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" ُتعلّ ُمنا الفلسفة القدمية أن نتق ّبل موتنا نحن؛ أ ّما
الفلسفة احلديثة ف ُتعلّ ُمنا أن نتق ّبل موت َ
اآلخر"

ميشيل فوكو

مت إعداد هذه النشرة مبساعدة من االحتاد األوروبي .محتويات هذه
النشرة من مسؤولية مركز إعالم وال تعكس بأي حال من األحوال
وجهات نظر أو آراء االحتاد األوروبي.
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ّ
تنفيذي
ملخص
ّ
���رائيلي،
احلالي تغطية حقوق اإلنس���ان واملواطن في اإلعالم اإلس
يفحص البحث
ّ
ّ
اإلسرائيلي
وذلك من خالل استخدام أدوات ك ّمـيّة ونوعيّة .يتمحور البحث في اإلعالم
ّ
���ري ،ويفح���ص طرائق تغطية حقوق اإلنس���ان ،ودرجة بروز ه���ذا املوضوع على
العب ّ
ِ
العبري مع احلقوق
أجنْ َدت���ه .باإلضاف���ة إلى هذا ،يتناول البحث درجة تعا ُم���ل اإلعالم
ّ
ملج َمل مك ِّونات املجتمع في إس���رائيل .هذا
السياس���يّة واالجتماعيّة والثقافيّة والدينيّة ْ
يج ِر التط ّرق حتّى اآلن إلى هذه القضية
البحث
ّ
ريادي في تناوله لهذا املوضوع ،إذ لم ْ
على نح ٍو ُم ْر ٍ
ض ومنهجي.

أُج��� ِر َي البح���ث ف���ي الفت���رة الواقع���ة ب�ي�ن الش���هرين نيس���ان ومتّوز ع���ام ،2011
وش���ملت العيّنة املنتقاة وسائل اإلعالم املركز ّية في إسرائيل" :يديعوت أحرونوت"؛
"معاري���ف"؛ "هآرت���س"؛ "يس���رائيل َهيوم"؛ "القن���اة األولى"؛ "القن���اة الثانية"؛
"القناة العاش���رة" .وعلى الرغم من عدم ض ّمه جلميع وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيليّة،
���إن ا ّتس���اع العيّن���ة ،وك ّميّ���ة التقاري���ر التي ج���رت تغطيتها ف���ي هذا البح���ث ،مي ّكناننا
ف ّ
التوصل إلى اس���تنتاجات عا ّم���ة حول أمن���اط تغطية حقوق اإلنس���ان في اإلعالم
م���ن
ّ
���رائيلي ،ال س���يّما عل���ى ض���وء التش���ابه الكبي���ر بني وس���ائل اإلع�ل�ام املختلفة في
اإلس
ّ
اإلسرائيلي.
اإلعالمي
اخلطاب
ّ
ّ
يس���تخدم ه���ذا البحث منهجيّة ك ّمـيّة مدمجة بأبعا ٍد نوعيّ���ة مه ّمة .مت ّكن منهجيّات
البح���ث الك ّمـيّ���ة م���ن متابع���ة وتي���رة ،وحج���م ،وموق���ع التقاري���ر التي تناول���ت حقوق
اإلنس���ان .ومي ّكننا التمحور في الك ّمـيّة من إجراء مراجعة موضوعيّة ألمناط التغطية،
أ ّما املناحي النوعيّة فتبتغي استبيان املَدارك واملعاني على مستوى املضمون.
أُج��� ِر َي البح���ث بد ًءا من األ ّول من نيس���ان ع���ام  ،2011وصوالً إل���ى اليوم األخير
م���ن ش���هر متّ���وز من العام نفس���ه .في مجم���ل األمر ،ج���رت مراجع���ة  384تقري ًرا عن
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حقوق اإلنس���ان من مجمل  1585تقريرا ً في ش���تّى املضامني من تنويعة من الوسائل
اإلعالميّة .جتدر اإلش���ارة هنا أنّنا قمنا خالل الفترة املذكورة بانتقاء عيّنة متثيليّة من
تواصل تغطية قضايا بعينها.
مما ضمن
التقارير على نحو
ُ
منهجيّ ،
ّ
عددي،
أداة البحث هي اس���تبيان ترميز ش���مل  53من األس���ئلة ،بعضها مغلق أو
ّ
ترتيبي ،مما استوجب
تدريجي
مبني بحس���ب سلّم
ّ
ّ
وبعضها مفتوح  ،وبعضها اآلخر ّ
متفحصة ومتم ّعنة لك ّل واحد من التقارير التي أدرجت في العينة.
قراءة
ّ

قام البحث بفحص أربع من الصحف .تأ ّثرت النسبة بني عدد التقارير التي دخلت
حصة
العينّ���ة م���ن ك ّل واحدة من هذه الصحف بعدد التقاري���ر املتغيّر في ك ّل صحيفةّ .
حصة صحيفة "هآرتس"
"يديعوت أحرونوت" من العيّنة بلغت  ،29.53%وبلغت ّ
حصة صحيفة "يس���رائيل
ف���ي البحث ،25.55%
وحص���ة "معاريف"  .11.4%أ ّما ّ
ّ
حصة القناة الثانية ،6.94%
َهيوم" فبلغت  .17.03%باإلضافة إلى الصحف ،بلغت ّ
حصة القناة األولى فقد كانت .5.11%
وحصة القناة العاشرة  ،4.79%أ ّما ّ
ّ

أن  259تقري ًرا صحفيًّا من تلك التي جرى فحصهاَ ،و 125
ُيستشَ فّ من البحث ّ
تقري ًرا من النش���رات اإلخبار ّية التلفزيونيّة ،قامت مبعاجلة حقوق اإلنس���ان (اجلدول
حص���ة القناة العاش���رة كان���ت األكبر في التط ّرق إلى املوض���وع ،حيث عاجلت
"ّ .)"1
نس���بة  56.68%م���ن مجمل التقارير في ه���ذه القناة موضوع حقوق اإلنس���ان .تلتها
القناة األولى بنس���بة  45.68%من عيّنة التقاري���ر التي تناولت املوضوع .حلّت القناة
الثانية في املكان الثالث من حيث ك ّمـيّة التقارير التي تناولت حقوق اإلنسان ،ووصلت
إلى نسبة .40.9%

