيّة الفلس���طينيّة في الداخ���ل (وهي املجموعة
األكثر متثيالً في األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنس���ان) هو احلقّ في الس�ل�امة الش���خصيّة،
إن  %15من األخـ ــبار املتعلّقة بحقوق اإلنسان تتط ّرق إلى هذا احلقّ بشكل واضح،
حيث ّ
العربي ،الذي يش ّكل حت ّد ًيا
مما يعكس كما أس���لفنا قضيّة العنف املستش���ري في املجتمع
ّ
ّ
إستراتيجي يجب اتّقاؤه
توجه األن ـ ــظار إليه كخطر
كبي ًرا بدأت جميع القوى االجتماعيّة ّ
ّ
والتص ّدي له .احلقّ الثاني األكثر بروزًا عند احلديث عن األقلّـيّة الفلس���طينيّة في الداخل
ه���و احلقّ في املس���كن ،الذي من ش���أنه أن يعك���س الواقع الصعب ال���ذي يواجهه املجتمع
���طيني ف���ي الداخل في ك ّل م���ا يتعلّق بالتخطيط والبناء ففي الع���ام  ،2000اعترفت
الفلس
ّ
���أن املـ ـ ـ ــواطنني العرب يحتاجون إلى بناء  10آالف وحدة س���كنيّة في ك ّل عام
احلكوم���ة ب ّ
أن مناطق نفوذ الس���لطات احمللّـيّ���ة العربيّة ال ّ
تغطي أكثر
مل��� ّدة  4س���نوات .أضف إلى ذلك ّ
من  %2.5من مس���احة الدولة .5مجموعة احلقوق التي تأتي في املرتبة الثالثة في س���ياق
احلدي���ث عن الفلس���طينيّني في إس���رائيل هي :احل���قّ في املس���اواة ( ،)%12.8واحلقّ في
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ح ّر ّية التعبير عن الرأي ( ،)%12.8واحلقّ في األمن واألمان (.)%12.3
كم���ا ربط البحث بني احلقوق األكثر بروزًا في األخبار والفئات االجتماعيّة املختلفة ،حيث
اخلاصة هما األق ّل اهتما ًما على مستوى
أن فئة املسنّني وفئة ذوي االحتياجات
بدا
واضحا ّ
ً
ّ
أن احلقّ في
األخب���ار الت���ي تتض ّمن تط ُّر ًقا حلقوق اإلنس���ان .من جهة أخرى ،ب���دا
واضحا ّ
ً
املس���كن هو األكثر بروزًا عند احلديث عن فئة ضحايا السياس���ات احلكوميّة ،حيث وصل
أن قضيّة
مما يؤ ّكد ّ
متثي���ل هذا احلقّ إل���ى  %22.7من مجمل األخبار املتعلّقة بهذه الفئ���ةّ ،
الفلسطيني في
إحلاحا على مس���توى حقوق املجتمع
األرض واملس���كن هي القضيّة األكثر
ً
ّ
الداخ���ل ف���ي عالقته مع الدولة .يتأ ّكد ه���ذا املعطى عند النظر إلى فئ���ة ضحايا هدم البيوت
خاص في الصحافة ،وقد برز احلقّ في املسكن
والتي برزت كذلك كمجموعة ذات اهتمام
ّ
كاحلقّ األكثر ظهو ًرا عند احلديث عن هذه الفئة ،حيث ظهر في  %73.7من احلاالت.
أن املعطيات املتعلّقة بالعالقة بني فئة النس���اء ون���وع احلقوق املتعلّقة
م���ن املثير لالهتم���ام ّ
أن احلقّ في الس�ل�امة الش���خصيّة هو األكثر بروزًا ،ونس���بته
به��� ّن ،تظهر بش���كل واضح ّ
 ،%43وم���ن َث��� ّم احل���قّ في األمن واألمان ،ونس���بته  .%28.6إن دلّت ه���ذه املعطيات على
ش���يء ،فإنّها تد ّل على ظاهرة تعنيف النس���اء (وبالذات جرائم القتل على خلفيّة ما يس َّمى
"شرف العائلة") التي ما زالت قائمة في املجتمع بشكل واسع وهنالك حديث عنها.
ش���مل حتلي���ل الفئ���ات االجتماعيّ���ة فئ���ة عا ّمة ظهرت ف���ي ك ّل األخب���ار التي لم تتط��� ّرق إلى
مجموع���ة عينيّ���ة واح���دة ،وإنمّ ا إلى مجموع���ة من الفئ���ات املختلفة في نف���س اخلبر .كانت
���ي  .8عند حتليل احلقوق
ه���ذه الفئ���ة األكثر ب���روزًا في التصنيف؛ كما ُيظهر الرس���م البيان ّ
أن احلقّ في الس�ل�امة الش���خصيّة هو ً
أيضا احلقّ
يتبي ّ
التس���عة األكثر بروزًا لهذه الفئة ،نّ
األق���وى ،وال���ذي متثّ َل بـ ِ .%21إذا نظرنا إلى املعطى ح���ول احلقّ في األمن واألمان ،الذي
واجلماعي هي األكث���ر اهتما ًما
���خصي
أن قضاي���ا األم���ن واألمان الش
بل���غ  ،%13.2رأين���ا ّ
ّ
ّ
أن
ف���ي أخبار الصحف املتعلّقة بحقوق اإلنس���ان .ما تؤ ّكده معطي���ات البحث حتّى اآلن هو ّ
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ٍ
ٍ
كأراض
أراض للبناء بسبب مصادرة األراضي وتصنيفها
العربي بأشكال مختلفة ،أه ّمها :عدم توافر
 .5تنعكس ضائقة السكن في املجتمع
ّ
خضراء أو مفتوحة َوفق قانون التخطيط والبناء من سنة  ،1966األمر الذي يح ّد من استعمالها؛ عدم توزيع ٍ
أراض مع َّرفة كأراضي الدولة على
الداخلي)؛ عدم املصا َدقة على
املواطنني العرب (الكثير من األراضي تدار عن طريق الكيرن كيميت التي توزّع األراضي لليهود فقط َوفق ميثاقها
ّ
تخص البلدات العربيّة والعمل َوفق خرائط هيكليّة مصا َدق عليها منذ عشرات السنني؛ عدم توافر استثمارات حكوميّة في
خرائط هيكليّة حديثة
ّ
بناء شقق للسكن؛ عدم توافر استثمارات ملقاولني عرب للسكن باإليجار ،إلخ ...لتفاصيل أوفر ،انظر :حمدان ،عالء وياسر ع ّواد (.)2009
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العربي .يجب أن نضيف في هذا السياق
قضيّة العنف هي قضيّة مركز ّية في احليّز العا ّم
ّ
أن احلقّني ،احلقّ في املس���اواة واحلقّ في التعبير عن الرأي ،احتالّ املرتبة الثالثة والرابعة
ّ
أن التح ّدي الثان���ي الذي يواجهه
عل���ى التوال���ي (َ %16و  .)%14.2تُظه���ر هذه املعطي���ات ّ
العربي هو العالقة مع الدولة ،وهو ما ميكن إضافته إلى املعطيات التي أظهرناها
املجتمع
ّ
أن أخبار حقوق
عن���د احلديث عن قضايا املس���كن وهدم البيوت .ت���د ّل هذه املعطيات عل���ى ّ
اإلنس���ان في الصحافة العربيّة تعكس واقع املجتمع بش���كل عا ّم والتح ّديات التي تواجهه،
بالرغم من التباينات والتفاوت القائم بني الفئات االجتماعيّة املختلفة.
البياني 8
الرسم
ّ
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أن احلقوق
في ما يتعلّق مبوقع األخبار التي تظهر فيها هذه احلقوق في الصحيفة ،يتّضح ّ
التس���عة األكث���ر بروزًا هي أكث���ر كثافة في الصفحات العش���ر األولى م���ن الصحيفة .ومن
أن الصفح���ة األكثر بروزًا ه���ي الصفحة الرابعة
ضم���ن الصفحات العش���ر األول���ى ،يظهر ّ
الت���ي ميك���ن اعتبارها صفحة األخب���ار في الصح���ف .بالرغم من ذلك ،م���ن الصعب القول
إن هناك سياس���ة واضحة ومعت َمدة من قبل هيئات التحرير في
بناء على معطيات البحث ّ
ك ّل ما يتعلّق مبوقع قضايا حقوق اإلنس���ان على صفحات الصحيفة .بش���كل عا ّم ،تتوزّع
مما يص ّعب مالحظتها بشكل واضح
األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنسان على ك ّل الصفحاتّ ،
أن صفحات الصحف
و ُيضيع تأثيرها على وعي الق ّراء،
وبخاصة إذا أخذنا بعني االعتبار ّ
ّ
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اخلاص.
مليئة باإلعالنات املل ّونة ،التي ترمي إلى ش ّد اهتمام القارئ وتُف ِقد األخبا َر َو ْق َعها
َّ
عن���د فح���ص العالقة بني احلقوق األكثر بروزًا ومس���احة األخبار ف���ي الصحف ،يظهر أنّه
أن األخبار املتعلّقة
من الصعب اإلشارة إلى سياسة حترير ّية واضحة بهذا الشأن ،وذلك ّ
بحقوق اإلنسان األكثر بروزًا توزّعت على أحجام متباينة وغير منهجيّة في الصحف .عند
النظر إلى العالقة بني احلجم األكثر ش���يو ًعا ألخبار حقوق اإلنسان -وهو ربع صفحة،-
يجري توزيع األخبار على ستّة مواضيع متساوية تقريبًا من ناحية نسبتها ،وهي :احلقّ
في التعبير عن الرأي ()%14؛ احلقّ في املس���كن ()%14؛ احلقّ في املس���اواة ()%12.8؛
احل���قّ في العدل
االجتماعي ()%12.8؛ احلقّ في الس�ل�امة الش���خصيّة ()%12.8؛ احلقّ
ّ
ف���ي األم���ن واألم���ان ( .)%12.8ه���ذا التوزي���ع يؤ ّكد ب���روزًا متس���او ًيا لك ّل ه���ذه احلقوق،
أي كان بينها.
ويعكس عدم وجود تراتُبٍ ّ
تت ّم���ة لهذه املعطي���ات ،فحص البحث العالقة ب�ي�ن احلقوق األكثر ب���روزًا وموضع األخبار
في صفحات الصحف ،حيث جرى بناء س���لّم من أرب���ع درجات :النصف األعلى؛ النصف
إن النصف األعلى من الصفحة
األس���فل؛ وسط الصفحة؛ صفحة كاملة .كما ُذكر س���اب ًقاّ ،
هو األكثر شيو ًعا عند احلديث عن حقوق اإلنسان مقارنة مع سائر الدرجات .وعند النظر
إل���ى احلقوق املختلفة ف���ي األخبار التي ج���رت َم َو َقعتُها في النصف األعل���ى من الصفحة،
يأتي احلقّ في املس���كن في املكان األ ّول بنس���بة  ،%18من َث ّم يأتي احلقّ في املس���اواة في
امل���كان الثان���ي ( ،)%16يلي���ه احلقّ في األم���ن واألمان في املكان الثال���ث ( ،)%13.8ومن
االجتماعي والس�ل�امة الش���خصيّة ( .)%12.8عند النظ���ر إلى احلقوق
َث��� ّم احلقّ���ان العدل
ّ
أن احل���قّ في احلياة واحلقّ في ح ّر ّي���ة التعبير عن الرأي
الت���ي احتلّ���ت صفحة كاملة ،نرى ّ
احتالّ املكان األ ّول بنس���بة  %16.7لك ّل منهما .في امل���كان الثاني ،ظهرت احلقوق الثالثة:
أن التباينات
املساواة ،العدل
االجتماعي ،وال ُهو ّية اجلماعيّة (نسبة ك ّل منها  .)%13.9مبا ّ
ّ
خاص من
أن جميعها حتظى باهتمام
ب�ي�ن هذه املجموعة من احلقوق ليس���ت كبيرة ،يب���دو ّ
ّ
أن نس���بة أخب���ار احلقوق التي حتصل على صفحة كاملة
ِقبَ���ل أخبار الصحف ،بالرغم من ّ
في الصحف ليست النسبة األكبر.
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البح���ث التوقّف عن���د التوازنات التي تتض ّمنه���ا األخبار بني احلق���وق املختلفة ،لهذا ُوضع
إن هذه احلقوق املختلفة
الس���ؤال :ما هي احلقوق التي يوازن بينها مضمون اخلبر؟ حيث ّ
ه���ي في عالقة تكامل ويغ��� ّذي بعضها ً
يتبي أنّه في  %36.4من األخبار ()n=82
بعضا ،نّ
هنال���ك تط��� ّرق ألكثر من حقّ يحاول اخلبر أن ي���وازن بينها .بينما في  %58.7من األخبار
( ،)n=132هنال���ك تط��� ُّرق إل���ى حقّ واحد .كما ح���اول البحث فحص األخب���ار التي دخلت
العيّنة وما إذا كانت تتض ّمن إشارة إلى تضارب بني حقوق إنسان مختلفة ،وذلك من أجل
التحقّق من مدى تكريس اهتمام الصحف إلمكانيّة وقوع تناقضات بني حقوق مجموعات
أن جز ًءا ضئيالً من األخبار  -)n=8( %6. 3ش���ملت
مختلف���ة .ت نَّ َ
َبي م���ن معطيات البحث ّ
إن هناك تضار ًبا بني احلقوق املذكورة في
إشارة لتناقض ممكن بني حقوق مختلفة بحيث ّ
اخلبر ،وعلى رأس���ها احلقّ في احلياة ،واحلقّ في التعبير عن الرأي ،واحلقّ في املس���اواة،
واحلقّ في املسكن ،واحلقّ في محاكمة عادلة ،واحلقّ في السالمة الشخصيّة ،واحلقّ في
ح ّر ّية الدين.
متس بشكل واضح
تد ّل معطيات البحث على ّ
أن نسبة األخبار التي تستخدم مصطلحات ّ
بحقوق اإلنس���ان هي ضئيلة وال تتع ّدى نس���بة  .)n=6( %2.7هذا املعطى املنخفض يد ّل
املس مببادئ حقوق اإلنس���ان -وإن
على ّ
أن الصحف التي ش���ملتها عيّنة البحث حذرة من ّ
واضحا ومباش ًرا ك ّل الوقت.
كانت ال تتط ّرق إلى هذه احلقوق تط ُّر ًقا
ً

