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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.

 "متى استعبدمت الناس وقد 
ولدتهم أّمهاتهم أحراًرا"

عمر بن اخلطاب
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ملّخص تنفيذّي

يقـــّدم هـــذا البحث املعطيـــات األساســـيّة لكيفيّة تعامـــل الصحافـــة العربيّة األســـبوعيّة مع 
قضايـــا حقوق اإلنســـان متســـائالً عـــن نوعيّة احلقوق التـــي ُتطرح في اخلطـــاب اإلعالمّي 
وماهيّـــة ارتباطها بالســـياَقينْ االجتماعـــّي والسياســـّي اللذين يحيطان بهـــا. التركيز على 
قضايـــا حقوق اإلنســـان ينبع من مركزّية خطـــاب احلقوق وأهّمـيّته بعاّمة، وال ســـيّما عند 
احلديـــث عن حقـــوق األقلّـيّات األصالنيّة مثلما هو احلال عند احلديـــث عن األقلّـيّة العربيّة 
الفلسطينيّة في إسرائيل، التي تعاني من سياسات متّس مبكانتها وبحقوقها في املجاالت 

احلياتيّة املختلفة. 

هدف هذا البحث هو فحص وحتليل وفهم خصائص تغطية حقوق اإلنســـان في عيّنة من 
الصحـــف األكثـــر انتشـــاًرا لدى األقلّـيّـــة العربيّة. في مقـــدور هذا البحـــث أن يتيح الفرصة 
لفهـــم ماهيّة اخلطـــاب احلقوقّي من حيث نوعيّة احلقوق التي يجـــري التأكيد عليها ومدى 
إبرازهـــا فـــي األِجننْدة اإلعالميّة، وكيفيّـــة قولبتها، ومدى االرتباط بينهـــا هي ولغة حقوق 
اإلنســـان. كذلك في مقدور هذا البحث أن يفســـح املجال للوقوف عنـــد العالقة بي التأكيد 
علـــى احلقـــوق اجلماعيّة لألقلّـيّة العربيّة جتاه الدولة، مـــن جهة، ومدى التطّرق إلى حقوق 
اإلنسان داخل مجتمع األقلّـيّة نفسه، من جهة أخرى. ومبا أّنه من املمكن أن يجري الفصل 
بي هذين املســـتويي، فشـــكل التناســـب بينهما ميكن أن يعطـــي إمكانيّة فهـــم أعمق ملاهيّة 
اخلطـــاب اإلعالمّي ومـــدى اهتمامه بحقوق مجموعات وأفراد داخـــل املجتمع، خاّصة تلك 
التـــي ُتهضـــم حقوقها؛ ليس من قبـــل الدولة فقط وإمنا من قبل مجموعـــات أو أفراد داخل 
املجتمع نفســـه. بعبارة أخرى، يحاول البحث فحص مدى التزام وســـائل اإلعالم العربيّة 
بخطاب حقوق اإلنســـان، وذلك ليس بالنظر إلى كّم التغطية فحســـب، وإمّنا كذلك نوعيّتها 
ومدى اســـتعداد وســـائل اإلعالم لتحّدي الواقـــع الصعب وإبراز التوّجهـــات الالزمة على 
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املجتمع من أجل تدعيم منظومة احلقوق اجلمعيّة والفردّية. 

من معطيات البحث، يتبي أّنه بالرغم من وجود جّو عاّم داعم حلقوق اإلنســـان في أغلبيّة 
األخبار في الصحف التي شملتها العيّنة، في الوقت نفسه ليست ثّمة تأكيدات مباشرة أو 

مواقف فاعلة للصحف حتّول هذا اجلّو إلى فلسفة عاّمة حلقوق اإلنسان.

ترمـــي إلـــى تثقيـــف جمهـــور القـــّراء بثقافـــة حقـــوق اإلنســـان من خـــالل ربطهـــا باملواثيق 
واملعاهدات الدوليّة املتعلّقة بهذا الشأن. تستكفي الصحف مبجّرد رصد ظواهر اجتماعيّة 
يجـــري فيها املّس بحقوق أشـــخاص أو مجموعات، وذلك من خالل خطـــاب وصفّي ُتذنَْكر 
فيه مضامي تتعلّق بحقوق اإلنسان دون اإلشارة إلى العالقة املبدئيّة بي احلدث وخطاب 
احلقـــوق، ودون اّتخـــاذ موقف داعـــم للحقوق التي يجري املّس بها بصورة مباشـــرة. هذا 
النمـــط مـــن التغطيـــة والرصد صحيـــح في أغلـــب األحيان، وهـــو النمط املهيمـــن حتّى عند 
احلديـــث عن املـــّس بحقوق األقلّـيّة العربيّة على نحٍو فاضح من قبل الدولة ومؤّسســـاتها. 
مـــن معطيات البحث كذلـــك، يتبّي أّن موضوع العنف يبرز كســـياق وكموضوع بحث في 
األِجننْدة اإلعالميّة، وذلك انعكاًســـا لظاهرة العنف املستشـــري في املجتمع العربّي والذي 
ميـــّس بحقوق أساســـيّة ملجموعـــات اجتماعيّة واضحـــة تظهرها املعطيات -وعلى رأســـها 
النســـاء-. بالرغـــم من وجـــود مجموعات محـــّددة يجري التطـــّرق إليها في ســـياق حقوق 
اإلنســـان مثل النســـاء، واألســـرى وضحايا هدم البيوت، إالّ أّن معظم األخبار التي ترتبط 
مبضامـــي تتعلّـــق بحقـــوق اإلنســـان ال حتـــّدد مجموعـــة اجتماعيّـــة واضحة، بـــل تتحّدث 
عـــن ظواهـــر حقوقيّة مجتمعيّة عاّمـــة. هذا النمط مـــن التغطية يؤّكد أّن اإلطـــار االجتماعّي 
اجلمعـــّي، الذي يوحي بوجود مجموعـــة اجتماعيّة ُتدعى األقلّـيّة الفلســـطينيّة في الداخل، 
هـــو الغالب، وذاك من شـــأنه بنـــاء مخيّلة جماعيّة خاّصـــة بهذه املجموعـــة االجتماعيّة من 
ا وشـــامالً وفيـــه نوع مـــن الضبابيّـــة، وهو ما  جهـــة، ولكنّـــه يبقـــي موضوع احلقـــوق عاّمً
يخّفـــف من وزن اخلطـــاب احلقوقّي ويوحي بالتقبّـــل واالكتفاء باإلشـــارة إلى املوضوع. 
ُيستنتج من معطيات البحث أيًضا أّن األِجننْدة اإلعالميّة املتعلّقة بحقوق اإلنسان تخلو من 
ذاكرة تاريخيّة تتعلّق باحلقوق وكان من املمكن أن تشـــّجع على اســـتذكار القّراء ألحداث 
أو أشـــخاص ذوي ارتبـــاط مبوضـــوع اخلبر، ولعالقـــة هذا املوضوع بحقـــوق محّددة من 
حقوق اإلنسان. انعدام الربط بي أحداث مشابهة حتدث في فترات مختلفة، وعدم ربطها 
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مع منط من السياســـات أو الســـلوكيّات املجحفة باحلقوق األساسيّة يساعد بصورة غير 
مباشـــرة على تقويض منظومة احلقـــوق كاإلطار األخالقّي الذي يحيـــط باملوضوع الذي 

يجري التطّرق إليه في األخبار.

ُيســـتنتج مـــن معطيات البحـــث كذلك أّن مؤّشـــرات البروز الكّميّة والشـــكليّة ال تشـــير إلى 
اهتمام خاّص مبضامي حقوق اإلنسان، وهو ما يعني أّنه ال سياسة موّجهة بهذا الشأن، 
وأّن التعبير عن موضوع احلقوق يجري كأّي موضوع آخر في األِجننْدة اإلخبارّية. ُتظهر 
معطيـــات البحث أّن احلقـــوق األكثر بروًزا فـــي األِجننْدة اإلعالميّة تتعلّق بالســـياق احمللّـّي 
رّي لألقلّـيّة العربيّة، وأّن احلّق في الســـالمة الشـــخصيّة واحلـــّق في األمن واألمان  والقطنْ
)املترابطي على مســـتوى املضمون االجتماعّي( يشـــّكالن احلقَّينْ األبرز ارتباًطا بســـياق 
العنـــف املستشـــري في املجتمـــع العربّي، بينما احلّق فـــي حّرّية التعبير عـــن الرأي واحلّق 
في  املســـاواة واحلّق في املســـكن هي احلقوق األكثر بروًزا واملرتبطة بالســـياق السياسّي 
اإلســـرائيلّي الـــذي يؤّكـــد على نحـــٍو واضح على نوايـــا املـــّس املبرَمج واملمنَهـــج باحلقوق 
األساســـيّة للمجتمـــع العربـــّي في الداخـــل. ثّمة تباين بـــي التأكيد على احلقـــوق اجلماعيّة 
املتعلّقـــة بالعالقات بي األقلّـيّة العربيّة الفلســـطينيّة والدولة، من جهة، ومدى التأكيد على 
احلقـــوق الفردّيـــة املتعلّقـــة بالبننْيـــة االجتماعيّـــة وبالعـــادات والتقاليد املجتمعيّـــة، من جهة 
أخرى. بعبارة أخرى، ليس ثّمة تأكيد دائم من قبل الصحافيّي على خطورة املّس بحقوق 
ه يتجلّى أكثر بـــروًزا، وبالرغم  اإلنســـان داخـــل األقلّـيّة العربيّة نفســـها، بينما هنالـــك توجُّ
مـــن أّنه غير ممنهـــج يتمثّل بالتأكيد علـــى احلقوق املَنوطـــة باملكانة السياســـيّة والقانونيّة 
لألقلّـيّة العربيّة الفلسطينيّة في الدولة. قصارى القول، ميكن التعميم بالقول إّنه قد ُيلمس 
ا إيجابيًّا جتاه حقوق اإلنســـان ومعترًضا على املّس  ا عاّمً ـــه عــاّم ُمفاُده أّن هنالـــك جّوً توجُّ
باحلقوق، وال ســـيّما حي يتعلّق املوضوع بحقوق األقلّـيّة الفلســـطينيّة في الداخل، ولكن 
ال يجري التأكيد على احلقوق تأكيًدا مباشـــًرا ومتعّمًدا، وال يجري ربط موضوع األخبار 
بلغة حقوق اإلنســـان بشـــكل عـــاّم، وال يجري البناء لثقافة حقـــوق واضحة ترتبط بعالقة 
األقلّـيّة الفلســـطينيّة بالدولة وبالظواهر التي متّس بحقوق اإلنســـان داخل األقلّـيّة العربيّة 

نفسها.
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مقّدمة

َل األساســـيَّ للحيّز العاّم العربّي في إسرائيل، إذ َعبنَْره  َيعتبر اإلعالم العربّي نفســـه املشكِّ
يجـــري الســـجال والنقاشـــات وإبداء املواقـــف املختلفـــة املتعلّقة بـــكّل ما ُيعنى بـــه املجتمع 
العربّي. هذا التوّجه يتجلّى مبحاوالت وسائل اإلعالم املختلفة للتحّدث في أغلب األحيان 
باســـم املجتمع، وبخاّصة حي يتعلّق املوضوع بالعالقات مع الدولة ومؤّسســـاتها.  ترى 
ــر عن حتّمل هذه  وســـائل اإلعـــالم العربيّة أّنها مســـؤولة عن الصالـــح العاّم العربّي، وُيعبَـّ
املســـؤوليّة مـــن خالل خطابها املبنّي على املســـؤوليّة االجتماعيّة. ويبـــرز هذا اخلطاب من 
خـــالل مقـــاالت الرأي واالفتتاحيّات التي يكتبها محّررو الصحـــف، أو يتفّوه بها القائمون 
على البرامج اإلخبارّية في وســـائل اإلعـــالم اإللكترونيّة. يتعلّق هذا املوقف مبصالح هذه 
املؤّسســـات اإلعالميّـــة التي تريـــد أن يكون لها رواج في املجتمع وتخلق اإلحســـاس بأّنها 
م املجتمع لكونه مجتمع  منتمية إليه. إضافة إلى ذلك، تتحّدث وسائل اإلعالم العربيّة باسنْ
أقلّـيّة يواجه سياســـات متييز وتضييق وإهمال تواجهها وسائل اإلعالم نفسها وبأشكال 

م املجتمع العربّي ككّل. متشابهة، وبالتالي تعبّر عن وضعها عندما تتحّدث باسنْ

يقـــع موقف املســـؤوليّة االجتماعيّـــة لإلعالم العربّي ضمـــن نظرّيات اإلعـــالم االجتماعيّة 
: إعالم مســـتقّل وحّر إلى مدى واسع، وإعالم تابع يخضع للسلطة  التي متيّز بي إعالَمينْ
السياســـيّة واألمنيّـــة في الدولـــة أو إلعالم حزبّي، ويشـــّكل بوًقا للمواقـــف احلزبيّة فقط. 
ويأتـــي املوقـــف النظرّي املتحّدث عن املســـؤوليّة االجتماعيّة كموقف َبينْنـــّي، مّدعيًا أّنه من 
واجـــب اإلعالم –بوصفه مؤّسســـة اجتماعيّة مركزّية- أن يدافـــع عن حقوق املجتمع وأن 
يقـــوم بـــدور فاعل في الدفاع عـــن قيمه ومصاحله. ويأتـــي هذا املوقف بنـــاًء على فرضيّة 
ُمفاُدها أّن القوى الفاعلة في اإلعالم ُتشكِّل جزًءا ال يتجّزأ من املجتمع واملتأّثر من حيثيّاته 
الطبقيّة والسياسيّة واالجتماعيّة. فالصحافيّون واملالكون ينتمون إلى مجتمعهم، وعملهم 



10

أمـل جـّمـال  ǀ  سماح بصول

الصحافّي متأّثر جّدًا بهذا االنتماء. 

ــَد أّن موقًفـــا حتليليًّـــا كهـــذا يتحّدى الواقـــع املتمثّل في أّن وســـائل اإلعـــالم واإلعالميّي  َبينـْ
واملالكي هم أصحاب توّجهات أيديولوجيّة خاّصة، وأّن لهم مصالح، وأّن سلوكهم املهنّي 
نفعـــّي -في أغلب األحيان-. فكيف من املمكـــن أن نوّفق بي اخلطاب اإلعالمّي العاّم الذي 
يتحّدث عـــن كونه ميثّل اجلمهور ومصاحله، من جهة، واملصالح املاّدّية واملواقف القيميّة 
للقائمـــي على وســـائل اإلعالم، من جهة أخرى؟ كيف من املمكـــن أن نعلّل اخلطاب الغالب 
فـــي اإلعـــالم، املبنّي على متثيـــل املصلحة العاّمة والذي يشـــّرع الصفـــة التمثيليّة للقائمي 
على وســـائل اإلعالم، من جهة، واملنفعة الشـــخصيّة واملؤّسســـاتيّة، من جهة أخرى؟ هذا 
االلتباس يوِجب حتليالً يوّفر جواًبا واضًحا على مدى متاشي هذين املوقفي مًعا، ويقّدم 
دالئـــل حول حقيقة ومدى التزام املؤّسســـات اإلعالميّة باملواقـــف التمثيليّة للصالح العاّم 

املجتمعّي واحلقوق األساسيّة للمجتمع الذي ينتمون إليه. 

يأتـــي هـــذا البحث للوقـــوف عنـــد خصائص هـــذه العالقة متســـائالً: كيف ميكـــن للخطاب 
اإلعالمـــّي مماهـــاة املصلحة العاّمة مع املصالـــح اخلاّصة بالقائمي على وســـائل اإلعالم، 
وال ســـيّما حـــي نأخذ بعـــي االعتبار أّن اإلعـــالم مؤّسســـة اجتماعيّة متأّثرة مـــن العوامل 
الطبقيّـــة واأليديولوجيّـــة والِقيَميّـــة واالقتصادّيـــة في املجتمـــع، وأّننا نتحـــّدث عن مجتمع 
غيـــر متجانس على هذه املســـتويات كلّها؟ إلـــى أّي مدى يلتزم اإلعـــالم مبقّومات اخلطاب 
التمثيلـــّي العـــاّم وبأّي شـــكل يعبّر عن ذلك؟ تصبح هذه تســـاؤالت شـــرعيّة مهّمة في هذا 
السياق. وإذا قبلنا الفرضيّة القائلة بأّن اإلعالم ميثّل مصلحة املجتمع بأكمله، كما يصّور 
نفَســـه، فكيـــف ميكن أن نعلّل التباينات القائمة بي وســـائل اإلعـــالم املختلفة؟ اإلجابة عن 

هذه التساؤالت هي هدف هذا البحث.

ابتغاَء القيام بذلك، اختيَر مدى التزام اإلعالم بخطاب حقوق اإلنسان محوًرا أساسيًّا لهذا 
م مصلحة املجتمع العاّمة  البحث. وفرضيّتنا تقول إّنه إذا كانت وسائل اإلعالم تتحّدث باسنْ
مـــن منطلق حقوق هذا املجتمع املتنّوعة، وال ســـيّما جتاه محيطه السياســـّي اإلســـرائيلّي، 
وإذا كانت تعبّر عن مســـؤوليّتها جتاه هذا املجتمع في كّل ما يتعلّق بالتجاوزات احلقوقيّة 
بـــي مرّكباتـــه املختلفة، فعلى هـــذا املوقف أن ينعكـــس في اخلطاب اإلعالمـــّي، وأن تهيمن 
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لغة احلقوق في هذا اخلطاب. لذا يتحّول الســـؤال عن مدى االهتمام بلغة حقوق اإلنســـان 
داخـــل املجتمـــع العربّي وفي عالقاته اخلارجيّة مع الدولة في اخلطاب اإلعالمّي لوســـائل 
اإلعالم العربيّة، يتحّول إلى سؤال وجيه ينبغي الوقوف عنده من أجل فهم مدى التطابق 
بـــي اخلطاِب اإلعالمّي املعلَن وحقيقِة التغطية اإلعالميّة ملنظومة احلقوق املجتمعيّة. يقوم 
البحـــث باســـتقصاء مرّكبـــات اخلطـــاب اإلعالمّي فـــي نخبة من وســـائل اإلعـــالم العربيّة، 
ـــم املجتمـــع العربّي وتضع  وال ســـيّما تلك التـــي ينطبق عليهـــا التوصيف أّنها تتحّدث باسنْ
نفســـها في موقع املمثّل األحســـن لـــه. لقد قام البحـــث بالتعّمق في اخلطـــاب احلقوقّي في 
عيّنـــة متثيليّة خلمس وســـائل إعالم مركزّية فـــي املجتمع العربّي. توصيـــف هذه التغطية 
خلطاب حقوق اإلنسان ميكن أن يفتح املجال لفهم ميزات وتوّجهات وحقيقة كون وسائل 
ـــم املجتمع العربّي. إذا كانت الوجهة األساســـيّة لإلعـــالم العربّي أّن  اإلعـــالم تتحّدث باسنْ
مجتمـــع انتمائها هو مجتمع أقلّـيّة يعاني اإلجحاف بحّقه، وأّن هناك انتقاًصا ملكانته، وهو 
ما ينعكس في ظواهر اجتماعيّة وسياســـيّة متّس باألسس والقوائم املركزّية لهذا املجتمع 
وجتـــذُّر عـــادات وتقاليـــد مجحفة بحّق مجموعـــات وأفراد مختلفي في هـــذا املجتمع، فمن 
املتوّقع )أو حتّى من الواجب( أن يعّج اخلطاب اإلعالمّي بلغة احلقوق والتأكيد على أهّمـيّة 
منظومة حقوق اإلنسان وربطها باللغة احلقوقيّة املألوفة في املعاهدات واملواثيق الدوليّة 
املعنيّة بهذا الشأن. كذلك إذا كان اإلعالم ملتزًما بالصالح العاّم املجتمعّي، فعليه اإلشارة 

على نحٍو منهجّي ودائم إلى اإلجحاف الالحق بحقوق مجموعات أو أفراد في املجتمع. 

مـــن املنصـــف أن نتحـــّرى خطاب وســـائل اإلعـــالم العربيّة، وأن نتلّمـــس املميّـــزات الكّمـيّة 
والنوعيّـــة خلطاب احلقوق الســـائد فيه. ميكن لهذا التحّري أن مينـــح الفرصة لفهم ماهيّة 
اخلطـــاب احلقوقّي من حيث نوعيّة احلقوق التي يجـــري التأكيد عليها، ومدى إبرازها في 
لَبتها، وإلـــى أّي مدى يجري الربط بينهـــا هي ولغة حقوق  ــدة اإلعالميّـــة، وكيفيّة َقونْ األِجننـْ
اإلنســـان املألوفة في الســـياق الدولّي. كذلك ميكن لهذا التحّري أن يفسح املجال للوقوف 
عنـــد العالقـــة بي التأكيد على احلقـــوق اجلماعيّة للمجتمع العربّي جتـــاه الدولة، من جهة، 
ومـــدى التطـــّرق إلى حقوق اإلنســـان داخل املجتمع العربّي نفســـه، من جهـــة أخرى. ومبا 
أّنـــه مـــن املمكن أن يجري الفصل بي هذين املســـتويي، فشـــكل التناســـب بينهما ميكن أن 
يوّفـــر إمكانيّـــة فهـــم أعمق ملاهيّـــة اخلطاب اإلعالمـــّي ومـــدى اهتمامه بحقـــوق مجموعات 
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وأفراد داخل املجتمع، وال سيّما تلك التي ُتهضم حقوقها ال من ِقبل الدولة فحسب، وإمّنا 
كذلك من ِقبل مجموعات أو أفراد داخل املجتمع نفســـه. يحاول البحث فحص مدى التزام 
وســـائل اإلعالم العربيّة بخطاب حقوق اإلنسان، وذلك ليس فقط بالنظر إلى كّم التغطية، 
بل كذلك بالنظر إلى نوعيّتها ومدى استعداد وسائل اإلعالم لتحّدي الواقع الصعب وإبراز 

التوّجهات الالزمة على املجتمع من أجل تدعيم منظومة احلقوق اجلمعيّة والفردّية. 

قبـــل الدخـــول فـــي حيثيّات البحـــث، وقبل شـــرح منهجيّته، ال بـــّد من التطّرق إلى الســـياق 
النظـــرّي والتاريخّي خلطاب حقوق اإلنســـان ومدى أهّمـيّته في رقـــّي املجتمع. لذا يتطّرق 
القســـم القادم إلى تطّور خطاب حقوق اإلنسان على املستوى التاريخّي،  وإلى التوّجهات 

والصراعات التي متيّزه.
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السياق النظرّي والتاريخّي 

يحتّل موضوع حقوق اإلنسان حيًّزا آخًذا في التوّسع في جميع مجاالت احلياة. فمنظومة 
حقـــوق اإلنســـان التي تبلورت على خلفيّة األحداث املأســـاوّية في احلـــرب العامليّة الثانية، 
ومتثّلت باإلعالن العاملّي حلقوق اإلنســـان، وِمن َثّم مبعاهدات ووثائق دوليّة، حتّولت إلى 
مرجعيّـــة محورّية في النقاشـــات الدائرة في املؤّسســـات الدوليّة كما فـــي الدول املختلفة. 
ه أكثر مّما حول حّق هذا أو آخر، ومن املمكن أن نســـتعرض ثالثة  احلديث يجري عن توجُّ
مواقـــف فـــي هـــذا الســـياق، إذ إّن املوقـــف األّول يتمثّل في كـــون منظومة حقوق اإلنســـان 
فلسفة سياسيّة واجتماعيّة وثقافيّة تتمثّل في جميع نواحي احلياة ويجري التأكيد عليها 
من خالل املمارسات واألنظمة. يشّكل هذا املوقُف الرؤيَة املبدئيّة ملؤّسسات دوليّة، وعلى 
رأســـها مجلس حقوق اإلنســـان التابع لألمم املتّحدة، واحملكمة الدوليّة ومن َثّم مؤّسسات 
تابعـــة لـــدول مختلفـــة ومنّظمـــات مدنيّـــة تعمل على نطـــاق عاملـــّي )كمنّظمة العفـــو الدوليّة 

واملنّظمة العامليّة حلقوق اإلنسان ومنّظمات أخرى(.

املوقف الثاني في هذا الســـياق يتولّد عن نقد مفاهيم حقوق اإلنســـان املهيمنة في املوقف 
األّول، فيجري اعتبار منظومة حقوق اإلنسان هذه ذاَت ُبعد ثقافّي يعكس الثقافة الغربيّة 
الفردانيّـــة والَعلمانيّـــة، وبالتالي فإّن أّي دعم لهذه املنظومة من يقّدم دفعة للهيمنة الغربيّة 
علـــى الســـاحة الدوليّـــة، وُيخضع ثقافات غيـــر غربيّـــة ودوالً ال تنتمي إلـــى الدميقراطيّات 
الليبراليّـــة الغربيّة لرقابة أخالقيّة خارجيّة. ويّدعي أصحاب هذا املوقف أّن خطاب حقوق 
اإلنســـان مـــا هو إالّ آليّـــة ذكيّة وَمصوغـــة صياغة جيّـــدة للهيمنة والســـيطرة والتدّخل في 
شـــؤون دول مســـتضَعفة من ِقبل الدول القوّية في العالم، على رأســـها الواليات املتّحدة. 
كذلك يشير أصحاب هذا املوقف إلى ازدواجيّة املعايير عند الدول املتحدِّثة بحقوق اإلنسان 
كمنظومـــة ِقيَميّـــة كونيّة، وإلـــى أّن هذه الدول تدعـــم أنظمة ال حتترم حقوَق اإلنســـان، بل 
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حتتقر هذه احلقوق وتهي حرمتها على نحٍو يومّي )مثلما في دعم الواليات املتّحدة حلكم 
بينوشـــيه في تشـــيلي، وللحكم امللكّي في الســـعودّية(، كما أّن هذه الدول ال حتترم حقوق 
اإلنســـان عندما ال تتماشـــى هذه احلقوق مع مصالـــح الطبقات االجتماعيّـــة املهيمنة فيها، 
ومـــن ذلك عـــدُم احترام املهاجرين مـــن دول العالم الثالث في فرنســـا وأملانيـــا وبريطانيا، 
وعدُم احترام احلقوق االجتماعيّة واالقتصادّية للفقراء في الدول الرأسماليّة. هذا املوقف 
ال ينفـــي أهّمـيَّة حقوق اإلنســـان، وال احلاجَة إلى الدفاع عن حقـــوق مجموعات وأفراد في 
الدول املختلفة، وإمّنا يضيف بعض املالبسات الناجتة عن كيفيّة استغالل حقوق اإلنسان 
ملصالح سياســـيّة واقتصادّية من ِقبل الدول احملتِكرة خلطاب حقوق اإلنسان. كذلك يبيِّ 
هـــذا املوقُف تصاُدَم حقوق اإلنســـان الليبراليّة مع عقائد وثقافـــات بعض املجموعات غير 
الليبراليّـــة في الـــدول الغربيّة )Douzinas, 2010(. مـــن هذاالباب، يضيف هذا املوقف 
مبـــادئ يعتبرها جـــزًءا ال يتجّزأ من حقوق اإلنســـان، بالرغم من أّنهـــا تتعارض مع بعض 
املبـــادئ املقبولـــة فـــي املوقـــف األّول، مثـــل احلقـــوق اجلماعيّـــة أو االجتماعيّـــة والثقافيّـــة 

واالقتصادّية.