ف���ي الصحافة املكتوبة ،تب��� ّوأت صحيفة "هآرتس" املكان األ ّول في مقدار تغطية
موضوع حقوق اإلنس���ان ،حيث تناولت نسبة  21.23%من تقاريرها التي فحصتها
املوضوع .حلّت صحيفة "يس���رائيل َهيوم" في املكان الثاني ،وبفارق غير
العيّنة هذا
َ
أن  20.74%م���ن تقاريرها عاجلت
كبي���ر ع���ن صحيفة "هآرت���س" ،وأظهرت العيّن���ة ّ
حق���وق اإلنس���ان 18.6% .م���ن التقاري���ر ف���ي صحيف���ة "معاري���ف" َو  17.95%من
التقارير في صحيفة "يديعوت أحرونوت" عاجلت موضوع حقوق اإلنسان.
عندما يجري فحص عدد التقارير التي تعالج حقوق اإلنس���ان في العيّنة بأكملها،
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أن القناة العاش���رة ال حتت ّل امل���كان األ ّول من حيث عدد التقاري���ر التي ُبثّت فيها
يتب�ّي�نّ ّ
حول املوضوع 43 .تقري ًرا فقط (وتش��� ّكل  11.20%من ُم ْج َمل العيّنة) مصدرها في
أن القناة العاش���رة لها نس���بة عالية من التقاري���ر التي تتناول
ه���ذه القناة .الس���بب في ّ
داخلي مقابل النسبة املتدنّية للتقارير في القناة في مجمل
حقوق اإلنسان في فحص
ّ
أن عدد التقارير املجمل في القناة العاشرة أقل
العيّنة يعود -على ما يبدو -إلى حقيقة ّ
منه في قنوات أخرى.
أن صحيفة "هآرتس" هي صاحب���ة املقدار األكبر
مج َمل العيّن���ة ّ
تُظ ِه���ر مراجع���ة ْ
ف���ي موضوع حق���وق اإلنس���ان ( .)22.40%اهتمام صحيفة "يديع���وت أحرونوت"
بحقوق اإلنس���ان كان أدن���ى منه بقليل ( )21.88%من صحيف���ة "هآرتس" ،وجرى
نش���ر  14.58%م���ن مجم���ل التقارير ح���ول حقوق اإلنس���ان في صحيفة "يس���رائيل
َهي���وم" ،و ُنش���رت نس���بة  8.59%م���ن التقاري���ر حول حقوق اإلنس���ان ف���ي صحيفة
أن  11.72%م���ن التقارير التي تناولت
"معاري���ف"ُ .تبينّ مراجع���ة الصحافة املرئيّة ّ
حقوق اإلنس���ان ُعرضت في القناة الثانية ،بينما ُعرضت نس���بة  9.64%من التقارير
حول حقوق اإلنسان في القناة األولى.
أن القن���اة األول���ى ( ،)9.64%وصحيفة "معاري���ف" (،)8.59%
تُظه���ر النتائج ّ
وصحيف���ة "يس���رائيل َهي���وم" ( ،)14.58%تط ّرق���ت ف���ي تغطيته���ا عل���ى نح���و أق���لّ
األيديولوجي السائد في
أن الس���بب في ذلك هو املفهوم
حلقوق اإلنس���ان .من احملتمل ّ
ّ
"معاريف" َو "يسرائيل َهيوم" ،والذي يدفع مبوضوع حقوق اإلنسان نحو مواقع
أق��� ّل مركز ّي��� ًة على أ َ ِجنْدتها ،أو يجعله غير بارز (باملقارنة مع تناول قضايا ومواضيع
منطقي لنسبة التط ّرق
أخرى في هاتني الصحيفتني) .لم نتم ّكن من العثور على سبب
ّ
املتد ّني���ة إلى حقوق اإلنس���ان ف���ي القناة األول���ى ،أال وهي القن���اة اإلس���رائيليّة العا ّمة.
ُيتوقّ���ع م���ن هذه القناة على وجه اخلصوص أن تُظهر اهتما ًما اس���تثنائيًّا في موضوع
أن الهيمنة السياسيّة في هذه القناة تؤ ّثر على نح ٍو فائ ٍق
حقوق اإلنسان .من احملتمل ّ
اإلسرائيلي.
على طابع تغطيتها للقضايا املطروحة على جدول األعمال في املجتمع
ّ
أن غالبية التقارير املتعلّقة بحقوق اإلنسان ( )71.1%تط ّرقت
تُظهر نتائج البحث ّ
اليهودي ،وكذلك تط ّرقت نس���بة  9.9%م���ن التقارير إلى حقوق
إل���ى حقوق اجلمهور
ّ
���طيني داخل إس���رائيل ،بينما تناولت نسبة  9.4%من مجمل التقارير
اجلمهور الفلس
ّ
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اخلاصة بالفلسطينيّني س��� ّكان األراضي احملتلّة 3.1% .من التقارير
حقوق اإلنس���ان
ّ
تط ّرقت إلى حقوق املستوطنني في األراضي احملتلّة ،وحظيت حقوق الفلسطينيّني في
القدس الشرقيّة بتغطية ما ال يزيد عن  1.3%من مجمل التقارير.
اخلاص���ة باملجتمع
ه���ذه البيان���ات تش���ير إلى ب���روز االنش���غال بحقوق اإلنس���ان
ّ
���ودي عل���ى مختل���ف أطياف���ه ،وهامش���يّة التقارير الت���ي تُعالج حق���وق مجموعات
اليه ّ
خاص هامش���يّ ُة االنش���غال بحقوق اإلنس���ان
عينيّة داخل هذا املجتمع .تَبرز على نحو
ّ
ف���ي مدين���ة القدس الش���رقيّة ،ال س���يّما على ض���وء االنته���اكات اليوميّة له���ذه احلقوق
���رائيلي واملس���توطنني حلقوق
هناك .عالوة على ذلك ،ال حتظى انتهاكات اجليش اإلس
ّ
اإلسرائيلي .في احلاالت التي ظهر تناول كهذا ،لم
اإلنس���ان باهتمام كبير في اإلعالم
ّ
تُظهر التقارير تأيي ًدا دائ ًما للجهة التي انتُهكت حقوقها.
أن  9مجموع���ات مختلفة حتظى بالتط ّرق إليه���ا في التقارير
تُظه���ر النتائ���ج كذلك ّ
التي دخلت عيّن َة البحث .املجموعات هي :النساء؛ املسنّون؛ األطفال؛ ذوو االحتياجات
اخلاصة؛ السجناء واملعتقلون؛ املتض ّررون من هدم املنازل؛ املتض ّررون من إجراءات
ّ
أن املجموعة
جلي ّ
سياس���يّة؛ الع ّمال األجانب وآخرونُ .يظهر الرس���م " " 4على نح ٍو ٍّ
التي ح ِظيَ ْت حقوقها باملعاجلة األعلى هي مجموعة املتض ّررين من إجراءات سياس ّ���ية
( ،)36.2%تليه���ا مجموعة الس���جناء واملوقوفني ( ،)6.5%فاألطفال (  ،)5.7%ومن
َث َّم النساء ( .)4.9%من اجلدير بالذكر أنّه ث ّمة الكثير من التقارير ( )40.9%ال يشار
أي منها إلى مجموعة اجتماعيّة معيَّنة ،على الرغم من أنّها (التقارير) تعالج حقوق
في ّ
إن هذه الفئة تشمل املتض ّررين من العنف ،واملتض ّررين في
اإلنسان أو تتط ّرق إليهاّ .
الصح���ة ،والصحافيّني األجان���ب ،ومصابي حوادث الطرق ،وغيرهم .ش���هدت
مج���ال
ّ
مم���ا أ ّدى إلى ارتفاع تغطية
الفت���رة التي أُج��� ِر َي فيها البحث ارتفا ًعا في حاالت العنف ّ
حقوق املتض ّررين في هذا املضمار.
تُظهر استنتاجات البحث عد ًدا من األمناط التي تستح ّق االنتباه:
أن غالبيّ���ة التغطية ف���ي التقارير التي
َ .1تب�ّي�نّ َ عن���د مراجع���ة بارومترات البـ���روز ّ
تتط ّرق إلى حقوق اإلنس���ان ُوضعت في الصفحات األولى في مس���احة تزيد على ربع
أن هذه
صفح���ة ،وتش���مل صورة ،وتقع ف���ي النصف األعلى من الصفحةَ .تب�ّي�نّ َ كذلك ّ
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التقارير تب ّوأت الصدارة في نشرات األخبار املتل َفزة.
���رائيلي مييل نحو تأييد حقوق اإلنس���ان
أن اإلعالم اإلس
 .2تُظه���ر نتائ���ج البح���ث ّ
ّ
���رائيلي ،وتتماشى مع
اليهودي اإلس
عندما يدور احلديث عن حقوق تتعلّق باجلمهور
ّ
ّ
اإلسرائيلي صفحات كثيرة
خصص اإلعالم
اإلجماع اإلس
���رائيلي .وبحسب النتائجّ ،
ّ
ّ
���رائيلي ،وتعامل مع نفس���ه في بعض األحيان
لتغطية االحتجاجات في الش���ارع اإلس
ّ
كجزء من هذه االحتجاجات.
 .3ميي���ل اإلعالم َ -وف ًق���ا لمِ ا ورد في البحث -نحو تأييد حقوق الفئات املس���حوقة
أن
ف���ي املجتم���ع ،كالنس���اء واملعاقني واملس���نّني واألطفال وغيره���م .وعلى الرغ���م من ّ
���رائيلي مع هذه املجموع���ات مييل نح���و النـزعة امل ُ َق ْولَب���ة ،فإنّه ال
تعا ُم���ل اإلع�ل�ام اإلس
ّ
يتجاهل حقوقها.
���رائيلي م���ع حق���وق اإلنس���ان كمنظومة ِقيميّ���ة كونيّة
 .4ال يتعام���ل اإلع�ل�ام اإلس
ّ
شاملة ،بل يتط ّرق إلى حقوق فئات اجتماعيّة مختلفة بأشكال مختلفة ،وبحسب ُهو ّية
املجموعة ،على نح ٍو مباشر أو غير مباشر.
اإلسرائيلي النتهاك حقوق الفلسطينيّني في
 .5تُظهر نتائج البحث جتا ُهل اإلعالم
ّ
األراضي احملتلّة ،وال يجري النظر إلى حقوق هؤالء كقيمة قائمة بذاتها ،أو كتلك التي
ُيفت���رض فيه���ا أن تخضع العتب���ارات قيميّة كونيّة .التغطي���ة اإلعالميّة النتهاك حقوق
األمني ،ال من خالل منظور حقوق اإلنسان.
الفلسطينيّني تتأتّى من خالل املنظور
ّ