املس بحقوق اإلنسان
االعتراض على ّ
أن
عن���د تدقي���ق النظر ف���ي إمكانيّة اعت���راض أو نقد األخب���ار
للمس بحقوق اإلنس���ان ،جند ّ
ّ
املس باحلقوق بنس���بة %86.2
األغلبيّة الس���احقة من األخبار اعترضت أو نقدت إمكانيّة ّ
أن األغلبيّة الساحقة من األخبار ال تتهاود مع إمكانيّة
( .)n= 194تد ّل هذه املعطيات على ّ
���س بحق���وق اإلنس���ان ،بل على العكس م���ن هذا ،هي تواج���ه هذه اإلمكانيّ���ة معبّرة بذلك
امل ّ
باملس بحقوق
ع���ن توفي���ر ج ّو حاضن حلقوق اإلنس���ان ،وال س���يّما حني يتعلّق املوض���وع
ّ
املواطن�ي�ن الع���رب أو النس���اء .للتأكيد عل���ى هذا االس���تنتاج ،تُظهر املعطي���ات أنّه في %51
( )n=115من األخبار هناك اقتباس���ات مباش���رة من شخصيّات داعمة حلقوق اإلنسان.
أن نهج االقتباسات يش ّكل داللة على مدى اهتمام الصحف مبضامني
وال ب ّد من اإلشارة ّ
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معيّنة ،وهو ما ينعكس في املضامني املتعلّقة بحقوق اإلنسان في هذه احلالة العينيّة.
ف���ي املقاب���ل ،ميك���ن أن نرى املعطى املتعلّق باقتباس���ات مباش���رة من ش���خصيّات تعارض
حقوق اإلنس���ان بلغت ّ )n=13( %5.8
واضحا على احلذر من إبداء موقف غير
مؤش��� ًرا
ً
متقبّل حلقوق اإلنسان.
بالرغم من هذه املعطيات ،األغلبيّة الس���احقة من األخبار التي ش���ملتها العيّنة -ونس���بتها
مما
 -)n=203( %90.2ال تتط���رق إل���ى معاه���دات أو إعالنات دوليّة حلقوق اإلنس���انّ ،
يبق���ي اجل ّو الداعم حلقوق اإلنس���ان منس���لخً ا عن املص���ادر القانونيّ���ة واألخالقيّة خلطاب
الفطري ملضامني حقوق اإلنس���ان
حق���وق اإلنس���ان .هذه الظاه���رة تعكس دعم الصح���ف
ّ
���ي واضح.
دون حتوي���ل ه���ذا الدعم إل���ى منهج م���دروس ومبرمج له ُبع��� ٌد
تراكمي وتثقيف ّ
ّ
اإلبق���اء عل���ى ثقاف���ة تدعيم حقوق اإلنس���ان الفطر ّية حت��� ّول هذه احلقوق إل���ى مج ّرد تطلّع
عا ّم .ويتأ ّكد هذا التحليل من نس���بة األخبار التي تتض ّمن َق ْولَبَة إيجابيّة داعمة بش���كل عا ّم
حلقوق اإلنس���ان ،والتي بلغت نس���بتها  )n=140( %62.2مقابل  )n=85( %37.8من
األخبار التي اتّخذت موق ًفا وسطيًّا من مسألة حقوق اإلنسان .هذا النمط من ال َق ْولَبة يد ّعم
اجل��� ّو الع���ا ّم الداعم حلقوق اإلنس���ان ،دون أن يكون هن���اك التزام بتحويل ه���ذا النمط إلى
فلسفة مقصودة لدى الصحف.

مصادر األخبار
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فح���ص البح���ث مص���ادر األخب���ار املتعلّقة بحقوق اإلنس���ان م���ن أجل اس���تيضاح مصادر
املعلومات املتعلّقة ب ـ ــوضع حقوق اإلنس���ان على ِ
األجنْ���دة اإلعالميّة .يتّضح من املعطيات
أن  %24.9م���ن أخـ ـ ـب���ار حـ ـق���وق اإلنس���ان تأت���ي م���ن مص���ادر رس���ميّة ،نح���و :املكات���ب
ّ
ّ
احلكوميّ���ة؛ الس���لطات احمللـيّ���ة؛ أعض���اء الكنيس���ت .املص���در الثان���ي األكث���ر ش���يو ًعا كان
الصحافيّني ( ،)%19وهـ ــنا جتدر اإلش���ارة إلى األخبار التي قـ ـ ـ ــام الصحافيّون بكتابتها
دون اإلش���ارة إل���ى املصادر التي اس���تقوا منه���ا أخبارـهم .وم���ن َث ّم يأتي املص���در الثالث:
املؤسس���ات األهليّة
ش���هود عي���ان؛ وبلغت نس���بتهم  .%16أ ّما األخبار الت���ي اعتمدت على
ّ
ومؤسس���ات حق���وق اإلنس���ان ،فـ ـ ــقد بلغت نس���بتها ه���ي كذلك  .%16الش���رطة كمصدر
ّ
معلومات في األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنس���ان بلغت نس���بة  .%7.6وجتدر اإلش���ارة هنا
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أن الش���رطة كان���ت تَظهر كمص���در معلومات إلى جان���ب املصادر األخ���رى املذكورة،
إل���ى ّ
توجهات
ال كمص���در وحي���د؛ وذلك من خ�ل�ال بياناتها الصحفيّ���ة أو ردود فعل ِبن���ا ًء على ّ
الصحافيّني.