املوقـــف الثالـــث هـــو املوقـــف البَينْنّي الـــذي يّدعي عدم وجـــود تصادم بي حقوق اإلنســـان 
والثقافـــات غيـــر الغربيّـــة، إذ إّن رؤيته ال تتقبّـــل كونيّة حقوق اإلنســـان الغربيّة، من جهة، 
ولكـــن ال تقبـــل نقـــض بعض حقـــوق اإلنســـان األساســـيّة بذريعـــة اخلصوصيّـــة الثقافيّة 
أو االجتماعيّـــة. يّدعـــي هذا املوقف أّن حقوق اإلنســـان ليســـت منظومة أحادّية متماســـكة 
ه إنســـانّي شـــمولّي ينعكس بأشكال مختلفة،  تخضع للرؤيا الثقافيّة الغربيّة، بل هي َتوجُّ

وله تفسيرات متعّددة في سياقات متنّوعة. 

تـــدور نقاشـــات وحوارات ال نهائيّة بـــي أصحاب املواقف املختلفة، وهـــذا مّما ُيثري ثقافة 
حقـــوق اإلنســـان ويحّولها إلـــى منظومة فكرّيـــة تتجاوز األُُطـــر احمللّـيّة، حيثما تتمأســـس 
حقـــوق اإلنســـان فـــي ســـياقات سياســـيّة متباينـــة وتتحـــّول إلـــى دســـتور عـــاّم حتتكم له 
املجتمعـــات املختلفـــة. إّن حقيقـــة وجود شـــرائع حمورابي كمســـتند مكتـــوب أّول  يتحّدث 
عـــن حقـــوق إنســـان –وإن كانت َمصوغة بشـــكل ســـلبّي- تعكس عـــدم دّقـــة االّدعاء الذي 
ُمفاُدُه أّن حقوق اإلنســـان هي أيديولوجيّة غربيّـــة َعلمانيّة. ال ميكن التغاضي عن احلقيقة 
ُصها أّن قواعد حقوق اإلنســـان جتلّت في شـــرائع مختلفة في جميع  التاريخيّـــة التـــي ملخَّ
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أقطـــاب العالـــم، وعلى وجه اخلصوص في الديانات الســـماوية التي -وإن كانت محدودة 
من حيث احلقوق- شـــّرعت بعض اجلوانب من احلياة االجتماعيّة والسياســـيّة والثقافيّة 
والتي ميكن اعتبارها بدايات فلسفة حقوق اإلنسان. فإذا نظرنا إلى الوصايا العشر، جند 
أّنهـــا تعكـــس حقوًقا أساســـيّة مركزّية، ِصيغت على هيئـــة قواني، مثلما فـــي الوصيّة "ال 
تقتل" التي تؤّسس للحق في احلياة، أو "ال تسرق" التي أّسست للحّق في امللنْكيّة. كذلك 
إّن الديانة املسيحيّة شّجعت على تغيير مكانة النساء والعبيد قياًسا إلى ما كان مألوًفا في 

.)Bogdan,2005 ( املجتمع الرومانّي في بدايات تطّور الديانة

إّن مقولة عمر بن اخلطاب "متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم أّمهاتهم أحراًرا" )وهاجسه 
األساسّي بتنظيٍم لشؤون األّمة يجري خللق توازن ما بي سلطة أذرع الدولة وبي احليّز 
اخلـــاّص الـــذي ميارس األفراد فيـــه حّرّياتهم(، تعكس مصادَر غيَر غربيّة حلقوق إنســـان 
أساسيّة، صيغت على هيئة قواني ملزمة في حقب تاريخيّة قدمية. كذلك إّن قضيّة حقوق 
اإلنسان تثار بشكل واسع في إطار النقاشات واألبحاث الفلسفيّة والفقهيّة منذ إقامة بيت 

احلكمة حتّى االحتالل التركّي للمشرق العربّي.

ُتعتبر منظومة حقوق اإلنسان جزًءا من مسيرة إنسانيّة لها خصوصيّات بحسب الزمان 
واملـــكان الذي نشـــأت فيه. وقد ظهرت اخلالفات حول معنـــى احلقوق وأصولها وماهيّتها 
منـــذ احلقبة اليونانيّة، وتشـــّكلت مـــدارس ذات مواقـــف مختلفة في هذا املجـــال1. تطّورت 
منظومة احلقوق على نحٍو أكثر وضوًحا منذ أن بدأ احلديث عن حقوق أساسيّة ُتداِفُع عن 
جوانب معيّنة من احلياة اإلنســـانيّة، كاحلّق في احلّرّية، أو احلّق في امللكيّة. هذه احلقوق 
– كمـــا حقوق أخـــرى-  لم تكن مقبولة بنفس املفهوم أو املعنى فـــي كّل أقطاب الدنيا، ولم 
تنشـــأ من ال شـــيء في العالـــم الغربّي وبدون التأّثـــر بالقواعد القانونيّـــة واألخالقيّة التي 
تطـــّورت فـــي اإلمبراطوريـــات الشـــرقيّة ولكنها لم تأخـــذ َمننًْحى شـــامالً هنـــاك. إّن معنى 
احلّرّية واحلّق في امللنْكيّة جرت َمأنَْسَســـتهما وُنّظمتا بأشـــكال مختلفة في ســـياقات ثقافيّة 
وسياســـيّة 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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ا بالفقراء واليتامى واملجموعات املستضَعفة  الثقافات الشرقيّة والتي اهتّمت اهتماًما خاّصً
املختلفـــة. بنـــاًء علـــى ذلك، ميكن اإلجمـــال بالقول إّن مســـيرة حقوق اإلنســـان تطّورت مع 
مرور الزمن وُشّرعت على نحٍو واضح وكجزء ال يتجّزأ من تطّورات البنى السياسيّة منذ 
القدم حتّى اليوم. فإذا نظرنا إلى "املاغنا كارتا" )وهي تعود إلى العام 1215 م.( كعالمة 
تاريخيّـــة فارقـــة، نرى أّن الثقافة السياســـيّة األوروبيـــة بدأت ترّكز على أهّمـيّة املشـــاَركة 
السياســـيّة كحّق مشـــروع ينضاف إلى بعـــض احلقوق التي كانت ُتعتبـــر امتيازات طبقيّة 
محدودة للطبقة األرســـتقراطيّة في تلك الفترة )Dunn, 1992(. ال ميكن التغاضي عن 
ا ليدافعوا عن مكانة الكنيسة واإلميان  الصراع العنيف الذي نشب بي منّظرين دينيّي أَتونْ
الدينـــّي األعمى، من جهـــة، وأولئك الذين حاولوا املزج ما بي الفكر الدينّي وفكر إنســـانّي 

شامل )مثلما فعل توماس األكوينّي(، من جهة أخرى.

ُتعتبـــر حركة اإلصالح اللوثرّية في بدايات القرن الســـادس عشـــر دفعـــة مهّمة في إضفاء 
ر  الشـــرعية الدينيّة على بعض املمارســـات  الفردّية التي حتّولت إلى عمود فقرّي في تطوُّ
النزعات الليبراليّة الفردانيّة الحًقا )Weber,1958 (. كذلك ساهم تطّور البروتستانتيّة 
فـــي الفصل بـــي الســـلطة الدينيّة والســـلطة السياســـيّة، مّما أعـــاد إلى النقاش السياســـّي 
قضيَّة مصادر السلطة، وذلك بعد أن أُنهكت مؤّسسة امللنْكيّة جّراء نزاع طويل مع السلطة 
 .)Wuthnow,1989( الباباوّيـــة مـــن جهة ومع االرســـتقراطية احمللّـيّة من جهة أخـــرى
وال شـــك أّنـــه كان للحركة اإلصالحيّة تأثير عميق علـــى املجتمع األوروبّي، الذي غرق في 
صراعات دينيّة وعقائدّية أّدت إلى موت اآلالف، مّما ألزم الوصول إلى تهادنات واّتفاقات 
أّسســـت لبعـــض حقـــوق اإلنســـان وعلى رأســـها حّرّيـــة العقيـــدة والضمير، كما ســـاهمت 
مساهمة واسعة في دفع أهّمـيّة حّرّية التعبير إلى مقّدمة املنصة السياسيّة في تلك الفترة. 

إّن بوادر نشأة الدولة احلديثة، منذ أواسط القرن السادس عشر، أّدت إلى نشوء صراعات 
ل األرســـتقراطيّة بشـــؤون الدولة، وبخاّصة على مســـتوى  بي ســـلطة امللك املطلَقة وتدخُّ
املصروفات املاّدّية. ُتعتبر الثورة اإلجنليزّية في أواخر القرن الســـابع عشـــر )الثورة التي 
متّخضت عن وثيقة احلقوق من العام 1689 وشملت بعض املبادئ التي ربطت بي سلطة 
ر منظومة حقوق اإلنسان )Dunn, 1992(. تطّور  امللك والبرملان( فاحتة مهّمة في تطوُّ
مؤّسســـة البرملـــان أّدى إلى التأكيد علـــى أهّمـيّة ووظائفيّة بعض احلقـــوق املركزّية، وعلى 
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رأســـها احلـــّق فـــي امللنْكيّة واحلـــّق في التعبيـــر عـــن الـــرأي )Locke,1956(. صحيح أّن 
منظومـــة احلقـــوق هذه اقتصرت على مجموعة صغيرة مـــن املتنّفذين في املجتمع، إالّ أّنها 
كانت النواَة التي َحّولت قضيَّة حقوق اإلنسان إلى قضيّة مبدئيّة وهاجس ينبغي التعامل 
معه على نحٍو موّســـع. إّن الصراعات على النفوذ بي الســـلطة املَلَكيّة واألرستقراطيّة أّدت 
إلـــى تعاُقدات سياســـيّة واجتماعيّة جديدة أعطـــت البرجوازّيَة الصاعـــدَة احلقَّ في دخول 
البرملانات في بعض الدول األوروبيّة، وبالتالي أّدت إلى توسيع رقعة احلقوق السياسيّة. 
وفي تلك الفترة بالضبط، بدأ بعض املفّكرين بتوسيع إطار فكرة احلقوق لتشمل كلَّ أفراد 
بًا من أشـــخاص  املجتمع وذلك بناء على املنطق القائل بأّنه إذا كان املجتمع اإلنســـانّي مركَّ

يولدون سواسية، فال بّد أن َيعكس التنظيُم السياسيُّ هذا املبدأَ. 

كان مفّكـــرو احلقـــوق الطبيعيّة، ومن َثّم بعـــض أصحاب فكرة الَعقـــد االجتماعّي، أّوَل َمن 
حتّدث عن حقوق اإلنســـان كجزء من طبيعة البشر الذين يولدون ومعهم حقوقهم التي ال 
ميكن أن ُتسلَب، ولذلك هنالك حاجة لتأطيرها في القانون والدفاع عنها من ِقبل مؤّسسات 
الدولة. وقد جرى تأســـيس عالقة إلزاميّة بي مجّرد الوجود اإلنســـانّي واحلقوق املتعلّقة 
بالطبيعـــة وليـــس باالّتفاق. قد أّســـس هؤالء املفّكرون لفكـــرة فردانيّة املجتمع واملســـاواة 
السياسيّة وحصانة األفراد من سطوة السلطة السياسيّة. رّكز هؤالء املفّكرون على فكرة 
الســـيادة السياســـيّة املتمثّلة بالشـــعب كمجمل األفـــراد الذي يتكّون منـــه املجتمع، وهو ما 
حتّدى االنتماء الطبقّي وقضايا امللنْكيّة بصورة حاّدة )Hobbes,1909(. كذلك إّن الربط 
الـــذي كان قائًما بي امللنْكيّة واحلقوق السياســـيّة بدأ ينهار مـــع دخول قطاعات جديدة إلى 
الســـاحة السياسيّة والتي كان من املستحيل اإلبقاء على محدودّيتها كما كان سابًقا. نشأ 
مفهوم املواَطنة ليعكس التعاقد القانونّي والسياسّي بي الدولة وأفراد املجتمع وليؤّسس 
ملســـاحة من احلقوق متنح األفراد احلّق في حتديد ماهيّة اإلطار السياسّي الذي يعيشون 
فيه)Pocock, 1996(. إّن مفهوم املواَطنة الذي شـــمل املشـــاركة السياســـيّة في حتديد 
ماهيّـــة الدولـــة حتّول مع الوقت إلـــى منظومة قانونيّـــة كان من املســـتحيل التغاضي عنها 
كأفق أخالقّي وسياسّي وقانونّي ال بّد من أخذه على محمل اجِلّد، وال سيّما عند احلديث 
عن قضيّة العدل االجتماعّي )Marshall,1964(. وفي هذا الســـياق، بدأت عمليّة الفرز 
بي احلقوق السياسيّة والقانونيّة وقضايا امللنْكيّة، وذلك من أجل خلق االنطباع أّن القدرة 
علـــى التأثير السياســـّي يجب أن ُتســـتَمّد مـــن مبدأ املســـاواة املدنيّة وليس قياًســـا بالقدرة 
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املاّدّية لألفراد.

م قطاعات صغيـــرة باملوارد املاّدّية األكبر،  بالرغـــم من أّن هـــذا الفصل أتى للدفاع عن حتكُّ
ـــَس ملنظومة سياســـيّة وقانونيّة جديدة مبنيّة على مبدأ املســـاواة واحلّرّية. أعطت  فأّنه أسَّ
َننَة منظومة احلقوق في دســـتور قانونّي  الثـــورة األمريكيّة زخًما لهذا التطّور، وجرت َقونْ
ّول إلى ثقافة سياســـيّة شـــاملة لها فعلها  ملـــزم )تخضـــع له جميع مؤّسســـات الدولة( حَتَ
حتّـــى يومنـــا هـــذا. إّن التباُينـــات فـــي املشـــاركات السياســـيّة والقيمـــة اإلنســـانيّة ألعضاء 
املجتمـــع األمريكـــّي املختلفـــي كشـــفت النقاب عـــن فوقيّة الدســـتور وانقطاعه عـــن الواقع 
السياسّي في الواليات املتّحدة في تــــــلك الفترة، إالّ أّنه فتح املجال أمام تــــــطّورات أدخلت 
مجموعـــات متواليـــة إلى منظومـــة احلقــــوق التي جرى توســـيعها لتشـــمل أغلبيَّة قطاعات 
املجتمـــع )Smith, 1997(. إّن الفتـــرة األكثـــر وقًعا على تطّور منظومة حقوق اإلنســـان 
ر عامليّة ثقافة حقوق  كانت الثورة الفرنســـيّة التي ميكن اعتبارها مفصالً أساسيًّا في تطوُّ
اإلنسان التي متثّلت بإعالن حقوق اإلنسان واملواطن في العام 1789، اإلعالن الذي عّرف 
مفهـــوم احلقوق الفردّية واجلماعيّة مســـتمّدًا إيحاءاته وروحه من فكـــر التنوير واحلداثة 
)Rousseau, 1957(. كان هـــذا اإلعـــالن، وما زال، الفتًـــا لألنظار، وذلك جلرأته ولغته 
املباشرة ومضمونه العاملّي، مبفهوم أّن املقصود بحقوق اإلنسان هو كّل إنسان وفي كّل 
ثقافـــة، وكـــون األّمة مصدر كّل ســـلطة وأّكد على حقوق األفراد، مشـــيًرا إلى أهّمـيّة الربط 
بـــي هذه احلقوِق )وعلى رأســـها احلّرّية واملســـاواة واألخّوة( وممارســـاِت الســـلطة التي 
أُخضعـــت إلرادة الشـــعب وانحصرت وظيفتها في احملافظة على اســـتتباب األمن ومتكي 

املجتمع من ممارسة حقوقه إلى أقصى احلدود.

ارتبطـــت هـــذه التطـــّورات في منظومة حقوق اإلنســـان مع تطـــّورات أخرى، منهـــا الدينيّة 
والثقافيّة واالجتماعيّـــة، والتي صبغت هذه احلقوق بصبغة ثقافيّة محّددة تعكس الثقافة 
الغربيّة. إالّ أّن املبدأ األساسّي في احلقوق كان، وما زال، كونيًّا يشّكل أفًقا إنسانيًّا تصبو 
إليه أغلبيّة املجتمعات اإلنســـانيّة دون اخلضوع للتبِعات الثقافيّة احملّددة للثقافة الغربيّة، 
وعلـــى رأســـها الفردانيّـــة املطلقـــة وَدور الدين فـــي املجتمع. إّن الســـجال القائـــم في العالم 
الغربـــّي –وبخاّصـــة في تلـــك الدول التي كانت رائـــدة في تطّور منظومة حقوق اإلنســـان 
)وال ســـيّما الواليات املتّحدة األمريكية وفرنســـا(- يدّل على أّن الفصل املزعوم بي الدين 
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والدولة والتأكيد على فردانيّة الفرد هما منوذج مثالّي منسلخ عن الواقع، ومع ذلك شّكل 
مقياًسا جرى استعماله من أجل التأكيد على أحادّية معنى منظومة حقوق اإلنسان. ُتبّيُ 
النقاشات اجلارية في العقود األخيرة أّن منظومة حقوق اإلنسان ال متتثل لثقافة أو دولة 
واحـــدة -وإن كان ثّمـــة من يّدعي هـــذا-. كذلك يتبـــّي أّن الدول التي تّدعـــي زعاّمة حقوق 
اإلنســـان تســـتغّل تفســـيًرا انتقائيًّا لهذه املنظومة من أجل دفع مصاحلها وحتقيق مآربها 

على الساحة الدوليّة واحمللّـيّة.

إذا عدنـــا إلـــى املواقـــف الثالثة األساســـيّة التي ذكرت ســـابًقا، نرى أّن املوقـــف الثالث )أي 
البَينْنـــّي( هـــو املوقف األكثر اعتداالً والذي ال يقع في ِشـــباك إمبرياليّة حقوق اإلنســـان من 
جهة، أو في أتون اخلصوصيّة الثقافيّة من جهة أخرى. هذا املوقف هو الذي يحذو البحُث 
حـــذوه، واملعادلـــة الوســـطيّة التـــي تأخذ بعـــي االعتبار مركزّيـــة حقوق اإلنســـان الفردّية 
واجلماعيّة هي التي َوّجهت عمليَّة االستقصاء بأكملها. إّن التطّورات اجلارية على خطاب 
حقوق اإلنســـان في العالم تدّل على أّن القيم اإلنســـانيّة األساسيّة حتّولت إلى قيم شاملة 
تلتـــزم بهـــا أغلبيّة الدول فـــي العالم، بالرغم مـــن أّن التجاوزات التي تقـــوم بها دول معيّنة 

ومجموعات سياسيّة مختلفة ما زالت جزًءا من الظاهرة السياسيّة العامليّة. 

لقـــد جنحـــت منظومة حقوق اإلنســـان فـــي أن تتحّول إلى ســـلطة ال ميكـــن التغاضي عنها 
كمنظومة ِقيَميّة في السياســـة الدوليّة. انعكس هذا الوضع في اخلطاب السياسّي حلقوق 
اإلنســـان، وفي املكانة اخلاّصة ملؤّسســـات حقوق اإلنســـان الدوليّة؛ نحو: "منّظمة العفو 
الدوليّة"؛ "أطباء بال حدود"؛ "مراســـلون بـــال حدود"؛ "هيومن رايتس ووتش". لهذه 
املؤّسســـات مكانة محترمة في الســـاحة الدوليّة، وهي تضع مقاييس أمام الدول املختلفة، 
مبـــا فـــي ذلك الدول الغربيّة. يعني هذا التطّور أّنه حتّى الدول التي ُتعتبر غير ملتزمة بهذه 
القيم تأخذ بعي االعتبار إســـقاطاتها )أي القيم( على مكانتها في الســـاحة الدوليّة. ال شّك 
أّن التوّجهات األساسيّة في السياسات الدوليّة تعبّر عن جتانس آِخٍذ باالزدياد في كّل ما 
يتعلّق بااللتزام بحقوق اإلنســـان، مّما يحّدد إمكانيّات ِحراك قوى سياســـيّة على مستوى 
الدول أو التنظيمات، وُيلزمها باالنتظام وااللتزام بهذه املعايير أو محاولة االلتفاف عليها 

بشكل ال يضعها أمام مراقبة دوليّة.  

توّسعت منظومة حقوق اإلنسان لتشمل جوانب لم تكن محورّية في السابق. فإذا نظرنا 



20

أمـل جـّمـال  ǀ  سماح بصول

إلـــى نشـــأة احلقوق، نـــرى أّن احلقوق املدنيّة والسياســـيّة هي التي تصـــّدرت القائمة، كما 
نـــرى أّن احلقـــوق االجتماعيّة لم تؤخـــذ بنفس القيمة منذ البداية. مـــع مرور الوقت، جرى 
توسيع رقعة احلقوق لتشمل حقوًقا اجتماعيّة واقتصادّية أساسيّة )مع تفاوت في املكانة 
بـــي حّق وآخـــر(، مثل احلّق في املســـكن، واحلـــّق في كرامـــة العيش، واحلّق فـــي التعليم، 
والصّحـــة، ومجموعة طويلة أخرى من احلقوق. كذلك توّســـعت رقعـــة احلقوق مع مرور 
الزمـــن، لتتجاوز الرجاَل أصحاب امللنْكيّة، ولتشـــمل جميع طبقـــات املجتمع -مبن في ذلك 

النساء واألطفال. 

إّن النظرة التحليليّة لإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان تعكس جليًّا شموليّة احلقوق، بالرغم 
مـــن أّنهـــا بقيت حقوًقـــا فردانيّة فقـــط. إالّ أّن املعاهـــدات الدوليّة التي حتّدثـــت عن احلقوق 
املدنيّـــة والسياســـيّة من جهـــة، واحلقـــوق االقتصادّيـــة واالجتماعيّـــة والثقافيّـــة من جهة 
أخرى، أّكدت أّن حقوق اإلنسان ال بّد أن تكون كذلك جمعيّة، إذ إّن بعض احلقوق ال ميكن 
أن تتحّقـــق إالّ مـــن خالل وجود املجموعـــة التي ينتمي إليها األفراد )كحـــّق تقرير املصير، 
واحلّق في االنتماء الثقافّي، واحلّق في العيش بكرامة(. واســـتمّرت عمليّة توســـيع حقوق 
اإلنسان لتشمل جوانب إضافيّة انعكست في االّتفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال 
التمييـــز العنصرّي واّتفاقيّة القضاء على جميع أشـــكال التمييز ضـــّد املرأة والبروتوكول 
االختيـــارّي الّتفاقيّـــة حقوق الطفـــل، واّتفاقيّة مناهضـــة التعذيب، والعهـــد الدولّي حلقوق 
الشـــعوب األصالنيّـــة، واالّتفاقيّة الدوليّـــة حلماية حقوق جميع العّمـــال املهاجرين وأفراد 
أَُســـرهم. عمليّـــة التطّور هـــذه ما زالت مســـتمّرة، ولم تكتمـــل بعد؛ حيث هناك مشـــاورات 
مســـتمّرة في ما يتعلّق بتوســـيع دائرة احلقوق )كاحلّق باملعرفـــة، وحّرّية نقل املعلومات، 

وحقوق النشر، وما إلى ذلك(.
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جدلّية حقوق اإلنسان في إسرائيل

إّن حقوق اإلنســـان في الســـياق اإلســـرائيلّي موضوع شائك، وذلك ألســـباب تتعلّق بتاريخ 
الدولـــة منـــذ نشـــأتها؛ فقـــد قامـــت علـــى التمييـــز األساســـّي بـــي شـــموليّة حقوق اإلنســـان 
وخصوصيّـــة االنتمـــاء القومـــّي )Akram, 2011; Kretzmer, 2002(. لقـــد أقيمـــت 
إســـرائيل على أنقاض الشـــعب الفلســـطينّي الذي ُهّجر منه مئـــات اآلالف، وانتُهكت حقوقه 
الوطنيّة األساســـيّة في حـــرب األعوام 1947 – 1949، وإّن الكيـــان القومّي اليهودّي الذي 
ـــَس ملنظومة قانونيّة ودســـتورّية مبنيّة على التمييز اجلذرّي بي  أقيم جّراء هذه احلرب أَسَّ
ا إلـــى الُهوّية اليهودّية كمـــا عّرفتها الدولة اإلســـرائيليّة، والتي بقيت فضفاضة  الذيـــن انتَمونْ
تخـــدم سياســـات توّســـعيّة كجزء مّما اعتُبِـــر حّق الشـــعب اليهودّي علـــى األرض وحّقه في 
الدفاع عن نفسه، وبي حقوق الشعب الفلسطينّي الذي لم ُينتزع منه حّقه في تقرير املصير 
فحســـب، وإمّنـــا كذلـــك حّقه فـــي البقاء في وطنـــه التاريخّي كشـــعب ســـيادّي وصاحب حّق 

 .)Pappe, 2011; Masalha, 1997( كسائر الشعوب
إذا نظرنا إلى القواني األساســـيّة التي اهتّمت الدولة اإلســـرائيليّة بَسنّها منذ أيامها األولى، 
رأينا أّن منظومة احلقوق التي رّوجت لها الدولة مبنيّة على متييز قســـرّي. فقانون العودة، 
وباملقابل قانون "أمالك الغائبي" الذي ُعرف في ما بعد باسم قانون "احلاضر الغائب"، 
يدالّن بشكل واضح على التمييز املبدئّي بي مجموعتي أساسيّتي من السّكان، األولى هي 
اليهودّية ولها حقوق كاملة دون تســـاؤالت، ومجموعة أخرى يجري تقويض كّل األســـس 
التي تثبت حقوقها كمجموعة سّكانيّة أصالنيّة تنتمي إلى وطنها الذي ُسلب بغطاء الشرعيّة 
الدوليّة )Kretzmer, 1990 ;Jamal, 2011(. هذا التمييز هو أساس منظومة احلقوق 
التي منت في إسرائيل منذ قيامها حتّى اليوم، فإّن حقوق األغلبيّة اليهودّية تعتبر املنظومة 
امللزمة والتي تشـــّكل الســـقف األساســـّي لـــكّل ما يتبعها مـــن حقوق. يعني هـــذا أّن منظومة 
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حقوق اإلنســـان اإلســـرائيليّة مرهونة ومشروطة بأســـبقيّة قوميّة حتّدد معاملها وتضع لها 
حـــدوًدا َمآلُهـــا احلفاُظ على الهيمنـــة اليهودّية في جميع مجاالت احليـــاة، وأّن ُهوّية األغلبيّة 
اليهودّية تستبق منظومة احلقوق )Jabareen, 2002; Jamal, 2009(. وجرى جتيير 
لغة احلقوق لترســـيخ الهيمنـــة اليهودّية التي أخضعـــت كّل املنظومة السياســـيّة والقانونيّة 