���رائيلي
 .6جاءت نتائج البحث مفاجئة قليالً في ك ّل ما يتعلّق بتعامل اإلعالم اإلس
ّ
مع حقوق املواطنني العرب .بعا ّمة ،عانت األقلّـيّة العربيّة من تغطية ضحلة ،وهامشيّة،
متدن ،وسلبيّة في أساسها .وعلى الرغم من عدم احتواء البحث
و ُم َق ْولَبة وذات بروز
ٍّ
يالحظ ف���ي حاالت عديدة
عل���ى تط��� ُّرق منفصل إلى نس���بة تغطية العرب ف���ي اإلعالمَ ،
خاص
���رائيلي يؤ ّيد حقوق املواطنني العرب .برز هذا النمط على نحو
أن اإلعالم اإلس
ّ
ّ
ّ
في الفترة التي صدرت فيها فتوى احلاخامات العنصرية بعدم تأجير الش���قق للعرب
بالرغم من أنه في باقي أيام السنة يتم التعامل مع حق التظاهر ك"مس باألمن العام"
ومع النقب كعملية سرقة ألراضي الدولة و"بناء غير مرخص".
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 .7تُظه���ر إحدى نتائج البحث امله ّمة ارتفا ًعا ف���ي التغطية اإلعالميّة لقضايا تتعلّق
بالفق���ر ف���ي الصحافة اإلس���رائيليّة ،وذل���ك مقارنة بأبحاث س���ابقة في ه���ذا املضمار.
اإلسرائيلي الحتجاجات
كما ُذكر س���اب ًقاُ ،ي َر ّد تفس���ير هذا االرتفاع إلى تأييد اإلعالم
ّ
الشوارع.
الدولي
���رائيلي للقان���ون
 .8تُظه���ر نتيج���ة أخرى من البح���ث جتا ُه َل اإلعالم اإلس
ّ
ّ
واملواثيق الدوليّة التي صادقت إسرائيل عليها.
���رائيلي م���ن اس���تخدام خط���اب حقوق
 .9ث ّم���ة خش���ية مب ّطن���ة ل���دى اإلع�ل�ام اإلس
ّ
اإلنس���ان ،أو مف���ردات ُتس���ت َقى م���ن عال���م حق���وق اإلنس���انً .
عوض���ا عن ذل���ك ،يجري
اس���تخدام مصطلحات عاطفيّة ُيفترض فيها أن تس���تد ّر التعاطف ،أو أن تخلق النفور
من حدث أو سلوك معينّ .
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م ـقـ ّدمة