نوعي
مناذج حتليل
ّ
م ـ���ن أجـ ـ ـ���ل تعمي���ق التحليل ملضام�ي�ن الصحف املتعلّق���ة بحقـ ــوق اإلنس���ان ،أ ُ ِخ���ذت عيّنة
���ي ،إلج ـ ـ ـ ـ���راء حتليل
صغي���رة م���ن األخب���ار واملقـ ـ ـ���االت الت���ي دخل���ت عيّن���ة التحلي���ل الك ّم ّ
الصحفي ويتع ّمق ف���ي اجل ـ ــوانب الظاهر ّي���ة واملعاني ّ
املبطنة في
���ي يف ّكك اخلط���اب
ّ
ن ـ ـ ــوع ّ
التبحر في ك ّل خبر بش���كل مس���تق ّل
النوعي قدرته على
ه���ذه األخب���ار .من ميزات التحليل
ّ
ّ
في س���بيل الوصول إلى فهم عميق للّغة املس���تعملة وملر ّكبات الق ــولب ــة والتـ ــأطير القائمة
في���ه ( .)Fairclough, 2003منهج التحليل املتّبع في هذا الس���ياق هو مزيج من حتليل
النقدي ال���ذي ينظر إلى اخلبر كمنظومة فكر ّية متماس���كة من خالل املصطلحات
اخلط���اب
ّ
ّ
السياسي
النقدي لال وعي
والصياغات وآليّات التعبير املختلفة األخـ ـ ــرى ،ومـ ـ ــن التحليل
ّ
ّ
ـالمي يخف���ي مـ ــا هو مغيَّب
ف���ي اخلط���اب
اإلعالمي ،حي���ث ّ
إن ما ي ـ ـظ ــهر في اخلب���ر اإلع ـ ـ ـ ـ ّ
ّ
في���ه والذي ف���ي كثير من األحيان مينح اخلطاب الظاهر معناه ووقعه على نفس���يّة القارئ
(.)Jameson, 1981;Fairclough, 1995
أن اخلطاب يبتل���ع داخله عقي���دة أيديولوجيّة تعكس
إن حتلي���ل اخلط���اب
النقدي يفت���رض ّ
ّ
ّ
االجتماعي
االجتماعي ،فاخلطاب ليس منسلخً ا عن محيطه
عالقات ق ّوة عمليّة في الواقع
ّ
ّ
���ي ،وإن���ا هو تعبي���ر عنه يتأتّى من خ�ل�ال االس���تعماالت املصطلحيّة
���ي والثقاف ّ
والسياس ّ
النص ( .)Foucault,1972لذا ،عند حتليل اخلطاب،
واملفاهيم والتأكيدات الضمنيّة في
ّ
يجب توجيه األنظار إلى هذه املر ّكبات وماهيّة وقع العالقات في ما بينها من أجل إيصال
َمغا ٍز و َم ٍ
املفضلة.
عان مح ّددة ،والتأكيد على سلّم األسبقيّات ال ِقيَميّة ومنظومة السلوكيّات
ّ
مبني على العالقة اجلدليّة
���ي ،فإنّه
ّ
أ ّما بالنس���بة إلى منهج اس���تخالص الال وعي السياس ّ
ب�ي�ن البنْي���ة الفوقيّ���ة
النص له ال
للنص والدوافع القاعد ّي���ة املب َّطنة فيه بناء على اال ّدع���اء ّ
ّ
أن ّ
النص
أن عمليّات تأويل
وع���ي مغيَّب معناه هو األه��� ّم من الظاهر الذي يدحضه .يعني هذا ّ
ّ
منقوصا
ألن ما يقوله يبق���ى
يج���ب أن تس���تخرج م���ا ال يقول���ه
النص من خ�ل�ال ما يقول���هّ ،
ً
ّ
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بسبب دحضه لِـ َما لم يبت ِغ أن يقوله على نح ٍو واضح (.)Jameson, 1981
لق���د مت انتق���اء  5أخب���ار أساس���يّة م���ن الصحف األرب���ع التي دخل���ت البحث ،وذلك بش���كل
نوعي للخطاب .اخلبر األول
���وائي م���ن أجل االبتعاد عن املقارنة والتأكيد على حتلي���ل
عش
ّ
ّ
من صحيفة "ك ّل العرب" ن ُِش���ر في  ،25.3.2011وعنوانه "النكبة تتواصل بتش���ريع
الكنيست لقانون يحظر على املواطنني العرب إحياء الذكرى" (امللحق  .)3يطرح هذا
اخلبر إقرار الكنيس���ت لقانون النكبة الذي مينح وزي���ر املاليّة صالحيّة بتقليص ميزانيّات
بأي ف ّعاليّة تُْيي ذكرى النكبة ،وذلك
املؤسسات التي حتصل على دعم
حكومي إذا قامت ّ
ّ
ّ
ميس بأمن
بحجة ّ
ّ
أن إحياء ذكرى النكبة كحدث مؤس���ف في يوم اس���تقالل دولة إسرائيل ّ
الدول���ة ومببادئها .وبع���د أن يطرح اخلبر عدد أعضاء الكنيس���ت الذين ص ّوتوا مع أو ض ّد
القانون ،يقوم بعرض كلمات ألقاها أعضاء كنيست عرب مختلفون خالل املداوالت حول
العربي.
ه���ذا القانون في الكنيس���ت ،إضافة إلى رأي رئيس���ة جلنة متابعة قضاي���ا التعليم
ّ
يقع هذا اخلبر على صفحة كاملة ،ويشمل نحو  900كلمة ما يقارب  800منها تتط ّرق إلى
كلمات أعضاء الكنيست اخلمسة الذين نُشرت صورهم ضمن اخلبر.
ال ّ
أن االقتباسات من أعضاء الكنيست العرب ومن رئيسة جلنة متابعة قضايا التعليم
شك ّ
أن الصحيفة تراه���م القائمني على هذا املوضوع ،حيث إ ّنن���ا نتح ّدث عن قانون
تش���ير إل���ى ّ
���رائيلي وله أبعاد تربو ّية واضحة ،وال سيّما في املدارس العربيّة
ُس��� َّن في الكنيس���ت اإلس
ّ
أن بنْية اخلبر هي في ح ّد ذاتها رس���الة
التي تُعنَى بش���أنها جلنة متابعة قضايا التعليم .إالّ ّ
مه ّم���ة له���ا أه ّمـيّة سياس���يّة يج���ب التأكي���د عليها قبل الدخ���ول في حتلي���ل مضامني اخلبر
نفس���ه ،فقد قام اخلبر بإعطاء متثيل لألحزاب واحلركات السياس���يّة املمثَّلة في الكنيست،
أي حساس���يات ق���د تصدر إذا ج���رى غير ذلك ،كما يح���اول اخلبر
وذل���ك م���ن أجل جتاوز ّ
خلق توازنات بني عدد الكلمات املعطاة للمتح ّدثني املختلفني مع أنّه يبتدئ من النائبة حنني
بالرقي واالحترام لكونها امرأة.
عاكسا بذلك اإليحا َء
زعبي
ً
ّ
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على مستوى اخلطاب الذي يتض ّمنه اخلبر ،ال ّ
أن القائمني على الصحيفة يتضامنون
شك ّ
توجهات أعضاء الكنيس���ت العرب في ذ ّم إقرار قانون النكبة ،ويفس���ح املجال أمامهم
م���ع ّ
الفرعي الذي
لطرح استيائهم من هذا القانون .ويتأ ّكد موقف الصحيفة من خالل العنوان
ّ
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وينص" :عقا ًبا للمشاعر وخو ًفا من الرواية التاريخيّة" .يضع هذا
يقع على خلفيّة حمراء
ّ
أن إق���رار قانون النكبة ُم ٍ
ناف
العن���وان العنوان الرئيس���ي للخبر في س���ياق واضح ،مؤ ِّك ًدا ّ
ملبادئ حقوق اإلنس���ان وعلى األخص احلقّ في إبداء املش���اعر واحلف���اظ على ال ُهو ّية .كما
مصطلح "الرواية التاريخيّة" كعامل مه ّم تأتي الكنيست فرض العقاب
يؤ ّكد هذا العنوانُ
َ
���طيني .وترى الصحيفة
العربي الفلس
عليه واحل ّد من ش���رعيّته كجزء ال يتجزّأ من الكيان
ّ
ّ
أن عمليّة التشريع للقانون هي استمرار للنكبة نفسها التي تتواصل منذ العام  1948إلى
ّ
ّ
التاريخي واملش���اعر الوطنيّة يشكل تأكي ًدا على مركز ّية النكبة
إن الربط بني الوعي
اليومّ .
ّ
املؤسسة السياسيّة
الفلسطيني كجزء من ُهو ّيته يقع في مواجهة مباشرة مع
في املجتمع
ّ
ّ
أن عمليّة التش���ريع في الكنيس���ت ال ميكن أن تُعتبَر
اإلس���رائيليّة .كم���ا يؤ ّك���د عنوان اخلبر ّ
وبخاصة في احلاالت التي يقوم بها الكنيس���ت بتقويض
ج���ز ًءا من العمليّة الدميقراطيّ���ة،
ّ
أن
ركائ���ز الكيان الفلس
���طيني وامتداد وعيه ووعي���ه لذاته .عالوة إلى ذل���ك ،يؤ ّكد العنوان ّ
ّ
مما تعكس ق ّوتها
عمليّة التش���ريع التي نتح ّدث عنها تعكس خو ًف���ا وعد َم ثقة بالنفس أكثر ّ
���طيني،
والتاريخي للش���عب الفلس
الذاتي
كمش���رع .يبق���ي العنوان النكبة كجزء من الوعي
ّ
ّ
ّ
وذلك بواس���طة الفصل ب�ي�ن النكبة ذاتها وعمليّة إحياء ذكراها .الكنيس���ت تقوم –على ح ّد
بالتهجم على طق���وس إحياء ذكرى النكبة ،وبذل���ك تؤ ّكد النكب َة بدل أن
تعبي���ر الصحيف���ة-
ّ
إن النكب���ة أق���وى بكثير من أن تس���تطيع الكنيس���ت طمس���ها ومحوها من
متحوه���ا ،حي���ث ّ
التاريخي .
الوعي
ّ
أن اختيار النائب���ة زعبي لتكون أولى
يتب�ّي�نّ من ترتيب أقوال أعضاء الكنيس���ت املختلف�ي�ن ّ
أن هناك
املقتَبس�ي�ن لم يكن عش���وائيًّا ،كما أنّه لم يكن ألنّها امرأة فقط .حتليل
النص يظهر ّ
ّ
عالق���ة مباش���رة وعميقة بني عنوان اخلبر وأقوال النائبة زعب���ي التي تقول" :نحن بصدد
أن الدولة
قانون يش��� ّرع التدخّ ل في مش���اعر وأفكار ومعتقدات املواطنني ...القانون يظهر ّ
إستراتيجي ض ّدها .القانون إضافة إلى
أن التاريخ ،تاريخها هي ،بحد ذاته هو خطر
ترى ّ
ّ
أ ّن���ه يعاقب املش���اعرُ ،يظهر مدى خوف الكنيس���ت من احلقيقة ،ومن ذاكرة الفلس���طينيّني،
���ي م���ن النكبة يكمن ف���ي أنّها حقيقة تاريخيّة وليس���ت مج��� ّرد رواية
إذ ّ
إن اخل���وف احلقيق ّ
الفلس���طينيّني" .ال ش ّ
���ك أن ه���ذه الكلم���ات التي صدرت ع���ن النائبة زعب���ي ،والتي تختلف
املركزي للعنوان الذي أعطي
بطبيعتها عن أقوال أعضاء الكنيس���ت اآلخرين ،هي اإليح���اء
ّ
يومي
له���ذا اخلب���ر .يجري التأكيد ف���ي هذه العالقة عل���ى أه ّمـيّة التفرقة بني النكب���ة كواقع
ّ
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يواجهه الفلس���طينيّون من���ذ العام  1948حتّى الي���وم ،وبني الرواية والت���ي تعكس الرؤية
إن النكبة حدثت في العام  1948فقط.
القائلة ّ
تأكي���د عن���وان اخلبر على تواص���ل النكبة وربط���ه بعمليّة التش���ريع القائمة في الكنيس���ت
يوحي بس���حب الش���رعيّة عن الكنيس���ت كمش��� ّرع ميكن أن ينص���ف األقلّـيّة الفلس���طينيّة،
وبالرغ���م من إفس���اح املجال أم���ام أعضاء الكنيس���ت ل�ل�إدالء بدلوهم وإب���داء موقفهم من
فإن هذا الصوت الذي يس���معه أعضاء الكنيس���ت العرب ال صدى له وال
عمليّة التش���ريعّ ،
���ي لعنوان اخلبر ومضامينه .من
تأثير ،وهو مج ّرد كالم عابر بحس���ب الال وعي السياس ّ
هذا الباب في اإلمكان رؤية أوجه الش���به العميقة بني لغة ومصطلحات أعضاء الكنيس���ت
الع���رب املختلفني والذي���ن يؤ ّكدون على الربط بني إقرا ِر قانون النكب���ة والتجرب ِة اليهود ّية
ف���ي الفت���رة الناز ّية .وقد أ ّك���د كالم النائب مح ّمد برك���ة والنائب أحمد طيب���ي هذه العالقة،
متوجهني بذلك إلى الذاكرة التاريخيّة اليهود ّية من أجل التأكيد على خطورة ما يحدث في
ّ
عمليّات التشريع في إسرائيل اليوم.
���ودي في الفت���رة الناز ّي���ة إليصال رس���الة إنس���انيّة مبدئيّة تقرع
يأت���ي ذك���ر التاريخ اليه ّ
ناق���وس اخلط���ر الذي تعني���ه عمليّة تش���ريع قان���ون النكبة .وتوح���ي أقوال برك���ة وطيبي
إل���ى أوج���ه الش���به بني ما يحدث للفلس���طينيّني في إس���رائيل الي���وم وبني ما ح���دث لليهود
ف���ي الفت���رة الناز ّية ،بالرغم م���ن الفرق بني احلالت�ي�ن .التأكيد على هذا التش���ابه يؤ ّدي إلى
استنفار أعضاء الكنيست من األحزاب اليهود ّية الصهيونيّة بالرغم من أنّها من املمكن أن