حلّق الشعب اليهودّي. 
حتّدثـــت وثيقة االســـتقالل اإلســـرائيليّة عـــن أشـــكال مختلفة من احلقـــوق، إالّ أّنهـــا رهنتها 
بالبننْيـــة القوميّـــة التي ال تعطي األغلبيّة اليهودّية فقط، وإمّنا الشـــعب اليهودّي بأكمله داخل 
وخـــارج إســـرائيل، احلقَّ الكامل فـــي التحّكم مبنظومة احلقوق داخـــل الدولة وفي عالقاتها 
مـــع محيطها الدولـــّي. إذا أّكدنا نقطة االنطـــالق هذه، نرى أّن منظومة حقوق اإلنســـان التي 
تطّورت على مجرى الوقت في إســـرائيل أّكدت على أّن حّق اإلنســـان يجب أن يبقى مرهوًنا 
باالنتمـــاء القومّي، وبســـلّم األســـبقيّات اإلســـتراتيجّي الذي يحظى بدعم كبيـــر عند جمهور 
األغلبيّـــة اليهودّيـــة في الدولة. على ســـبيل املثال، إّن قانون الطوارئ الـــذي ُفرض منذ العام 
1948 ما زال قائًما حتّى اليوم، ويجري متديده بشـــكل متواصل دون طرح حتّديات ِجّدّية 
علـــى اســـتمراريته، كما أّن قواني الطـــوارئ التي وضعتها حكومة االنتـــداب البريطانيّة في 
العام 1945 ما زالت سارية املفعول في إسرائيل 2012. كذلك إّن حقوق امللنْكيّة والتخطيط 
والبناء )التي تعكس حقوًقا أساسيّة في كّل املعاهدات الدوليّة( ما زالت مرهونة باعتبارات 
منافيـــة لهـــذه احلقوق، وعنـــد النظر إلى عمليّة بناء الدســـتور اإلســـرائيلّي املرحلّي بحســـب 
اّتفـــاق هـــراري من العام 1950، نـــرى أّن أغلبيّة هذه احلقوق أتت لتنّظم مؤّسســـات الدولة، 
ما قضايا األرض(، إذ إّن قانون األســـاس الثاني الذي  ولتؤّكد على اجلوانب املاّدّية )ال ســـيّ
ُســـّن في العام 1960 كان قانون أســـاس أراضي إســـرائيل الذي وضع األسس املركزّية مِلا 
ُسّمي الحًقا "نظام ملنْكيّة أراضي إسرائيل". وينّص هذا القانون على أّن أراضي إسرائيل 
)وهي أراضي الدولة، وأراضي ســـلطة التطوير أو أراضي الـ "كيرن كيميت"( هي أراٍض 
 .)Yiftachel and Meir, 1998( غيـــر قابلة للمتاجرة، وتتبع للشـــعب اليهـــودّي فقـــط
وإذا أخذنـــا بعـــي االعتبار أّن الدولة اإلســـرائيليّة قامت مبصادرة أغلبيّـــة األراضي العربيّة 
التي كانت مبلنْكيّة خاّصة، وأّن الدولة اإلســـرائيليّة أصبحت املالك األكبر لألراضي )إذ هي 
تســـيطر على ما يفوق الـ 92% من األراضي في الدولة(، فإّن احلّق األساســـّي بامللكيّة –ال 
ســـيّما لهـــؤالء الذين خســـروا أرضهم جـــّراء عمليّات مصاَدرة ُســـنّت لها قوانـــي متعّددة- 



23

هامشية خطاب حقوق اإلنسان في الصحف العربية احمللّية

يصبح عدمي املعنى )Kedar, 1998(. ما زال هذا احلّق )"احلّق في امللكيّة على األرض"( 
يشّكل االمتحان األساسّي ملنظومة احلقوق اإلسرائيليّة، التي ُتظهر بوضوح ودون التباس 
أّن حقوق اإلنســـان األساسيّة ال تزال رهينة اعتبارات خارجة عن حقوق اإلنسان كما تعبّر 
عنها املواثيق الدوليّة املختلفة. في هذا السياق، يظهر أّن هذه االعتبارات هي التي تهيمن على 
مبادئ حقوق اإلنســـان في ســـياقات أخرى، وعلى رأســـها احلقوق السياسيّة واالجتماعيّة 
واالقتصادّيـــة. إّن الكثيـــر من القواني اإلســـرائيليّة التي تؤّســـس حلقوق مدنيّة وسياســـيّة 
واجتماعيّة تتحايل على مبدأ املساواة في احلقوق، وتخلق تراُتبًا ِقيَميًّا يتنافى مع روح هذه 
احلقوق، وهو ما ينعكس في االعتراض الكبير على َســـّن قانون أســـاس: املســـاواة، وحذف 
كّل مـــا يتعلّـــق بذلـــك املبدأ من قواني أســـاس أخـــرى وعلى رأســـها قانون: كرامة اإلنســـان 
وحّرّيتـــه. علـــى رأس هذه املجموعـــة من احلقوق هو تعريـــف الدولة كدولـــة يهودّية بالرغم 
من كون ما ال يقل عن ُخمس املواطني فلســـطينيّي وهم أصحاب الوطن األصليّون والذين 
تخضع حقوقهم األساســـيّة العتبارات تتعلّق بُهوّية الدولة اإلثنيّة. لقد انعكس هذا التراتب 
البنيـــوّي في منظومة احلقوق األساســـيّة. إّن احليّز السياســـّي املتاح لتحـــّدي هذه املنظومة 
َننة اجلارية منذ قيـــام الدولة حتّـــى اآلن، وخصوًصا بعد  آخـــذ باالنحســـار، وما عمليّـــة الَقونْ
 Jamal,( العام 2002، إالّ مرآة لتقويض احلقوق السياســـيّة واملدنيّة لألقلّـيّة الفلســـطينيّة
2011(. هـــذه العمليّـــات التي تتجلّى في قواني متنّوعة تظهـــر في احليّز االقتصادّي؛ إذ إّن 
ســـحب املورد االقتصادّي األساســـّي لهذه األقلّـيّة -وهو األرض- يؤّســـس لعمليّة اإلفقار 
التي تعلّل وجود ما يفوق الـ 50% من املواطني العرب حتت خّط الفقر )املسح االجتماعّي، 
2010(. كمـــا أّنها تعلّل نســـبة البطالة العالية في املجتمع العربّي وتفّســـر أســـباب الضائقة 
الســـكنيّة التي يواجهها هذا املجتمع. إّن االســـتثمار الرســـمّي للدولة فـــي املجتمع العربّي ال 
يتناســـب مـــع نســـبة هذا املجتمع فـــي التعداد الســـّكانّي في الدولـــة، وليس ثّمـــة أّي مجال ال 
يتجلّـــى فيـــه اإلجحاف في احلقوق األساســـيّة للمجتمع العربّي. ال يعني هـــذا التحليل إالّ أّن 
املجتمـــع العربّي يقـــع على هوامش املجتمع اإلســـرائيلّي، وأّن متتّعه ببعـــض احلقوق ما هو 
إالّ ارتـــدادات ال ميكـــن اعتبارها مبدئيّة عند احلديث عن منظومة حقوق اإلنســـان. فاحلقوق 
السياســـيّة واملدنيّة واالجتماعيّة والثقافيّة، التي ال تزال منقوصة، تشـــّكل مؤّشًرا لعمليّات 
التمويه التي تتضّمنها منظومة حقوق اإلنسان اإلسرائيليّة )Or, 2003(. من هذا املنطلق، 
ميكن اعتبار منظومة حقوق اإلنســـان اإلســـرائيليّة منظومة انتقائيّة وجزئيّة، فإّن ما يتمتّع 
به املجتمع اليهودّي - اإلســـرائيلّي من حيث املبادئ واحلقوق يخضع حلدود إثنيّة وقوميّة 
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ال تعكس شموليّة حقوق اإلنسان مبحض طبيعتها. 
إّن اخلطـــاب اإلســـرائيلّي السياســـّي والقانونّي يتغنّـــى مبركزّية حقوق اإلنســـان كمنظومة 
قيميّـــة مركزّيـــة في إســـرائيل، لكن انتقائيّة هـــذه املنظومة، التـــي تظهر في التراُتـــب الِقيَمّي 
الذي طرحناه ســـابًقا، ُتظهر أّن عامل االنتماء القومـــّي يقوِّض ركائز هذه املنظومة، ويجعل 
مرّكباتهـــا آليّـــات تخدم عمليّات فرض الهيمنة اليهودّيـــة على جميع مناحي احلياة. كذلك إّن 
ظواهر العنصرّية اآلخذة باالنكشـــاف واالنتشار في املجتمع اليهودّي نفسه تعكس جزئيّة 
هـــذه املنظومـــة وخضوعها العتبارات سياســـيّة، وحتافـــظ على موازين القـــوى االجتماعيّة 
والثقافيّـــة املهيمنة في املجتمع اليهودّي - اإلســـرائيلّي. وتعكس هـــذه اجلزئيّة والتوّجهات 
املقّوضـــة لها في اســـتطالعات الـــرأي املختلفة في املجتمع اإلســـرائيلّي، تعكـــس أّن األغلبيّة 
اليهودّية متنح الشـــرعيّة للحّد من حقوق إنســـان أساسيّة للمواطني العرب، وتعكس كذلك 
مواقَف تتنافى مع مبادئ حقوق اإلنسان داخل املجتمع اليهودّي - اإلسرائيلّي نفسه2. هذه 
َننة اجلارية في الســـنوات األخيـــرة، مثل قانون النكبة،  االســـتطالعات تؤّكد أّن عمليّات الَقونْ
وقانـــون املواطنة، وقانون منع املقاطعـــة وقواني أخرى، تتغّذى من أرضيّة خصبة متنحها 
َننـــة واملواقف املتجلّية في  الشـــرعيّة من ِقبل األغلبيّة اليهودّيـــة املهيمنة. جدليّة عمليّات الَقونْ
اســـتطالعات الـــرأي هـــي األســـاس في احلكم علـــى منظومة حقوق اإلنســـان في إســـرائيل، 
وتعكـــس التـــأّزم اآلخذ بالتعمق بـــي أقلّـيٍّة في املجتمـــع اليهودّي حتاول احلفـــاظ على قناع 
إنســـانّي، وأغلبيّـــٍة في نفس املجتمع َتعتبر هـــذا القناع عقبة في حتقيق مخّططات سياســـيّة 
تنفي شموليّة حقوق اإلنسان وُتخضعها ملشروع قومجّي شوفينّي. تتماشى هذه اجلدليّة 
مع عقليّة االحتالل الذي يســـلب ما يقارب 4 ماليي فلســـطينّي حقوقهم األساســـيّة )ناهيك 
عن ســـلب حقوق 5 ماليي فلسطينّي في الشتات(، وُتظهر أّن محاوالت الدولة اإلسرائيليّة 
الفصـــل مـــا بينها وبـــي واقع االحتالل ما هـــو إالّ حتايل آخر على منظومة حقوق اإلنســـان. 
فكيـــف ميكن احلديث عن حقوق إنســـان داخل املدن اإلســـرائيليّة التـــي يتمتّع بها املواطنون 
اإلســـرائيليّون اليهود، عندما يقوم هؤالء أنفســـهم بعمليّات القمع والتقويض ملبادئ حقوق 
اإلنســـان فـــي األراضـــي الفلســـطينيّة احملتلّة؟! هـــذه البننْية السياســـيّة واحلقوقيّـــة تتناقض 
تناقًضا مباشًرا مع منظومة حقوق اإلنسان كمنظومة شاملة مبنيّة على فكرة املساواة بي 

أبناء البشر ومنّزهة عن انتماءاتهم وُهوّياتهم املختلفة.

2. The Israeli Democracy Index 2011. Available at: http://www.idi.org.il/events1/Events The 
President%27s Conference/2011/Documents/democracy%20english.pdf. )24.2.2012 )شوهد آخر مرة في: 
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هامشّية حقوق اإلنسان 
في املجتمع العربّي

األقلّـيّة العربيّة الفلســـطينيّة تخضع للقانون اإلســـرائيلّي، وبالتالي فهي ال تسّن قواعدها 
القانونيّـــة بشـــكل مســـتقّل، واملنظومـــة القانونيّـــة التي تؤّســـس حلقوق اإلنســـان )والتي 
بحســـبها تتحـــّدد قيم املجتمـــع( هي منظومة إســـرائيليّة ال ميكن من خاللهـــا الوقوف عند 
مـــدى احتـــرام املجتمع العربّي حلقوق اإلنســـان. لذا يجب تطوير آليّـــات بديلة لفهم تعاُمل 
املجتمـــع العربّي مع مبادئ حقوق اإلنســـان، ولكن قبـــل الدخول في ذلك يجب التمييز بي 
أمريـــن: نضـــاِل املجتمع العربّي لنيل حقوقه واالســـتماتة في بعض األحيان من أجل ذلك، 
ِر وعٍي وخطاٍب يعكســـان محورّية منظومة حقوق اإلنســـان فـــي املجتمع العربّي ال  وتطوُّ
جتاه الدولة ومؤّسســـاتها فحســـب، وإمّنا كذلك داخل املجتمع العربّي نفســـه. فال شّك أّن 
الدفاع عن حقوق األقلّـيّة العربيّة الفلسطينيّة هو جزء ال يتجّزأ من تدعيم منظومة حقوق 
اإلنســـان، ألّن حقـــوق هـــذه األقلّـيّة هي حقوق إنســـان تهضمها املؤّسســـات اإلســـرائيليّة 
املختلفـــة. بالرغـــم من ذلك، يجب التأكيد على أّن منظومة حقوق اإلنســـان تشـــمل احلقوق 
داخـــل املجتمـــع العربّي نفســـه، مبا في ذلـــك حقوق املـــرأة والطفل واملســـنّي ومجموعات 
مســـتضَعفة أخرى. لذلـــك من الواجب تطوير آليّـــات خاّصة الســـتقصاء الوعي املجتمعّي 
ملنظومة حقوق اإلنســـان، والوقوف عند املمارســـات املتعلّقة بهذه املنظومة داخل املجتمع 

نفسه، إضافة إلى نضاله مقابل ممارسات مؤّسسات الدولة.

اســـتطالعات الرأي هي إحدى اآلليّات التي من املمكن أن تعطي حملة عن املواقف الســـائدة 
فـــي املجتمـــع حول حقوق اإلنســـان، إالّ أّنه –لألســـف- ليس ثّمة اســـتطالعات رأي حول 
مبـــادئ حقـــوق اإلنســـان واملواقف منها في املجتمـــع العربّي، وذاك ما ُيعتبـــر في حّد ذاته 
مقولـــة ينبغي أخذها على محمل اجِلّد في هذا الســـياق. إّن اســـتطالع الـــرأي الوحيد الذي 
ُنشر مؤّخًرا وميكن من خالله اشتقاُق بعض املواقف املتعلّقة مببادئ حقوق اإلنسان هو 
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"مقياس الدميقراطيّة" الذي ينشره املعهد اإلسرائيلّي للدميقراطيّة3. ضمن أسئلة عديدة، 
يطرح املقياس ســـؤاالً حول مفهوم الدميقراطيّة، وجرت جتزئة مفهوم الدميقراطيّة3 إلى 
قيم ومبادئ مختلفة وهي: احلّرّية، مؤّسسات وآليّات، سيادة الشعب واستجابة السلطة، 
املســـاواة، التعّددّية واالهتمام باألقلّـيّات، حقوق اإلنسان واملواطن، العدل، مفاهيم سلبيّة 
للدميقراطيّـــة، مفاهيم منافيـــة للدميقراطيّة. عند االّطالع على إجابات املواطني العرب في 
كّل مـــا يتعلّـــق بهـــذه املقاييس، نـــرى أّن منظومة حقوق اإلنســـان واملواطن حظيت بنســـبة 
2.4% مـــن إجابـــات املشـــتركي فـــي االســـتطالع الذين بلغـــت نســـبتهم 15% من مجمل 
االســـتطالع. لقد اعتبر 8.9% من املستطلَعي العرب معنى التعّددّية واالهتمام باألقلّـيّات 
املعنى األساســـيَّ للدميقراطيّة؛ 12.1% اعتبروا املســـاواَة املعنى األساسّي للدميقراطيّة؛ 
بينمـــا 59.7% اعتبروا احلّرّيَة املعنى األساســـيَّ للدميقراطيّة. 3.2% فقط رأوا أّن العدل 
هو املعنى األساسّي للدميقراطيّة. ُتظهر هذه املعطيات أّن حقوق اإلنسان واملواطن حتظى 
بنسبة منخفضة جّدًا، مّما يعكس الوعي املنخفض لقضايا حقوق اإلنسان واملواطن كجزء 
محـــورّي فـــي النظام السياســـّي الدميقراطّي. كذلك تعكـــس هذه املعطيـــات املفهوم األكثر 
انتشاًرا في املجتمع اإلسرائيلّي بشكل عاّم، حيث حّرّية التعبير عن الرأي وحّرّية احلركة 
وحّرّية التنظيم ُتعتبر املبادئ األساســـيّة في اخلطاب الرسمّي اإلسرائيلّي، وهو ما يتمتّع 
به املواطنون العرب بشـــكل عاّم، ما دام ذلك يتماشـــى مع ما تتيحه املؤّسســـة اإلسرائيليّة 
وال يتعـــارض مع ما تراه جتـــاوًزا للمنظومة احلقوقيّة التي وضعتهـــا -كما هو احلال في 

مظاهرات يوم األرض أو مسيرات العودة.

إّن عـــدم التأكيـــد على مبادئ حقوق اإلنســـان واملواطن وعلى العدل واملســـاواة والتعّددّية 
واالهتمـــام باألقلّـيّـــات )وتلـــك كلّهـــا مبجملهـــا ال تبلغ نســـبة 50% من أولئك الذيـــن أّكدوا 
علـــى احلّرّيـــة كاملعنى األساســـّي للدميقراطيّة( يعكـــس الوعي االجتزائّي واملشـــّوه لواقع 
املجتمـــع العربّي ووعيه ملكانته في الســـياق اإلســـرائيلّي. في نفس البحـــث، هنالك دالالت 
أخرى على مدى الوعي حلقوق اإلنســـان في املجتمع العربّي؛ فقد ُســـئل املســـتطلَعون عن 
مـــدى ثقتهم مبؤّسســـات ووظائف عاّمة مختلفة، منها األحـــزاب ورجال الدين واحلكومة 
والكنيســـت واإلعالم واحملكمة العليا ومراقب الدولة. تظهر املعطيات أّن مدى الثقة األكبر 

   3. نفس املصدر
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في املجتمع العربّي مُينح لرجال الدين، ويحظى هؤالء بثقة 80% من املستطلَعي )وهي 
األعلى -قياًســـا بالثقة املمنوحة للمؤّسسات والوظائف األخرى(. تأتي احملكمة العليا في 
املرتبة الثانية بنســـبة 69.4%، ومن َثّم يأتي اإلعالم بنســـبة 62.7%. تدّل هذه املعطيات 
علـــى تقبُّـــل املجتمـــع العربّي لتلك الســـلطات أو املؤّسســـات التي  ُتعتبر جـــزًءا من منظومة 
الدفاع عن حقوق املواطن، التي بحســـب اآلراء التي ُعبَِّر عنها متثّل مصالح املســـتضَعفي 

في املجتمع -مبا في ذلك املجتمع العربّي. 

ثّمة مدخل آخر لقضيّة حقوق اإلنسان في املجتمع العربّي، هو وجود مؤّسسات حقوقيّة 
تدعم هذه املبـــادئ. تعكس الصورة املنّظماتيّة في املجتمع العربّي مدى االلتزام مبنظومة 
حقوق اإلنسان على مستوى النَُّخب على األقّل. وإذا نظرنا إلى الواقع التنظيمّي للمجتمع 
العربـــّي، نالحـــظ أّن املنّظمـــات احلقوقيّـــة املعنيّـــة مبنظومة حقوق اإلنســـان بشـــكل كامل 
ظهرت في أواخر ســـنوات الثماني، عندما أقيمت املؤّسســـة العربيّة حلقوق اإلنسان التي 
بقيـــت يتيمة إلى نهاية التســـعينيّات، إّذاك أقيم مركز "عدالة" - املركـــز القانونّي لألقلّـيّة 
العربيّـــة في إســـرائيل، ومركز "مســـاواة" حلقـــوق املواطني العرب في إســـرائيل. كذلك 
أقيمـــت املنّظمـــات املعنيّـــة بحقوق املرأة، التـــي ال تدافع عن هذه احلقوق مقابل مؤّسســـات 
الدولة فحسب، وإمّنا تناضل من أجل املساواة واحلرّية داخل املجتمع العربّي نفسه. وقد 
أقيمت مؤّسســـة "نســـاء ضّد العنف" فـــي العام 1992، مّما يؤّكد اإلجمـــال بأّن منّظمات 

حقوق اإلنسان العربيّة أقيمت في أواخر الثمانينيّات وفي التسعينيّات.

تعكـــس إقامـــة هذه املؤّسســـات املدنيّة ظاهرة تطـــّور املجتمع املدنّي العربّي في الســـنوات 
األخيـــرة، تلـــك التي حتّولت إلى مؤّسســـات تخـــدم منظومة حقوق اإلنســـان، وتســـتعمل 
خطـــاب احلقوق املبنّي على الوثائـــق واملعاهدات الدوليّة حلقوق اإلنســـان من أجل الدفاع 
والترويـــج حلقـــوق األقلّـيّة الفلســـطينيّة في إســـرائيل. ال شـــّك أّن خطاب هذه املؤّسســـات 
ـــوَّل إلى خطاب مألوف عند النَُّخب العربيّة، إالّ أّن هذا اخلطاب بقي نخبوّيًا ولم يتغلغل  حَتَ
ِرَي  في قطاعات املجتمع املختلفة، والذي ميكن اســـتقصاؤه من خالل اســـتطالع للرأي أُجنْ
فـــي العـــام 2008-2007، فيـــه ُطرحت أســـئلة على عيّنة عشـــوائيّة من اجلمهـــور العربّي 
حول مدى وعيهم لعمل مؤّسسات املجتمع املدنّي العربّي -مبا في ذلك مؤّسسات حقوق 

اإلنسان.



28

أمـل جـّمـال  ǀ  سماح بصول

ُ معطيات هذا البحث أّن معرفة املجتمع العربّي مبؤّسســـات حقوق اإلنســـان محدودة  ُتبيِّ
وشديدة السطحيّة، وتعكس عدم االّطالع على عمل هذه املؤّسسات، وعلى خطاب حقوق 
اإلنســـان كما هو مألوف من خالل املواثيق واملعاهـــدات الدوليّة. وبالرغم من أّن منّظمات 
حقوق اإلنسان )نحو: "عدالة" َو "نساء ضّد العنف"( هي من املؤّسسات األكثر بروًزا 
في وعي اجلمهور العربّي، حســـب عيّنة البحث، يتبّي أّن هذه املعرفة ليســـت إالّ ســـطحيّة 
ومتأّثرة من الصورة اإلعالميّة وعمليّات الترويج التي تقوم بها هذه املؤّسسات فقط. إّن 
االّطالع على فّعاليّات هذه املؤّسســـات وما تقوم به يقتصر على ما يشـــاع حولها دون أّي 
استقصاء لعملها على مستوى املضمون. كما ُتبرز معطيات البحث أّن مدى ثقة اجلمهور 
العربـــّي بعمل هذه املؤّسســـات مرتبـــط بدفاعها عن حقوق هذا املجتمع مقابل مؤّسســـات 
الدولـــة، وال ترتبط بالدفاع عـــن حقوق الفرد داخل مجتمع األقلّـيّة العربيّة نفســـه. يرتبط 
هذا االســـتنتاج مبعطـــى آخر يتعلّق مبـــدى اعتماد املواطنـــي العرب على هذه املؤّسســـات 
مـــن أجـــل احلصول علـــى متطلّباتهم من مؤّسســـات الدولة. تعكس هـــذه املعطيات املعرفة 
الضئيلة واالعتماد القليل على مؤّسســـات حقوق اإلنســـان عند املواطن العربّي املتوّسط، 
بالرغـــم من أّن اللجوء إلى "عدالة" في قضايـــا املصادرة وهدم البيوت والتخطيط حَتّول 
إلـــى َمالٍذ للكثيريـــن، وبخاّصة حي يكون احلديث عن قضايا جمعيّة لها انعكاســـات على 

حقوق األقلّـيّة العربيّة ككّل. 

ثّمـــة آليّة أخـــرى لفحص مدى الوعـــي اجلماهيرّي ملنظومة حقوق اإلنســـان لـــدى املجتمع 
العربـــّي هـــي اخلطاب اإلعالمّي، فاإلعالم يعكس اهتمامـــات املجتمع املختلفة، ويعمل على 
تأطير توّجهات مجتمعيّة وثقافيّة وسياســـيّة واقتصادّية ُتعتبر مركزّية في املجتمع. من 
ا عن حيثيّات حقوق اإلنسان في املجتمع العربّي  هذا الباب، يضيف هذا البحث جانبًا ُمهّمً
آخذين بعي االعتبار أّن اإلعالم ال ينقل صورة حيادّية عّما يدور في املجتمع. بالرغم من 
ذلـــك، ال شـــّك أّن اإلعالم العربّي يشـــّكل مدخالً لتعامل املجتمع العربـــّي مع قضايا حقوق 
اإلنســـان، مبا في ذلك التأكيد على أهّمـيّة احلقـــوق كنقطة انطالق مبدئيّة ال كآليّة ذرائعيّة 
تخـــدم حقـــوق األقلّـيّـــة جتـــاه الدولة فقـــط. فاخلطـــاب اإلعالمّي العربـــّي ُيعنَى بالشـــؤون 
الداخليّة للمجتمع العربّي، وبالتالي في املستطاع استقراء التعامل مع حقوق اإلنسان من 

خالل حتليل خطاباته وكيفيّة تغطيته مِلا ُيعنَى به املجتمع العربّي بشكل عاّم.
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شرح العّينة

عنـــد حتليل مضامي الصحف على املســـتوى الكّمّي، هنالك ثـــالث فرضيّات ينبغي أخذها 
بعـــي االعتبـــار، بالرغم مـــن عدم التأّكد منها علـــى نحٍو قاطع. الفرضيّـــة األولى هي أّن ما 
يظهـــر على صفحـــات الصحف هو انعـــكاس إلرادة واعية أو مبّطنـــة للقائمي على حترير 
الصحـــف؛ إذ إّن التعّمـــق في الظواهر الكّمـيّة للمضامي الصحفيّـــة قد يؤّدي إلى فهم أكثر 
دّقـــة للمقاصد املرادة أو غير املـــرادة لهيئات التحرير. الفرضيّة الثانية هي أّن هناك عالقة 
بـــي ما يظهـــر على صفحات الصحف والواقِع احمليط بالصحف والذي يشـــّكل مرجعيّتها 
األساســـيّة. التحليل الكّمّي ميكن أن يســـاعد في فهم مجريات األحداث في الواقع احمليط، 
ويـــؤّدي إلـــى الوقوف عنـــد معالم الظواهر األكثر بـــروًزا في الواقع. الفرضيّـــة الثالثة هي 
أّن األخبـــار التـــي تظهر علـــى صفحات الصحف هي ذات طابع عشـــوائّي يتعلّـــق بعمليّات 
تنظيميّـــة تتعلّـــق بإمكانيّـــات جمـــع املعلومـــات واملـــوارد البشـــرّية واملاّدّية املســـتثمرة في 
هـــذه العمليّـــة، بحيث إّن عمليّـــة صّف املعلومات هـــي عمليّة تنظيميّة تتعلّـــق بزمن وصول 
املعلومـــات إلـــى طاولة التحرير، آخذين بعي االعتبار أّن هناك ســـاعة صفر يجري خاللها 

حسم ما تشمله الصحف وما يبقى خارجها.

ال شـــّك أّن هذه الفرضيّات ال ينفي بعضها بعًضا، وميكن أن نراها بتكامل؛ إذ إّن مجملها 
العـــاّم صحيـــح. ولذا، إّن أّي حتليـــل كّمّي ملرّكبـــات أخبار الصحف املختلفـــة -على صعيد 
مســـاحة النشـــر أو موضعـــه- قـــد يعكـــس العالقة بي هـــذه الفرضيّـــات املختلفـــة ويؤّدي 
إلـــى فهـــم عميـــق لعمليّات إنتـــاج اخلطاب الصحفـــّي والوعي املعرفـــّي واملقـــوالت الثقافيّة 

واالجتماعيّة والسياسيّة البارزة فيه.

مبـــا أّن عدد صفحـــات الصحف مختلف ومتنّوع، حتى في نفـــس الصحيفة الواحدة، قمنا 
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بعـــرض مقاالت حقوق اإلنســـان بحســـب معّدلها فـــي كّل صحيفة، وقمنا باحتســـاب عدد 
املقـــاالت بالنســـبة لعـــدد الصفحات فـــي الصحف. مـــن الواضـــح أّن هناك تباُينًـــا بي عدد 
األخبـــار املتعلّـــق بحقوق اإلنســـان في الصحـــف املختلفة، ولهـــذا فإّن عـــرض املعّدالت قد 

ينصف كّل الصحف أُدِرجت في البحث على نحٍو متساٍو. 