���رائيلي،
احلالي تغطية حقوق اإلنس���ان واملواطن في اإلعالم اإلس
يفحص البحث
ّ
ّ
وذل���ك م���ن خ�ل�ال اس���تخدام أدوات ك ّمـيّ���ة ونوعيّ���ة .يتمح���ور البح���ث ف���ي اإلع�ل�ام
���ري ،ويفح���ص طرائ���ق تغطي���ة حقوق اإلنس���ان ،ودرجة ب���روز هذا
اإلس
���رائيلي العب ّ
ّ
املوض���وع على أ َ ِجنْدت���ه .باإلضافة إلى ذلك ،يتوقّف البحث عن���د درجة تعا ُمل اإلعالم
العبري مع احلقوق السياسيّة واالجتماعيّة والثقافيّة والدينيّة مل ُ ْج َمل مك ّونات املجتمع
ّ
ريادي في تناوله لهذا املوضوع ،إذ لم َي ْج ِر التط ّرق حتّى اآلن
اإلسرائيلي .هذا البحث
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ومنهجي.
ض
ر
م
و
نح
على
ة
ي
القض
إلى هذه
ُ
ّ
ْ
ّ

في العام  ،2011ش���هدت إس���رائيل احتجاجات جماهير ّية كثيرة .جرى تصنيف
االحتجاج���ات املختلفة بأش���كال مختلف���ة" :احتجاجات ال َوق���ود"؛ "احتجاجات جبنة
الكوتيج"؛ "احتجاجات عربات األطفال"؛ "احتجاجات األطبّاء" .هذه االحتجاجات
في مجملها كشفت النقاب عن تذ ّمر متعاظم من مستوى املعيشة الباهظ في إسرائيل.
وحد جميع املظاهرات" :الش���عب يريد عدالة اجتماعيّة" 1.ال
كان ث ّمة ش���عا ٌر مشت َر ٌك ّ
أن العدالة االجتماعيّة تش��� ّكل ح ًّقا أساسيًّا وموضو ًعا مركز ًّيا في السياسة.
ريب في ّ
ومحصلة الحترام حقوق
التوجهات االجتماعيّة تَعرض املجتمع العادل كغاية
غالبيّ���ة
ّ
ّ
اإلنس���ان ،لك���ن ث ّم���ة خالفات ب�ي�ن األيديولوجي���ات السياس���يّة املختلفة ح���ول تعريف
ه���ذا النوع م���ن املجتمعات ( .)Rawls، 1971أب���رزت االحتجاجات املختلفة ضرورة
االستجابة ملطالب اجلمهور في ك ّل ما يتعلّق باحلقوق االجتماعيّة واالقتصاد ّية.
���رائيلي مع حقوق اإلنس���ان في الفترة
احلالي تعا ُمل اإلعالم اإلس
يفحص البحث
ّ
ّ
الواقعة بني نيس���ان عام  2011ومتّوز من العام ذاته .ش���ملت العيّنة وس���ائل اإلعالم
املركز ّي���ة في إس���رائيل" :يديعوت احرون���وت"؛ "معاريف"؛ "هآرتس؛ "يس���رائيل
َهيوم"؛ "القناة األولى"؛ "القناة الثانية"؛ "القناة العاش���رة" .وعلى الرغم من عدم
 .1انظرhttp://reshet.ynet.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/News/ :
 ( Domestic/internal/Article,74753.aspxالدخول األخير في تاريخ )9.9.11
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فإن ا ّتس���اع العيّنة ،وك ّميّ���ة التقارير التي
ض ّمه جلميع وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيليّةّ ،
التوصل إلى استنتاجات عا ّمة حول أمناط
جرت تغطيتها في هذا البحث ،تمُ ّكناننا من
ّ
���رائيلي ،ال س���يّما على ضوء التش���ابه الكبير
تغطية حقوق اإلنس���ان في اإلعالم اإلس
ّ
���رائيلي ( مصاحلة وج ّمال،
اإلعالمي اإلس
ب�ي�ن وس���ائل اإلعالم املختلفة في اخلط���اب
ّ
ّ
.)2011
احلالي هي أنّه ليس ث ّمة أبحاث حول مميّزات جدول األعمال
نقطة انطالق البحث
ّ
���رائيلي مبنظور حقوق اإلنس���ان .في أ ّيامنا ،يكاد ال يكون هنالك تناول
اإلعالمي اإلس
ّ
ّ
يتجسد هذا
كما
واحدة،
كحزمة
���ان
س
اإلن
حقوق
خطاب
في
يتمحوران
وتوثيق
بحثي
ّ
ّ
األكادميي
أن غي���اب التناول
اخلط���اب في اإلعالم اإلس
���رائيلي .نحن من جهتنا نعتقد ّ
ّ
ّ
خلط���اب حقوق اإلنس���ان في اإلع�ل�ام لم يكن ولي���د املصادفة ،ويرتب���ط بغياب خطاب
���ي ممن َه���ج في إس���رائيل حول موض���وع حقوق اإلنس���ان .هذا اخلط���اب ُيعتبر
أكادمي ّ
االجتماعي في إس���رائيل ،ال س���يّما منظمات
إلى يومنا هذا حك ًرا على من ّظمات التغيير
ّ
احلالي في املضامني التي
اإلسرائيلي .يتمحور البحث
حقوق اإلنسان التابعة لليسار
ّ
ّ
إن
تتعلّق بحقوق اإلنسان ّ
بغض النظر عن الفئة االجتماعيّة التي جتري تغطيتها .لذاّ ،
هذا البحث هو بحث في موضوع أكثر من كونه بحثًا في مجال التمثيل ،وبذا يضيف
ه���ذا البحث إل���ى أمناط بحثيّة أصبح���ت مقبولة في الس���احة األكادمييّة اإلس���رائيليّة،
التمثيلي ملجموعات س��� ّكانيّة مختلفة ،بدون س���ياق
���ب ج ّل اهتمامها عل���ى البعد
وتص ّ
ّ
مبدئي شامل وواسع.
ّ
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والتاريخي
النظري
السياق
ّ
ّ
حلقوق اإلنسان
التوسع في جميع مجاالت احلياة.
يحت ّل موضوع حقوق اإلنسان حيّزًا آخ ًذا في
ّ
فمنظوم���ة حقوق اإلنس���ان التي تبل���ورت على خلفيّ���ة األحداث املأس���او ّية في احلرب
العاملي حلقوق اإلنسان ،و ِمن َث ّم مبعاهدات ووثائق
العامليّة الثانية ،ومتثّلت باإلعالن
ّ
املؤسس���ات الدوليّة
دوليّ���ة ،حت ّولت إل���ى مرجعيّة محور ّية في النقاش���ات الدائرة في
ّ
مما حول ح ّق ه���ذا أو آخر،
كم���ا ف���ي الدول املختلف���ة .احلديث يجري ع���ن ُّ
توجه أكث���ر ّ
إن املوقف األ ّول يتمثّل في كون
ومن املمكن أن نفنّد ثالثة مواقف في هذا الس���ياق ،إذ ّ
منظومة حقوق اإلنس���ان فلسفة سياسيّة واجتماعيّة وثقافيّة تتمثّل في جميع نواحي
ُ
املوقف الرؤي َة
احلياة ويجري التأكيد عليها من خالل املمارسات واألنظمة .يش ّكل هذا
ملؤسس���ات دوليّة ،وعلى رأس���ها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتّحدة،
املبدئيّة ّ
َ
مؤسس���ات تابعة لدول مختلفة ومن ّظمات مدنيّة تعمل على
واحملكمة الدوليّة ومن ث ّم ّ
عاملي (كمن ّظمة العفو الدوليّة ومن ّظمة أطباء حلقوق اإلنسان ومن ّظمات أخرى).
نطاق ّ