العربي وبعض األطر الليبراليّة اإلسرائيليّة وبعض احملافل
تلقى آذانًا صاغية في املجتمع
ّ
إن أعضاء الكنيس���ت اليه���ود الذين يتح ّكمون بعمليّات التش���ريع ي���رون في هذا
الدوليّ���ةّ .
ّ
ميس مبشاعر اليهود ويحط من تاريخهم.
التشبيه افترا ًء ّ
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أح���د املوضوع���ات املركز ّية التي يؤ ّكد عليها اخلبر هو قضيّة التهجي���ر والتي تُعتبر مر ّكبًا
���ي .ومقولة
مركز ًّي���ا في الذاكرة اجلماعيّة الفلس���طينيّة والذي منح النكبة معناها األساس ّ
النائ���ب بركة" ،قوانينك���م لن متحو جرمية النكبة عام  1948وأن���ا أحد ضحاياها" ،متثّل
إن َمه ّمة
الرب���ط ب�ي�ن أحداث  1948وما يحدث في الس���نوات األخيرة في إس���رائيل ،حيث ّ
املؤسس���ة السياس���يّة األولى هي اس���تمرار احملاوالت حملو الذاكرة الفلسطينيّة التي تذ ّكر
ّ
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���ي الذي افتعلته احلرك���ة الصهيونيّة خالل إقامة دولة إس���رائيل والتي ما
بالغ�ب�ن التاريخ ّ
زال الفلس���طينيّون يدفعون ثمنها حتّى اليوم .كذلك ث ّمة عمليّة ربط واضحة بني محفّزات
َ
���ي عل���ى العنصر ّي���ة
التهجي���ر والرؤي���ة األيديولوجيّ���ة الت���ي تش��� ّرع قان���ون
املواطن���ة املبن ّ
اليهودي .كلمة النائب مسعود غنامي" ،هذه قوانني
والكراهية ،والتي تذ ّكر بتاريخ الشعب
ّ
���طيني ف���ي التج ّذر بوطن���ه وأرضه،
اخلائف�ي�ن العاجزي���ن عن مواجه���ة حت ّدي احلقّ الفلس
ّ
األخالقي" ،تؤ ّكد
وحت��� ّدي الرواية الفلس���طينيّة التي تفضح أس���طورة وأكذوبة اجلي���ش
ّ
���رائيلي وحقوق اإلنس���ان األساسيّة
���ريعي اإلس
القانوني والتش
على املواجهة بني الواقع
ّ
ّ
ّ
يومي.
التي تهاجم وتقتلع بشكل
ّ
أق���وال أعض���اء الكنيس���ت الع���رب ّ
تؤطر واق ًع���ا سياس���يًّا وتاريخيًّ���ا مبنيًّا عل���ى اإلجحاف
وإضعاف املبادئ األساس���يّة حلقوق اإلنس���ان .يتعارض هذا مع لغة احلقوق األساس���يّة
أن إط���ار اإلجح���اف
التاريخي بحقّ
الت���ي ل���م يج ِر التأكيد عليها بش���كل مباش���ر وواض���ح ّ
ّ
���طيني وعمليّ���ات التش���ريع الهادفة إل���ى تقويض وجوده���م ،ترتبط مع لغة
الش���عب الفلس
ّ
حقوق اإلنس���ان ،ولكن ليس بش���كل مباش���ر ،وليس بواس���طة صياغات مباشرة من عالم
أن صياغة اخلبر ال تقلّل
حقوق اإلنس���ان ،وإنّا تتعلّق بسيكولوجيّة الضحيّة .بالرغم من ّ
إن نقض
من مكانة الضحيّة ،فإنّه يبقي هذه املكانة محدودة ور ّد فعل على واقع مجحفّ .
التاريخي
عمليّة ال َق ْوننة العنصر ّية اإلس���رائيليّة ال يواجه بواسطة اإلشارة إلى اإلجحاف
ّ
اليهودي ،والذي من ش���أنه أن يس��� ّد الطريق على إب���راز منظومة اإلجحاف
بح���قّ الش���عب
ّ
اإلس���رائيليّة ،وذلك بس���بب صورة الضحيّة املتج ّذرة في العقليّة اإلس���رائيليّة والتي ترى
وبخاصة من أولئك الذين
أي تذكير بتاريخها تأكي ًدا على حاجتها لتأمني نفسها بك ّل ثمن،
ّ
ّ
يش��� ّكلون تذكي ًرا دائ ًما لعمليّ���ة االضطهاد التي قامت بها احلرك���ة الصهيونيّة منذ بدايتها
حتّى اليوم.
تطرح لغة حقوق اإلنس���ان بش���كل مباش���ر في نهاية اخلبر من خالل نيّ���ة مركز "عدالة"
ميس مببدأ املس���اواة وبحقّ املواطنني العرب
تق���دمي التم���اس ض ّد إقرار القانون ّ
بحجة أنّه ّ
املس الصارخ بح ّر ّية التعبي���ر عن الرأي التي
باحلف���اظ عل���ى تاريخهم وثقافتهم،
ّ
وبحج���ة ّ
تُعتب���ر م���ن أه��� ّم احلق���وق الدس���تور ّية بحس���ب املواثي���ق واألع���راف الدوليّة الت���ي وقّعتها
���ي ،ولكن
إس���رائيل .ه���ذا التذكي���ر بلغة حقوق اإلنس���ان يضع ك ّل اخلبر في س���ياق حقوق ّ
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تبق���ى ه���ذه القولب���ة هامش���يّة على مس���توى حجم اخلب���ر وعدد األش���خاص املمثَّل�ي�ن فيه.
واملس بحقوق
ه���ذا النموذج م���ن التغطية اإلخبار ّية يعك���س اهتمام الصحيفة باإلجح���اف
ّ
���طيني في إس���رائيل دون أن يصاغ بلغ���ة حقوقيّة واضحة ومباش���رة منذ
املجتم���ع الفلس
ّ
البداية .هذا النوع من ال َقولبة ال يقلّل من أه ّمـيّة نشر أخبار من هذا القبيل وإفساح املجال
أم���ام مجموع���ة كامل���ة م���ن القياد ّيني الع���رب إلب���داء مواقفهم جت���اه الواق���ع الصعب الذي
تواجهه األقلّـيّة الفلسطينيّة .ومع ذلك ،يفتقر اخلبر إلى مصطلحات حقوقيّة أساسيّة كان
من ش���أنها أن تعطي اخلبر زخ ًما أقوى وتبعده عن ترديد مقوالت؛ حتّى وإن كانت مه ّمة
إن اخلبر ال يش���مل موق ًفا حقوقيًّا واضح املعالم كان من املمكن أن يضفي
للن ّواب العربّ .
���طيني في إس���رائيل إطا ًرا عا ًّما يقع في إطار مواثيق
عليه جانبًا مبدئيًّا مينح الواقع الفلس
ّ
العربي معلومات تنقصه
وأعراف دوليّة واضحة تش ّرع حقوق هذه األقلّـيّة ومتنح القارئ
ّ
ومن ش���أنها أن تدعم موقفه امام الواقع املجحف الذي يق ّوض كيانه ويه ّدد وجوده .فمن
���ي يفتق���ر للغ���ة مهنيّة متنحه آليّ���ات الدفاع عن ال���ذات أكثر من
الواض���ح ّ
أن املجتم���ع العرب ّ
مقوالت تر ّددها القيادات في ك ّل مناس���بة .فاملقوالت املقتبَس���ة من القيادات تعيد نفس���ها
أن الصحيفة أرادت جتنّب احلساس���يات احلزبيّ���ة ولوال ذلك لا
ف���ي أغل���ب األحيان ويبدو ّ
كانت هنالك حاجة إلى اقتباس خمس���ة أعضاء كنيس���ت ،وكان من املمكن إضافة تعقيبات
ترس���خ لغة احلقوق وتع ِّمق معرفة اجلمهور العا ّم لها،
لقانونيّني أو مقتطفات من مواثيق ّ
املهني.
السياسي على حساب اخلطاب
وبالتالي هنالك تغليب للخطاب
ّ
ّ
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اخلبر الثاني من صحيفة "بانوراما" بتاريخ  4.3.2011وعنوانه "إصابات ومواجهات
كلمات
خ�ل�ال هدم أساس���ات لبيوت متن ّقلة لعائلة أبو عيد في الل��� ّد" (امللحق  .)4عدد َ
هذا اخلبر  206كلمات ،ومس���احته مبا يش���مل الصورة هو  23س���م ،2ومساحة الصورة
أن  148كلمة من املق���ال هي جلهات
الت���ي تقع وس���ط اخلبر 6س���م .2جتدر اإلش���ارة إل���ى ّ
رس���ميّة :املتح ّدث باس���م بلد ّية اللد ،والناطقة بلس���ان الش���رطة ،وبذا بقيت  46كلمة فقط
لوصف احلدث َو  29كلمة لش���اهد عيان .يأتي هذا التقس���يم لعدد الكلمات ليعكس ماهيّة
يخصص بأغلبيّت���ه لتعقيب���ات القائمني على تنفي���ذ إحدى العمليّ���ات األكثر
اخلب���ر وال���ذي
ّ
���س باحل���قّ باملس���كن (احلقّ ال���ذي ُيعتبر -حس���ب
إجحا ًف���ا بحق���وق اإلنس���ان أال وه���ي امل ّ
املعايي���ر الدوليّة واملعاه���دات احلقوقيّة -من أه ّم حقوق اإلنس���ان) .ليس في اخلبر خلفيّة
ألي كان مع أحد أف���راد العائلة التي
ع���ن احل���دث ،وال توصيف لعمليّة اله���دم ،وال حدي���ث ّ
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ُه ّدمت بيوتها .على خلفيّة غياب هذه املر ّكبات من اخلبر ،تأتي تعقيبات اجلهات الرس���ميّة
املس بحقوق أساسيّة لعائلة فلسطينيّة في مدينة تواجه سياسات
لتضفي الش���رعيّة على ّ
العربي في املدينة .يؤ ّكد اخلبر من خالل بنيته
قمعيّة متعاقبة تهدف إلى تقويض الوجود
ّ
موق ًفا إش���كاليًّا للصحيفة التي تتغاضى من خالل بنْية اخلبر عن أنس���نة احلدث وإفس���اح
املجال أمام أحد أفراد العائلة لإلفصاح عن حيثيّات س���لوكيّات العائلة وش���رح السياسات
السلطو ّية املجحفة ض ّد املواطنني العرب في الل ّد .ما هو مغيَّب من اخلبر ليس بأق ّل أه ّمـيّة
مما ه���و ظاهر فيه .ك��� ّم أفواه
عم���ا ه���و مذك���ور في���ه ،كما ّ
أن ما ه���و مب َّطن ف���ي اخلبر أعمق ّ
العائل���ة املنكوب���ة يوحي بشَ ��� ْر َعنَة احل���دث وأخذه على أ ّن���ه عمليّة يحكمها القان���ون وتنفيذ
أن القائمني على هدم البيوت هم
إلرادة الصال���ح العا ّم .كما يوح���ي ما هو مب َّطن في اخلبر ّ
إنسانيّون مبج ّرد احملاوالت التي منحوها للعائالت لتتراجع عن مخالفة القانون.
ال يق���وم اخلب���ر برب���ط هذا احلدث م���ع أحداث أخ���رى تقع في نف���س املدين���ة ،وبذلك تنزع
التاريخي ،إضافة إلى عمليّ���ة القطيعة التي يحدثها مع رمز ّية
الصحيفة اخلبر من س���ياقه
ّ
إن مدينة الل ّد املنكوبة في العام  1948ما زالت تواجه نفس السياس���ات القمعيّة
املكان؛ إذ ّ
خاصا
نحى
ًّ
غير اإلنس���انيّة .تغاضي اخلبر عن رمز ّية املكان واستمرار ّية التاريخ تأخذ َم ً
على خلفيّة إفساح املجال أمام متح ّدثي اجلهات الرسميّة لإلدالء برأيهم ورؤيتهم للحدث.
أن مج ّرد احلديث في موضوع هدم البيوت ُي ْحيي
ال يشمل اخلبر لغة حقوقيّة بالرغم من ّ
الذاكرة الفلسطينيّة ويذ ّكر باملعاناة املستم ّرة للكثير من العائالت التي ما زالت تناضل من
أجل إحقاق حقوقها األساس���يّة .بالرغم من ذل���ك ،ال ميكن التغاضي عن اللغة الفضفاضة
الت���ي ال حت ّدد ُهو ّية املصابني في عنوانها ال���ذي يتح ّدث عن إصابات ومواجهات ،ويوحي
بتغيي���ب عدم التوازن بني البلد ّية والش���رطة وب�ي�ن العائلة املنكوبة .يتأ ّك���د هذا اإليحاء من
ومس
خ�ل�ال لغ���ة املتح ّدثني باس���م البلد ّي���ة والش���رطة الذين يقلّص���ون احلالة إلى جن���وح
ّ
بالقان���ون ال عل���ى مس���توى بناء أساس���ات البيوت املتنقّلة فق���ط ،وإنّا كذل���ك باتّهام أفراد
العائلة باس���تعمال الق ّوة والقيام بأعمال شغب تلزم الشرطة أخذ موقف البلد ّية التي تنفّذ
سياس���ات ال ميكن إالّ أن نضعها في س���ياق عا ّم يتمثّل في اس���تمرار عمليّات هدم البيوت
من أقصى الش���مال حتّى النقب .ال يتح ّدث اخلبر عن هذا الس���ياق بتاتًا ،وكأنّه ال عالقة له
أن اخلبر ال يس���تعمل لغة احلقوق األساس���يّة الت���ي كان من املمكن
بس���ياقه األوس���ع ،كما ّ
إن القانون وتطبيقه قد
أن القانون ال يعني العدل والسياس���ة الصحيحة ب���ل ّ
أن تعبّ���ر ع���ن ّ