شـــملت العيّنة أربع صحف أســـبوعيّة: "كّل العرب"؛ "الصنّارة"؛ "بانوراما"؛ "حديث 
النـــاس". وجـــرى فحص أربعة أعداد كاملة من كّل صحيفة فـــي فترات مختلفة كما يظهر 

في القائمة التالية.

 تاريخ النشر/ 
 كّل العربالصّنارةحديث الناسبانورامااسم الصحيفة

4.3.11
20/140
%14.2

 9/66
%13.6

13/76
%17.1

19/86
%22

25.3.11
 16/150
%10.6  

 17/115
%14.7

15.4.11
 

 14/57
%24.5

 10/110
%9 

6.5.11
 12/124

%9.6  
 17/97
%17.5

27.5.11
 

 7/50
%14

 8/94
%8.5 

17.6.11
 17/122
%13.9  

 16/89
%17.9

8.7.11
 

 15/45
%33.3

 14/83
%16.8 

العدد الكلّـّي لألخبار في الصحيفة/ عدد األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنسان
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جرى بناء مفتاح ترميز خاّص الســـتقصاء األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنســـان، حيث ُعّرف 
كّل خبـــر يرتبـــط باملـــّس أو الداعـــم حلقوق اإلنســـان كجزء ال يتجـــّزأ من العيّنـــة، حتّى في 
احلاالت التي لم ُيطرح فيها مصطلح حقوق اإلنسان بتاًتا. وقد ُطرحت األسئلة الوصفيّة 
فـــي البداية مـــن أجل احلصول على املعطيات األّوليّة بالنســـبة لنوعيّـــة التغطية الغالبة في 
لَبَة، وذلك بغية تقّصي  الصحف. بعد ذلك، ُطِرحت األســـئلة املتعلّقة بأمناط التأطير والَقونْ
مواقـــف الصحافـــّي أو الصحيفة مـــن األخبار التي تنقلهـــا. وبناًء على ذلـــك، جرى حتديد 
األخبـــار التـــي تدخل التحليل ومـــن َثّم تصنيفها بحســـب املميّـــزات الطاغية عليهـــا وفيها. 
وابتغاَء التأّكد من دّقة انتقاء األخبار التي تقع ضمن عيّنة البحث، اختيرت عيّنة استباقيّة 
ِرَي حتليل من قبل شخصي عليها. جرى التأّكد من تطابق يفوق 80% بي  )pilot( وأُجنْ
الشـــخصي فـــي اختيار األخبار التـــي تقع ضمن مجال اهتمام البحـــث، وفي كيفيّة تطبيق 

املعايير التحليليّة التي جرى تطويرها للبحث.

جـــرى التحليـــل الكّمـــي ملعطيات العيّنـــة بواســـطة برنامـــج إحصائـــّي )SPSS(، وُربطت 
املعطيات املختلفة بعضها ببعض لتعميق فهم املعطيات الكّمـيّة ومحاولة استخالص أمناط 
التغطيـــة البـــارزة والتأّكد من االســـتنتاجات، من خـــالل فحص مدى مصداقيّـــة املعطيات 
بصورة إحصائيّة. وجرت عمليّات ربط بي عوامل متنّوعة أفســـحت املجال للوقوف على 

ظواهر لم يكن في املستطاع استقصاؤها بدون التعّمق في التحليل اإلحصائّي. 

أتى التحليل النوعّي بغية التعّمق في خصائص اخلطاب، وفحص مدى جتاُنســـه أو عدمه 
فـــي كّل مـــا يتعلّـــق بالظاهـــرة التي يجـــري حتليلهـــا. وقد ُحلّلـــت بعض األخبار في ســـبيل 
ن في النـــّص واملقوالت التي تترّدد أو يجري تأطيرها كانعكاس ال  تفّحـــص الال وعي املبطَّ
مِلـــا هو ظاهر فحســـب، وإمّنا كذلـــك مِلا هو مغيَّب من النّص. فالظاهر يعكس نفســـه كمقولة 
معيّنـــة واضحـــة، ولكنّـــه يعكس ما ال يقوله بشـــكل مباشـــر أو ما يحـــاول أن يخفيه بوعي 
أو بغيـــر وعي أيًضـــا )Foucault, 1972(. لهذا، يســـاعد التحليل النوعّي في اكتشـــاف 

جوانب إضافيّة لألخبار كان من الصعب الوقوف عندها من خالل التحليل الكّمّي.  
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عرض املعطيات

يتبّي من فحص عيّنة البحث أّن معّدل األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنســـان في صحيفة "كّل 
العـــرب" هو 17.8%، ومعّدل األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنســـان في صحيفة "بانوراما" 
هـــو 12.1%، كمـــا أّن معـــّدل األخبـــار املتعلّقة بحقوق اإلنســـان في صحيفـــة "الصنّارة" 
هـــو 12.3%، ومعـــّدل األخبـــار املتعلّقـــة بحقوق اإلنســـان فـــي صحيفة "حديـــث الناس" 
هـــو 20.6%. وبالرغـــم من أّن صحيفة "حديث الناس" هـــي صحيفة محلّـيّة، فإّن عرض 
معـــّدالت األخبـــار فـــي مواضيـــع حقـــوق اإلنســـان يتجاوز هـــذا العامـــل، وبالتالـــي ميكن 
رّية، وتبّي أّن معّدل عدد األخبار )العاّم(  مقارنتهـــا مع معّدالت األخبار في الصحف القطنْ
فـــي صحيفة "حديـــث الناس" هـــو 54.5 من األخبار. لقـــد أُخذت العيّنة من أعـــداد األّيام 
االعتيادّيـــة التـــي ال تتضّمـــن تنـــاوالً ألحـــداث أو مناســـبات خاّصة )كيـــوم األرض أو يوم 
النكبة(، وذلك للوقوف عند تغطية موضوع حقوق اإلنســـان دون أن تكون هنالك عوامل 
مؤّثـــرة قـــد ترفع أو تؤّدي إلى انخفاض كّميّة التغطية. أتى هذا االختيار ابتغاَء التحّقق من 
تغطيـــة مواضيع تتعلّق بحقوق اإلنســـان بشـــكل عام، دون عالقة بحـــدث وطنّي قد يؤّدي 
إلى ارتفاع مؤّقت في عدد األخبار املتعلّقة باملوضوع. لهذا شـــملت العيّنة ســـبعة أســـابيع 
امتـــّدت مـــن الرابع من آذار عام 2011 حتّـــى الثامن من متـــوز 2011. وكان من الواضح 
أّن األســـبوع األقـــّل تغطيـــة ملواضيـــع تتعلّق بحقوق اإلنســـان هـــو املنتهي باليوم الســـابع 

والعشرين من أّيار.
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الرسم البيانّي 1

َتبـــيََّ مـــن معطيات عيّنـــة البحث أّن 86.6% مـــن األخبار املتعلّقة بقضايا حقوق اإلنســـان 
كتبهـــا صحافيّـــون ذكـــور، وأّن 13.4% مـــن األخبار كتبتها إناث، علًما أّن نســـبة النســـاء 
العامالت في الصحافة العربيّة بشـــكل عاّم تصل إلى 28.8% )55 من بي 177(. تطرح 
هـــذه املعطيات تســـاؤالً كبيًرا حـــول اجلوانب االجتماعيّـــة واجلندرّية للصحافـــة العربيّة، 
حيـــث إّن نظرة ســـريعة على أســـماء الصحافيّي الذيـــن يكتبون فـــي صـــفـــحات الصحف 
املختلفـــة تبـــّي أّن الذكورّيـــة تطغى علـــى البننْية االجتماعيّـــة للصحــف، وهو مـــا يتمثّل في 
تغطيـــة املواضيـــع املختلفة التي تتطّرق إليها الصحف. ال بـــّد من التنويه أّن أبحاث اإلعالم 
املختلـــــــفـــة كشـــف أّن اجلانـــب اجلندرّي فـــي العمل الصحفـــّي يقوم بدور مهـــّم في كيفيّة 
عـــرض مضامـــي األخبار، ويحّدد الرؤيـــة املعرفيّة والقيميّة املهيمنة في وســـائل اإلعالم، 
بحيـــث إّن دخـــول نســـاء إلى العمـــل الصحفّي ال يعنـــي تـــــبديـــل بننْية اخلطـــاب املَُجننَْدر في 
ا، ال بّد أن يؤخذ تأثيـــره بعي االعتبار عــــلى املدى  اإلعـــــــالم بـــــالرغـــم من كونه عامالً مهّمً

.)Sreberny, van Zoonen 2000( البعيد

كذلك يتّضح من عيّنة البحث -كما كان متوّقًعا- أّن أغلبيّة املقاالت املتعلّقة بحقوق اإلنسان 
تظهر في الصفحات اإلخبارّية أكثر مّما في صفحات املاَلحق )الترفيه والرياضة(. حيث 
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إّن 88.9% من األخبار ُنشـــرت في الصفحات اإلخبارّية، َو 11.1% من األخبار ُنشـــرت 
في صفحات املاَلحق.

من املعطيات املتعلّقة بالســـياق الذي يطرح فيه موضوع حقوق اإلنســـان )الرسم البيانّي 
2(، يتكّشـــف أّن هناك تنّوًعا واسًعا في السياقات، وأّن هنالك فروًقا كبيرة بينها. السياق 
األكثـــر شـــيوًعا في موضوع حقوق اإلنســـان هـــو العنف في املجتمع العربـــّي في الداخل، 
حيـــث بلغـــت نســـبته 12.4%، أّما الســـياق الثانـــي فهو العنصرّيـــة ضّد املواطنـــي العرب 
وبلغت نسبتها 8.9%، وأتى سياق االعتقاالت السياسيّة في املرتبة الثالثة بنسبة %6.2 
َمل السياقات املطروحة. وتبّي من املعطيات أّن هنالك ثالثة سياقات حظيت بنسب  من ُمجنْ
متشـــابهة )5.8%(، وهـــي: مصـــادرة األراضي؛ هـــدم البيوت؛ سياســـات احلكومة جتاه 
األقلّـيّة الفلسطينيّة. وجتدر اإلشارة إلى أّن سياق العنف ضّد النساء ظهر بنسبة %4.9، 
بالرغـــم مـــن أّن هذه الظاهرة املؤســـفة وصلت إلـــى عناوين الصحف بكثرة في الســـنوات 
األخيرة. أّما سائر السياقات، فقد ظهرت بنسب قليلة كما يظهر في الرسم البيانّي. ويتبّي 
من هذه الســـياقات أّن الصحف تعطي األولوّية في التغطية ملوضوعات تتعلّق بسياســـات 
املؤّسســـة اإلســـرائيليّة جتاه املواطني العرب، حيث إّن مجمل نسبة األخبار املتعلّقة بهذه 
الســـياقات هـــي 32.5%، ومـــن َثّم تتطّرق إلى قضايـــا داخليّة في املجتمـــع العربّي، وعلى 

َمل نسبة األخبار املتعلّقة بالعنف تبلغ %17.3 رأسها قضايا العنف، حيث إّن ُمجنْ

الرسم البيانّي 2
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َمل 1،504  من معطيات العيّنة، يتبّي أّن هنالك 225 خبًرا يتعلّق بحقوق اإلنســـان من ُمجنْ
أخبـــار فـــي كّل الصحف، أي ما يقـــارب 15% من األخبـــار، وهذه ُتعتبر نســـبة قليلة على 
املســـتوى العددّي، ولكنّها مفاجئة على املستوى النسبّي، إذ إّن توّجهات الصحف العربيّة 
–كما أشـــير إليها في أبحاث ســـابقة- تؤّكد على االنشـــغال في مضامي صاخبة )أغلبها 
صفراء( وفي األخبار االجتماعيّة الترفيهيّة. ال يعني هذا أّن هذا املقدار من املقاالت املتعلّقة 
بحقوق اإلنسان في سياق أقلّـيّة قوميّة أصالنيّة تواجه التمييز والتغريب والتهميش على 
املســـتوى اليومّي هو مقـــدار كاٍف، إذ إّن األقلّـيّة العربيّة تواجه يوميًّا سياســـات ال حتظى 
بتغطية في الصحف وال في اإلعالم العبرّي، وفي ظّل وجود صحيفة يوميّة عربيّة واحدة 
ذات صبغـــة حزبيـــة حتّد من انتشـــارها، فإّن الدور الذي من املتوّقـــع أن تقوم به الصحف 
األســـبوعيّة، بناء على خطابهـــا التمثيلّي للمجتمع العربّي في تغطيـــة قضايا احلقوق على 
املستوى الداخلّي لهذا املجتمع، وعلى مستوى العالقات مع الدولة، ومؤّسساتها هو دور 
كبير. من هذا الباب، النسبة 15% ُتعتبر ضئيلة، وال تكفي للتعبير عن مدى الغنب ومقدار 
التحّدي الذي يواجهه املجتمع العربّي بشكل يومّي، سواء في مواجهة سياسات الدولة أم 
في مواجهة املَظالم الداخليّة في املجتمع العربّي نفسه، حيث إّن انتهاكات حقوق اإلنسان 

تتمثّل في قضايا مكانة املرأة وحقوق األطفال واملسنّي. 

ًها  ال شّك أّن النسبة 15% من األخبار التي تتعامل مع قضايا حقوق اإلنسان تعكس توجُّ
إيجابيًّا، ولكن هذه النســـبة تعكس أيًضا ُبعًدا واضًحا بي اخلطاب الوطنّي التمثيلّي العاّم 
لهذه الصحف )فهي تتحّدث باسم املجتمع وتخلق حالة من التماهي مع َمصاحِلِه(، ومدى 

انشغالها باحلقوق االجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة واالقتصادّية للمجتمع العربّي.

حـــاول البحث حتديد الســـياقات اجليو-اجتماعيّة التي ُتعنى بها األخبـــار املتعلّقة بحقوق 
اإلنســـان، وقـــد ُبنيـــت تقســـيمة جيو-اجتماعيّـــة تتشـــّكل من ســـبعة ســـياقات، وتلك هي: 
الفلســـطينيّون في الداخل؛ الفلســـطينيّون في القدس؛ الفلســـطينيّون فـــي الضّفة الغربيّة؛ 
والفلســـطينيّون في قطاع غّزة؛ الفلســـطينيّون في الشتات؛ اإلسرائيليّون اليهود؛ وسياق 
عاّم )وهذا األخير قد ال يتطّرق إلى الســـياقات املذكورة، أو قد يتناول أكثر من ســـياق في 
آن(. وقـــد قمنا بهذه التقســـيمة بغية الوقوف عند التباينـــات القائمة بي تغطية املجموعات 
األساسيّة التي تشّكل احمليط االجتماعّي األساسّي للصحف العربيّة التي شملها البحث. 
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تبّي من املعطيات –على نحٍو غير مفاجئ- أّن األغلبيّة العظمى من األخبار املتعلّقة بحقوق 
اإلنسان ُتعنَى بشأن الفلسطينيّي في الداخل بنسبة 84%، بينما حِظَي الفلسطينيّون في 
الضّفة الغربيّة وقطاع غّزة على نسبة 4.9%، وحِظَي الفلسطينيّون في القدس على نسبة 
4%. وتبّي من املعطيات أّن الصحف العربيّة تتطّرق بنســـبة 2.2% إلى مواضيع حقوق 
اإلنســـان في املجتمع اليهودّي، وهو ما يعكس االهتمام املتميّز للصحافة العربيّة بشؤون 
املجتمـــع الفلســـطينّي في الداخل وفي األراضي الفلســـطينيّة احملتلّة )الرســـم البيانّي 3(. 
ـــم املجتمع  وتعكس هذه املعطيات حقيقة أّن الصحف العربيّة ترى بنفســـها كمتحّدثة باسنْ
دًة الفصل بـــي مدى اهتمامها بالسياســـات  الفلســـطينّي فـــي الداخـــل، ُتعنَى بهمومـــه مؤكِّ
اإلســـرائيليّة جتـــاه املجتمع العربـــّي، ومـــدى اهتمامها باملجتمـــع اليهودّي. كمـــا ُتبيِّ هذه 
املعطيـــات الفـــرق بي حيّزيـــن: احليّز العـــاّم العربـــّي املتمثّل فـــي اخلطاب اإلعالمـــّي الذي 
يعالج قضايا املجتمع العربّي بكونه مجتمًعا منفصالً، له شـــؤونه اخلاّصة، واحليّز العاّم 
اإلســـرائيلّي الذي ُيعنى باملجتمع اليهودّي ومينح القليل مـــن االهتمام للمجتمع العربّي4. 

الرسم البيانّي 3
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  4.  لالّطالع على مدى اهتمام اإلعالم العبرّي باملجتمع العربّي في موضوع حقوق اإلنسان، انظر: خلود مصاحلة وأمل جّمال، 2012.
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هنالك تالُؤم بي التوّجه اجلغرافّي لهذه الصحف ومدى اهتمامها بحقوق اإلنســـان؛ فهي 
تهتـــّم باحلقـــوق املتعلّقـــة باملجتمع العربـــّي في الداخل أكثـــر من غيرها، مّمـــا يؤّكد أّن هذه 
ا وبالتالي تكّرس ُهوّيته  الصحف ترى املجتمع العربّي في الداخل مجتمًعا منفرًدا وخاّصً

اخلاّصة.  

الرسم البيانّي 4

كذلـــك تطـــّرق البحـــث إلى املجموعـــات االجتماعيّـــة التي متحـــورت حولها األخبـــار، وذلك 
بغيـــَة الوقوف عند املجموعات األكثر بروًزا في ســـياق تغطية قضايا حقوق اإلنســـان في 
الصحـــف العربيّـــة، وقد جـــرى حتديد هذه املجموعات بنـــاء على نتائج العيّنة االســـتباقيّة 
ِرَيت قبل إجراء البحث. وتبّي من املعطيات أّن هنالك سبع مجموعات  )“Pilot”( التي أُجنْ
اجتماعيّة مختلفة تســـتحوذ على النســـبة األكبر من التغطية بشـــكل مباشـــر، وقبل عرض 
هـــذه املجموعـــات ونســـب تغطيتها مـــن املهـــّم التنويـــه أّن n=105( %46.7( من األخبار 
املتعلّقـــة بحقوق اإلنســـان تطّرقت إلى املجتمع العربّي بشـــكل عاّم، حيـــث لم يكن احلديث 
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عـــن مجموعة اجتماعيّة محـــّددة بالرغم من أّن املضمون تطّرق إلـــى قضايا احلقوق. على 
سبيل املثال، جرى في هذه احلاالت احلديُث عن ظاهرة انتشار العنف في املجتمع العربّي 
أو ظواهر أخرى بشـــكل عاّم. وتكشـــف املعَطيات أّن تركيبة هذه املجموعات حســـب نسبة 
 ،)n=46( %20.4 تغطيتهـــا هـــي: مواطنون عـــرب ضحايا سياســـات حكوميّـــة مختلفـــة
ومن َثّم نســـاء n=19( %8.4(، ومن َثّم األســـرى %8 )n=18(، ومن َثّم أطفال %7.6 
)n=17(. ومـــن اجلديـــر بالذكر أّن ذوي االحتياجات اخلاّصة حصلوا على نســـبة %1.3 
)n=3( فقـــط، كمـــا حصل املســـنّون على أقّل مـــن %1 )n=2( من مجمـــل األخبار، وهذا 
ـــا  مـــا يعكـــس هامشـــيّة هذه املجموعـــات في التغطيـــة الصحفيّـــة، بالرغم من أّن هنالك مّسً
بحقوق هذه املجموعات بشكل أكبر بكثير حسب إحصائيّات حوادث األطفال في املجتمع 
)أيبنكوفسكي وكاسلو 2011(- )الرسم البيانّي 4(. وال بّد من إثارة إمكانيّة العالقة بي 
هـــذه املعطيات وُهوّية املجموعات االجتماعيّة التي تتوّجه إليها الصحف كهدف أساســـّي، 

ذات قيمة شرائيّة عالية مستثنِيًة املجموعاِت الضعيفَة اقتصادّيًا.  
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مؤّشرات بروز اخلبر

َ أّن النســـبة األكبر من األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنســـان َتظهر في  من خالل املعطيات، َتبيَّ
الصفحات السّت األولى، حيث إّن معّدل األخبار في الصفحات من 1 إلى 6 هو 11%، لكن 
من املثير لالهتمام أّن نسبة تغطية قضايا حقوق اإلنسان على الصفحة األولى ال تتجاوز 
2.7% مـــن مجمـــل األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنســـان. كذلك جتدر اإلشـــارة إلى أّن قضايا 
حقوق اإلنســـان تتوّزع على مجمل صفحات الصحف بشكل متباين، وهو ما يعكس عدم 
توجيـــه أنظـــار القارئ إلى خصوصيّة هذه املواضيع وعـــدم حصرها في صفحات معيّنة، 

أو -بعبارة أخرى- هنالك عشوائيّة في توزيع أخبار متعلّقة بقضايا حقوق اإلنسان.

بغيـــة الوقـــوف عند بروز أخبـــار قضايا حقوق اإلنســـان، فحص البحث مســـاحة األخبار 
َ أّن النســـبة األعلى من األخبـــار املتعلّقة بحقوق اإلنســـان  املتعلّقـــة بهـــذا املوضوع، وَتبـــيَّ
حظيت مبســـاحة ربع صفحة n=81( %36(، كما أّن 24% من األخبار حظيت مبساحة 
نصـــف صفحة )n=54(، وهـــذا ما يعني أّن ما يقارب 60% مـــن األخبار املتعلّقة بحقوق 

اإلنسان حتظى باهتمام ومُتنح مساحة واضحة في الصفحات )الرسم البيانّي 5(. 

متوسط عدد الكلمات في اخلبر

ابتغـــاَء توســـيع رقعة املعطيات الكّميّـــة حول خصائص األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنســـان، 
ُفِحـــص متوّســـط عدد الكلمات الكلّّي لألخبـــار التي تتعلّق بحقوق اإلنســـان، وتبّي أّن هذا 
العـــدد بلـــغ  421.8 كلمة. ُجّزئـــت أخبار العيّنة إلى خمس مجموعات حســـب عدد الكلمات 
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داخـــل كّل خبـــر، بحيث شـــملت املجموعة األولى األخبـــار التي َتراوح عـــدد كلماتها بي 1 
َو 100 كلمـــة، والتـــي متثلـــت ب 5.3% مـــن العيّنـــة، واملجموعة الثانية والتـــي تراوح عدد 
كلماتها بي 101 َو 300 كلمة ومتثّلت بـِ 47% من العيّنة، واملجموعة الثالثة والتي تراوح 
ِ 27%، واملجموعة الرابعة التي تراوح عدد  عـــدد كلماتهـــا بي 301 َو 600 كلمة ومتثّلت بـ
كلماتها بي 601 َو 1000 كلمة ومتثّلت بـِ 13%، أّما املجموعة اخلامســـة فقد تراوح عدد 

كلماتها بي 1001 َو 4000 ومتثّلت بـِ %7.6.

الرسم البيانّي 5

يبـــدو جليًّا أّن نوعيّـــة األخبار األكثر بروًزا هي التي يتراوح عدد كلماتها بي 100 َو 300 
كلمـــة، مّمـــا يعني أّن ما يقارب نصف األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنســـان هي أخبار قصيرة 
نســـبيًّا. عند التعّمق في هذا املعطى بالنظر إلى احلقـــوق األكثر بروًزا، يتّضح أّن مجموعة 
احلقـــوق الثالثـــة التاليـــة هي األكثر بـــروًزا ضمن مجموعة عـــدد الكلمـــات الثانية )-100
300 كلمة(: احلّق في احلياة؛ احلّق في التعبير عن الرأي؛ احلّق في الســـالمة الشخصيّة. 
أّمـــا مجموعـــة األخبار التي يتجاوز عدد كلمـــات كّل منها ألف كلمة، فـــإّن احلّق في احلياة 
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)27.3%( هـــو احلـــّق األكثـــر بروًزا، ومن َثّم يأتي احلّق في املســـاواة، واحلـــّق في الُهوّية 
اجلماعيّة، واحلّق في السالمة الشخصيّة )حصل كّل منها %18.2(.

ُفحصت العالقة بي عدد الكلمات في األخبار التي تتطّرق إلى حقوق اإلنسان األكثر بروًزا 
وعددها تســـعة –كما ُفّصلت آنًفا- واملجموعات اجليو-اجتماعيّة. عند النظر إلى توزيعة 
عـــدد الكلمـــات، نرى أّن 40% من األخبار املتعلّقة بالفلســـطينيّي في إســـرائيل تقع ضمن 
املجموعـــة الثانية التـــي يقتصر عدد كلماتها على 100 إلى 300 كلمة. كما أّن 21.8% من 
األخبـــار عن نفس املجموعـــة اجليو-اجتماعيّة تقع ضمن املجموعـــة الثالثة وعدد كلماتها 

300 إلى 600 كلمة.   

موقع اخلبر في الصفحة

عنـــد فحص العالقة بي عـــدِد الكلمات في األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنســـان األكثر بروًزا، 
والفئاِت االجتماعيّة، يتّضح أّن النمط السائد عند كّل هذه الفئات أّن مجموعة عدد الكلمات 

األكثر شيوًعا هي املجموعة الثانية -وعدد كلماتها يتراوح بي 100 َو 300 كلمة. 

اللون في اخلبر

إّن موقـــع اخلبر في الصفحة يشـــير إلى أهميّتـــه. إّن األبحاث التي ُتعنَـــى بنظرّيات حتديد 
ــدة اإلعالميّـــة وعلى وجه اخلصـــوص جانب بروز األخبـــار وموقعها على صفحات  األِجننـْ
الصحـــف أو فـــي املجـــرى الزمنـــّي في اإلعـــالم اإللكترونّي، تؤّكـــد أّن املوقـــع يعكس مدى 
أهّمـيّـــة اخلبر من منظور وســـيلة اإلعالم، كما أّن املوقـــع له تأثير على مدى اهتمام وجذب 
أنظار قّراء الصحف )Berger, 2012(. لقد قام هذا البحث بإعارة اهتمام ملوقع األخبار 
املتعلّقة بحقوق اإلنســـان في الصحف التي شـــملتها عيّنة البحث، وَتبّي من خالل البحث 
أّنه قد جرى نشـــر n=109( %48.4( من األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنســـان في النصف 
العلوّي من الصفحة، بينما ُنشرت n=47( %20.9( من األخبار في النصف السفلّي من 
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الصفحة، واحتلّت n=42( %18.7( من األخبار الصفحة كاملة. أّما ما تبّقى من األخبار 
-n=27( %12(- فقد ُنشرت في منتصف الصفحة.