املوقف الثاني في هذا الس���ياق يتولّد عن نقد مفاهيم حقوق اإلنس���ان املهيمنة في
ثقافي يعكس
ذات ُبع���د
املوق���ف األ ّول ،فيج���ري اعتب���ار منظومة حقوق اإلنس���ان هذه َ
ّ
أي دعم له���ذه املنظومة من يق ّدم
الثقاف���ة الغربيّ���ة الفردانيّة وال َعلمانيّ���ة ،وبالتالي ّ
فإن ّ
دفع���ة للهيمن���ة الغربيّ���ة على الس���احة الدوليّة ،و ُيخض���ع ثقافات غير غربيّ���ة ودوالً ال
تنتمي إلى الدميقراطيّات الليبراليّة الغربيّة لرقابة أخالقيّة خارجيّة .وي ّدعي أصحاب
أن خطاب حقوق اإلنس���ان ما هو إالّ آليّ���ة ذكيّة و َمصوغ���ة صياغة جيّدة
ه���ذا املوق���ف ّ
للهيمنة والس���يطرة والتدخّ ل في ش���ؤون دول مس���تض َعفة من ِقبل ال���دول القو ّية في
العالم ،على رأس���ها الواليات املتّحدة .كذلك يش���ير أصحاب هذا املوقف إلى ازدواجيّة
أن هذه
املعايي���ر عند ال���دول املتح ِّدثة بحقوق اإلنس���ان كمنظوم���ة ِقيَميّة كونيّ���ة ،وإلى ّ
الدول تدعم أنظمة ال حتترم حقوقَ اإلنس���ان ،ب���ل حتتقر هذه احلقوق وتهني حرمتها
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يومي (مثلما في دعم الواليات املتّحدة حلكم بينوش���يه في تشيلي ،وللحكم
على نح ٍو
ّ
أن هذه الدول ال حتترم حقوق اإلنس���ان عندما ال تتماشى
امللكي في الس���عود ّية) ،كما ّ
ّ
ه���ذه احلق���وق مع مصال���ح الطبقات االجتماعيّ���ة املهيمنة فيها ،ومن ذل���ك عد ُم احترام
املهاجرين من دول العالم الثالث في فرنسا وأملانيا وبريطانيا ،وعد ُم احترام احلقوق
االجتماعيّ���ة واالقتصاد ّي���ة للفقراء في الدول الرأس���ماليّة .هذا املوق���ف ال ينفي أه ّمـيّ َة
حق���وق اإلنس���ان ،وال احلاج��� َة إل���ى الدفاع عن حق���وق مجموع���ات وأفراد ف���ي الدول
املختلفة ،وإنمّ ا يضيف بعض املالبس���ات الناجتة عن كيفيّة اس���تغالل حقوق اإلنسان
ملصال���ح سياس���يّة واقتصاد ّي���ة م���ن ِقب���ل ال���دول احملت ِكرة خلط���اب حقوق اإلنس���ان.
ُ
املوقف تص���ا ُد َم حقوق اإلنس���ان الليبراليّة مع عقائ���د وثقافات بعض
كذل���ك يب�ِّي�نِّ هذا
املجموع���ات غير الليبراليّة في الدول الغربيّ���ة ( .)Douzinas, 2010من هذا الباب،
يضي���ف ه���ذا املوقف مب���ادئ يعتبرها جز ًءا ال يتج���زّأ من حقوق اإلنس���ان ،بالرغم من
أ ّنه���ا تتع���ارض مع بعض املبادئ املقبولة في املوق���ف األ ّول ،مثل احلقوق اجلماعيّة أو
االجتماعيّة والثقافيّة واالقتصاد ّية.
ني ال���ذي ي ّدعي ع���دم وجود تص���ادم بني حقوق
املوق���ف الثال���ث ه���و املوق���ف البَيْ ّ
إن رؤيته ال تتقبّل كونيّة حقوق اإلنسان الغربيّة،
اإلنس���ان والثقافات غير الغربيّة ،إذ ّ
من جهة ،ولكن ال تقبل نقض بعض حقوق اإلنس���ان األساس���يّة بذريعة اخلصوصيّة
أن حقوق اإلنس���ان ليس���ت منظومة أحاد ّية
الثقافيّة أو االجتماعيّة .ي ّدعي هذا املوقف ّ
���مولي ينعكس
���اني ش
متماس���كة تخض���ع للرؤي���ا الثقافيّة الغربيّ���ة ،بل هي ت ُّ
ّ
َوجه إنس ّ
بأشكال مختلفة ،وله تفسيرات متع ّددة في سياقات متن ّوعة.
مما ُيثري
تدور نقاش���ات وحوارات ال نهائيّة بني أصحاب املواقف املختلفة ،وهذا ّ
ثقاف���ة حقوق اإلنس���ان ويح ّوله���ا إلى منظوم���ة فكر ّية تتج���اوز األُ ُطر احمللّـيّ���ة ،حيثما
تتمأس���س حقوق اإلنس���ان في س���ياقات سياس���يّة متباينة وتتح ّول إلى دس���تور عا ّم
إن حقيقة وجود شرائع حمورابي كمستند مكتوب أ ّول
حتتكم له املجتمعات املختلفةّ .
سلبي -تعكس عدم دقّة اال ّدعاء
يتح ّدث عن حقوق إنسان –وإن كانت َمصوغة بشكل
ّ
أن حقوق اإلنس���ان هي أيديولوجيّة غربيّة َعلمانيّة .ال ميكن التغاضي عن
الذي ُمفا ُد ُه ّ
أن قواعد حقوق اإلنس���ان جتلّت في شرائع مختلفة
صها ّ
احلقيقة التاريخيّة التي ملخَّ ُ
ف���ي جميع أقط���اب العالم ،وعلى وج���ه اخلصوص في الديانات الس���ماوية التي -وإن
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كان���ت مح���دودة م���ن حيث احلقوق -ش��� ّرعت بعض اجلوان���ب من احلي���اة االجتماعيّة
والسياس���يّة والثقافيّ���ة والت���ي ميك���ن اعتباره���ا بدايات فلس���فة حقوق اإلنس���ان .فإذا
نظرن���ا إل���ى الوصايا العش���ر ،جند أنّها تعكس حقو ًقا أساس���يّة مركز ّي���ةِ ،
صيغت على
تؤس���س للحق في احلي���اة ،أو "ال
هيئ���ة قوان�ي�ن ،مثلم���ا ف���ي الوصيّة "ال تقت���ل" التي ّ
شجعت على تغيير
أسس���ت للح ّق في امللْكيّة .كذلك ّ
إن الديانة املسيحيّة ّ
تس���رق" التي ّ
الروماني في بدايات تط ّور
قياسا إلى ما كان مألو ًفا في املجتمع
مكانة النساء والعبيد ً
ّ
الديانة(.)Bogdan, 2005
إن مقول���ة اخلليفة عمر بن اخلطاب "متى اس���تعبدمت الناس وقد ولدتهم أ ّمهاتهم
ّ
األساسي بتنظي ٍم لشؤون األ ّمة يجري خللق توازن ما بني سلطة
أحرا ًرا" (وهاجسه
ّ
اخلاص الذي ميارس األفراد فيه ح ّر ّياتهم) ،تعكس مصاد َر
أذرع الدول���ة وبني احليّز
ّ
غي َر غربيّة حلقوق إنسان أساسيّة ،صيغت على هيئة قوانني ملزمة في حقب تاريخيّة
إن قضيّة حقوق اإلنسان تثار بشكل واسع في إطار النقاشات واألبحاث
قدمية .كذلك ّ
العربي.
التركي للمشرق
الفلسفيّة والفقهيّة منذ إقامة بيت احلكمة حتّى االحتالل
ّ
ّ