63

أمـل جـ ّمـال  ǀسماح بصول

يتض ّمن إجحا ًفا يعكس عدم َمأْسسة املساواة في القانون -وليس أمام القانون فقط.
ال تضي���ف الص���ورة مقول���ة نوعيّة تغيّر املضم���ون الذي ُطرح في اخلبر ،حي���ث إنّها تُظهر
أن جانبًا أق ّل
أف���راد العائل���ة يواجهون أفراد الش���رطة وتصطنع توازنًا بينهم ،بالرغم م���ن ّ
وضوح���ا م���ن الصورة ُيظهر أفراد الش���رطة َي ْجثُ���ون على أفراد عائل���ة آخرين وتظهر في
ً
الص���ورة أقدامه���م فق���ط .بالرغ���م من أنّه م���ن املمكن أن تك���ون هذه الص���ورة هي األفضل
الت���ي توفّرت لدى الصحيفة ،فإنّها مع ذل���ك تؤ ّكد على تهميش اإلجحاف من خالل إظهار
التوازن الذي انعكس كذلك على مستوى مضمون اخلبر والتعليق على الصورة.
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اخلب���ر الثالث من صحيفة "الصنّارة" بتاري���خ  8.7.2011بعنوان "تص ّدينا لهذا األمر
بالس���ابق وسنتص ّدى له مج َّد ًدا" (امللحق  .)5هذا العنوان هو اقتباس من أقوال رئيس
بلد ّي���ة الناص���رة رامز جرايس���ي ،وتأتي في س���ياق مقابل���ة معه على خلفيّة تش���كيل جلنة
موحد ألسماء البلدات واملفارق والطرق
نص ّ
وزار ّية للحكومة اإلسرائيليّة للتصديق على ّ
���طيني في إس���رائيل
واملواق���ع التاريخيّ���ة في البالد .يؤ ّكد هذا العنوان كون املجتمع الفلس
ّ
ً
وقيادت���ه
فاع�ل�ا سياس���يًّا يواج���ه الواقع املجح���ف بحقّه واملتمثّ���ل في سياس���ات حكوميّة
ته���دف إل���ى َعبْ َرنَة األس���ماء وتهوي���د األرض ( .)Benvenisti, 2000يعك���س العنوان
ثق���ة بالنف���س بالرغ���م م���ن كون���ه ر ّد فعل فق���ط .بالرغم م���ن االقتباس املباش���ر م���ن مقولة
���ي في عنوان اخلبر ،يعكس َ
منط تغطية إخبار ّي���ة لبعض ما يجري في العالقة
قي ّ
���ادي عرب ّ
���ي للقيادات
ب�ي�ن الدولة واألقلّـيّة الفلس���طينيّة ،وه���و اإلبقاء على ر ّد الفعل كالفعل األساس ّ
���ي ف���ي هذا الس���ياق ه���و احلكوم���ة التي تتح��� ّدى الواق���ع و ُت ِع ّد
العربيّ���ة .فالفاع���ل األساس ّ
اخلط���ط لتغييره ملصلحة هو ّيته���ا اليهود ّية والتي تفرض الغرب���ة واالغتراب على املجتمع
���طيني برمت���ه .العناوين الفرعيّة للخبر هي اقتباس���ات من أق���وال مواطنني عرب من
الفلس
ّ
مدينت�ي�ن عربيّت�ي�ن مركز ّيت�ي�ن هما يافا وع���كا ،و ُيعتبرون م���ن قيادات هذه امل���دن .فالنائبة
الس���ابقة ناديا احللو تقول" :لن نس���مح بتحويل يافا إلى ياف���و" ،وعضو بلدية ع ّكا أحمد
عودة يقول" :يقومون بتغيير األس���ماء كي َيش���عروا باالنتماء" .تعكس هذه االقتباسات
موق ًف���ا إش���كاليًّا ،ال أل ّنه���ا تعبر عن نوايا ر ّد فع���ل فقط ،وإنا ألنّها تعك���س قدرة منقوصة
حقيقي لسياس���ات تغيير األس���ماء ،فهذه السياسة
ليس في مقدورها أن تتص ّدى بش���كل
ّ
صنع���ت باألمس؛ فالكثير من
التي تقصد تغيير األس���ماء ليس���ت بجدي���دة وتُطرح وكأنّها ُ
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األس���ماء العربيّة قد ُعبْ ِرنَت ،وك ّل املفترقات األساسيّة في البالد حت ّولت من أسماء عربيّة
إل���ى عبر ّي���ة ،وكذلك املواق���ع التاريخيّة ،فردود فع���ل القيادات العربيّة املقتبس���ة في اخلبر
توجه الصحيفة وكأ ّن���ه جرى ابتداع هذه السياس���ة مؤخّ ًرا فق���ط .عدم الربط
تؤ ّك���د عل���ى ُّ
بني هذا االقتراح الذي طرحه وزير املواصالت يس���رائيل كاتس وبني السياسات السابقة
املنعكسة في محو آثار القرى العربيّة التي ُهدمت في فترة العامني َ 1948و  ،1949وفي
تغيير معالم وتضاريس البالد بشكل يتماشى مع الرؤية الصهيونيّة للواقعُ ،يبقي اخلبر
منقوصا ومنقط ًعا عن سياقه ،وذلك بالرغم من تأكيد االقتباسات الظاهرة في اخلبر على
ً
أن أس���ماء البلدات العربيّة هي جزء من تاريخ وانتماء ال ميكن املس���اومة عليهما .ال ش ّ
���ك
ّ
أن
أن مج��� ّرد ط���رح املوضوع كجزء م���ن األَ ِجنْدة اإلعالميّة ه���و في حد ذاته أمر مه��� ّم ،إالّ ّ
ّ
���ي للخبر .إضافة إلى
اللغ���ة املس���تع َملة لعرضه تبقى ضبابيّ���ة؛ كما يوحي العنوان الرئيس ّ
إن االقتباس "نحن ندرك النوايا املبيَّتة بهذا الشأن ،وسيجري التص ّدي مج ّد ًدا أل ّية
ذلكّ ،
محاول���ة لتغيير األس���ماء التاريخيّة للبلدات واملواقع العربيّة وبك ّل الوس���ائل ،مبا في ذلك
التوجه إلى محكمة العدل العليا
ومؤسسات حقوق
ومؤسس���ات دوليّة ،ومنها اليونس���كو
ّ
ّ
ّ
العربي ،وهو
اإلنس���ان احمللّـيّة والدوليّة" يكش���ف ع���ن التعويل على قوى خارج املجتم���ع
ّ
���ي الذي يعاني ج ّراء السياس���ات احلكوميّة ،بدالً من احلديث عن
صاحب الش���أن األساس ّ
اجلماهيري ملواجهة هذه السياسات .كذلك ال يتح ّدى
رص الصفوف والدعوة إلى احلراك
ّ
ّ
موض ًحا عدم جدوى ذلك على مدار
اخلب���ر أق���وال القيادات التي تع ِّول على قوى خارجيّ���ة
ّ
عقود مضت.
التوجه عندما تقول" :يج���ب أن نبدأ بخطوات
تأت���ي كلم���ات ناديا احللو لتضيف إلى ه���ذا
ّ
عمليّة ملناهضة هذا املش���روع ،ويجب علينا أن نبعث برس���الة ل���وزارة املواصالت ولبلد ّية
ونحتج على هذه اخلطوة ونطلب عدم التغيير ،وأمتنّى أن جند آذانًا صاغية،
ت���ل أبيب يافا
ّ
وفي حال عدم التجاوب سنبحث خطوات احتجاجية أخرى مثل مظاهرة أو أمور أخرى".
ما تعبّر عنه هذه االقتباسات هو حالة االنتظار بدل العمل املباشر ألخذ زمام املبادرة بهذا
أن هذه االقتباس���ات تش���ير إلى الس���ذاجة املب َّطنة في مواقف القيادات التي
املوضوع ،كما ّ
تع ِّول على قوى خارجيّة مبا فيها القائمون على سياس���ات َعبْ َرنَة األس���ماء ،وعلى رأسهم
وزارة املواصالت ،أو على احملكمة العليا اإلس���رائيليّة التي ش ّرعت على مدار عقود طويلة
سياس���ات انتهكت احلقوق األساسيّة للمجتمع الفلس
���طيني ،مبا في ذلك حقّه في االنتماء
ّ
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أن اخلبر يشير إلى ما قاله عضو بلد ّية ع ّكا أحمد عودة في
لألرض وتاريخها .بالرغم من ّ
العنصري في سياس���ة تغيير األسماء ،وعلى حالة
التوجه
فرعي والذي يؤ ّكد على
عنوان
ّ
ّ
ّ
النقص باالنتماء عند هؤالء الذين يخ ّططون ل َعبْ َرنَة األسماء ،تبقى هذه اإلشارة منقوصة
ً
مؤس���س على لغة احلقوق واملس���اس
أيض���ا ،وذل���ك لكونه���ا حتليالً نفس���يًّا افتراضيًّا غير َّ
إن التأكيد على ع���دم قدرة الدول���ة على تغيير األس���ماء هو ضرب
به���ا .ع�ل�اوة على ه���ذاّ ،
أي ر ّد فعل ُيذكر .ومن
من اخليال ،حيث ّ
إن الدولة قامت بتغيير الكثير من األس���ماء دون ّ
إن أه ّمـيّة املوضوع تَضعف أمام اللغة العا ّمة والس���اذجة واملنقطعة عن أرض الواقع
هناّ ،
والسياس���ات القائمة في هذا املجال .لقد قامت بعض األبحاث بنش���ر معلومات كثيرة جدا
ح���ول سياس���ات ال َعبْ َر َن���ة والتهويد على مس���توى األس���ماء ،كمث���ل البحث ال���ذي قامت به
نوج���ا كدمان ( )2008والذي يتح ّدث عن هدم الق���رى ومحو الذاكرة ،أو البحث الذي قام
أن اإلش���هار
به ميرون بنفينس���تي ح���ول اخلارطة العبر ّي���ة ( .)2000تُظهر هذه األبحاث ّ
الزمني ما هو إالّ خامتة لعقود طويلة ميحوها هذا
بسياسة تغيير األسماء في هذا السياق
ّ
الق���رار ويخلق ج��� ًّوا
وكأن احلكومة القائمة عليه بتوصية من وزير املواصالت يس���رائيل
ّ
مطب تبييض املاضي من خالل خطاب
كاتس هي الس���بّاقة في هذا املجال .يقع اخلبر في
ّ
إن عمليّ���ة التبييض هذه تعكس حالة
يك��� ّرس الواق���ع ويصطنع حال���ة منقطعة عن املاضيّ .
الهيمنة التي يتقبّلها اخلبر كما تعكسها االقتباسات اآلتية من القيادات التي تُعتبر الواعية
���طيني ال تتمثّل
العربي .فعالق���ات الق��� ّوة القائمة بني الدول���ة واملجتمع الفلس
ف���ي املجتم���ع
ّ
ّ
ف���ي عمليّ���ات القمع واملداهمة وهدم البيوت واالعتقاالت السياس���يّة فق���ط ،وإنا كذلك في
املعرفي الوحيد الذي يحصر
يؤس���س لواقع ويش��� ّرع له ويح ّوله إلى األفق
هيمنة خطاب ّ
ّ
ّ
األش���خاص داخ���ل مس���احات مح ّددة م���ن احل���راك ،وح ّر ّية ال���كالم تؤكد القاع���دة مبج ّرد
بالتوجه إلى محكمة الع���دل العليا ،أو
خروجه���ا عنها ،كم���ا هو احلال في تهديد جرايس���ي
ّ
إن هاتني (محكمة العدل العليا ووزارة
تهديد احللو بإرسال رسالة لوزارة املواصالت ،إذ ّ
املواص�ل�ات) تتح��� ّوالن  -على نـحـ ِو ما ُيس���تنتَج من أقوال جرايس���ي واحللو -إلى ما هو
مما على العدل أو االلتزام مببادئ حقوقيّة أساس���يّة -ومنها احلقّ
قائ���م على الرأف���ة أكثر ّ
في ال ُهو ّية والذاكرة.
ّ
ملؤسسة حقوقيّة لدراسة أبعاد قرار احلكومة
كما تأتي أقوال جرايسي،
ّ
"توجهت مج ّد ًدا ّ
املذك���ور وا ّتخ���اذ اإلجراءات املتر ّتب���ة عليه" ،لتؤ ّكد ع���دم وضوح املوق���ف املتمثّل في هذه
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املؤسس���ة احلقوقيّة التي س���تقوم به���ذا العمل .إضاف���ة إلى ذلك،
احلال���ة بع���دم ذكر اس���م
ّ
تعك���س أقوال جرايس���ي اس���تمرار ّية حالة عدم اجلاهز ّي���ة ملواجهة السياس���ات احلكوميّة
املختلفة ،وال س���يّما إذا أخذنا بعني االعتبار أنّه رئيس اللجنة ْ
القطر ّية لرؤس���اء الس���لطات
���طيني
التمثيلي األقوى للمجتمع الفلس
احمللّـيّ���ة العربيّة ،الت���ي من املمكن اعتبارها اإلط���ا َر
ّ
ّ
يوجه لها الس���ؤال
ف���ي الداخل .ال يتس���اءل اخلب���ر عن مواقف القي���ادات املذكورة فيه ،وال ّ
ح���ول م���دى فاعليّته���ا من خ�ل�ال سياس���اتها املطروحة ف���ي اخلب���ر ملواجهة اخلط���ر الذي
توجه إليها ،وال
يوجه أس���ئلة تتح ّرى عن
تعترف بوجوده ،وال ِّ
املؤسس���ة احلقوقيّة الت���ي ّ
ّ
القانوني في هذا السياق .إبقاء ك ّل هذه األمور مفتوحة ،وعدم التط ّرق
مدى جدوى العمل
ّ
إل���ى احلقوق األساس���يّة للمواطنني العرب وصياغة حقّهم في اللغ���ة كحقّ ليس مبنيًّا على
نا ً
الدولي امللزم إلس���رائيل ،يجعل
أيض���ا على القان���ون
القان���ون اإلس
���رائيلي فحس���ب وإ ّ
ّ
ّ
ناقصا بالرغم من أه ّمـيّة مج ّرد طرح املوضوع.
اخلبر
ً
اخلب���ر الرابع من صحيفة "حدي���ث الناس" بتاريخ  8.7.2011بعن���وان "جلنة وزار ّية
لع ْب َر َنة أس���ماء البلدات ،الش���وارع واملفارق" (امللحق  .)6يص���ف هذا اخلبر التط ّورات
َ
ّ
ّ
املتعلق���ة باللجن���ة الوزار ّي���ة الهادف���ة إلى وض���ع خط���ة ل َعبْ َرنَة أس���ماء البلدات والش���وارع
واملفارق واملواقع التاريخيّة في البالد .اللغة الوصفيّة ال تنطبق فقط على تسلس���ل تط ّور
ه���ذا املوض���وع ،وإمنا على البنْي���ة اللغو ّية التي تبدأ بالرس���الة التي أرس���لها رئيس اللجنة
ْ
القطر ّية رامز جرايس���ي إلى احملامي حسن جبارين مدير "عدالة" العا ّم ،وتنتهي بالبيان
احلكومي حول إقامة اللجنة الوزار ّية .س���رد الوقائع يؤ ّكد على أه ّمـيّة التص ّدي للسياسة
ّ
إن إمكانيّ���ة التع���اون ب�ي�ن اللجن���ة ْ
القطر ّي���ة ومرك���ز "عدالة" ه���ي املعلومة
احلكوميّ���ة ،إذ ّ
األساسيّة األولى في اخلبر الذي يربط بني ما يحدث في العام  2011مع محاوالت سابقة
أن