وفـــي اإلشـــارة إلـــى بروز األخبـــار من خالل اســـتخدام األلـــوان، يتبّي من خـــالل النتائج 
أّن العـــدد األكبـــر مـــن األخبار لـــم ُيبَرز بواســـطة لون خـــاّص، إذ إّن 59.6% مـــن األخبار 
)n=134( لـــم حتـــَظ بلـــون خـــاّص، بينمـــا حظيت 40.4% مـــن األخبـــار )N=91( بلون 
خـــاّص. أّمـــا الــــ 40.4% املتبّقية من األخبار، تلـــك التي جرى فيها اســـتخدام اللون إلبراز 
األخبار، فقد كان اللون الرماّدّي هو األكثر اســـتخداًما )29.7%(، ومن َثّم اللون األســـود 
)23.1%(، يليـــه اللـــون األحمر )22%(، ومن َثّم األزرق )14.3%(. جتدر اإلشـــارة هنا 
إلى أّن استخدام اللون إلبراز اخلبر كان عبارة عن خلفيّة ملّونة للخبر كلّه، أو إطار ملّون 
وبـــارز للخبـــر، وقـــد كان واضًحا أّن األخبار التـــي حتّدثت عن ضحايا أُبرزت باســـتخدام 
اللـــون األســـود عموًمـــا، بينما اســـتُخدم األحمـــر كثيًرا فـــي األخبار التي حتـــوي مضموًنا 
سياســـيًّا )كاألخبار عن التهويد واالســـتيطان(. في هذا الصدد، ُفحص ما إذا كانت هناك 
عالقـــة بي نـــوع احلقوق ووجـــود لون خـــاّص لألخبار املتعلّقـــة بهذه احلقـــوق، فأظهرت 
ـــَه واضح في هـــذه العالقة، بالرغم مـــن أّن هناك تباُينـــات من املمكن  املعطيـــات أّنـــه ال توجُّ
ذكرهـــا في هذا الســـياق. فاحلّق في التعبير عن الرأي حصـــل على 17% من األخبار التي 
ا، كما أّن احلّق في السالمة الشخصيّة حصل على 14.5% من األخبار  شملت لوًنا خاّصً
ذات اللون اخلاّص، واحلّق في احلياة واحلّق في املسكن حصل كّل منهما على 12%. من 
الصعب اســـتخالص اســـتنتاجات محّددة من هذه التقاطعات بالرغم من أّنه من املمكن أن 

تكون دليالً على توّجهات مبّطنة في الصحف.

الصورة في اخلبر

ضمـــن مـــــــؤّشـــرات بـــروز األخــبـــــــــار املتعلّقة بحقـــــــوق اإلنســـان، ُفحص مـــدى وجــــــود 
الصـــور في األخبار، وتبّي مـــن املعطيـــات أّن n=163( %72.4( مـــــــــن األخبار حتتوي 
صـــوًرا ترتبـــط مبضمون اخلبـــر، بينما كانت 4% مـــن األخبار )n=9( حتتـــوي صـــــــوًرا 
غير مرتبطة مبضمون اخلبر. أّمـــــا األخـــــبار التي لم حتتِو على صــــــور، فبلـــغت نســـبتها 
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n=53( %23.6(. فـــي األخبـــار التـــي ظـــهـــرت فــيهـــا صـــور )n=172(، كان مــعــــــــــّدل 
مساحة الصور هو 11 سم2. 

لقـــد ُفحصت العالقة بـــي نوعيّة الصور واحلقوق األكثر بروًزا فـــي األخبار. وهنا ينبغي 
التوضيـــح أّن عدد األخبار التي شـــملت صـــوًرا مرتبطة مبضمون اخلبـــر، والتي ارتبطت 
باحلقـــوق التســـعة األكثر بـــروًزا هي 151 خبـــًرا. تضّمنت هـــذه األخبار توزيعـــة متباينة 
للحقـــوق األكثـــر بـــروًزا بحيـــث إّن األخبـــار املتعلّقـــة باحلـــّق في املســـكن هي التي شـــملت 
كـــّم الصـــور األكبـــر 15.2%، بعـــد ذلك أتت األخبـــار املتعلّقـــة باحلّق في املســـاواة واحلّق 
فـــي الســـالمة الشـــخصيّة، والتـــي شـــملت 13.2% كّل منها مـــن مجمل الصـــور املرتبطة 
باملضمون. أّما األخبار التي تطّرقت إلى احلّق في احملاكمة العادلة، فهي التي شـــملت أقّل 

عدد من الصور املرتبطة باملضمون ونسبتها %5.3.
ينبغـــي التنويـــه أّن الربط بي احلّق املذكـــور في اخلبر وصورة مرتبطـــة مبضمون اخلبر 
تـــؤّدي إلـــى تعزيـــزه، بينمـــا الصـــور البعيـــدة عـــن املضمون تـــؤّدي إلى تشـــتّت الرســـالة 
املقصودة في اخلبر. لذا، إّن التباين بي احلّق في املسكن واحلّق في احملاكمة العادلة، من 
حيـــث االرتبـــاط بالصورة املرافقة للخبر، ُيظهر بشـــكل واضح أّن احلـــّق األّول )احلّق في 

املسكن( أكثر بروًزا على مستوى الرسالة اإلعالميّة.

عنوان على الصفحة األولى

66.7% مـــن األخبـــار لم حتَظ بعنوان على الصفحة الرئيســـيّة للصحيفة )n=150(، أّما 
ســـائر األخبـــار n=75( %33.3(، فقـــد حظيـــت بعنوان علـــى الصفحة الرئيســـيّة. جتدر 
اإلشارة هنا إلى أّن األخبار التي أشير إليها عن طريق عنوان على الصفحة الرئيسيّة هي 
أخبـــار حتظـــى باهتمام خاّص تريد هيئـــة التحرير في الصحف أن تلفـــت األنظار إليها، ال 
سيّما أّن أكثر املواضيع التي حظيت بعنوان على الصفحة الرئيسيّة هي التالية: سياسات 
احلكومة جتاه األقلّـيّة الفلســـطينيّة )n=10(؛ قضايا العنف واجلرمية )n=9(؛ موضوع 
الفقـــر واإلســـكان )n=6(؛ قضايـــا العّمال )n=5(؛ رهـــاب األجانب والصراعـــات اإلثنيّة؛ 

.)n=4( النظام القضائّي؛ قضايا اجتماعيّة وقضائيّة
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موضوع اخلبر

أحـــد املقاييـــس التي حاول البحـــث الوقوف من خاللها عند أمنـــاط تغطية مواضيع حقوق 
اإلنســـان فـــي الصحـــف التـــي دخلـــت العيّنـــة هـــو "موضـــوع اخلبـــر". لقد جـــرى حتديد 
املواضيـــع بحســـب قائمـــة GMMP؛ املرافقـــة لهذا البحـــث )امللحق 1(؛ والتي تشـــير إلى 
املضامـــي التي تظهر في األخبـــار الصحفيّة. مبا أّن األخبار التي دخلت العيّنة قد تتضّمن 
أكثـــر من موضوع واحد، فقد جرى حتديد املوضوعـــات الثالثة األكثر وقًعا في كّل واحد 
مـــن األخبـــار التي دخلت العيّنة. وُيســـتَدّل من النتائـــج أّن املجموعة األولـــى من املواضيع 

جاءت على النحو التالي:

12% مـــن األخبـــار املتعلّقـــة بحقوق اإلنســـان كانت في صـــدد العنـــف واجلرمية؛ %6.7 
القضاء واحملاكم؛ 6.2% الفقر واإلسكان والرعاية االجتماعيّة؛ 5.8% التربية والتعليم؛ 
4.9% كانـــت فـــي املواضيع التالية: القضايا العّماليّة؛ اإلضرابات؛ أعمال الشـــغب؛ حماية 
املســـتهلك وقضايا االســـتهالك. أّما فـــي املجموعة الثانية من املواضيـــع، فقد برزت بنفس 
الدرجة موضوعات العنف واجلرمية، والقانون العائلّي، والتشـــريعات العائليّة: %15.4 

)n=9(، بينما لم يكن هناك موضوع ثالث لألخبار املتعلّقة بحقوق اإلنسان.

كيفّية طرح حقوق اإلنسان

لقد جرى تقســـيم أســـلوب التغطية ملوضوع حقوق اإلنسان إلى قســـمي: "مضامينّي"؛ 
ويعنـــي ذلـــك أّن اخلبر يتطّرق إلى حّق معّي من حقوق اإلنســـان بشـــكل مباشـــر ويذكره 
بشـــكل عينّي. والقســـم الثاني هو "التقنـــي"؛ ويعني ذلك أّن اخلبر يتطـــّرق إلى موضوع 
حقوق اإلنســـان بشـــكل إجرائـــّي دون ذكر أّن املضمـــون يتعلّق مببادئ حقوق اإلنســـان. 
أهّمـيّـــة هـــذا الفصـــل تنبع مـــن محاولة البحـــث الوقـــوَف عند الفـــرق بي االعتنـــاء والربط 
ه أنظـــار القّراء إلـــى أّن هناك  املباشـــر بـــي مضمـــون اخلبـــر وحقوق اإلنســـان، حيـــث ُتَوجَّ
عالقـــة جوهرّية بـــي املوضوع الذي يتطـــّرق إليه اخلبر وحقوق املجموعة أو األشـــخاص 
الذين يجري احلديث عنهم. التعريف التقنّي أتى من أجل اإلشـــارة إلى أّن مضمون اخلبر 



47

هامشية خطاب حقوق اإلنسان في الصحف العربية احمللّية

يتحّدث عن حدث له عالقة بحقوق إنسان أو بأشخاص جرى املّس بحقوقهم دون الربط 
املباشـــر أو غير املباشـــر بي هذا املضمون وحقوق اإلنســـان. ويظهر من خـــالل العيّنة أّن 
73.3% من األخبار )n=165( طرحت حقوق اإلنســـان بصورة مضمون مباشر، بينما 
طـــرح 16% مـــن األخبـــار )n=36( موضوع حقوق اإلنســـان كمضمون غير مباشـــر، َو 
7.6% من األخبار طرحت حقوق اإلنســـان بصورة تقنيّة مباشـــرة )n=17(، بينما ُطرح 
 .)n=7( موضـــوع حقوق اإلنســـان بصـــورة تقنيّة غير مباشـــرة في 3.1% من األخبـــار
وفـــي اإلمـــكان الربط بي هذه املعطيـــات واحتمال عـــدم وعي الصحافيّـــي لقضايا حقوق 

اإلنسان أو عدم معرفتهم العميقة باملوضوع. 

بغيـــة عدم االكتفاء بالطرح الكّمّي ملضامي حقوق اإلنســـان والتحّري عن اجلانب النوعّي 
لَبة مضامي  والِقيَمّي لتغطية حقوق اإلنسان، قام البحث بتطوير سلّم معيارّي يرتبط بَقونْ
حقوق اإلنســـان على املســـتوى الِقيَمّي. أتى هذا السلّم بناء على األدبيّات املتعلّقة بالتحليل 
النوعّي للمضامي اإلعالميّة التي تشير إلى أهّمـيّة القيم التي يعبّر عنها اخلطاب اإلعالمّي 
تعبيـــًرا مباشـــًرا أو غيـــر مباشـــر )Fisher,1997(. مبا أّن هذا البحث هـــو بحث كّمّي في 
ماهيّتـــه، جـــرت محاولة اســـتقراء التوّجهات الِقيَميّـــة بآليّات كّميّة، حيـــث ُعّرفت متغيّرات 
البحـــث بشـــكل ميّكـــن من حصـــر توّجهـــات مضامي األخبـــار التـــي دخلت العيّنة بشـــكل 
واضـــح. بناء على ذلك، ُعّرف متغيّر الدعم حلقوق اإلنســـان على النحو التالي: اســـتخدام 
ر احلّق، وذلك بغية إظهاره بشكل واضح وربطه بنعوت  توصيفات منبّهة تضاف إلى ذكنْ
تؤّكد على مركزّيته وأهّميّته والتحذير من املّس به، أو توجيه األنظار إلى التجاوزات جتاه 

هذا احلّق.

مـــن خـــالل معطيـــات البحـــث، يبـــدو جليًّـــا أّن األغلبيّة الســـاحقة مـــن األخبار التـــي ذكرت 
موضوع حقوق اإلنسان )98%( دعمته بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل استعمال 
نعـــوت أو إيحـــاءات إيجابيّة، نحو: أهّمـيّة احلّق، مركزّية احلـــّق، عدم َتقاُدم احلّق، احلقوق 
غيـــر القابلـــة للتجزئة، أو من خالل إرفاق نعوت مؤّشـــرة للخطر أو للتجاوز املتعلّق باملّس 
باحلّق املذكور في اخلبر، نحو: اعتداء غاشم؛ سياسات التفرقة العنصرّية؛ تفاقم العنف. 

من اجلدير بالذكر أّنه بالرغم من أغلبيّة األخبار التي تتطّرق إلى مضامي حقوق اإلنسان 
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توحـــي بدعم هـــذه احلقوق، فإّن املقـــدار األكبر من اإليحـــاءات هي إيحـــاءات تتعلّق باملّس 
باحلقـــوق وجتاوز متعلّق باملّس باحلّق أكثر مّما هو متعلّق بدعم إيجابّي يؤّكد على احلّق. 
بغية التأّكد من هذه املعطيات، قام البحث بتطوير سلّم يتعلّق مبدى الدعم أو املّس بحقوق 
اإلنســـان في األخبار التي دخلت العيّنة. هذا السلّم مرّكب من خمس درجات، فيه الدرجة 
األولى تعني: "ال يدعم احلّق بتاًتا"، والدرجة اخلامسة تعني: "يدعم احلّق جّدًا". يشير 
الرسم البيانّي 6 إلى أّن أغلبيّة األخبار تقع في الدرجة الرابعة )61.8%(، وإلى أّن %98 

من مدى دعم حقوق اإلنسان يقع فوق املتوّسط.

الرسم البيانّي 6

ر مضامي تتعلّق بحقوق اإلنســـان يعني دعم قوّي لهذه  تؤّكـــد هذه املعطيات أّن مجّرد ذكنْ
احلقوق بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر. التعّمق في هذا التحليل أتى بنا للربط بي احلقوق 
األكثر بروًزا في أخبار العيّنة ونوعيّة التغطية على املستوى املضامينّي أو التقنّي املباشر 
وغير املباشر. وقد ُفِحَص ما إذا كان هناك تراُتب واضح بي احلقوق املختلفة على مستوى 
املضمون املباشـــر أو غير املباشـــر. معطيات التحليل ُتظهر أّن هنالك مجموعتي متباينتي 
من احلقوق جند بينها تفاوًتا على مستوى التغطية املضامينيّة املباشرة. تتكّون املجموعة 
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األولى من احلّق في املساواة )15.7%(، احلّق في التعبير عن الرأي  )15%( واحلّق في 
املســـكن )15%(، حيث إّن املضامي املرتبطة بهذه احلقوق تطرح بشـــكل مباشر أكثر من 
مجموعـــة احلقوق الثانية والتي شـــملت احلقوق التالية: احلّق فـــي احلياة )9.2%(؛ احلّق 
فـــي العـــدل االجتماعّي )11%(؛ احلّق فـــي الُهوّية اجلماعيّة )8.5%(؛ احلّق في الســـالمة 

الشخصيّة )9.2%(، احلّق في األمن واألمان )%9.8(. 

مصطلحات تدعم حقوق اإلنسان

تشـــير 76.4% مـــن احلـــاالت التـــي ُذكـــر فيهـــا موضوع حقـــوق اإلنســـان إلى اســـتعمال 
مصطلحـــات واضحـــة تدعـــم احلقـــوق. فـــي 15.6% مـــن احلـــاالت، لـــم يجـــِر اســـتعمال 
مصطلحات مباشرة، كما أّن 8% من احلاالت لم يكن واضًحا فيها استخدام مصطلحات 
تدعـــم احلقـــوق. من املمكـــن االّدعـــاء أّن الفرق بـــي معطيات هذا الســـلّم ومعطيات الســـلّم 
الســـابق، والتـــي تعلّقت مبدى دعم حقوق اإلنســـان، يتعلّق بإيحـــاءات مضامينيّة ال ميكن 
أن نســـتمّدها مـــن مصطلح أو كلمـــة أو نعت أو توصيـــف محّدد، وإمّنا ميكن استشـــفافها 
مـــن الســـياق العاّم للخبـــر. من بي املصطلحات املســـتخَدمة في األخبـــار والداعمة حلقوق 
اإلنســـان: "مـــع أهل العراقيـــب لتثبيـــت حّقهم بالبقـــاء والتطـــّور فـــوق أرض العراقيب"؛ 
"حتســـي اخلدمـــات الطبّيّـــة يضمن جـــودة احلياة وهـــذا ما نطالـــب بـــه"؛ "محاولة لكتم 
صوت إعالمّي فلســـطينّي حّر"؛ "هناك جماهير عربيّة متشـــبّثة وراســـخة في أرضها"؛ 
"رغم محاوالت املؤّسسات اإلسرائيليّة واحلركات الصهيونيّة طمس معالم وآثار القرى 

املهجرة".

نوعّية حقوق اإلنسان

تــــطـــّرق البحث إلـــى نوعيّة احلقـــوق املطروحــة في أخبـــار الصحف التي شـــملتها العيّنة، 
وذلك بحســـب قــــائمة حـــقـــوق اإلنســـان التي جرى تطويرها لصالح البحث، واملبنيّة على 
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املواثيق واملعاهدات واألعــــــــــــراف الدوليّة املختلفة حلقـــــــوق اإلنسان والتي تغّطي كــــــاّفة 
احلقـــوق )امللحـــق 2(. وقــــد قـــــام البحث باســـتخالص حّقي على األقّل مـــن املقاالت التي 
ُطرح فيها موضوع حـــقــــوق اإلنســـان، بحيث إّن ســــــــــؤال البحث فــــسح املجال لالختيار 
. وبعد جمع احلقوق، تبيَّ أّن هــــنـالك  بحسب مدى بروز/ وضــــــــوح كّل واحــد من احلقَّينْ
74 حّق إنســـان مختلًفا ُذكرت في املكان األّول والـــــثـــاني في األخبار التي شملتها العيّنة. 
توّزعت هذه احلقوق بنسب مختلفة في املــــــقـــــاالت، بحيث إّن جزًءا منها حصل على نسبة 
متثيـــل تــقــــــــّل عـــن 1%، ومنها ما حصـــل على مـــا يــــــقارب 10%. للوقـــوف عند احلقوق 
األســـــاســـيّة واألكثـــر متثيالً فـــي العيّنـــة، اخــــتصرنا املعطيـــات إلى قـــــائمـــة احلقوق التي 
جتاوزت 3.5%. وكمـــــــا ُيظهر الــــــــرســـم 7، إّن احلّق في السالمة الشخصيّة حصل على 
9.8%، من ثّم احلّق في حـــــــّرّية التعبير واحلّق في املساواة واحلّق في املسكن وحصلت 
كّل منها على 7.7%، يليه احلّق في احلياة واحلّق في األمن واألمـــــــان )وحصل كّل منهما 
علـــى 6.5%(، ومـــن َثـــّم احلّق فـــي العدل االجتماعـــّي )5.6%(، يليـــه احلّق فـــي الُهوّيــــــــة 
اجلماعيّة )4.7%(، ومن َثمَّ احلّق في احملاكمة العادلة )3.6%(. وُتظهر معطيات البحث 

أّن 21 خبًرا فقط من مجمل األخبار ُطِرح فـــيها أكثر من حّق واحد.
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يتّضـــح مـــن املعطيات أّن هنالك بروًزا واضًحا في املرتبـــة األولى والثانية )كالًّ على حدة( 
للحّق في األمن واألمان، وهو ما يعكس بروز ظاهرة العنف لدى األقلّـيّة العربيّة، ويجري 
احلديـــث عـــن هـــذا املوضـــوع على نحـــٍو مكثّـــف )من خـــالل تغطية أحـــداث العنـــف وليس 
مبضمـــون يرمـــي إلـــى التـوعيـــة(. إذا أضفنـــا إلى احلـــّق باألمـــن واألماِن احلقَّ بالســـالمة 
الشـــخصيّة، نرى أّن هذين احلقَّي برزا بشـــكل خاّص، وذاك مـــا ال ميكن فصله عن بروز 
موضـــوع العنـــف كموضوع أساســـّي في األخبـــار الصحفيّة التـــي شـــملتها العيّنة، حيث 
إّن ظاهـــرة العنف أصبحت تشـــغل بـــال كّل القوى السياســـيّة واالجتماعيّة في الســـنوات 
األخيـــرة. مـــن الالفت للنظـــر كذلك أّن احلّق فـــي التعبير عن الرأي برز في املكاني بشـــكل 
َننَـــة اآلخذة باالزدياد  واضـــح مقارنـــة بحقوق أخرى. ومن املمكـــن ربط ذلك بعمليّات الَقونْ
والتـــي ترمي إلـــى املّس بحّق التعبير عن الـــرأي من أجل إزاحة مضامـــي معيّنة من احليّز 

.)Jamal, 2011( العاّم اإلسرائيلّي

كمـــا كـــــــان مــتــــــــوّقًعـــا، يظهـــر أّن األخــــبـــار الصحفيّـــة املخـتـلفة تعبّر عن حـقـوق إنســـان 
مختلفة، مّما يســـتوجب لفت االنتباه إلى العـــالقــــــة بي أنـــواع احلقـوق ومتغيّرات أخرى 
مهّمة في البحث، نحو: املجموعات اجليو-اجتماعيّة التي برزت في البحث. عند النظر إلى 
الروابط القائمة بي أنواع احلقوق املختلفة ومتغيّر املجموعة اجليو-اجتماعيّة، يظهر أّن 
احلـــّق األكثـــر بروًزا عنـــد احلـــديث عن األقـــلّـيّة الفلســـطينيّة في الداخـــل )وهي املجموعة 
األكثر متثيالً في األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنســـان( هو احلّق في الســـالمة الشـــخصيّة، 
حيث إّن 15% من األخــــبار املتعلّقة بحقوق اإلنسان تتطّرق إلى هذا احلّق بشكل واضح، 
مّما يعكس كما أســـلفنا قضيّة العنف املستشـــري في املجتمع العربّي، الذي يشّكل حتّدًيا 
كبيًرا بدأت جميع القوى االجتماعيّة توّجه األنـــــظار إليه كخطر إستراتيجّي يجب اّتقاؤه 
والتصّدي له. احلّق الثاني األكثر بروًزا عند احلديث عن األقلّـيّة الفلســـطينيّة في الداخل 
هـــو احلّق في املســـكن، الذي من شـــأنه أن يعكـــس الواقع الصعب الـــذي يواجهه املجتمع 
الفلســـطينّي فـــي الداخل في كّل مـــا يتعلّق بالتخطيط والبناء؛ ففي العـــام 2000، اعترفت 
احلكومـــة بـــأّن املــــــــواطني العرب يحتاجون إلى بناء 10 آالف وحدة ســـكنيّة في كّل عام 
ملـــّدة 4 ســـنوات. أضف إلى ذلك أّن مناطق نفوذ الســـلطات احمللّـيّـــة العربيّة ال تغّطي أكثر 
من 2.5% من مســـاحة الدولة5. مجموعة احلقوق التي تأتي في املرتبة الثالثة في ســـياق 
احلديـــث عن الفلســـطينيّي في إســـرائيل هي: احلـــّق في املســـاواة )12.8%(، واحلّق في 
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حّرّية التعبير عن الرأي )12.8%(، واحلّق في األمن واألمان )%12.3(. 

كمـــا ربط البحث بي احلقوق األكثر بروًزا في األخبار والفئات االجتماعيّة املختلفة، حيث 
بدا واضًحا أّن فئة املسنّي وفئة ذوي االحتياجات اخلاّصة هما األقّل اهتماًما على مستوى 
ًقا حلقوق اإلنســـان. من جهة أخرى، بـــدا واضًحا أّن احلّق في  األخبـــار التـــي تتضّمن تطرُّ
املســـكن هو األكثر بروًزا عند احلديث عن فئة ضحايا السياســـات احلكوميّة، حيث وصل 
متثيـــل هذا احلّق إلـــى 22.7% من مجمل األخبار املتعلّقة بهذه الفئـــة، مّما يؤّكد أّن قضيّة 
األرض واملســـكن هي القضيّة األكثر إحلاًحا على مســـتوى حقوق املجتمع الفلسطينّي في 
الداخـــل فـــي عالقته مع الدولة. يتأّكد هـــذا املعطى عند النظر إلى فئـــة ضحايا هدم البيوت 
والتي برزت كذلك كمجموعة ذات اهتمام خاّص في الصحافة، وقد برز احلّق في املسكن 

كاحلّق األكثر ظهوًرا عند احلديث عن هذه الفئة، حيث ظهر في 73.7% من احلاالت. 

مـــن املثير لالهتمـــام أّن املعطيات املتعلّقة بالعالقة بي فئة النســـاء ونـــوع احلقوق املتعلّقة 
بهـــّن، تظهر بشـــكل واضح أّن احلّق في الســـالمة الشـــخصيّة هو األكثر بروًزا، ونســـبته 
43%، ومـــن َثـــّم احلـــّق في األمن واألمان، ونســـبته 28.6%. إن دلّت هـــذه املعطيات على 
شـــيء، فإّنها تدّل على ظاهرة تعنيف النســـاء )وبالذات جرائم القتل على خلفيّة ما يسمَّى 

"شرف العائلة"( التي ما زالت قائمة في املجتمع بشكل واسع وهنالك حديث عنها.

شـــمل حتليـــل الفئـــات االجتماعيّـــة فئـــة عاّمة ظهرت فـــي كّل األخبـــار التي لم تتطـــّرق إلى 
مجموعـــة عينيّـــة واحـــدة، وإمّنا إلى مجموعـــة من الفئـــات املختلفة في نفـــس اخلبر. كانت 
هـــذه الفئـــة األكثر بـــروًزا في التصنيف؛ كما ُيظهر الرســـم البيانـــّي 8. عند حتليل احلقوق 
التســـعة األكثر بروًزا لهذه الفئة، يتبّي أّن احلّق في الســـالمة الشـــخصيّة هو أيًضا احلّق 
ِ 21%. إذا نظرنا إلى املعطى حـــول احلّق في األمن واألمان، الذي  األقـــوى، والـــذي متثَّل بـ
بلـــغ 13.2%، رأينـــا أّن قضايـــا األمـــن واألمان الشـــخصّي واجلماعّي هي األكثـــر اهتماًما 
فـــي أخبار الصحف املتعلّقة بحقوق اإلنســـان. ما تؤّكده معطيـــات البحث حتّى اآلن هو أّن 

5. تنعكس ضائقة السكن في املجتمع العربّي بأشكال مختلفة، أهّمها: عدم توافر أراٍض للبناء بسبب مصادرة األراضي وتصنيفها كأراٍض 
خضراء أو مفتوحة َوفق قانون التخطيط والبناء من سنة 1966، األمر الذي يحّد من استعمالها؛ عدم توزيع أراٍض معَرّفة كأراضي الدولة على 
املواطني العرب )الكثير من األراضي تدار عن طريق الكيرن كيميت التي توّزع األراضي لليهود فقط َوفق ميثاقها الداخلّي(؛ عدم  املصاَدقة على 
خرائط هيكليّة حديثة تخّص البلدات العربيّة والعمل َوفق  خرائط هيكليّة مصاَدق عليها منذ عشرات السني؛ عدم توافر استثمارات حكوميّة في 

بناء شقق للسكن؛ عدم توافر استثمارات ملقاولي عرب للسكن باإليجار، إلخ... لتفاصيل أوفر، انظر:  حمدان، عالء وياسر عّواد )2009(. 
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قضيّة العنف هي قضيّة مركزّية في احليّز العاّم العربّي. يجب أن نضيف في هذا السياق 
أّن احلّقي، احلّق في املســـاواة واحلّق في التعبير عن الرأي، احتالّ املرتبة الثالثة والرابعة 
علـــى التوالـــي )16% َو 14.2%(. ُتظهـــر هذه املعطيـــات أّن التحّدي الثانـــي الذي يواجهه 
املجتمع العربّي هو العالقة مع الدولة، وهو ما ميكن إضافته إلى املعطيات التي أظهرناها 
عنـــد احلديث عن قضايا املســـكن وهدم البيوت. تـــدّل هذه املعطيات علـــى أّن أخبار حقوق 
اإلنســـان في الصحافة العربيّة تعكس واقع املجتمع بشـــكل عاّم والتحّديات التي تواجهه، 

بالرغم من التباينات والتفاوت القائم بي الفئات االجتماعيّة املختلفة.