تُعتب���ر منظوم���ة حق���وق اإلنس���ان ج���ز ًءا من مس���يرة إنس���انيّة له���ا خصوصيّات
بحس���ب الزمان واملكان الذي نش���أت فيه .وقد ظهرت اخلالف���ات حول معنى احلقوق
وأصوله���ا وماهيّتها منذ احلقبة اليونانيّة ،وتش��� ّكلت مدارس ذات مواقف مختلفة في
وضوحا
ه���ذا املجال ( .)Epictetus, 1998تط ّورت منظومة احلقوق على نح ٍو أكثر
ً
منذ أن بدأ احلديث عن حقوق أساس���يّة تُدا ِف ُع عن جوانب معيّنة من احلياة اإلنسانيّة،
كاحل��� ّق ف���ي احل ّر ّية ،أو احل ّق ف���ي امللكيّة .هذه احلقوق – كما حق���وق أخرى -لم تكن
مقبولة بنفس املفهوم أو املعنى في ك ّل أقطاب الدنيا ،ولم تنشأ من ال شيء في العالم
الغربي وبدون التأ ّثر بالقواعد القانونيّة واألخالقيّة التي تط ّورت في اإلمبراطوريات
ّ
ً
ْ
إن معن���ى احل ّر ّية واحل ّق ف���ي امللكيّة
الش���رقيّة ولكنه���ا لم تأخذ َمن ًْحى ش���امال هن���اكّ .
جرت َمأْ َس َس���تهما و ُن ّظمتا بأشكال مختلفة في س���ياقات ثقافيّة وسياسيّة وجغرافيّة
مختلفة .وال ميكن التغاضي عن االهتمام باحلقوق االجتماعيّة في الثقافات الش���رقيّة
خاصا بالفقراء واليتامى واملجموعات املستض َعفة املختلفة .بنا ًء
والتي اهت ّمت اهتما ًما ًّ
إن مس���يرة حقوق اإلنس���ان تط ّورت مع مرور الزمن
على ذلك ،ميكن اإلجمال بالقول ّ
وشُ ��� ّرعت على نح ٍو واض���ح وكجزء ال يتجزّأ من تط ّورات البنى السياس���يّة منذ القدم
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حتّ���ى الي���وم .فإذا نظرنا إلى "املاغنا كارتا" (وهي تعود إلى العام  1215م ).كعالمة
أن الثقافة السياسيّة األوروبية بدأت تر ّكز على أه ّمـيّة املشا َركة
تاريخيّة فارقة ،نرى ّ
السياس���يّة كح��� ّق مش���روع ينض���اف إلى بع���ض احلقوق الت���ي كانت تُعتب���ر امتيازات
طبقيّ���ة مح���دودة للطبقة األرس���تقراطيّة في تل���ك الفت���رة ( .)Dunn, 1992ال ميكن
التغاضي عن الصراع العنيف الذي نشب بني من ّظرين دينيّني أ َت ْوا ليدافعوا عن مكانة
الديني األعمى ،من جهة ،وأولئك الذي���ن حاولوا املزج ما بني الفكر
الكنيس���ة واإلمي���ان
ّ
األكويني) ،من جهة أخرى.
إنساني شامل (مثلما فعل توماس
الديني وفكر
ّ
ّ
ّ

تُعتبر حركة اإلصالح اللوثر ّية في بدايات القرن الس���ادس عش���ر دفعة مه ّمة في
فقري
إضفاء الش���رعية الدينيّة على بعض املمارسات الفرد ّية التي حت ّولت إلى عمود
ّ
في تط ُّور النزعات الليبراليّة الفردانيّة الح ًقا ( .)Weber, 1958كذلك ساهم تط ّور
مم���ا أعاد إلى
البروتس���تانتيّة ف���ي الفصل بني الس���لطة الدينيّة والس���لطة السياس���يّةّ ،
مؤسسة امللْكيّة ج ّراء
���ي قضيّ َة مصادر الس���لطة ،وذلك بعد أن أُنهكت ّ
النقاش السياس ّ
ّ
نزاع طويل مع الس���لطة الباباو ّية من جهة ومع االرستقراطية احمللـيّة من جهة أخرى
( .)Wuthnow, 1989وال ش���ك أ ّن���ه كان للحرك���ة اإلصالحيّ���ة تأثي���ر عمي���ق على
���ي ،الذي غرق ف���ي صراعات دينيّة وعقائد ّي���ة أ ّدت إلى موت اآلالف،
املجتم���ع األوروب ّ
أسست لبعض حقوق اإلنسان وعلى رأسها
ّ
مما ألزم الوصول إلى تهادنات واتّفاقات ّ
ح ّر ّية العقيدة والضمير ،كما س���اهمت مساهمة واس���عة في دفع أه ّمـيّة ح ّر ّية التعبير
إلى مق ّدمة املنصة السياسيّة في تلك الفترة.
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إن بوادر نشأة الدولة احلديثة ،منذ أواسط القرن السادس عشر ،أ ّدت إلى نشوء
ّ
وبخاصة
صراع���ات بني س���لطة امللك املطلَقة وتدخُّ ل األرس���تقراطيّة بش���ؤون الدولة،
ّ
على مس���توى املصروفات املا ّد ّي���ة .تُعتبر الثورة اإلجنليز ّية في أواخر القرن الس���ابع
عش���ر (الث���ورة الت���ي متخّ ضت ع���ن وثيقة احلق���وق من الع���ام  1689وش���ملت بعض
املبادئ التي ربطت بني س���لطة امللك والبرملان) فاحتة مه ّمة في تط ُّور منظومة حقوق
مؤسس���ة البرمل���ان أ ّدى إل���ى التأكيد عل���ى أه ّمـيّة
اإلنس���ان ( .)Dunn, 1992تط��� ّور ّ
ووظائفيّ���ة بعض احلقوق املركز ّية ،وعلى رأس���ها احل ّق ف���ي امللْكيّة واحل ّق في التعبير
أن منظوم���ة احلق���وق ه���ذه اقتص���رت عل���ى
ع���ن ال���رأي ( .)Locke, 1956صحي���ح ّ
مجموع���ة صغيرة م���ن املتنفّذين في املجتم���ع ،إالّ أنّها كانت النوا َة الت���ي َح ّولت قضيّةَ