مورس���ت في العام  2009وكانت نهايتها -بحسب اخلبر -اإلخفاق .تظهر بنْية اخلبر ّ
التع���اون املش���ترك بني اللجن���ة ْ
القطر ّية َو "عدال���ة" تت ّوج بالنجاح في الع���ام  ،2009دون
إن اخلبر ال يتط ّرق
التط��� ّرق إلى تعليل إعادة النظر ف���ي املوضوع في الوقت
احلالي .كذلك ّ
ّ
إل���ى عدم تأ ّك���د اللجنة ْ
القطر ّية َو "عدالة" من إخراج ه���ذا املوضوع من ِ
أجنْدة احلكومات
أن العمل الذي قامت به اللجنة
اإلسرائيليّة املختلفة .النمط
السردي للخبر يخفي اإلمكانيّة ّ
ّ
ْ
القطر ّية ومركز "عدالة" في العام  2009لم ينجح في أن ينهي القضيّة ،وما دخول اخلبر
في توصيف التح ّوالت املمكنة على أسماء املواقع إالّ تهميش لالعتناء مباهيّة األدوار التي
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مفصل أن
تق���وم بها
املؤسس���ات والقيادات العربيّة في هذا املجال .فاخلبر يؤ ّكد وبش���كل ّ
ّ
التغييرات على أسماء البلدات والشوارع واملفارق واملواقع التاريخيّة ترمي إلى التجاوب
السياسي والثقافة الصهيونيّة للحكومة ،كما يشير اخلبر إلى أه ّمـيّة العالقة بني
مع األفق
ّ
ّ
تغيير األس���ماء والوعي للرواية التاريخيّة للبالد .اس���تعمال األمثلة املتعلقة مبدن ومواقع
جغرافيّة تهدف إلى اثارة مشاعر الق ّراء بالتهديد الكامن في مقاصد السياسة احلكوميّة،
أن الدخ���ول في األمثلة
وبالتال���ي ل���ه وقع
خاص على مس���توى التعبئ���ة اجلماهير ّي���ة ،كما ّ
ّ
العينيّة تش���حن ذهنيّة القارئ بِطاقة تهدف إلى التجنّد ض ّد السياس���ات احلكوميّة في هذا
املجال.
بالرغم من ذلك ،يبقى اخلبر مقطو ًعا عن السياسات احلكوميّة منذ قيام الدولة حتّى القرار
احلكومي بإقامة اللجنة الوزار ّية ،فسياس���ة تغيير األسماء و َعبْ َرنَتها ليست بجديدة ،وما
ّ
إثارته���ا إالّ تأكي���د على طبعن���ة التاريخ وحتويله إلى ج���زء ال يتجزّأ م���ن املنظومة املعرفيّة
إن اقتص���ار اخلبر على
���رائيلي ،مبا في ذلك ف���ي الوعي
املهيمن���ة ف���ي الواقع اإلس
العربيّ .
ّ
ّ
الضجة املُثارة بش���أن إقرار
إن
���ي يحذف جانبًا ها ًّما من هذا املوضوع ،حيث ّ
ّ
الواق���ع احلال ّ
���أن املوضوع قيد املعاجلة ،وم���ا غيابه عن ِ
األجنْدة
إقام���ة اللجن���ة الوزار ّية تخلق انطبا ًعا ب ّ
اإلعالميّة إالّ داللة على إفقاده فاعليّته السياس ّ���ية ،الش���يء الذي ُيعتبر غير دقيق بتاتًا كما
الضج���ة التي أثيرت حول املوضوع في الع���ام  .2009من مميّزات اخلبر عد ُم وجود
ت���د ّل
ّ
أ ّي���ة اقتباس���ات من أ ّي���ة قيادات عربيّة بالرغم من ذكر اس���م ك ّل من رئي���س اللجنة ْ
القطر ّية
رامز جرايس���ي ،واملدير العا ّم لـ ِ"عدالة" احملامي حس���ن جبارين .ال ّ
أن تغييب أقوال
شك ّ
تبحر اخلبر في املضامني املتعلّقة بالسياسات احلكوميّة
هذه القيادات أفس���ح املجال أمام ّ
للتبجح من قبل قيادات مختلفة تبوح
أكثر من االنش���غال بهاجس التمثيل وإفس���اح املجال
ّ
مما تق ّدم سياسة أو إستراتيجية لتح ّدي الواقع.
بكلمات فضفاضة
ّ
تسجل موق ًفا أكثر ّ
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افتتاح اخلبر باملعلومة حول توجيه رس���الة من رئيس اللجنة ْ
القطر ّية إلى مركز "عدالة"
قيادي تقع على
ساتي
مؤس
مؤسس���ات قياد ّية مس���ؤولة
ّ
ويؤسس خلطاب ّ
ّ
يوحي بوجود ّ
ّ
مؤسسة
كاهله املسؤوليّة الكاملة ملستقبل املجتمع
الفلسطيني في الداخل .بالرغم من ذكر ّ
ّ
���ي ،ال يتط��� ّرق اخلبر إلى لغة احلقوق بش���كل مباش���ر
حقوقيّ���ة قيادي���ة ف���ي املجتم���ع العرب ّ
وواضح .فالسياس���ة احلكوميّة يعبَّر عنها كإجحاف بحقوق أساس���يّة تتنافى مع املواثيق
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املؤسس���ات العربيّة غير َمصوغ���ة مبصطلحات
واملعاه���دات الدوليّ���ة ،و ردود الفع���ل م���ن
ّ
احلكومي والتعليق على أقوال وزير املواصالت يسرائيل
إن اإلشارة إلى البيان
حقوقيّةّ .
ّ
قياس���ا باللغة احلقوقيّ���ة التي كان من املمك���ن عرضها من
كات���س تطغ���ى على لغ���ة اخلبرً ،
خالل التط ّرق إلى تعامل مركز "عدالة" مع املوضوع سواء أكان ذاك في العام  2009أمَ
في العام .2011
اخلبر اخلامس بعنوان "طـ ــالب مدرس���ة ثانو ّية يقتحم املدرس���ة االبتدائية املتج ّددة
ف���ي كف���ر ق���رع ويعت���دي عل���ى طال���ب فيه���ا" ه ـ���و م���ن صحيف���ة "بــانورام���ا" بتاريخ
( 6.5.2011امللحق  .)7يعنى هذا اخلبر بتعنيف قاصر من قبل طـ ــالب بالغ ،وينقل وقائع
احل���دث م���ن وجهة نظ���ر والد الطالب املعنّف ومدير مدرس���ته ،كما يش���مل اخلب���ر ر ّد فعل
وزارة التربية والتعليم على املوضوع .يصف اخلبر مجريات األمور التي -بحس���ب والد
الطال���ب املعنّ���ف -حدثت في حرم املدرس���ة االبتدائيّة املتج ّددة في كف���ر قرع ،حيث هاجم
ّ
مما أ ّدى إلى إصابته بجروح
الطالب البالغ من املدرسة الثانوية طالبًا في
الصف اخلامس ّ
ف���ي َم ِ
وض َع���ي الظهر والبطن ،نُقل إثرهـ ـ ـ ــا إلى املستش���فى .عدد كلم���ات اخلبر  290كلمة
���ي والعناوين الفرعيّ���ة ( 50كلمة) ،وثـ ــالث���ة متح ّدثني ،أ ّولهم
تت���وزّع بني العنوان الرئيس ّ
وال���د الطالب املعنّف ،وع���دد الكلمات املتعلّقة به هي  110كلمات ،وثانيهم مدير املدرس���ة،
وع���دد الكلمات املتعلّق���ة به هي  50كلمة ،وثالثه���م الناطق بلس���ان وزارة التربية والتعليم
وعدد الكلمات املتعلّقة به  80كلمة.
يش���مل اخلبر صورتني :واح���دة للطالب املعتدى عليه وهو يرقد في املستش���فى ،وصورة
إن
صغي���رة للوال���د ،والت���ي تضيف للغة الوصفيّة التي يس���تعملها مراس���ل الصحيف���ة .إذ ّ
إن عدم
أي ش���هادة من قبل الطال���ب املعنّف أو من قب���ل الطالب املعت���ديّ .
اخلب���ر ال يش���مل ّ
إعط���اء املج���ال للطالّب لإلدالء بش���هاداتهم عل���ى الوقائع الت���ي يعرضها اخلب���ر واالكتفاء
العربي ،حيث يغيَّب
بكلمات الرجال البالغني يعكس منظومة اجتماعيّة مألوفة في املجتمع
ّ
األطف���ال والنس���اء .هذا النمط من التغطي���ة يؤ ّكد على البنْية البطركيّ���ة للمجتمع ،وذلك من
وكأن األ ّمه���ات ال يقمن بدور
خ�ل�ال توكي���ل الرجال باملس���ؤوليّة ع ّما يحدث ف���ي املجتمع،
ّ
مس���ا ساف ًرا في هذه
س بها ًّ
بتاتًا في هذا الس���ياق .يعكس اخلبر تغييب لغة احلقوق التي ُم َّ
املس به،
احلال���ة التي يجري وصفها ،فاخلبر ال يتط ّرق إل���ى املبادئ احلقوقيّة التي يجري ّ
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أن اخلبر ال يقرن
أن وقائع اخلبر تتح ّدث عن جتاوزات حقوقيّة واضحة ،كما ّ
بالرغ���م من ّ
���ي ،وبهذا يغيب
ه���ذا احلدث املؤس���ف ب ّ
���أي أحداث عنف أخ���رى جتري ف���ي املجتمع العرب ّ
إن العن���ف أصب���ح ظاهرة واس���عة النطاق انعكس���ت ف���ي املعطيات التي
الس���ياق الع���ا ّم؛ إذ ّ
أبرزناها ساب ًقا .املثير لالنتباه هو أ ّ ّن الصحيفة نفسها وفي نفس العدد تتط ّرق إلى أحداث
أخرى تتعلّق بالعنف وبالسالمة الشخصيّة دون أن تربط ما بينها ،وهو ما كان من شأنه
تنبيه الق ّراء إلى عمق الظاهرة وخطورتها على املجتمع بشكل عا ّم .سلخ احلدث األليم عن
أحداث أخرى يح ّول التطرق إليه إلى مج ّرد حادثة عابرة.
إن تغيي���ب ش���هادات الطالّب واللغ���ة احلقوقيّة تصبح أكث���ر بروزًا ج ّراء إعط���اء ما يقارب
ّ
ّ
نص���ف كلمات اخلبر للجهات الرس���مية املتعلق���ة باحلدث ،فاملدير والناطق بلس���ان وزارة
املؤسس���ة القائمة عل���ى التربية والتعليم-
التربي���ة والتعلي���م -وإن كانا جز ًءا ال يتجزّأ من
ّ
املؤسس���ات
إن ردود فعل
يحص�ل�ان عل���ى  130كلم���ة مقابل  110كلم���ات لوالد الطال���بّ .
ّ
أن كلمات املدير
الرس���ميّة تصبح في بنْية اخلبر أكثر أه ّمـيّة من احلدث نفس���ه ،بالرغم من ّ
والناط���ق بلس���ان وزارة التربية أتت لش���جب احل���دث ،إالّ أنّها تبقى بعيدة ع���ن التع ّمق في
يوجهون األنظار إلى نقل املس���ؤوليّة
احلدث وإس���قاطاته الش���خصيّة واملجتمعيّة ،إذ إنّهم ّ
والقيمي للش���خصيّات
االجتماعي والتثقيفي
أن الدور
عن احلدث إلى الش���رطة .هذا يعني ّ
ّ
ّ
���ي لهذه
���ي والتثقيف ّ
الرس���ميّة ف���ي اخلب���ر مع���دوم ،وهذا من ش���أنه تغييب ال���دور التوجيه ّ
أن اللغ���ة التوصيفيّ���ة واجلنائيّ���ة تغيّ���ب اجلوان���ب احلقوقيّ���ة
الش���خصيّات ،ع�ل�اوة عل���ى ّ
واإلنسانيّة في احلدث.
أن أس���لوب التغطية املتّبع ألحداث متعلّقة بحقوق اإلنس���ان متش���ابه إلى
يؤ ّك���د هذا اخلبر ّ
بغض النظر عن سياق اخلبر ومضمونه ،فليس ث ّمة اختالف –كما يتّضح -بني
حد كبيرّ ،
االجتماعي.
السياسي أو
تغطية أخبار في السياق
ّ
ّ
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استنتاجات
ˆ إذا كان م���دى تدعي���م خطاب حقوق اإلنس���ان هو مقياس مدى الت���زام الصحافة العربيّة
فإن
اخلاص���ة مبصال���ح املجتم���ع
���ي العا ّمّ ،
ّ
العربي كما تطرح نفس���ها في خطابها الصحاف ّ
ّ
الصح���ف التي ُش���ملت ف���ي عيّنة البح���ث ال حتظى بعالمة عالي���ة في هذا املج���ال .فبالرغم
م���ن أنّه هناك ج��� ًّوا عا ًّما حاضنًا حلقوق اإلنس���ان في أغلبيّة األخبار التي ش���ملتها العيّنة،
ف���ي نف���س الوقت ليس ث ّم���ة تأكيدات مباش���رة أو مواقف فاعلة أو مب���ادرات بنّاءة من قبل
الصح���ف لتحويل هذا اجل ّو إلى فلس���فة عا ّمة حلقوق اإلنس���ان ت���ؤ ّدي إلى تثقيف جمهور
توجه الدفاع
هدفها وإلى ترسيخ وعي
للمس بحقوق إنسان أساسيّة وتشجيعه على دعم ّ
ّ
ع���ن ه���ذه احلقوق وحتويلها إلى بوصلة عقائد ّية وس���لوكيّة في املجتم���ع .كذلك ليس لدى
الصحف سياس���ات تبتغ���ي تثقيف جمهور الق��� ّراء بثقافة حقوق اإلنس���ان من خالل ربط
األح���داث التي ترتبط بحقوق اإلنس���ان ،وجتري تغطيته���ا بالقيم واملبادئ املنصوصة في
اإلعالنات واملواثيق واملعاهدات الدوليّة بهذا الشأن.
أن الصحف ترى مبج ّرد ذكر مضامني
أساسي
ˆ ث ّمة استنتاج
إضافي في هذا البحث هو ّ
ّ
ّ
تتعلّ���ق بحقوق اإلنس���ان إش���ارة إلى دعمه���ا لهذه احلق���وق ،دون توضيح موقفها بش���كل
فاع���ل .ويجري اش���تقاق هذا االس���تنتاج م���ن مج ّرد عدم وج���ود أخبار تُذك���ر فيها قضايا
تتعلّ���ق بحق���وق اإلنس���ان ويعت���رض عليها كاتب���و اخلبر .يد ّل هذا االس���تنتاج عل���ى اكتفاء
أن القارئ يعي
الصح���ف ب���دور غير فاعل في تعميق ثقافة حقوق اإلنس���ان ،واالفت���راض ّ
العالقة بني مضمون اخلبر واحلقّ الذي يجري املساس به.
أن هنالك تباينًا ب�ي�ن التأكيد على احلق���وق اجلماعيّة ومدى
ˆ يتب�ّي�نّ م���ن معطي���ات البح���ث ّ
التأكي���د على احلق���وق الفرد ّية املتعلّقة بالبنْية االجتماعيّة وبالع���ادات والتقاليد املجتمعيّة.
إن ثقافة حقوق اإلنس���ان الفرد ّية غير مطروحة بزخم ٍ
إن األخبار
كاف .على سبيل املثالّ ،
ّ
���س بحق���وق أف���راد مثل ما في ح���االت تعنيف أش���خاص ال ُتط���رح من منظور
املتعلّق���ة بامل ّ
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اجتماعي.
جنائي أو
خطاب حقوق اإلنسان ،وإنمّ ا هنالك اكتفاء بطرحها من منظور
ّ
ّ