في ما يتعلّق مبوقع األخبار التي تظهر فيها هذه احلقوق في الصحيفة، يتّضح أّن احلقوق 
التســـعة األكثـــر بروًزا هي أكثـــر كثافة في الصفحات العشـــر األولى مـــن الصحيفة. ومن 
ضمـــن الصفحات العشـــر األولـــى، يظهر أّن الصفحـــة األكثر بروًزا هـــي الصفحة الرابعة 
التـــي ميكـــن اعتبارها صفحة األخبـــار في الصحـــف. بالرغم من ذلك، مـــن الصعب القول 
بناء على معطيات البحث إّن هناك سياســـة واضحة ومعتَمدة من قبل هيئات التحرير في 
كّل ما يتعلّق مبوقع قضايا حقوق اإلنســـان على صفحات الصحيفة. بشـــكل عاّم، تتوّزع 
األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنسان على كّل الصفحات، مّما يصّعب مالحظتها بشكل واضح 
وُيضيع تأثيرها على وعي القّراء، وبخاّصة إذا أخذنا بعي االعتبار أّن صفحات الصحف 
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  . َعها اخلاصَّ مليئة باإلعالنات امللّونة، التي ترمي إلى شّد اهتمام القارئ وُتفِقد األخباَر َوقنْ

عنـــد فحـــص العالقة بي احلقوق األكثر بروًزا ومســـاحة األخبار فـــي الصحف، يظهر أّنه 
من الصعب اإلشارة إلى سياسة حتريرّية واضحة بهذا الشأن، وذلك أّن األخبار املتعلّقة 
بحقوق اإلنسان األكثر بروًزا توّزعت على أحجام متباينة وغير منهجيّة في الصحف. عند 
النظر إلى العالقة بي احلجم األكثر شـــيوًعا ألخبار حقوق اإلنسان -وهو ربع صفحة-، 
يجري توزيع األخبار على ستّة مواضيع متساوية تقريبًا من ناحية نسبتها، وهي: احلّق 
في التعبير عن الرأي )14%(؛ احلّق في املســـكن )14%(؛ احلّق في املســـاواة )12.8%(؛ 
احلـــّق في العدل االجتماعّي )12.8%(؛ احلّق في الســـالمة الشـــخصيّة )12.8%(؛ احلّق 
فـــي األمـــن واألمـــان )12.8%(. هـــذا التوزيـــع يؤّكد بـــروًزا متســـاوًيا لكّل هـــذه احلقوق، 

ويعكس عدم وجود تراُتٍب أّي كان بينها.

تتّمـــة لهذه املعطيـــات، فحص البحث العالقة بـــي احلقوق األكثر بـــروًزا وموضع األخبار 
في صفحات الصحف، حيث جرى بناء ســـلّم من أربـــع درجات: النصف األعلى؛ النصف 
األســـفل؛ وسط الصفحة؛ صفحة كاملة. كما ُذكر ســـابًقا، إّن النصف األعلى من الصفحة 
هو األكثر شيوًعا عند احلديث عن حقوق اإلنسان مقارنة مع سائر الدرجات. وعند النظر 
إلـــى احلقوق املختلفة فـــي األخبار التي جـــرت َمَوَقعتُها في النصف األعلـــى من الصفحة، 
يأتي احلّق في املســـكن في املكان األّول بنســـبة 18%، من َثّم يأتي احلّق في املســـاواة في 
املـــكان الثانـــي )16%(، يليـــه احلّق في األمـــن واألمان في املكان الثالـــث )13.8%(، ومن 
َثـــّم احلّقـــان العدل االجتماعّي والســـالمة الشـــخصيّة )12.8%(. عند النظـــر إلى احلقوق 
التـــي احتلّـــت صفحة كاملة، نرى أّن احلـــّق في احلياة واحلّق في حّرّيـــة التعبير عن الرأي 
احتالّ املكان األّول بنســـبة 16.7% لكّل منهما. في املـــكان الثاني، ظهرت احلقوق الثالثة: 
املساواة، العدل االجتماعّي، والُهوّية اجلماعيّة )نسبة كّل منها 13.9%(. مبا أّن التباينات 
بـــي هذه املجموعة من احلقوق ليســـت كبيرة، يبـــدو أّن جميعها حتظى باهتمام خاّص من 
ِقبَـــل أخبار الصحف، بالرغم من أّن نســـبة أخبـــار احلقوق التي حتصل على صفحة كاملة 

في الصحف ليست النسبة األكبر.

مبـــا أّنـــه مـــن املمكن أن تتطـــّرق أخبار الصحـــف إلى أكثر مـــن حّق في نفـــس اخلبر، حاول 
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البحـــث التوّقف عنـــد التوازنات التي تتضّمنهـــا األخبار بي احلقـــوق املختلفة، لهذا ُوضع 
الســـؤال: ما هي احلقوق التي يوازن بينها مضمون اخلبر؟ حيث إّن هذه احلقوق املختلفة 
 )n=82( هـــي في عالقة تكامل ويغـــّذي بعضها بعًضا، يتبّي أّنه في 36.4% من األخبار
هنالـــك تطـــّرق ألكثر من حّق يحاول اخلبر أن يـــوازن بينها. بينما في 58.7% من األخبار 
)n=132(، هنالـــك تطـــرُّق إلـــى حّق واحد. كما حـــاول البحث فحص األخبـــار التي دخلت 
العيّنة وما إذا كانت تتضّمن إشارة إلى تضارب بي حقوق إنسان مختلفة، وذلك من أجل 
التحّقق من مدى تكريس اهتمام الصحف إلمكانيّة وقوع تناقضات بي حقوق مجموعات 
َ مـــن معطيات البحث أّن جزًءا ضئيالً من األخبار n=8( %6. 3(- شـــملت  مختلفـــة. َتبيَّ
إشارة لتناقض ممكن بي حقوق مختلفة بحيث إّن هناك تضارًبا بي احلقوق املذكورة في 
اخلبر، وعلى رأســـها احلّق في احلياة، واحلّق في التعبير عن الرأي، واحلّق في املســـاواة، 
واحلّق في املسكن، واحلّق في محاكمة عادلة، واحلّق في السالمة الشخصيّة، واحلّق في 

حّرّية الدين.

تدّل معطيات البحث على أّن نسبة األخبار التي تستخدم مصطلحات متّس بشكل واضح 
بحقوق اإلنســـان هي ضئيلة وال تتعّدى نســـبة n=6( %2.7(. هذا املعطى املنخفض يدّل 
على أّن الصحف التي شـــملتها عيّنة البحث حذرة من املّس مببادئ حقوق اإلنســـان -وإن 

ًقا واضًحا ومباشًرا كّل الوقت. كانت ال تتطّرق إلى هذه احلقوق تطرُّ

االعتراض على املّس بحقوق اإلنسان

عنـــد تدقيـــق النظر فـــي إمكانيّة اعتـــراض أو نقد األخبـــار للمّس بحقوق اإلنســـان، جند أّن 
األغلبيّة الســـاحقة من األخبار اعترضت أو نقدت إمكانيّة املّس باحلقوق بنســـبة %86.2 
)n= 194(. تدّل هذه املعطيات على أّن األغلبيّة الساحقة من األخبار ال تتهاود مع إمكانيّة 
املـــّس بحقـــوق اإلنســـان، بل على العكس مـــن هذا، هي تواجـــه هذه اإلمكانيّـــة معبّرة بذلك 
عـــن توفيـــر جّو حاضن حلقوق اإلنســـان، وال ســـيّما حي يتعلّق املوضـــوع باملّس بحقوق 
املواطنـــي العـــرب أو النســـاء. للتأكيد علـــى هذا االســـتنتاج، ُتظهر املعطيـــات أّنه في %51 
)n=115( من األخبار هناك اقتباســـات مباشـــرة من شخصيّات داعمة حلقوق اإلنسان. 
وال بّد من اإلشارة أّن نهج االقتباسات يشّكل داللة على مدى اهتمام الصحف مبضامي 
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معيّنة، وهو ما ينعكس في املضامي املتعلّقة بحقوق اإلنسان في هذه احلالة العينيّة.  

فـــي املقابـــل، ميكـــن أن نرى املعطى املتعلّق باقتباســـات مباشـــرة من شـــخصيّات تعارض 
حقوق اإلنســـان بلغت n=13( %5.8( مؤّشـــًرا واضًحا على احلذر من إبداء موقف غير 

متقبّل حلقوق اإلنسان.

بالرغم من هذه املعطيات، األغلبيّة الســـاحقة من األخبار التي شـــملتها العيّنة -ونســـبتها 
n=203( %90.2(- ال تتطـــرق إلـــى معاهـــدات أو إعالنات دوليّة حلقوق اإلنســـان، مّما 
يبقـــي اجلّو الداعم حلقوق اإلنســـان منســـلًخا عن املصـــادر القانونيّـــة واألخالقيّة خلطاب 
حقـــوق اإلنســـان. هذه الظاهـــرة تعكس دعم الصحـــف الفطرّي ملضامي حقوق اإلنســـان 
دون حتويـــل هـــذا الدعم إلـــى منهج مـــدروس ومبرمج له ُبعـــٌد تراكمّي وتثقيفـــّي واضح. 
اإلبقـــاء علـــى ثقافـــة تدعيم حقوق اإلنســـان الفطرّية حتـــّول هذه احلقوق إلـــى مجّرد تطلّع 
لَبَة إيجابيّة داعمة بشـــكل عاّم  عاّم. ويتأّكد هذا التحليل من نســـبة األخبار التي تتضّمن َقونْ
حلقوق اإلنســـان، والتي بلغت نســـبتها n=140( %62.2( مقابل %37.8 )n=85( من 
لَبة يدّعم  األخبار التي اّتخذت موقًفا وسطيًّا من مسألة حقوق اإلنسان. هذا النمط من الَقونْ
اجلـــّو العـــاّم الداعم حلقوق اإلنســـان، دون أن يكون هنـــاك التزام بتحويل هـــذا النمط إلى 

فلسفة مقصودة لدى الصحف.

مصادر األخبار

فحـــص البحـــث مصـــادر األخبـــار املتعلّقة بحقوق اإلنســـان مـــن أجل اســـتيضاح مصادر 
ــدة اإلعالميّة. يتّضح من املعطيات  املعلومات املتعلّقة بـــــوضع حقوق اإلنســـان على األِجننـْ
أّن 24.9% مـــن أخـــــبـــار حـــقـــوق اإلنســـان تأتـــي مـــن مصـــادر رســـميّة، نحـــو: املكاتـــب 
احلكوميّـــة؛ الســـلطات احمللّـيّـــة؛ أعضـــاء الكنيســـت. املصـــدر الثانـــي األكثـــر شـــيوًعا كان 
الصحافيّي )19%(، وهــــنا جتدر اإلشـــارة إلى األخبار التي قــــــــام الصحافيّون بكتابتها 
دون اإلشـــارة إلـــى املصادر التي اســـتقوا منهـــا أخبارـهم. ومـــن َثّم يأتي املصـــدر الثالث: 
شـــهود عيـــان؛ وبلغت نســـبتهم 16%. أّما األخبار التـــي اعتمدت على املؤّسســـات األهليّة 
ومؤّسســـات حقـــوق اإلنســـان، فــــــقد بلغت نســـبتها هـــي كذلك 16%. الشـــرطة كمصدر 
معلومات في األخبار املتعلّقة بحقوق اإلنســـان بلغت نســـبة 7.6%. وجتدر اإلشـــارة هنا 
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إلـــى أّن الشـــرطة كانـــت َتظهر كمصـــدر معلومات إلى جانـــب املصادر األخـــرى املذكورة، 
ال كمصـــدر وحيـــد؛ وذلك من خـــالل بياناتها الصحفيّـــة أو ردود فعل ِبنـــاًء على توّجهات 

الصحافيّي.

مناذج حتليل نوعّي

مـــــن أجــــــــل تعميـــق التحليل ملضامـــي الصحف املتعلّقـــة بحقــــوق اإلنســـان، أُِخـــذت عيّنة 
صغيـــرة مـــن األخبـــار واملقــــــــاالت التـــي دخلـــت عيّنـــة التحليـــل الكّمـــّي، إلجـــــــــــراء حتليل 
نـــــــوعـــّي يفّكك اخلطـــاب الصحفّي ويتعّمق فـــي اجلـــــوانب الظاهرّيـــة واملعاني املبّطنة في 
هـــذه األخبـــار. من ميزات التحليل النوعّي قدرته على التبّحر في كّل خبر بشـــكل مســـتقّل 
في ســـبيل الوصول إلى فهم عميق للّغة املســـتعملة وملرّكبات القـــولبـــة والتــــأطير القائمة 
فيـــه )Fairclough, 2003(. منهج التحليل املتّبع في هذا الســـياق هو مزيج من حتليل 
اخلطـــاب النقدّي الـــذي ينظر إلى اخلبر كمنظومة فكرّية متماســـكة من خالل املصطلحات 
والصياغات وآليّات التعبير املختلفة األخــــــرى، ومــــــن التحليل النقدّي لالّ وعي السياسّي 
فـــي اخلطـــاب اإلعالمّي، حيـــث إّن ما يــــظـــهر في اخلبـــر اإلعـــــــــالمّي يخفـــي مــــا هو مغيَّب 
فيـــه والذي فـــي كثير من األحيان مينح اخلطاب الظاهر معناه ووقعه على نفســـيّة القارئ 

.)Jameson, 1981;Fairclough, 1995(

إّن حتليـــل اخلطـــاب النقدّي يفتـــرض أّن اخلطاب يبتلـــع داخله عقيـــدة أيديولوجيّة تعكس 
عالقات قّوة عمليّة في الواقع االجتماعّي، فاخلطاب ليس منسلًخا عن محيطه االجتماعّي 
ـــا هو تعبيـــر عنه يتأّتى من خـــالل االســـتعماالت املصطلحيّة 

ع

والسياســـّي والثقافـــّي، وإمن
واملفاهيم والتأكيدات الضمنيّة في النّص )Foucault,1972(. لذا، عند حتليل اخلطاب، 
يجب توجيه األنظار إلى هذه املرّكبات وماهيّة وقع العالقات في ما بينها من أجل إيصال 
َمغاٍز وَمعاٍن محّددة، والتأكيد على سلّم األسبقيّات الِقيَميّة ومنظومة السلوكيّات املفّضلة.

أّما بالنســـبة إلى منهج اســـتخالص الال وعي السياســـّي، فإّنه مبنّي على العالقة اجلدليّة 
نة فيه بناء على االّدعـــاء أّن النّص له ال  بـــي البننْيـــة الفوقيّـــة للنّص والدوافع القاعدّيـــة املبطَّ
وعـــي مغيَّب معناه هو األهـــّم من الظاهر الذي يدحضه. يعني هذا أّن عمليّات تأويل النّص 
يجـــب أن تســـتخرج مـــا ال يقولـــه النّص من خـــالل ما يقولـــه، ألّن ما يقوله يبقـــى منقوًصا 
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 .)Jameson, 1981( بسبب دحضه لِـَما لم يبتِغ أن يقوله على نحٍو واضح

لقـــد مت انتقـــاء 5 أخبـــار أساســـيّة مـــن الصحف األربـــع التي دخلـــت البحث، وذلك بشـــكل 
عشـــوائّي مـــن أجل االبتعاد عن املقارنة والتأكيد على حتليـــل نوعّي للخطاب. اخلبر األول 
من صحيفة "كّل العرب" ُنِشـــر في 25.3.2011، وعنوانه "النكبة تتواصل بتشـــريع 
الكنيست لقانون يحظر على املواطنني العرب إحياء الذكرى" )امللحق 3(. يطرح هذا 
اخلبر إقرار الكنيســـت لقانون النكبة الذي مينح وزيـــر املاليّة صالحيّة بتقليص ميزانيّات 
يي ذكرى النكبة، وذلك  املؤّسسات التي حتصل على دعم حكومّي إذا قامت بأّي فّعاليّة حتعنْ
بحّجة أّن إحياء ذكرى النكبة كحدث مؤســـف في يوم اســـتقالل دولة إسرائيل ميّس بأمن 
الدولـــة ومببادئها. وبعـــد أن يطرح اخلبر عدد أعضاء الكنيســـت الذين صّوتوا مع أو ضّد 
القانون، يقوم بعرض كلمات ألقاها أعضاء كنيست عرب مختلفون خالل املداوالت حول 
هـــذا القانون في الكنيســـت، إضافة إلى رأي رئيســـة جلنة متابعة قضايـــا التعليم العربّي. 
يقع هذا اخلبر على صفحة كاملة، ويشمل نحو 900 كلمة ما يقارب 800 منها تتطّرق إلى 

كلمات أعضاء الكنيست اخلمسة الذين ُنشرت صورهم ضمن اخلبر. 

ال شّك أّن االقتباسات من أعضاء الكنيست العرب ومن رئيسة جلنة متابعة قضايا التعليم 
تشـــير إلـــى أّن الصحيفة تراهـــم القائمي على هذا املوضوع، حيث إّننـــا نتحّدث عن قانون 
ُســـنَّ في الكنيســـت اإلســـرائيلّي وله أبعاد تربوّية واضحة، وال سيّما في املدارس العربيّة 
التي ُتعنَى بشـــأنها جلنة متابعة قضايا التعليم. إالّ أّن بننْية اخلبر هي في حّد ذاتها رســـالة 
مهّمـــة لهـــا أهّمـيّة سياســـيّة يجـــب التأكيـــد عليها قبل الدخـــول في حتليـــل مضامي اخلبر 
نفســـه، فقد قام اخلبر بإعطاء متثيل لألحزاب واحلركات السياســـيّة املمثَّلة في الكنيست، 
وذلـــك مـــن أجل جتاوز أّي حساســـيات قـــد تصدر إذا جـــرى غير ذلك، كما يحـــاول اخلبر 
خلق توازنات بي عدد الكلمات املعطاة للمتحّدثي املختلفي مع أّنه يبتدئ من النائبة حني 

زعبي عاكًسا بذلك اإليحاَء بالرقّي واالحترام لكونها امرأة. 

على مستوى اخلطاب الذي يتضّمنه اخلبر، ال شّك أّن القائمي على الصحيفة يتضامنون 
مـــع توّجهات أعضاء الكنيســـت العرب في ذّم إقرار قانون النكبة، ويفســـح املجال أمامهم 
لطرح استيائهم من هذا القانون. ويتأّكد موقف الصحيفة من خالل العنوان الفرعّي الذي 
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يقع على خلفيّة حمراء وينّص: "عقاًبا للمشاعر وخوًفا من الرواية التاريخيّة". يضع هذا 
ًدا أّن إقـــرار قانون النكبة ُمناٍف  العنـــوان العنوان الرئيســـي للخبر في ســـياق واضح، مؤكِّ
ملبادئ حقوق اإلنســـان وعلى األخص احلّق في إبداء املشـــاعر واحلفـــاظ على الُهوّية. كما 
يؤّكد هذا العنواُن مصطلَح "الرواية التاريخيّة" كعامل مهّم تأتي الكنيست فرض العقاب 
عليه واحلّد من شـــرعيّته كجزء ال يتجّزأ من الكيان العربّي الفلســـطينّي. وترى الصحيفة 
أّن عمليّة التشريع للقانون هي استمرار للنكبة نفسها التي تتواصل منذ العام 1948 إلى 
اليوم. إّن الربط بي الوعي التاريخّي واملشـــاعر الوطنيّة يشّكل تأكيًدا على مركزّية النكبة 
في املجتمع الفلسطينّي كجزء من ُهوّيته يقع في مواجهة مباشرة مع املؤّسسة السياسيّة 
اإلســـرائيليّة. كمـــا يؤّكـــد عنوان اخلبر أّن عمليّة التشـــريع في الكنيســـت ال ميكن أن ُتعتبَر 
جـــزًءا من العمليّة الدميقراطيّـــة، وبخاّصة في احلاالت التي يقوم بها الكنيســـت بتقويض 
ركائـــز الكيان الفلســـطينّي وامتداد وعيه ووعيـــه لذاته. عالوة إلى ذلـــك، يؤّكد العنوان أّن 
عمليّة التشـــريع التي نتحّدث عنها تعكس خوًفـــا وعدَم ثقة بالنفس أكثر مّما تعكس قّوتها 
كمشـــرع. يبقـــي العنوان النكبة كجزء من الوعي الذاتّي والتاريخّي للشـــعب الفلســـطينّي، 
وذلك بواســـطة الفصل بـــي النكبة ذاتها وعمليّة إحياء ذكراها. الكنيســـت تقوم –على حّد 
تعبيـــر الصحيفـــة- بالتهّجم على طقـــوس إحياء ذكرى النكبة، وبذلـــك تؤّكد النكبَة بدل أن 
متحوهـــا، حيـــث إّن النكبـــة أقـــوى بكثير من أن تســـتطيع الكنيســـت طمســـها ومحوها من 

الوعي التاريخّي . 

يتبـــّي من ترتيب أقوال أعضاء الكنيســـت املختلفـــي أّن اختيار النائبـــة زعبي لتكون أولى 
املقتَبســـي لم يكن عشـــوائيًّا، كما أّنه لم يكن ألّنها امرأة فقط. حتليل النّص يظهر أّن هناك 
عالقـــة مباشـــرة وعميقة بي عنوان اخلبر وأقوال النائبة زعبـــي التي تقول: "نحن بصدد 
قانون يشـــّرع التدّخل في مشـــاعر وأفكار ومعتقدات املواطني... القانون يظهر أّن الدولة 
ترى أّن التاريخ، تاريخها هي، بحد ذاته هو خطر إستراتيجّي ضّدها. القانون إضافة إلى 
أّنـــه يعاقب املشـــاعر، ُيظهر مدى خوف الكنيســـت من احلقيقة، ومن ذاكرة الفلســـطينيّي، 
إذ إّن اخلـــوف احلقيقـــّي مـــن النكبة يكمن فـــي أّنها حقيقة تاريخيّة وليســـت مجـــّرد رواية 
الفلســـطينيّي". ال شـــّك أن هـــذه الكلمـــات التي صدرت عـــن النائبة زعبـــي، والتي تختلف 
بطبيعتها عن أقوال أعضاء الكنيســـت اآلخرين، هي اإليحـــاء املركزّي للعنوان الذي أعطي 
لهـــذا اخلبـــر. يجري التأكيد فـــي هذه العالقة علـــى أهّمـيّة التفرقة بي النكبـــة كواقع يومّي 
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يواجهه الفلســـطينيّون منـــذ العام 1948 حتّى اليـــوم، وبي الرواية والتـــي تعكس الرؤية 
القائلة إّن النكبة حدثت في العام 1948 فقط. 

تأكيـــد عنـــوان اخلبر على تواصـــل النكبة وربطـــه بعمليّة التشـــريع القائمة في الكنيســـت 
يوحي بســـحب الشـــرعيّة عن الكنيســـت كمشـــّرع ميكن أن ينصـــف األقلّـيّة الفلســـطينيّة، 
وبالرغـــم من إفســـاح املجال أمـــام أعضاء الكنيســـت لـــإلدالء بدلوهم وإبـــداء موقفهم من 
عمليّة التشـــريع، فإّن هذا الصوت الذي يســـمعه أعضاء الكنيســـت العرب ال صدى له وال 
تأثير، وهو مجّرد كالم عابر بحســـب الال وعي السياســـّي لعنوان اخلبر ومضامينه. من 
هذا الباب في اإلمكان رؤية أوجه الشـــبه العميقة بي لغة ومصطلحات أعضاء الكنيســـت 
العـــرب املختلفي والذيـــن يؤّكدون على الربط بي إقراِر قانون النكبـــة والتجربِة اليهودّية 
فـــي الفتـــرة النازّية. وقد أّكـــد كالم النائب محّمد بركـــة والنائب أحمد طيبـــي هذه العالقة، 
متوّجهي بذلك إلى الذاكرة التاريخيّة اليهودّية من أجل التأكيد على خطورة ما يحدث في 

عمليّات التشريع في إسرائيل اليوم. 

يأتـــي ذكـــر التاريخ اليهـــودّي في الفتـــرة النازّيـــة إليصال رســـالة إنســـانيّة مبدئيّة تقرع 
ناقـــوس اخلطـــر الذي تعنيـــه عمليّة تشـــريع قانـــون النكبة. وتوحـــي أقوال بركـــة وطيبي 
إلـــى أوجـــه الشـــبه بي ما يحدث للفلســـطينيّي في إســـرائيل اليـــوم وبي ما حـــدث لليهود 
فـــي الفتـــرة النازّية، بالرغم مـــن الفرق بي احلالتـــي. التأكيد على هذا التشـــابه يؤّدي إلى 
استنفار أعضاء الكنيست من األحزاب اليهودّية الصهيونيّة بالرغم من أّنها من املمكن أن 
تلقى آذاًنا صاغية في املجتمع العربّي وبعض األطر الليبراليّة اإلسرائيليّة وبعض احملافل 
الدوليّـــة. إّن أعضاء الكنيســـت اليهـــود الذين يتحّكمون بعمليّات التشـــريع يـــرون في هذا 

التشبيه افتراًء ميّس مبشاعر اليهود ويحّط من تاريخهم.

أحـــد املوضوعـــات املركزّية التي يؤّكد عليها اخلبر هو قضيّة التهجيـــر والتي ُتعتبر مرّكبًا 
مركزّيًـــا في الذاكرة اجلماعيّة الفلســـطينيّة والذي منح النكبة معناها األساســـّي. ومقولة 
النائـــب بركة، "قوانينكـــم لن متحو جرمية النكبة عام 1948 وأنـــا أحد ضحاياها"، متثّل 
الربـــط بـــي أحداث 1948 وما يحدث في الســـنوات األخيرة في إســـرائيل، حيث إّن َمهّمة 
املؤّسســـة السياســـيّة األولى هي اســـتمرار احملاوالت حملو الذاكرة الفلسطينيّة التي تذّكر 
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بالغـــنب التاريخـــّي الذي افتعلته احلركـــة الصهيونيّة خالل إقامة دولة إســـرائيل والتي ما 
زال الفلســـطينيّون يدفعون ثمنها حتّى اليوم. كذلك ثّمة عمليّة ربط واضحة بي محّفزات 
التهجيـــر والرؤيـــة األيديولوجيّـــة التـــي تشـــّرع قانـــون املواَطنـــة املبنـــّي علـــى العنصرّيـــة 
والكراهية، والتي تذّكر بتاريخ الشعب اليهودّي. كلمة النائب مسعود غنامي، "هذه قواني 
اخلائفـــي العاجزيـــن عن مواجهـــة حتّدي احلّق الفلســـطينّي فـــي التجّذر بوطنـــه وأرضه، 
وحتـــّدي الرواية الفلســـطينيّة التي تفضح أســـطورة وأكذوبة اجليـــش األخالقّي"، تؤّكد 
على املواجهة بي الواقع القانونّي والتشـــريعّي اإلســـرائيلّي وحقوق اإلنســـان األساسيّة 

التي تهاجم وتقتلع بشكل يومّي.

أقـــوال أعضـــاء الكنيســـت العـــرب تؤّطر واقًعـــا سياســـيًّا وتاريخيًّـــا مبنيًّا علـــى اإلجحاف 
وإضعاف املبادئ األساســـيّة حلقوق اإلنســـان. يتعارض هذا مع لغة احلقوق األساســـيّة 
التـــي لـــم يجِر التأكيد عليها بشـــكل مباشـــر وواضـــح أّن إطـــار اإلجحـــاف التاريخّي بحّق 
الشـــعب الفلســـطينّي وعمليّـــات التشـــريع الهادفة إلـــى تقويض وجودهـــم، ترتبط مع لغة 
حقوق اإلنســـان، ولكن ليس بشـــكل مباشـــر، وليس بواســـطة صياغات مباشرة من عالم 
حقوق اإلنســـان، وإمنّا تتعلّق بسيكولوجيّة الضحيّة. بالرغم من أّن صياغة اخلبر ال تقلّل 
من مكانة الضحيّة، فإّنه يبقي هذه املكانة محدودة ورّد فعل على واقع مجحف. إّن نقض 
ننة العنصرّية اإلســـرائيليّة ال يواجه بواسطة اإلشارة إلى اإلجحاف التاريخّي  عمليّة الَقونْ
بحـــّق الشـــعب اليهودّي، والذي من شـــأنه أن يســـّد الطريق على إبـــراز منظومة اإلجحاف 
اإلســـرائيليّة، وذلك بســـبب صورة الضحيّة املتجّذرة في العقليّة اإلســـرائيليّة والتي ترى 
أّي تذكير بتاريخها تأكيًدا على حاجتها لتأمي نفسها بكّل ثمن، وبخاّصة من أولئك الذين 
يشـــّكلون تذكيًرا دائًما لعمليّـــة االضطهاد التي قامت بها احلركـــة الصهيونيّة منذ بدايتها 

حتّى اليوم.