خـطـاب ح ـقـوق اإلنسان في اإلعالم اإلسرائيلي
إن
موس���عّ .
حقوق اإلنس���ان إلى قضيّة مبدئيّة وهاجس ينبغي التعامل معه على نح ٍو ّ
الصراعات على النفوذ بني السلطة املَلَكيّة واألرستقراطيّة أ ّدت إلى تعا ُقدات سياسيّة
واجتماعيّ���ة جديدة أعطت البرجواز ّي��� َة الصاعد َة احل َّق في دخول البرملانات في بعض
الدول األوروبيّة ،وبالتالي أ ّدت إلى توسيع رقعة احلقوق السياسيّة .وفي تلك الفترة
بالضب���ط ،بدأ بعض املف ّكرين بتوس���يع إط���ار فكرة احلقوق لتش���مل ك َّل أفراد املجتمع
���اني مر َّكبًا من أش���خاص
وذل���ك بن���اء عل���ى املنطق القائ���ل بأ ّن���ه إذا كان املجتمع اإلنس ّ
السياسي هذا املبدأَ.
يولدون سواسية ،فال ب ّد أن َيعكس التنظي ُم
ُّ

االجتماعي،
كان مف ّك���رو احلق���وق الطبيعيّة ،ومن َث��� ّم بعض أصحاب فك���رة ال َعقد
ّ
أ ّو َل َم���ن حت��� ّدث ع���ن حقوق اإلنس���ان كجزء من طبيعة البش���ر الذين يول���دون ومعهم
حقوقه���م التي ال ميكن أن ُتس���لَب ،ولذلك هنالك حاجة لتأطيره���ا في القانون والدفاع
مؤسس���ات الدولة .وقد جرى تأس���يس عالقة إلزاميّة بني مج ّرد الوجود
عنها من ِقبل ّ
أسس هؤالء املف ّكرون لفكرة
اإلنساني واحلقوق املتعلّقة بالطبيعة وليس باالتّفاق .قد ّ
ّ
فردانيّة املجتمع واملساواة السياسيّة وحصانة األفراد من سطوة السلطة السياسيّة.
ر ّكز هؤالء املف ّكرون على فكرة الس���يادة السياس���يّة املتمثّلة بالش���عب كمجمل األفراد
���ي وقضاي���ا امللْكيّة بصورة
ال���ذي يتك��� ّون من���ه املجتمع ،وهو ما حت��� ّدى االنتماء الطبق ّ
إن الرب���ط ال���ذي كان قائ ًم���ا ب�ي�ن امللْكيّة واحلقوق
ح���ا ّدة ( .)Hobbes, 1909كذل���ك ّ
السياس���يّة ب���دأ ينه���ار مع دخول قطاع���ات جديدة إلى الس���احة السياس���يّة والتي كان
َ
املواطنة ليعكس
من املس���تحيل اإلبقاء على محدود ّيتها كما كان س���اب ًقا .نش���أ مفهوم
وليؤس���س ملس���احة من
���ي ب�ي�ن الدول���ة وأف���راد املجتمع
ّ
���ي والسياس ّ
التعاق ـ���د القانون ّ
���ي الذي يعيش���ون فيه
احلق���وق متن���ح األفــراد احل��� ّق في حتديد ماهيّة اإلطار السياس ّ
َ
املواطنة الذي ش���مل املش���اركة السياس���يّة في حتديد
إن مفهوم
(ّ .)Pocock, 1996
ماهيّة الدولة حت ّول مع الوقت إلى منظومة قانونيّة كان من املس���تحيل التغاضي عنها
ـانوني ال ب ّد من أخذه على محمل ا ِ
جل ّد ،وال س���يّما عند
���ي وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ
كأفق
ّ
أخالقي وسياس ّ
ّ
���ي ( .)Marshall, 1964وفي ه ـ ــذا الس���ياق،
احلدي���ث ع���ن قضيّة الع���دل االجتماع ّ
ب ـ���دأت عمليّة الفرز ب�ي�ن احلقوق السياس���يّة وال ـ ـ ـقـ ــانونيّة وقضاي���ا امللْكيّة ،وذلك من
السياسي يجب أن تُست َم ّد من مبدأ املساواة
أن القدرة على التأثير
أجل خلق االنطباع ّ
ّ
قياسا بالقدرة املا ّد ّية لألفراد.
املدنيّة وليس ً