أن موضوع العنف يبرز كسياق وكموضوع بحث في ِ
األجنْدة
يتبي من معطيات البحث ّ
ˆ نّ
ميس
اإلعالميّ���ة ،وذلك
ً
���ي ،والذي ّ
انعكاس���ا لظاهرة العنف املستش���ري في املجتمع العرب ّ
بحقوق أساس���يّة ملجموع���ات اجتماعيّة واضحة تظهرها املعطيات وعلى رأس���ها النس���اء.
بالرغ���م م���ن ذلك ،ال تأكيد واض���ح على العالقة بني العنف واحلق���وق ،وال يجري توضيح
العالقة بني احلاالت العينيّة التي تطرحها األخبار وبني منظومة ومبادئ حقوق اإلنسان.

ˆ بالرغم من وجـ ـ ـ ــود مجموعات مح ـ ـ ـ ّددة يجري التط ّرق إليها في سياق حقوق اإلنسان
كالنس���اء واألس���رى وضحايا هدم البيوت معظم األخـ ــبار التي ترتبط مبضامني تتعلّقبحقوق اإلنس���ان ال حت ّدد مجموعة اجتماعيّة واضح���ة ،وإنمّ ا تتح ّدث عن ظواهر حقوقيّة
اجلمعي الذي
االجتماعي
أن اإلطـ ـ ـ ـ ـ���ار
مجتمعيّ���ة عا ّم���ة .ه ـ ـ ــذا النمط م���ن التغطية ي ـ ـ ــؤ ّكد ّ
ّ
ّ
يوحي بوجود مجموعة اجــتماعيّة تـ ــدعى األق ـ ـ ـلّـيّة الفلس���طينيّة في ال ـ ـ ــداخل هو الغالب،
خاصة بهذه املجموع���ة االجتماعيّة من جهة ،ولكنّه
وه ـ ـ ـ���ذا من ش���أنه بناء مخيّلة جماعيّة
ّ
يبق���ي مـ ــوض���وع احلقوق عا ًّما وش���امالً وفيه م���ن الضبابيّة ما يخفّف م���ن وزن اخلطاب
احلقوقي .ال ّ
أن التأكيد على ُهو ّية مجموعة معيّنة تظهر الوعي القائل بأنّه في املسائل
شك ّ
ّ
احلقوقيّ���ة م���ن غير املُج���دي احلديث ع���ن مجموع���ة ُهالميّة عا ّم���ة ،وبأنّه من املستحس���ن
اإلش���ارة إلى ح ـ ـق ـ ــوق مجموعة مح ّددة تتح��� ّول إلى فاعلة أو إلى مفعول به واضح ميكن
اإلشارة إليه.
أن ّ
مؤش���رات البروز الك ّمـيّة والشكليّة ال تشير إلى اهتمام
ˆ ُيس���تنتج من معطيات البحث ّ
وأن
موجهة في هذا الش���أنّ ،
مما يعني أنّه ال سياس���ة ّ
خ ّ
���اص مبضامني حقوق اإلنس���انّ ،
كأي موضوع آخر في ِ
األجنْدة اإلخبار ّية.
موضوع احلقوق يجري التعبير عنه ّ

أن ِ
األجنْدة اإلع ـ ـ ــالميّة املتعلّقة بحق ــوق اإلنس���ان
ˆ ُيس���تنتج من مـ ـ ــعطيات البحث كذلك ّ
تشجع على استذكار
تخلو من ذاك ـ ـ ــرة تـ ـ ــاريخيّة تتعلّق باحلـ ـ ـ ـق ــوق وكان من املمكن أن
ّ
الق ّراء بأحداث أو ب ـ ــأش���خاص ترتبط مبوضوع اخلب���ر وبعــالقـ ـ ــة هذا املوضوع بحقوق
إنسان مح ّددة.
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االجتماعي ،يش��� ّكالن
واحلقّ في األمن واألمان ،اللذين يرتبطان على مس���توى املضمون
ّ
ً
إن احلقّ في
احلقّني األبرز
���ي ،حيث ّ
ارتباطا بس���ياق العنف املستش���ري في املجتمع العرب ّ
ح ّر ّي���ة التعبي���ر عن الرأي واحلقّ في املس���اواة واحلقّ في املس���كن هما م���ن احلقوق األكثر
اإلسرائيلي الذي يؤ ّكد بشكل واضح على نوايا املس
السياسي
بروزًا واملرتبطة بالسياق
ّ
ّ
املبرمج واملمنهج باحلقوق األساسيّة لألقلّـيّة العربيّة في الداخل.
ˆ معطيات البحث تدل على أن أغلبيّة األخبار التي تتطرق حلقوق اإلنسان تتح ّدث عن حقّ
واحد فقط ،دون توضيح عالقة هذا احلقّ مبنظومة شاملة حلقوق اإلنسان.
ˆ يتب�ي�ن م���ن معطيات البحث بأنه من غير املؤ ّكد أن الصحافيّني ضليعني بقضايا وخطاب
ومب���ادئ حقوق اإلنس���ان وإن كانوا كذلك فهم يتغاضون عنه���ا وبالتالي ال يأخذون َد ْو ًرا
في إظهارها عند تغطية مواضيعهم املختلفة.
ˆ يستنتج من معطيات البحث كذلك أن عوامل التأثير على الصحافة من أجل إبراز خطاب
حقوق اإلنس���ان ليس���ت قوية ،وميك���ن القول بأن مؤسس���ات حقوق االنس���ان الفاعلة في
املجتمع العربي ال تعمل حس���ب اس���تراتيجية اعالمية واضحة تنجح في اختراق اخلطاب
االعالمي والتاكيد على ابراز خطاب ومصطلحات حقوق االنسان ،كما يتبني من املعطيات
ف���ان كم االخبار الناجتة عن مؤسس���ات حقوق االنس���ان لم تتجاوز ال���ـ  %3وكم االخبار
الناجتة عن مؤسس���ات أهلية ومؤسس���ات حقوق االنس���ان س���وية لم تتج���اوز الـ .%16
عن���د املقارنة مع مصادر رس���مية والتي وصلت الى نس���بة  %25تقريب���ا فانه من املمكن
االجم���ال بالق���ول ان االع�ل�ام متأثر اكث���ر من املصادر الرس���مية وبأن مؤسس���ات حقوق
االنس���ان لم تفلح في اختراق االعالم وخلق توازن من شأنه أن يجذر مصطلحات حقوق
االنس���ان ف���ي اخلط���اب االعالم���ي .وبالرغم من انن���ا ال نس���تطيع القاء كل املس���ؤولية عن
هامش���ية خط���اب حقوق االنس���ان على كاه���ل املؤسس���ات ،اال اننا نرى ب���أن هنالك حاجة
الى لفت انتباه هذه املؤسس���ات الى اهمية تطوير اس���تراتيجية اعالمية من شأنها أن تغير
الوضع القائم وتؤكد على مركزية حقوق االنس���ان ف���ي اخلطاب االعالمي ،وبالتالي على
الوعي العام.
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توصيات
 -1ا ّتب���اع سياس���ة حترير ّي���ة تتع ّمد إب���راز قضايا حقوق اإلنس���ان من أج���ل تطوير ثقافة
حقوق إنسان.
 -2تأطير مباشر وملتزم ملبادئ حقوق اإلنسان في التغطية اإلخبار ّية.
 -3ربط قضايا حقوق اإلنس���ان باملواثيق واملعاهدات واألعراف واملبادئ الدوليّة حلقوق
اإلنسان.
باملس بحقوق اإلنسان وبني اإلستراتيجيات املتاحة
 -4الربط بني أحداث إخبار ّية متعلّقة
ّ
مواجه���ة األمس بحقوق
للدف���اع ع���ن هذه احلقوق .نعن���ي بهذا توفير آليّات للق��� ّراء لكيفيّة
َ
اإلنسان.
متس بحقوق اإلنس���ان من أجل التأكيد على
 -5توفير روابط تاريخيّة بني األحداث التي ّ
وقعها ومكانتها في الوعي العا ّم.
وبخاصة
 -6املب���ادرة إلى إجراء حتقيق���ات صحافيّة وإخبار ّية لقضايا حقوق اإلنس���ان،
ّ
تلك التي تتعلّق مبجموعات اجتماعيّة مه َّمشة.
 -7هنال���ك حاجة إل���ى دورات تدريب للصحافيّني في قضايا حقوق اإلنس���ان تو ِّفر آليّات
معرفيّة وتع ِّمق االلتزا َم بخطاب احلقوق ومر ّكباته املختلفة.
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ملحق 1