تطرح لغة حقوق اإلنســـان بشـــكل مباشـــر في نهاية اخلبر من خالل نيّـــة مركز "عدالة" 
تقـــدمي التمـــاس ضّد إقرار القانون بحّجة أّنه ميّس مببدأ املســـاواة وبحّق املواطني العرب 
باحلفـــاظ علـــى تاريخهم وثقافتهم، وبحّجـــة املّس الصارخ بحّرّية التعبيـــر عن الرأي التي 
ُتعتبـــر مـــن أهـــّم احلقـــوق الدســـتورّية بحســـب املواثيـــق واألعـــراف الدوليّة التـــي وّقعتها 
إســـرائيل. هـــذا التذكيـــر بلغة حقوق اإلنســـان يضع كّل اخلبر في ســـياق حقوقـــّي، ولكن 
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تبقـــى هـــذه القولبـــة هامشـــيّة على مســـتوى حجم اخلبـــر وعدد األشـــخاص املمثَّلـــي فيه. 
هـــذا النموذج مـــن التغطية اإلخبارّية يعكـــس اهتمام الصحيفة باإلجحـــاف واملّس بحقوق 
املجتمـــع الفلســـطينّي في إســـرائيل دون أن يصاغ بلغـــة حقوقيّة واضحة ومباشـــرة منذ 
البداية. هذا النوع من الَقولبة ال يقلّل من أهّمـيّة نشر أخبار من هذا القبيل وإفساح املجال 
أمـــام مجموعـــة كاملـــة مـــن القيادّيي العـــرب إلبـــداء مواقفهم جتـــاه الواقـــع الصعب الذي 
تواجهه األقلّـيّة الفلسطينيّة. ومع ذلك، يفتقر اخلبر إلى مصطلحات حقوقيّة أساسيّة كان 
من شـــأنها أن تعطي اخلبر زخًما أقوى وتبعده عن ترديد مقوالت؛ حتّى وإن كانت مهّمة 
للنّواب العرب. إّن اخلبر ال يشـــمل موقًفا حقوقيًّا واضح املعالم كان من املمكن أن يضفي 
ا يقع في إطار مواثيق  عليه جانبًا مبدئيًّا مينح الواقع الفلســـطينّي في إســـرائيل إطاًرا عاّمً
وأعراف دوليّة واضحة تشّرع حقوق هذه األقلّـيّة ومتنح القارئ العربّي معلومات تنقصه 
ومن شـــأنها أن تدعم موقفه امام الواقع املجحف الذي يقّوض كيانه ويهّدد وجوده. فمن 
الواضـــح أّن املجتمـــع العربـــّي يفتقـــر للغـــة مهنيّة متنحه آليّـــات الدفاع عن الـــذات أكثر من 
مقوالت ترّددها القيادات في كّل مناســـبة. فاملقوالت املقتبَســـة من القيادات تعيد نفســـها 
ا 

ع

فـــي أغلـــب األحيان ويبدو أّن الصحيفة أرادت جتنّب احلساســـيات احلزبيّـــة ولوال ذلك مل
كانت هنالك حاجة إلى اقتباس خمســـة أعضاء كنيســـت، وكان من املمكن إضافة تعقيبات 
لقانونيّي أو مقتطفات من مواثيق ترّســـخ لغة احلقوق وتعمِّق معرفة اجلمهور العاّم لها، 

وبالتالي هنالك تغليب للخطاب السياسّي على حساب اخلطاب املهنّي.

اخلبر الثاني من صحيفة "بانوراما" بتاريخ 4.3.2011 وعنوانه "إصابات ومواجهات 
خـــالل هدم أساســـات لبيوت متنّقلة لعائلة أبو عيد في اللـــّد" )امللحق 4(. عدد كلمات 
هذا اخلبر 206 كلمات، ومســـاحته مبا يشـــمل الصورة هو 23 ســـم2، ومساحة الصورة 
التـــي تقع وســـط اخلبر 6ســـم2. جتدر اإلشـــارة إلـــى أّن 148 كلمة من املقـــال هي جلهات 
رســـميّة: املتحّدث باســـم بلدّية اللد، والناطقة بلســـان الشـــرطة، وبذا بقيت 46 كلمة فقط 
لوصف احلدث َو 29 كلمة لشـــاهد عيان. يأتي هذا التقســـيم لعدد الكلمات ليعكس ماهيّة 
اخلبـــر والـــذي يخّصص بأغلبيّتـــه لتعقيبـــات القائمي على تنفيـــذ إحدى العمليّـــات األكثر 
إجحاًفـــا بحقـــوق اإلنســـان أال وهـــي املـــّس باحلـــّق باملســـكن )احلّق الـــذي ُيعتبر -حســـب 
املعاييـــر الدوليّة واملعاهـــدات احلقوقيّة- من أهّم حقوق اإلنســـان(. ليس في اخلبر خلفيّة 
عـــن احلـــدث، وال توصيف لعمليّة الهـــدم، وال حديـــث ألّي كان مع أحد أفـــراد العائلة التي 
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ُهّدمت بيوتها. على خلفيّة غياب هذه املرّكبات من اخلبر، تأتي تعقيبات اجلهات الرســـميّة 
لتضفي الشـــرعيّة على املّس بحقوق أساسيّة لعائلة فلسطينيّة في مدينة تواجه سياسات 
قمعيّة متعاقبة تهدف إلى تقويض الوجود العربّي في املدينة. يؤّكد اخلبر من خالل بنيته 
موقًفا إشـــكاليًّا للصحيفة التي تتغاضى من خالل بننْية اخلبر عن أنســـنة احلدث وإفســـاح 
املجال أمام أحد أفراد العائلة لإلفصاح عن حيثيّات ســـلوكيّات العائلة وشـــرح السياسات 
السلطوّية املجحفة ضّد املواطني العرب في اللّد. ما هو مغيَّب من اخلبر ليس بأقّل أهّمـيّة 
ن فـــي اخلبر أعمق مّما هـــو ظاهر فيه. كـــّم أفواه  عمـــا هـــو مذكـــور فيـــه، كما أّن ما هـــو مبطَّ
َعنَة احلـــدث وأخذه على أّنـــه عمليّة يحكمها القانـــون وتنفيذ  العائلـــة املنكوبـــة يوحي بَشـــرنْ
ن في اخلبر أّن القائمي على هدم البيوت هم  إلرادة الصالـــح العاّم. كما يوحـــي ما هو مبطَّ

إنسانيّون مبجّرد احملاوالت التي منحوها للعائالت لتتراجع عن مخالفة القانون.   

ال يقـــوم اخلبـــر بربـــط هذا احلدث مـــع أحداث أخـــرى تقع في نفـــس املدينـــة، وبذلك تنزع 
الصحيفة اخلبر من ســـياقه التاريخّي، إضافة إلى عمليّـــة القطيعة التي يحدثها مع رمزّية 
املكان؛ إذ إّن مدينة اللّد املنكوبة في العام 1948 ما زالت تواجه نفس السياســـات القمعيّة 
ا  غير اإلنســـانيّة. تغاضي اخلبر عن رمزّية املكان واستمرارّية التاريخ  تأخذ َمنًحى خاّصً
على خلفيّة إفساح املجال أمام متحّدثي اجلهات الرسميّة لإلدالء برأيهم ورؤيتهم للحدث. 
يي  ال يشمل اخلبر لغة حقوقيّة بالرغم من أّن مجّرد احلديث في موضوع هدم البيوت ُيحنْ
الذاكرة الفلسطينيّة ويذّكر باملعاناة املستمّرة للكثير من العائالت التي ما زالت تناضل من 
أجل إحقاق حقوقها األساســـيّة. بالرغم من ذلـــك، ال ميكن التغاضي عن اللغة الفضفاضة 
التـــي ال حتّدد ُهوّية املصابي في عنوانها الـــذي يتحّدث عن إصابات ومواجهات، ويوحي 
بتغييـــب عدم التوازن بي البلدّية والشـــرطة وبـــي العائلة املنكوبة. يتأّكـــد هذا اإليحاء من 
خـــالل لغـــة املتحّدثي باســـم البلدّيـــة والشـــرطة الذين يقلّصـــون احلالة إلى جنـــوح ومّس 
بالقانـــون ال علـــى مســـتوى بناء أساســـات البيوت املتنّقلة فقـــط، وإمنعا كذلـــك باّتهام أفراد 
العائلة باســـتعمال القّوة والقيام بأعمال شغب تلزم الشرطة أخذ موقف البلدّية التي تنّفذ 
سياســـات ال ميكن إالّ أن نضعها في ســـياق عاّم يتمثّل في اســـتمرار عمليّات هدم البيوت 
من أقصى الشـــمال حتّى النقب. ال يتحّدث اخلبر عن هذا الســـياق بتاًتا، وكأّنه ال عالقة له 
بســـياقه األوســـع، كما أّن اخلبر ال يســـتعمل لغة احلقوق األساســـيّة التـــي كان من املمكن 
أن تعبّـــر عـــن أّن القانون ال يعني العدل والسياســـة الصحيحة بـــل إّن القانون وتطبيقه قد 
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يتضّمن إجحاًفا يعكس عدم َمأنْسسة املساواة في القانون -وليس أمام القانون فقط. 

ال تضيـــف الصـــورة مقولـــة نوعيّة تغيّر املضمـــون الذي ُطرح في اخلبر، حيـــث إّنها ُتظهر 
أفـــراد العائلـــة يواجهون أفراد الشـــرطة وتصطنع توازًنا بينهم، بالرغم مـــن أّن جانبًا أقّل 
ثُـــون على أفراد عائلـــة آخرين وتظهر في  وضوًحـــا مـــن الصورة ُيظهر أفراد الشـــرطة َيجنْ
الصـــورة أقدامهـــم فقـــط. بالرغـــم من أّنه مـــن املمكن أن تكـــون هذه الصـــورة هي األفضل 
التـــي توّفرت لدى الصحيفة، فإّنها مع ذلـــك تؤّكد على تهميش اإلجحاف من خالل إظهار 

التوازن الذي انعكس كذلك على مستوى مضمون اخلبر والتعليق على الصورة.

اخلبـــر الثالث من صحيفة "الصنّارة" بتاريـــخ 8.7.2011 بعنوان "تصّدينا لهذا األمر 
بالســـابق وسنتصّدى له مجدًَّدا" )امللحق 5(. هذا العنوان هو اقتباس من أقوال رئيس 
بلدّيـــة الناصـــرة رامز جرايســـي، وتأتي في ســـياق مقابلـــة معه على خلفيّة تشـــكيل جلنة 
وزارّية للحكومة اإلسرائيليّة للتصديق على نّص موّحد ألسماء البلدات واملفارق والطرق 
واملواقـــع التاريخيّـــة في البالد. يؤّكد هذا العنوان كون املجتمع الفلســـطينّي في إســـرائيل 
وقيادتـــه فاعـــاًل سياســـيًّا يواجـــه الواقع املجحـــف بحّقه واملتمثّـــل في سياســـات حكوميّة 
تهـــدف إلـــى َعبنَْرَنة األســـماء وتهويـــد األرض )Benvenisti, 2000(. يعكـــس العنوان 
ثقـــة بالنفـــس بالرغـــم مـــن كونـــه رّد فعل فقـــط. بالرغم مـــن االقتباس املباشـــر مـــن مقولة 
قيـــادّي عربـــّي في عنوان اخلبر، يعكس منَط تغطية إخبارّيـــة لبعض ما يجري في العالقة 
بـــي الدولة واألقلّـيّة الفلســـطينيّة، وهـــو اإلبقاء على رّد الفعل كالفعل األساســـّي للقيادات 
العربيّـــة. فالفاعـــل األساســـّي فـــي هذا الســـياق هـــو احلكومـــة التي تتحـــّدى الواقـــع وُتِعّد 
اخلطـــط لتغييره ملصلحة هوّيتهـــا اليهودّية والتي تفرض الغربـــة واالغتراب على املجتمع 
الفلســـطينّي برمتـــه. العناوين الفرعيّة للخبر هي اقتباســـات من أقـــوال مواطني عرب من 
مدينتـــي عربيّتـــي مركزّيتـــي هما يافا وعـــكا، وُيعتبرون مـــن قيادات هذه املـــدن. فالنائبة 
الســـابقة ناديا احللو تقول: "لن نســـمح بتحويل يافا إلى يافـــو"، وعضو بلدية عّكا أحمد 
عودة يقول: "يقومون بتغيير األســـماء كي َيشـــعروا باالنتماء". تعكس هذه االقتباسات 
ا ألّنها تعكـــس قدرة منقوصة 

ع

موقًفـــا إشـــكاليًّا، ال ألّنهـــا تعبر عن نوايا رّد فعـــل فقط، وإمن
ليس في مقدورها أن تتصّدى بشـــكل حقيقّي لسياســـات تغيير األســـماء، فهذه السياسة 
التي تقصد تغيير األســـماء ليســـت بجديـــدة وُتطرح وكأّنها ُصنعـــت باألمس؛ فالكثير من 
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األســـماء العربيّة قد ُعبنِْرَنت، وكّل املفترقات األساسيّة في البالد حتّولت من أسماء عربيّة 
إلـــى عبرّيـــة، وكذلك املواقـــع التاريخيّة، فردود فعـــل القيادات العربيّة املقتبســـة في اخلبر 
ه الصحيفة وكأّنـــه جرى ابتداع هذه السياســـة مؤّخًرا فقـــط. عدم الربط  تؤّكـــد علـــى توجُّ
بي هذا االقتراح الذي طرحه وزير املواصالت يســـرائيل كاتس وبي السياسات السابقة 
املنعكسة في محو آثار القرى العربيّة التي ُهدمت في فترة العامي 1948 َو 1949، وفي 
تغيير معالم وتضاريس البالد بشكل يتماشى مع الرؤية الصهيونيّة للواقع،ُ يبقي اخلبر 
منقوًصا ومنقطًعا عن سياقه، وذلك بالرغم من تأكيد االقتباسات الظاهرة في اخلبر على 
أّن أســـماء البلدات العربيّة هي جزء من تاريخ وانتماء ال ميكن املســـاومة عليهما. ال شـــّك 
أّن مجـــّرد طـــرح املوضوع كجزء مـــن األَِجننْدة اإلعالميّة هـــو في حد ذاته أمر مهـــّم، إالّ أّن 
اللغـــة املســـتعَملة لعرضه تبقى ضبابيّـــة؛ كما يوحي العنوان الرئيســـّي للخبر. إضافة إلى 
ذلك، إّن االقتباس "نحن ندرك النوايا املبيَّتة بهذا الشأن، وسيجري التصّدي مجّدًدا ألّية 
محاولـــة لتغيير األســـماء التاريخيّة للبلدات واملواقع العربيّة وبكّل الوســـائل، مبا في ذلك 
التوّجه إلى محكمة العدل العليا ومؤّسســـات دوليّة، ومنها اليونســـكو ومؤّسسات حقوق 
اإلنســـان احمللّـيّة والدوليّة" يكشـــف عـــن التعويل على قوى خارج املجتمـــع العربّي، وهو 
صاحب الشـــأن األساســـّي الذي يعاني جّراء السياســـات احلكوميّة، بدالً من احلديث عن 
رّص الصفوف والدعوة إلى احلراك اجلماهيرّي ملواجهة هذه السياسات. كذلك ال يتحّدى 
اخلبـــر أقـــوال القيادات التي تعوِّل على قوى خارجيّـــة موّضًحا عدم جدوى ذلك على مدار 

عقود مضت. 

تأتـــي كلمـــات ناديا احللو لتضيف إلى هـــذا التوّجه عندما تقول: "يجـــب أن نبدأ بخطوات 
عمليّة ملناهضة هذا املشـــروع، ويجب علينا أن نبعث برســـالة لـــوزارة املواصالت ولبلدّية 
تـــل أبيب يافا ونحتّج على هذه اخلطوة ونطلب عدم التغيير، وأمتنّى أن جند آذاًنا صاغية، 
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 
نة في مواقف القيادات التي  املوضوع، كما أّن هذه االقتباســـات تشـــير إلى الســـذاجة املبطَّ
تعوِّل على قوى خارجيّة مبا فيها القائمون على سياســـات َعبنَْرَنة األســـماء، وعلى رأسهم 
وزارة املواصالت، أو على احملكمة العليا اإلســـرائيليّة التي شّرعت على مدار عقود طويلة 
سياســـات انتهكت احلقوق األساسيّة للمجتمع الفلســـطينّي، مبا في ذلك حّقه في االنتماء 
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لألرض وتاريخها. بالرغم من أّن اخلبر يشير إلى ما قاله عضو بلدّية عّكا أحمد عودة في 
عنوان فرعّي والذي يؤّكد على التوّجه العنصرّي في سياســـة تغيير األسماء، وعلى حالة 
النقص باالنتماء عند هؤالء الذين يخّططون لَعبنَْرَنة األسماء، تبقى هذه اإلشارة منقوصة 
ـــس على لغة احلقوق واملســـاس  أيًضـــا، وذلـــك لكونهـــا حتليالً نفســـيًّا افتراضيًّا غير مؤسَّ
بهـــا. عـــالوة على هـــذا، إّن التأكيد على عـــدم قدرة الدولـــة على تغيير األســـماء هو  ضرب 
من اخليال، حيث إّن الدولة قامت بتغيير الكثير من األســـماء دون أّي رّد فعل ُيذكر. ومن 
هنا، إّن أهّمـيّة املوضوع َتضعف أمام اللغة العاّمة والســـاذجة واملنقطعة عن أرض الواقع 
والسياســـات القائمة في هذا املجال. لقد قامت بعض األبحاث بنشـــر معلومات كثيرة جدا 
حـــول سياســـات الَعبنَْرَنـــة والتهويد على مســـتوى األســـماء، كمثـــل البحث الـــذي قامت به 
نوجـــا كدمان )2008( والذي يتحّدث عن هدم القـــرى ومحو الذاكرة، أو البحث الذي قام 
به ميرون بنفينســـتي حـــول اخلارطة العبرّيـــة )2000(. ُتظهر هذه األبحاث أّن اإلشـــهار 
بسياسة تغيير األسماء في هذا السياق الزمنّي ما هو إالّ خامتة لعقود طويلة ميحوها هذا 
ا وكأّن احلكومة القائمة عليه بتوصية من وزير املواصالت يســـرائيل  القـــرار ويخلق جـــّوً
كاتس هي الســـبّاقة في هذا املجال. يقع اخلبر في مطّب تبييض املاضي من خالل خطاب 
يكـــّرس الواقـــع ويصطنع حالـــة منقطعة عن املاضي. إّن عمليّـــة التبييض هذه تعكس حالة 
الهيمنة التي يتقبّلها اخلبر كما تعكسها االقتباسات اآلتية من القيادات التي ُتعتبر الواعية 
فـــي املجتمـــع العربّي. فعالقـــات القـــّوة القائمة بي الدولـــة واملجتمع الفلســـطينّي ال تتمثّل 
ا كذلك في 

ع

فـــي عمليّـــات القمع واملداهمة وهدم البيوت واالعتقاالت السياســـيّة فقـــط، وإمن
هيمنة خطاب يؤّســـس لواقع ويشـــّرع له ويحّوله إلى األفق املعرفّي الوحيد الذي يحصر 
األشـــخاص داخـــل مســـاحات محّددة مـــن احلـــراك، وحّرّية الـــكالم تؤّكد القاعـــدة مبجّرد 
خروجهـــا عنها، كمـــا هو احلال في تهديد جرايســـي بالتوّجه إلى محكمة العـــدل العليا، أو 
تهديد احللو بإرسال رسالة لوزارة املواصالت، إذ إّن هاتي )محكمة العدل العليا ووزارة 
املواصـــالت( تتحـــّوالن - على نـحـِو ما ُيســـتنتَج من أقوال جرايســـي واحللو-  إلى ما هو 
قائـــم على الرأفـــة أكثر مّما على العدل أو االلتزام مببادئ حقوقيّة أساســـيّة -ومنها احلّق 

في الُهوّية والذاكرة. 

كما تأتي أقوال جرايسي، "توّجهت مجّدًدا ملؤّسسة حقوقيّة لدراسة أبعاد قرار احلكومة 
املذكـــور واّتخـــاذ اإلجراءات املترّتبـــة عليه"، لتؤّكد عـــدم وضوح املوقـــف املتمثّل في هذه 
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احلالـــة بعـــدم ذكر اســـم املؤّسســـة احلقوقيّة التي ســـتقوم بهـــذا العمل. إضافـــة إلى ذلك، 
تعكـــس أقوال جرايســـي اســـتمرارّية حالة عدم اجلاهزّيـــة ملواجهة السياســـات احلكوميّة 
رّية لرؤســـاء الســـلطات  املختلفة، وال ســـيّما إذا أخذنا بعي االعتبار أّنه رئيس اللجنة القطنْ
احمللّـيّـــة العربيّة، التـــي من املمكن اعتبارها اإلطـــاَر التمثيلّي األقوى للمجتمع الفلســـطينّي 
فـــي الداخل. ال يتســـاءل اخلبـــر عن مواقف القيـــادات املذكورة فيه، وال يوّجه لها الســـؤال 
حـــول مـــدى فاعليّتهـــا من خـــالل سياســـاتها املطروحة فـــي اخلبـــر ملواجهة اخلطـــر الذي 
ه أســـئلة تتحّرى عن املؤّسســـة احلقوقيّة التـــي توّجه إليها، وال  تعترف بوجوده، وال يوجِّ
مدى جدوى العمل القانونّي في هذا السياق. إبقاء كّل هذه األمور مفتوحة، وعدم التطّرق 
إلـــى احلقوق األساســـيّة للمواطني العرب وصياغة حّقهم في اللغـــة كحّق ليس مبنيًّا على 
القانـــون اإلســـرائيلّي فحســـب وإمنّا أيًضـــا على القانـــون الدولّي امللزم إلســـرائيل، يجعل 

اخلبر ناقًصا بالرغم من أهّمـيّة مجّرد طرح املوضوع. 

اخلبـــر الرابع من صحيفة "حديـــث الناس" بتاريخ 8.7.2011 بعنـــوان "جلنة وزارّية 
لَعْبَرَنة أســـماء البلدات، الشـــوارع واملفارق" )امللحق 6(. يصـــف هذا اخلبر التطّورات 
املتعلّقـــة باللجنـــة الوزارّيـــة الهادفـــة إلى وضـــع خّطـــة لَعبنَْرَنة أســـماء البلدات والشـــوارع 
واملفارق واملواقع التاريخيّة في البالد. اللغة الوصفيّة ال تنطبق فقط على تسلســـل تطّور 
هـــذا املوضـــوع، وإمنا على البننْيـــة اللغوّية التي تبدأ بالرســـالة التي أرســـلها رئيس اللجنة 
رّية رامز جرايســـي إلى احملامي حسن جبارين مدير "عدالة" العاّم، وتنتهي بالبيان  القطنْ
احلكومّي حول إقامة اللجنة الوزارّية. ســـرد الوقائع يؤّكد على أهّمـيّة التصّدي للسياسة 
رّيـــة ومركـــز "عدالة" هـــي املعلومة  احلكوميّـــة، إذ إّن إمكانيّـــة التعـــاون بـــي اللجنـــة القطنْ
األساسيّة األولى في اخلبر الذي يربط بي ما يحدث في العام 2011 مع محاوالت سابقة 
مورســـت في العام 2009 وكانت نهايتها -بحسب اخلبر- اإلخفاق. تظهر بننْية اخلبر أّن 
رّية َو "عدالـــة" تتّوج بالنجاح في العـــام 2009، دون  التعـــاون املشـــترك بي اللجنـــة القطنْ
التطـــّرق إلى تعليل إعادة النظر فـــي املوضوع في الوقت احلالّي. كذلك إّن اخلبر ال يتطّرق 
رّية َو "عدالة" من إخراج هـــذا املوضوع من أِجننْدة احلكومات  إلـــى عدم تأّكـــد اللجنة القطنْ
اإلسرائيليّة املختلفة. النمط السردّي للخبر يخفي اإلمكانيّة أّن العمل الذي قامت به اللجنة 
رّية ومركز "عدالة" في العام 2009 لم ينجح في أن ينهي القضيّة، وما دخول اخلبر  القطنْ
في توصيف التحّوالت املمكنة على أسماء املواقع إالّ تهميش لالعتناء مباهيّة األدوار التي 
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تقـــوم بها املؤّسســـات والقيادات العربيّة في هذا املجال. فاخلبر يؤّكد وبشـــكل مفّصل أن 
التغييرات على أسماء البلدات والشوارع واملفارق واملواقع التاريخيّة ترمي إلى التجاوب 
مع األفق السياسّي والثقافة الصهيونيّة للحكومة، كما يشير اخلبر إلى أهّمـيّة العالقة بي 
تغيير األســـماء والوعي للرواية التاريخيّة للبالد. اســـتعمال األمثلة املتعلّقة مبدن ومواقع 
جغرافيّة تهدف إلى اثارة مشاعر القّراء بالتهديد الكامن في مقاصد السياسة احلكوميّة، 
وبالتالـــي لـــه وقع خاّص على مســـتوى التعبئـــة اجلماهيرّيـــة، كما أّن الدخـــول في األمثلة 
العينيّة تشـــحن ذهنيّة القارئ ِبطاقة تهدف إلى التجنّد ضّد السياســـات احلكوميّة في هذا 

املجال. 

بالرغم من ذلك، يبقى اخلبر مقطوًعا عن السياسات احلكوميّة منذ قيام الدولة حتّى القرار 
احلكومّي بإقامة اللجنة الوزارّية، فسياســـة تغيير األسماء وَعبنَْرَنتها ليست بجديدة، وما 
إثارتهـــا إالّ تأكيـــد على طبعنـــة التاريخ وحتويله إلى جـــزء ال يتجّزأ مـــن املنظومة املعرفيّة 
املهيمنـــة فـــي الواقع اإلســـرائيلّي، مبا في ذلك فـــي الوعي العربّي. إّن اقتصـــار اخلبر على 
ا من هذا املوضوع، حيث إّن الضّجة املُثارة بشـــأن إقرار  الواقـــع احلالـــّي يحذف جانبًا هاّمً
إقامـــة اللجنـــة الوزارّية تخلق انطباًعا بـــأّن املوضوع قيد املعاجلة، ومـــا غيابه عن األِجننْدة 
ة، الشـــيء الذي ُيعتبر غير دقيق بتاًتا كما  اإلعالميّة إالّ داللة على إفقاده فاعليّته السياســـيّ
تـــدّل الضّجـــة التي أثيرت حول املوضوع في العـــام 2009. من مميّزات اخلبر عدُم وجود 
رّية  أّيـــة اقتباســـات من أّيـــة قيادات عربيّة بالرغم من ذكر اســـم كّل من رئيـــس اللجنة القطنْ
ِ "عدالة" احملامي حســـن جبارين. ال شّك أّن تغييب أقوال  رامز جرايســـي، واملدير العاّم لـ
هذه القيادات أفســـح املجال أمام تبّحر اخلبر في املضامي املتعلّقة بالسياسات احلكوميّة 
أكثر من االنشـــغال بهاجس التمثيل وإفســـاح املجال للتبّجح من قبل قيادات مختلفة تبوح 

بكلمات فضفاضة تسّجل موقًفا أكثر مّما تقّدم سياسة أو إستراتيجية لتحّدي الواقع.