قائمة مواضيع األخبار
(باالعتماد على مرشد الترميز العاملي )GMMP

السياسات واحلكومة

 .1املرأة من حيث السلطة السياسية وصنع القرارات) محلية وإقليمية وقومية).
 .2املرشحات من النساء في االنتخابات) محلية وإقليمية وقومية).
 .3السالم واملفاوضات واملعاهدات (محلية وإقليمية وقومية).
 .4سياسات داخلية أخرى واحلكومة) محلية وإقليمية وقومية) واالنتخابات والعملية
السياسية.
 .5التجارة الدولية واألنظمة املالية ،منظمة التجارة العاملية وصندوق النقد الدولي
والبنك الدولي.
 .6سياسات خارجية /دولية ،العالقات مع دول أخرى ،املفاوضات واملعاهدات ،األمم
املتحدة  /حفظ السالم.
 .7الدفاع القومي ،اإلنفاق العسكري ،والتدريب العسكري واألمن الداخلي.
 .8قصص أخرى في السياسة (مع حتديدها في املالحظات).

االقتصاد

 .9السياسات واالستراتيجيات والوحدات االقتصادية) محلية وإقليمية وقومية).
 .10املؤشرات االقتصادية واإلحصائيات والبورصات.
 .11األزمة االقتصادية ومحاوالت الدولة ملساعدة الشركات وعمليات استحواذ
ودمج الشركات.
 .12الفقر واإلسكان والضمان االجتماعي واملساعدات.
 .13مشاركة املرأة في املسيرة االقتصادية (العمل غير الرسمي والتوظيف املدفوع
والبطالة والعمالة غير مدفوعة األجر).
 .14أمور أخرى ذات صلة بالعمالة (االضطرابات والنقابات).
 .15االقتصاد الريفي والزراعة والفالحة وحقوق األراضي.
 .16املسائل اخلاصة باملستهلك :حماية املستهلك واالحتيال.
 .17النقل واملرور والطرق.

79

أمـل جـ ّمـال  ǀسماح بصول

 .18قصص أخرى في االقتصاد (مع حتديدهافي املالحظات).

العلوم والصحة

 .19العلوم ،التكنولوجيا ،البحوث والتمويل واالكتشافات والتطورات.
 .20الطب ،الصحة (الصحة العامة ،السالمة ،اإلعاقة ،البحث الطبي ،التمويل.
 .21فيروس نقص املناعة املكتسب واإليدز.
 .22أوبئة وفيروسات أخرى والعدوى واالنفلونزا والسارس وجنون البقر.
 .23وسائل تنظيم احلمل واخلصوبة والعقم واإلجهاض.
 .24البيئة والطبيعة والتلوث واالحتباس احلراري العاملي والسياحة.
 .25قصص أخرى في العلوم (مع حتديدها في املالحظات).

الشؤون االجتماعية والقانونية

 .26شؤون التنمية واالستدامة وتطور املجتمع.
 .27التعليم ورعاية الطفل واحلضانة واجلامعة ومحو األمية.
 .28العالقات األسرية والصراع ما بني األجيال واألهل.
 .29حقوق اإلنسان ،حقوق املرأة ،وحقوق األطفال وحقوق املثليني والسحاقيات
وحقوق األقليات.
 .30الدين ،الثقافة ،والتقاليد والتراث والصراعات والتعاليم واالحتفاالت
واملمارسات.
 .31الهجرة ،الالجئني ،طالبو اللجوء والصراع العرقي والعنصرية ورهاب األجانب.
 .32حركة املرأة ،النشاط واملظاهرات ،الدفاع عن املساواة بني اجلنسني.
 .33تغيير إطار العالقات بني اجلنسني ،دور املرأة وعالقتها بالرجل داخل وخارج
املنزل.
 .34قانون األسرة وتشريعات األسرة وقانون امللكية والوراثة.
 .35النظام القانوني ،النظام القضائي والتشريعات.
 .36قصص أخرى في الشئون االجتماعية أو القانونية (مع حتديدها في املالحظات).

اجلرمية والعنف
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 .37اجلرائم غير العنيفة (الرشوة والسرقة واملخدرات والفساد /ويشمل الفساد
السياسي  /وسوء استخدام السلطة).
 .38اجلرائم العنيفة ،القتل واالختطاف واالعتداء والعنف املتعلق باملخدرات.
 .39العنف بني اجلنسني ،قتل النساء ،التحرش ،االغتصاب واالجتار ،ختان اإلناث.
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 .40اإلساءة لألطفال ،العنف اجلنسي ضد الطفل ،االجتار في األطفال ،اإلهمال.
 .41احلروب واحلروب املدنية واإلرهاب وعنف الدولة.
 .42أعمال الشغب واملظاهرات واإلخالل باألمن العام.
 .43الكوارث واحلوادث واملجاعات والزالزل والفيضانات واإلعصار وحطام
الطائرات وتصادم السيارات.
 .44قضايا أخرى خاصة باجلرمية والعنف (مع حتديدها في املالحظات).

األخبار اخلاصة باملشاهير والفنون واإلعالم والرياضة

 .45أخبار املشاهير واملواليد وحاالت الزواج والوفاة وسجالت الوفاة واملشاهير
وامللكية.
 .46الفنون والترفيه وأوقات الفراغ والسينما واملسرح والكتب والرقص.
 .47اإلعالم مبا في ذلك االنترنت ومتثيل املرأة والرجل في اإلعالم.
 .48مسابقات اجلمال والعارضات واملوضة واجلراحات التجميلية.
 .49الرياضات واألحداث واالحتفاليات والالعبني واملنشآت الرياضية والتدريب
والتمويل.
 .50أخبار أخرى خاصة باملشاهير والفنون واإلعالم (مع حتديدها في املالحظات).

البنات

 .51أخبار حول البنات مبا في ذلك املواقف الثقافية واملمارسات والتعليم والصحة
واالستغالل االقتصادي والعنف (فقط عندما يكون التركيز على البنت الطفلة).
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ملحق 2

قائمة حقوق اإلنسان

(مرشد ترميز – باالعتماد على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان)
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1 .1احلق في الكرامة /الشرف /الصيت.
2 .2احلق في احلياة.
3 .3احلق في االسم  /الكنية.
4 .4احلق في اجلنسية /القومية.
5 .5احل���ق ف���ي اخلدم���ات السياس���ية/
اخلدمات اجلماهيرية.
6 .6احلق في حرية النشر.
7 .7احلق في امللكية.
8 .8احل���ق في الدي���ن /العبادة /ممارس���ة
الشعائر الدينية.
9 .9احلق في اللغة /احلديث /التعبير.
1010احلق في احلركة /التنقل.
1111احلق في املساواة.
1212احلق في ال���رأي السياس���ي /االنتماء
السياسي.
1313احلق في التعبير عن الرأي.
1414احلق في املسكن.
1515احلق في امللبس.
1616احلق في الترشح لالنتخابات (احمللية
والبرملانية).
1717احلق في املعرفة.
1818احلق في الراحة.
1919احلق في االنتخاب.
2020الضمير.
2121آخر.

2222احلق في التعويضات.
2323احلق في احترام العقود.
2424احل���ق في س���يادة القان���ون واحملاكمة
العادل���ة /الدفاع أمام القانون /املثول
أمام احملكمة.
2525احلق في إمكانية إثبات البراءة.
2626احلق في املناصرة القانونية.
2727احلق في املساواة أمام القانون.
2828احلق في اخلصوصية.
2929احلق في البراءة.
3030احلق ف���ي األمن الش���خصي /التوجه
للقضاء /عدم التعرض للتعذيب.
3131آخر.
3232احلق في الكتابة /النشر.
3333احلق في الدراسة /التعليم.
3434احلق في تكوين أسرة.
3535احلق في احلصول على الغذاء.
3636احل���ق ف���ي احلص���ول عل���ى الع�ل�اج/
الدواء.
3737احلق في العمل /التشغيل.
3838احلق في ظروف عمل إنسانية.
3939احل���ق في إقامة احتاد عمالي /نقابات
عمالية /التنظيم النقابي.
4040احلق في الرضا في الزواج والطالق.
4141احلق في العدل االجتماعي.
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4242احلق في العيش باحترام.
4343احلق في اختيار نوع العمل.
4444آخر.
4545احلق في الهوية اجلماعية.
4646احلق في احلفاظ على أسلوب حياة.
4747احلق في الثقافة االجتماعية.
4848احلق في اللجوء.
4949احلق في تقرير املصير.
5050احلق ف���ي املوارد الطبيعي���ة /الثروات
الطبيعية.
5151احلق في عدم التهجير.
5252آخر.
5353احلق في احلياة( .الطفل)
5454احل���ق ف���ي االس���م /الكنية(.حق���وق
الطفل)
5555احلق ف���ي العيش مع األه���ل /العائلة.
(حقوق الطفل)
5656احلق في الفكر /الدين والضمير.
5757احلق في التعبير عن الرأي.
5858احلق ف���ي املعرف���ة والتفكي���ر( .حقوق
الطفل)
5959حق الطفل ف���ي احلصول على وصاية
والديه( .حقوق الطفل)
6060احلق في الس�ل�امة من العنف النفسي
أو اجلسدي( .حقوق الطفل)
6161احل���ق ف���ي العناي���ة /الرعاية م���ن قبل
الدولة( .حقوق الطفل)
6262ح���ق الطف���ل املع���اق التمت���ع باحلي���اة.
(حقوق الطفل)
6363احلق ف���ي تلق���ي اخلدم���ات الصحية/

جودة احلياة( .حقوق الطفل).
6464احل���ق بالس�ل�ام والتمت���ع باحلي���اة.
(حقوق الطفل)
6565احلق ف���ي التعليم والدراس���ة( .حقوق
الطفل)
6666احلق في اللعب وقض���اء وقت الفراغ.
(حقوق الطفل)
6767احل���ق في ع���دم االس���تغالل /العمالة.
(حقوق الطفل)
6868احلق في احلماية من مخاطر السموم.
(حقوق الطفل)
6969احل���ق في عدم االس���تغالل اجلنس���ي.
(حقوق الطفل)
7070احلق ف���ي احلماية من خط���ر التعرض
للعن���ف /جت���ارة األطف���ال( .حق���وق
الطفل)
7171احل���ق ف���ي احلماي���ة م���ن الس���جن/
العقاب /التعذيب( .حقوق الطفل)
7272احلق في احلماية من مخاطر املشاركة
في احلروب( .حقوق الطفل)
7373احلق في السالمة الشخصية.
7474احلق في األمن واألمان.
7575احلق في احلرية منع العبودية.
7676احلق في عدم املس بالكرامة والسمعة
(حقوق الطفل)
(7777و )78احل���ق في تلقي معاملة خاصة
ف���ي احملاك���م ودور القض���اء( .حق���وق
الطفل)
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