رّية إلى مركز "عدالة"  افتتاح اخلبر باملعلومة حول توجيه رســـالة من رئيس اللجنة القطنْ
يوحي بوجود مؤّسســـات قيادّية مســـؤولة ويؤّسس خلطاب مؤّسساتّي قيادّي تقع على 
كاهله املسؤوليّة الكاملة ملستقبل املجتمع الفلسطينّي في الداخل. بالرغم من ذكر مؤّسسة 
حقوقيّـــة قياديـــة فـــي املجتمـــع العربـــّي، ال يتطـــّرق اخلبر إلى لغة احلقوق بشـــكل مباشـــر 
وواضح. فالسياســـة احلكوميّة يعبَّر عنها كإجحاف بحقوق أساســـيّة تتنافى مع املواثيق 
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واملعاهـــدات الدوليّـــة، و ردود الفعـــل مـــن املؤّسســـات العربيّة غير َمصوغـــة مبصطلحات 
حقوقيّة. إّن اإلشارة إلى البيان احلكومّي والتعليق على أقوال وزير املواصالت يسرائيل 
كاتـــس تطغـــى على لغـــة اخلبر، قياًســـا باللغة احلقوقيّـــة التي كان من املمكـــن عرضها من 
خالل التطّرق إلى تعامل مركز "عدالة" مع املوضوع سواء أكان ذاك في العام 2009 أَم 

في العام 2011.

اخلبر اخلامس بعنوان "طــــالب مدرســـة ثانوّية يقتحم املدرســـة االبتدائية املتجّددة 
فـــي كفـــر قـــرع ويعتـــدي علـــى طالـــب فيهـــا" هـــــو مـــن صحيفـــة "بــانورامـــا" بتاريخ 
6.5.2011 )امللحق 7(. يعنى هذا اخلبر بتعنيف قاصر من قبل طــــالب بالغ، وينقل وقائع 
احلـــدث مـــن وجهة نظـــر والد الطالب املعنّف ومدير مدرســـته، كما يشـــمل اخلبـــر رّد فعل 
وزارة التربية والتعليم على املوضوع. يصف اخلبر مجريات األمور التي -بحســـب والد 
الطالـــب املعنّـــف- حدثت في حرم املدرســـة االبتدائيّة املتجّددة في كفـــر قرع، حيث هاجم 
الطالب البالغ من املدرسة الثانوية طالبًا في الصّف اخلامس مّما أّدى إلى إصابته بجروح 
فـــي َموِضَعـــي الظهر والبطن، ُنقل إثرهــــــــا إلى املستشـــفى. عدد كلمـــات اخلبر 290 كلمة 
تتـــوّزع بي العنوان الرئيســـّي والعناوين الفرعيّـــة )50 كلمة(، وثــــالثـــة متحّدثي، أّولهم 
والـــد الطالب املعنّف، وعـــدد الكلمات املتعلّقة به هي 110 كلمات، وثانيهم مدير املدرســـة، 
وعـــدد الكلمات املتعلّقـــة به هي 50 كلمة، وثالثهـــم الناطق بلســـان وزارة التربية والتعليم 

وعدد الكلمات املتعلّقة به 80 كلمة. 

يشـــمل اخلبر صورتي: واحـــدة للطالب املعتدى عليه وهو يرقد في املستشـــفى، وصورة 
صغيـــرة للوالـــد، والتـــي تضيف للغة الوصفيّة التي يســـتعملها مراســـل الصحيفـــة. إذ إّن 
اخلبـــر ال يشـــمل أّي شـــهادة من قبل الطالـــب املعنّف أو من قبـــل الطالب املعتـــدي. إّن عدم 
إعطـــاء املجـــال للطالّب لإلدالء بشـــهاداتهم علـــى الوقائع التـــي يعرضها اخلبـــر واالكتفاء 
بكلمات الرجال البالغي يعكس منظومة اجتماعيّة مألوفة في املجتمع العربّي، حيث يغيَّب 
األطفـــال والنســـاء. هذا النمط من التغطيـــة يؤّكد على البننْية البطركيّـــة للمجتمع، وذلك من 
خـــالل توكيـــل الرجال باملســـؤوليّة عّما يحدث فـــي املجتمع، وكأّن األّمهـــات ال يقمن بدور 
ـــا سافًرا في هذه  بتاًتا في هذا الســـياق. يعكس اخلبر تغييب لغة احلقوق التي ُمسَّ بها مّسً
احلالـــة التي يجري وصفها، فاخلبر ال يتطّرق إلـــى املبادئ احلقوقيّة التي يجري املّس به، 
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بالرغـــم من أّن وقائع اخلبر تتحّدث عن جتاوزات حقوقيّة واضحة، كما أّن اخلبر ال يقرن 
هـــذا احلدث املؤســـف بـــأّي أحداث عنف أخـــرى جتري فـــي املجتمع العربـــّي، وبهذا يغيب 
الســـياق العـــاّم؛ إذ إّن العنـــف أصبـــح ظاهرة واســـعة النطاق انعكســـت فـــي املعطيات التي 
أبرزناها سابًقا. املثير لالنتباه هو أّّن الصحيفة نفسها وفي نفس العدد تتطّرق إلى أحداث 
أخرى تتعلّق بالعنف وبالسالمة الشخصيّة دون أن تربط ما بينها، وهو ما كان من شأنه 
تنبيه القّراء إلى عمق الظاهرة وخطورتها على املجتمع بشكل عاّم. سلخ احلدث األليم عن 

أحداث أخرى يحّول التطرق إليه إلى مجّرد حادثة عابرة.

إّن تغييـــب شـــهادات الطالّب واللغـــة احلقوقيّة تصبح أكثـــر بروًزا جّراء إعطـــاء ما يقارب 
نصـــف كلمات اخلبر للجهات الرســـمية املتعلّقـــة باحلدث، فاملدير والناطق بلســـان وزارة 
التربيـــة والتعليـــم -وإن كانا جزًءا ال يتجّزأ من املؤّسســـة القائمة علـــى التربية والتعليم- 
يحصـــالن علـــى 130 كلمـــة مقابل 110 كلمـــات لوالد الطالـــب. إّن ردود فعل املؤّسســـات 
الرســـميّة تصبح في بننْية اخلبر أكثر أهّمـيّة من احلدث نفســـه، بالرغم من أّن كلمات املدير 
والناطـــق بلســـان وزارة التربية أتت لشـــجب احلـــدث، إالّ أّنها تبقى بعيدة عـــن التعّمق في 
احلدث وإســـقاطاته الشـــخصيّة واملجتمعيّة، إذ إّنهم يوّجهون األنظار إلى نقل املســـؤوليّة 
عن احلدث إلى الشـــرطة. هذا يعني أّن الدور االجتماعّي والتثقيفي والقيمّي للشـــخصيّات 
الرســـميّة فـــي اخلبـــر معـــدوم، وهذا من شـــأنه تغييب الـــدور التوجيهـــّي والتثقيفـــّي لهذه 
الشـــخصيّات، عـــالوة علـــى أّن اللغـــة التوصيفيّـــة واجلنائيّـــة تغيّـــب اجلوانـــب احلقوقيّـــة 

واإلنسانيّة في احلدث. 

يؤّكـــد هذا اخلبر أّن أســـلوب التغطية املتّبع ألحداث متعلّقة بحقوق اإلنســـان متشـــابه إلى 
حد كبير، بغّض النظر عن سياق اخلبر ومضمونه، فليس ثّمة اختالف –كما يتّضح- بي 

تغطية أخبار في السياق السياسّي أو االجتماعّي.
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استنتاجات

ˆ إذا كان مـــدى تدعيـــم خطاب حقوق اإلنســـان هو مقياس مدى التـــزام الصحافة العربيّة 
اخلاّصـــة مبصالـــح املجتمـــع العربّي كما تطرح نفســـها في خطابها الصحافـــّي العاّم، فإّن 
الصحـــف التي ُشـــملت فـــي عيّنة البحـــث ال حتظى بعالمة عاليـــة في هذا املجـــال. فبالرغم 
ا حاضنًا حلقوق اإلنســـان في أغلبيّة األخبار التي شـــملتها العيّنة،  ا عاّمً مـــن أّنه هناك جـــّوً
فـــي نفـــس الوقت ليس ثّمـــة تأكيدات مباشـــرة أو مواقف فاعلة أو مبـــادرات بنّاءة من قبل 
الصحـــف لتحويل هذا اجلّو إلى فلســـفة عاّمة حلقوق اإلنســـان تـــؤّدي إلى تثقيف جمهور 
هدفها وإلى ترسيخ وعي للمّس بحقوق إنسان أساسيّة وتشجيعه على دعم توّجه الدفاع 
عـــن هـــذه احلقوق وحتويلها إلى بوصلة عقائدّية وســـلوكيّة في املجتمـــع. كذلك ليس لدى 
الصحف سياســـات تبتغـــي تثقيف جمهور القـــّراء بثقافة حقوق اإلنســـان من خالل ربط 
األحـــداث التي ترتبط بحقوق اإلنســـان، وجتري تغطيتهـــا بالقيم واملبادئ املنصوصة في 

اإلعالنات واملواثيق واملعاهدات الدوليّة بهذا الشأن. 

ˆ ثّمة استنتاج أساسّي إضافّي في هذا البحث هو أّن الصحف ترى مبجّرد ذكر مضامي 
تتعلّـــق بحقوق اإلنســـان إشـــارة إلى دعمهـــا لهذه احلقـــوق، دون توضيح موقفها بشـــكل 
فاعـــل. ويجري اشـــتقاق هذا االســـتنتاج مـــن مجّرد عدم وجـــود أخبار ُتذكـــر فيها قضايا 
تتعلّـــق بحقـــوق اإلنســـان ويعتـــرض عليها كاتبـــو اخلبر. يدّل هذا االســـتنتاج علـــى اكتفاء 
الصحـــف بـــدور غير فاعل في تعميق ثقافة حقوق اإلنســـان، واالفتـــراض أّن القارئ يعي 

العالقة بي مضمون اخلبر واحلّق الذي يجري املساس به. 

ˆ يتبـــّي مـــن معطيـــات البحـــث أّن هنالك تباينًا بـــي التأكيد على احلقـــوق اجلماعيّة ومدى 
التأكيـــد على احلقـــوق الفردّية املتعلّقة بالبننْية االجتماعيّة وبالعـــادات والتقاليد املجتمعيّة. 
إّن ثقافة حقوق اإلنســـان الفردّية غير مطروحة بزخم كاٍف. على سبيل املثال، إّن األخبار 
املتعلّقـــة باملـــّس بحقـــوق أفـــراد مثل ما في حـــاالت تعنيف أشـــخاص ال ُتطـــرح من منظور 
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خطاب حقوق اإلنسان، وإمّنا هنالك اكتفاء بطرحها من منظور جنائّي أو اجتماعّي. 

ˆ يتبّي من معطيات البحث أّن موضوع العنف يبرز كسياق وكموضوع بحث في األِجننْدة 
اإلعالميّـــة، وذلك انعكاًســـا لظاهرة العنف املستشـــري في املجتمع العربـــّي، والذي ميّس 
بحقوق أساســـيّة ملجموعـــات اجتماعيّة واضحة تظهرها املعطيات وعلى رأســـها النســـاء. 
بالرغـــم مـــن ذلك، ال تأكيد واضـــح على العالقة بي العنف واحلقـــوق، وال يجري توضيح 
العالقة بي احلاالت العينيّة التي تطرحها األخبار وبي منظومة ومبادئ حقوق اإلنسان.

ˆ  بالرغم من وجــــــــود مجموعات محــــــّددة يجري التطّرق إليها في سياق حقوق اإلنسان 
-كالنســـاء واألســـرى وضحايا هدم البيوت معظم األخــــبار التي ترتبط مبضامي تتعلّق 
بحقوق اإلنســـان ال حتّدد مجموعة اجتماعيّة واضحـــة، وإمّنا تتحّدث عن ظواهر حقوقيّة 
مجتمعيّـــة عاّمـــة. هـــــــذا النمط مـــن التغطية يـــــــؤّكد أّن اإلطــــــــــــار االجتماعّي اجلمعّي الذي 
يوحي بوجود مجموعة اجــتماعيّة تــــدعى األقــــــلّـيّة الفلســـطينيّة في الـــــــداخل هو الغالب، 
وهـــــــــذا من شـــأنه بناء مخيّلة جماعيّة خاّصة بهذه املجموعـــة االجتماعيّة من جهة، ولكنّه 
ا وشـــامالً وفيه مـــن الضبابيّة ما يخّفف مـــن وزن اخلطاب  يبقـــي مــــوضـــوع احلقوق عاّمً
احلقوقّي. ال شّك أّن التأكيد على ُهوّية مجموعة معيّنة تظهر الوعي القائل بأّنه في املسائل 
احلقوقيّـــة مـــن غير املُجـــدي احلديث عـــن مجموعـــة ُهالميّة عاّمـــة، وبأّنه من املستحســـن 
اإلشـــارة إلى حــــقـــــوق مجموعة محّددة تتحـــّول إلى فاعلة أو إلى مفعول به واضح ميكن 

اإلشارة إليه.

ˆ ُيســـتنتج من معطيات البحث أّن مؤّشـــرات البروز الكّمـيّة والشكليّة ال تشير إلى اهتمام 
خـــاّص مبضامي حقوق اإلنســـان، مّما يعني أّنه ال سياســـة موّجهة في هذا الشـــأن، وأّن 

موضوع احلقوق يجري التعبير عنه كأّي موضوع آخر في األِجننْدة اإلخبارّية.

ˆ ُيســـتنتج من مــــــعطيات البحث كذلك أّن األِجننْدة اإلعـــــــالميّة املتعلّقة بحقـــوق اإلنســـان 
تخلو من ذاكـــــــرة تــــــاريخيّة تتعلّق باحلـــــــقـــوق وكان من املمكن أن تشّجع على استذكار 
القّراء بأحداث أو بـــــأشـــخاص ترتبط مبوضوع اخلبـــر وبعــالقــــــة هذا املوضوع بحقوق 

إنسان محّددة.

ˆ ُتظهـــر معطيات البحـــث أّن احلقوق األكثر بروًزا في األِجننْدة اإلعالميّة تتعلّق بالســـياق 
ـــرّي للمجتمع العربـــّي في الداخل، حيث إّن احلّق في الســـالمة الشـــخصيّة  احمللّــــّي والقطنْ
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واحلّق في األمن واألمان، اللذين يرتبطان على مســـتوى املضمون االجتماعّي، يشـــّكالن 
احلّقي األبرز ارتباًطا بســـياق العنف املستشـــري في املجتمع العربـــّي، حيث إّن احلّق في 
حّرّيـــة التعبيـــر عن الرأي واحلّق في املســـاواة واحلّق في املســـكن هما مـــن احلقوق األكثر 
بروًزا واملرتبطة بالسياق السياسّي اإلسرائيلّي الذي يؤّكد بشكل واضح على نوايا املس 

املبرمج واملمنهج باحلقوق األساسيّة لألقلّـيّة العربيّة في الداخل.

ˆ معطيات البحث تدل على أن أغلبيّة األخبار التي تتطرق حلقوق اإلنسان تتحّدث عن حّق 
واحد فقط، دون توضيح عالقة هذا احلّق مبنظومة شاملة حلقوق اإلنسان. 

ˆ يتبـــي مـــن معطيات البحث بأنه من غير املؤّكد أن الصحافيّي ضليعي بقضايا وخطاب 
ًرا  ومبـــادئ حقوق اإلنســـان وإن كانوا كذلك فهم يتغاضون عنهـــا وبالتالي ال يأخذون َدونْ

في إظهارها عند تغطية مواضيعهم املختلفة.

ˆ يستنتج من معطيات البحث كذلك أن عوامل التأثير على الصحافة من أجل إبراز خطاب 
حقوق اإلنســـان ليســـت قوية، وميكـــن القول بأن مؤسســـات حقوق االنســـان الفاعلة في 
املجتمع العربي ال تعمل حســـب اســـتراتيجية اعالمية واضحة تنجح في اختراق اخلطاب 
االعالمي والتاكيد على ابراز خطاب ومصطلحات حقوق االنسان، كما يتبي من املعطيات 
فـــان كم االخبار الناجتة عن مؤسســـات حقوق االنســـان لم تتجاوز الــــ 3% وكم االخبار 
الناجتة عن مؤسســـات أهلية  ومؤسســـات حقوق االنســـان ســـوية لم تتجـــاوز الـ %16. 
عنـــد املقارنة مع مصادر رســـمية والتي وصلت الى نســـبة 25% تقريبـــا فانه من املمكن 
االجمـــال بالقـــول ان االعـــالم متأثر اكثـــر من املصادر الرســـمية وبأن مؤسســـات حقوق 
االنســـان لم تفلح في اختراق االعالم وخلق توازن من شأنه أن يجذر مصطلحات حقوق 
االنســـان فـــي اخلطـــاب االعالمـــي. وبالرغم من اننـــا ال نســـتطيع القاء كل املســـؤولية عن 
هامشـــية خطـــاب حقوق االنســـان على كاهـــل املؤسســـات، اال اننا نرى بـــأن هنالك حاجة 
الى لفت انتباه هذه املؤسســـات الى اهمية تطوير اســـتراتيجية اعالمية من شأنها أن تغير 
الوضع القائم وتؤكد على مركزية حقوق االنســـان فـــي اخلطاب االعالمي، وبالتالي على 

الوعي العام.



74

أمـل جـّمـال  ǀ  سماح بصول



75

هامشية خطاب حقوق اإلنسان في الصحف العربية احمللّية

توصيات

1- اّتبـــاع سياســـة حتريرّيـــة تتعّمد إبـــراز قضايا حقوق اإلنســـان من أجـــل تطوير ثقافة 
حقوق إنسان.

2- تأطير مباشر وملتزم ملبادئ حقوق اإلنسان في التغطية اإلخبارّية.

3- ربط قضايا حقوق اإلنســـان باملواثيق واملعاهدات واألعراف واملبادئ الدوليّة حلقوق 
اإلنسان.

4- الربط بي أحداث إخبارّية متعلّقة باملّس بحقوق اإلنسان وبي اإلستراتيجيات املتاحة 
للدفـــاع عـــن هذه احلقوق. نعنـــي بهذا توفير آليّات للقـــّراء لكيفيّة مواَجهـــة األمس بحقوق 

اإلنسان.

5- توفير روابط تاريخيّة بي األحداث التي متّس بحقوق اإلنســـان من أجل التأكيد على 
وقعها ومكانتها في الوعي العاّم.

6- املبـــادرة إلى إجراء حتقيقـــات صحافيّة وإخبارّية لقضايا حقوق اإلنســـان، وبخاّصة 
تلك التي تتعلّق مبجموعات اجتماعيّة مهمَّشة.

7- هنالـــك حاجة إلـــى دورات تدريب للصحافيّي في قضايا حقوق اإلنســـان توفِّر آليّات 
معرفيّة وتعمِّق االلتزاَم بخطاب احلقوق ومرّكباته املختلفة. 
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ملحق 1
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21. فيروس نقص املناعة املكتسب واإليدز.

22. أوبئة وفيروسات أخرى والعدوى واالنفلونزا والسارس وجنون البقر.
23. وسائل تنظيم احلمل واخلصوبة والعقم واإلجهاض.

البيئة والطبيعة والتلوث واالحتباس احلراري العاملي والسياحة.  .24
25. قصص أخرى في العلوم )مع حتديدها في املالحظات(.

الشؤون االجتماعية والقانونية
التنمية واالستدامة وتطور املجتمع. 26.  شؤون 

27. التعليم ورعاية الطفل واحلضانة واجلامعة ومحو األمية.
28. العالقات األسرية والصراع ما بي األجيال واألهل.

29. حقوق اإلنسان، حقوق املرأة، وحقوق األطفال وحقوق املثليي والسحاقيات 
وحقوق األقليات.

الثقافة، والتقاليد والتراث والصراعات والتعاليم واالحتفاالت  30. الدين، 
واملمارسات.

31. الهجرة، الالجئي، طالبو اللجوء والصراع العرقي والعنصرية ورهاب األجانب.
32. حركة املرأة، النشاط واملظاهرات، الدفاع عن املساواة بي اجلنسي.

33. تغيير إطار العالقات بي اجلنسي، دور املرأة وعالقتها بالرجل داخل وخارج 
املنزل.

34. قانون األسرة وتشريعات األسرة وقانون امللكية والوراثة.
35. النظام القانوني، النظام القضائي والتشريعات.

36. قصص أخرى في الشئون االجتماعية أو القانونية )مع حتديدها في املالحظات(.

اجلرمية والعنف
37. اجلرائم غير العنيفة )الرشوة والسرقة واملخدرات والفساد/ ويشمل الفساد 

السياسي / وسوء استخدام السلطة(.
38. اجلرائم العنيفة، القتل واالختطاف واالعتداء والعنف املتعلق باملخدرات.

39. العنف بي اجلنسي، قتل النساء، التحرش، االغتصاب واالجتار، ختان اإلناث.
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40. اإلساءة لألطفال، العنف اجلنسي ضد الطفل، االجتار في األطفال، اإلهمال.
41. احلروب واحلروب املدنية واإلرهاب وعنف الدولة.

42. أعمال الشغب واملظاهرات واإلخالل باألمن العام.
43. الكوارث واحلوادث واملجاعات والزالزل والفيضانات واإلعصار وحطام 

الطائرات وتصادم السيارات.
44. قضايا أخرى خاصة باجلرمية والعنف )مع حتديدها في املالحظات(.

األخبار اخلاصة باملشاهير والفنون واإلعالم والرياضة
45. أخبار املشاهير واملواليد وحاالت الزواج والوفاة وسجالت الوفاة واملشاهير 

وامللكية.
46. الفنون والترفيه وأوقات الفراغ والسينما واملسرح والكتب والرقص.

47. اإلعالم مبا في ذلك االنترنت ومتثيل املرأة والرجل في اإلعالم.
48. مسابقات اجلمال والعارضات واملوضة واجلراحات التجميلية.

49. الرياضات واألحداث واالحتفاليات والالعبي واملنشآت الرياضية والتدريب 
والتمويل.

50. أخبار أخرى خاصة باملشاهير والفنون واإلعالم )مع حتديدها في املالحظات(.

البنات
الثقافية واملمارسات والتعليم والصحة  البنات مبا في ذلك املواقف  51. أخبار حول 

واالستغالل االقتصادي والعنف )فقط عندما يكون التركيز على البنت الطفلة(.
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احلق في الكرامة/ الشرف/ الصيت.. 1
احلق في احلياة.. 2
احلق في االسم / الكنية.. 3
احلق في اجلنسية/ القومية.. 4
السياســـية/ . 5 اخلدمـــات  فـــي  احلـــق 

اخلدمات اجلماهيرية.
احلق في حرية النشر.. 6
احلق في امللكية.. 7
احلـــق في الديـــن/ العبادة/ ممارســـة . 8

الشعائر الدينية.
احلق في اللغة/ احلديث/ التعبير.. 9

احلق في احلركة/ التنقل.. 10
احلق في املساواة.. 11
احلق في الـــرأي السياســـي/ االنتماء . 12

السياسي.
احلق في التعبير عن الرأي.. 13
احلق في املسكن.. 14
احلق في امللبس.. 15
احلق في الترشح لالنتخابات )احمللية . 16

والبرملانية(.
احلق في املعرفة.. 17
احلق في الراحة.. 18
احلق في االنتخاب.. 19
الضمير.. 20
آخر.. 21

احلق في التعويضات.. 22
احلق في احترام العقود.. 23
احلـــق في ســـيادة القانـــون واحملاكمة . 24

العادلـــة/ الدفاع أمام القانون/ املثول 
أمام احملكمة. 

احلق في إمكانية إثبات البراءة.. 25
احلق في املناصرة القانونية.. 26
احلق في املساواة أمام القانون.. 27
احلق في اخلصوصية.. 28
احلق في البراءة.. 29
احلق فـــي األمن الشـــخصي/ التوجه . 30

للقضاء/ عدم التعرض للتعذيب. 
آخر.. 31
احلق في الكتابة/ النشر.. 32
احلق في الدراسة/ التعليم.. 33
احلق في تكوين أسرة.. 34
احلق في احلصول على الغذاء.. 35
احلـــق فـــي احلصـــول علـــى العـــالج/ . 36

الدواء.
احلق في العمل/ التشغيل.. 37
احلق في ظروف عمل إنسانية.. 38
احلـــق في إقامة احتاد عمالي/ نقابات . 39

عمالية/ التنظيم النقابي.
احلق في الرضا في الزواج والطالق.. 40
احلق في العدل االجتماعي.. 41

قائمة حقوق اإلنسان
)مرشد ترميز –•باالعتماد على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان(

ملحق 2
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احلق في العيش باحترام.. 42
احلق في اختيار نوع العمل.. 43
آخر. . 44
احلق في الهوية اجلماعية.. 45
احلق في احلفاظ على أسلوب حياة.. 46
احلق في الثقافة االجتماعية.. 47
احلق في اللجوء.. 48
احلق في تقرير املصير.. 49
احلق فـــي املوارد الطبيعيـــة/ الثروات . 50

الطبيعية.
احلق في عدم التهجير.. 51
آخر.. 52
احلق في احلياة. )الطفل(. 53
الكنية.)حقـــوق . 54 االســـم/  فـــي  احلـــق 

الطفل(
احلق فـــي العيش مع األهـــل/ العائلة. . 55

)حقوق الطفل(
احلق في الفكر/ الدين والضمير.. 56
احلق في التعبير عن الرأي.. 57
احلق فـــي املعرفـــة والتفكيـــر. )حقوق . 58

الطفل(
حق الطفل فـــي احلصول على وصاية . 59

والديه. )حقوق الطفل(
احلق في الســـالمة من العنف النفسي . 60

أو اجلسدي. )حقوق الطفل(
احلـــق فـــي العنايـــة/ الرعاية مـــن قبل . 61

الدولة. )حقوق الطفل(
حـــق الطفـــل املعـــاق التمتـــع باحليـــاة. . 62

)حقوق الطفل(
احلق فـــي تلقـــي اخلدمـــات الصحية/ . 63

جودة احلياة. )حقوق الطفل(.
باحليـــاة. . 64 والتمتـــع  بالســـالم  احلـــق 

)حقوق الطفل(
احلق فـــي التعليم والدراســـة. )حقوق . 65

الطفل(
احلق في اللعب وقضـــاء وقت الفراغ. . 66

)حقوق الطفل(
احلـــق في عـــدم االســـتغالل/ العمالة. . 67

)حقوق الطفل(
احلق في احلماية من مخاطر السموم. . 68

)حقوق الطفل(
احلـــق في عدم االســـتغالل اجلنســـي. . 69

)حقوق الطفل(
احلق فـــي احلماية من خطـــر التعرض . 70

)حقـــوق  األطفـــال.  جتـــارة  للعنـــف/ 
الطفل(

الســـجن/ . 71 مـــن  احلمايـــة  فـــي  احلـــق 
العقاب/ التعذيب. )حقوق الطفل(

احلق في احلماية من مخاطر املشاركة . 72
في احلروب. )حقوق الطفل(

احلق في السالمة الشخصية.. 73
احلق في األمن واألمان.. 74
احلق في احلرية منع العبودية.. 75
احلق في عدم املس بالكرامة والسمعة . 76

)حقوق الطفل(
)و78( احلـــق في تلقي معاملة خاصة . 77

فـــي احملاكـــم ودور القضـــاء. )حقـــوق 
الطفل(
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