17

أم ـ ــل ج ّمال | خلود مصاحلة
أن هذا الفصل أتى للدفاع عن حت ُّكم قطاعات صغيرة باملوارد املا ّد ّية
بالرغ���م م���ن ّ
���س ملنظوم���ة سياس���يّة وقانونيّة جدي���دة مبنيّ���ة على مبدأ املس���اواة
أس َ
األكب���ر ،فأ ّن���ه َّ
واحل ّر ّي���ة .أعطت الثورة األمريكيّ���ة زخ ًما لهذا التط ّور ،وجرت َق ْو َننَة منظومة احلقوق
مؤسس���ات الدول���ة) تحَ َ ّول إل���ى ثقافة
���ي ملزم (تخضع ل���ه جميع ّ
ف���ي دس���تور قانون ّ
إن التبا ُينات في املش���اركات السياس���يّة
سياس���يّة ش���املة له���ا فعلها حتّى يومن���ا هذاّ .
���ي املختلفني كش���فت النقاب ع���ن فوقيّة
والقيم���ة اإلنس���انيّة ألعض���اء املجتمع األمريك ّ
���ي في الواليات املتّحدة في تلك الفترة ،إالّ أنّه
الدس���تور وانقطاعه عن الواقع السياس ّ
فت���ح املجال أمام تط ّورات أدخل���ت مجموعات متوالية إلى منظومة احلقوق التي جرى
إن الفترة األكثر وق ًعا
توس���يعها لتش���مل أغلبيّ َة قطاعات املجتمع (ّ .)Smith, 1997
على تط ّور منظومة حقوق اإلنسان كانت الثورة الفرنسيّة التي ميكن اعتبارها مفصالً
أساس���يًّا في تط��� ُّور عامليّة ثقافة حقوق اإلنس���ان التي متثّلت بإعالن حقوق اإلنس���ان
واملواط���ن في الع���ام  ،1789اإلعالن الذي ع��� ّرف مفهوم احلق���وق الفرد ّية واجلماعيّة
مستم ًّدا إيحاءاته وروحه من فكر التنوير واحلداثة ( .)Rousseau, 1957كان هذا
العاملي،
اإلع�ل�ان ،وما زال ،الفتً���ا لألنظار ،وذلك جلرأت���ه ولغته املباش���رة ومضمونه
ّ
أن املقص���ود بحق���وق اإلنس���ان هو ك ّل إنس���ان وف���ي ك ّل ثقافة ،وك���ون األ ّمة
مبفه���وم ّ
مصدر ك ّل س���لطة وأ ّكد على حقوق األفراد ،مش���ي ًرا إلى أه ّمـيّة الربط بني هذه احلقوقِ
ِ
وممارسات السلطة التي أُخضعت إلرادة
(وعلى رأس���ها احل ّر ّية واملساواة واألخ ّوة)
الش���عب وانحص���رت وظيفتها في احملافظة على اس���تتباب األم���ن ومتكني املجتمع من
ممارسة حقوقه إلى أقصى احلدود.
ارتبط���ت ه���ذه التط ّورات ف���ي منظومة حقوق اإلنس���ان مع تط��� ّورات أخرى ،منها
الدينيّ���ة والثقافيّ���ة واالجتماعيّ���ة ،والتي صبغت ه���ذه احلقوق بصبغ���ة ثقافيّة مح ّددة
���ي ف���ي احلق���وق
تعك���س الثقاف���ة الغربيّ���ة ( .)Sharon, 2010إالّ ّ
أن املب���دأ األساس ّ
كان ،وما زال ،كونيًّا يش��� ّكل أف ًقا إنس���انيًّا تصبو إليه أغلبيّة املجتمعات اإلنسانيّة دون
اخلض���وع للتبِع���ات الثقافيّة احمل��� ّددة للثقافة الغربيّ���ة ،وعلى رأس���ها الفردانيّة املطلقة
–وبخاصة في تلك
���ي
و َدور الدي���ن ف���ي املجتمعّ .
ّ
إن الس���جال القائم ف���ي العالم الغرب ّ
الدول التي كانت رائدة في تط ّور منظومة حقوق اإلنسان (وال سيّما الواليات املتّحدة
أن الفصل املزعوم بني الدين والدول���ة والتأكيد على
األمريكي���ة وفرنس���ا) -يد ّل عل���ى ّ
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مقياس���ا جرى
مثالي منس���لخ عن الواقع ،ومع ذلك ش��� ّكل
فردانيّ���ة الف���رد هما منوذج
ً
ّ
استعماله من أجل التأكيد على أحاد ّية معنى منظومة حقوق اإلنسانُ .تبينّ ُ النقاشات
أن منظومة حقوق اإلنسان ال متتثل لثقافة أو دولة واحدة
اجلارية في العقود األخيرة ّ
أن الدول التي ت ّدعي زعا ّمة حقوق اإلنسان
وإن كان ث ّمة من ي ّدعي هذا .-كذلك يتبينّ ّتس���تغ ّل تفس���ي ًرا انتقائيًّا لهذه املنظومة من أجل دفع مصاحله���ا وحتقيق مآربها على
الساحة الدوليّة واحمللّـيّة.
أن املوقف الثالث
إذا عدنا إلى املواقف الثالثة األساس ّ���ية التي ذكرت س���اب ًقا ،نرى ّ
���ي) ه���و املوق���ف األكث���ر اعت���داالً وال���ذي ال يقع ف���ي ِش���باك إمبرياليّة حقوق
(أي البَيْن ّ
اإلنس���ان م���ن جهة ،أو في أتون اخلصوصيّة الثقافيّ���ة من جهة أخرى .هذا املوقف هو
الذي يحذو البحثُ حذوه ،واملعادلة الوسطيّة التي تأخذ بعني االعتبار مركز ّية حقوق
إن التط ّورات
اإلنسان الفرد ّية واجلماعيّة هي التي َو ّجهت عمليّ َة االستقصاء بأكملهاّ .
أن القيم اإلنسانيّة األساسيّة
اجلارية على خطاب حقوق اإلنسان في العالم تد ّل على ّ
أن التجاوزات
حت ّولت إلى قيم ش���املة تلت���زم بها أغلبيّة الدول في العال���م ،بالرغم من ّ
الت���ي تق���وم بها دول معيّنة ومجموعات سياس���يّة مختلفة ما زالت ج���ز ًءا من الظاهرة
السياسيّة العامليّة.
لقد جنحت منظومة حقوق اإلنس���ان في أن تتح ّول إلى س���لطة ال ميكن التغاضي
عنه���ا كمنظوم���ة ِقيَميّ���ة ف���ي السياس���ة الدوليّ���ة .انعك���س ه���ذا الوض���ع ف���ي اخلط���اب
ملؤسسات حقوق اإلنسان الدوليّة؛
���ي حلقوق اإلنس���ان ،وفي املكانة
ّ
اخلاصة ّ
السياس ّ
نحو" :من ّظمة العفو الدوليّة"؛ "أطباء حلقوق اإلنس���ان"؛ "مراس���لون بال حدود"؛
املؤسسات مكانة محترمة في الساحة الدوليّة ،وهي
"هيومن رايتس ووتش" .لهذه
ّ
تض���ع مقايي���س أمام ال���دول املختلفة ،مبا ف���ي ذلك ال���دول الغربيّة .يعني ه���ذا التط ّور
أ ّن���ه حتّ���ى الدول الت���ي تُعتبر غي���ر ملتزمة بهذه القي���م تأخذ بعني االعتبار إس���قاطاتها
التوجهات األساس���يّة في
أن
(أي القي���م) عل���ى مكانتها ف���ي الس���احة الدوليّة .ال ش��� ّك ّ
ّ
السياس���ات الدوليّة تعبّر عن جتانس ِ
آخ ٍذ باالزدياد في ك ّل ما يتعلّق بااللتزام بحقوق
مما يح ّدد إمكانيّات ِحراك قوى سياسيّة على مستوى الدول أو التنظيمات،
اإلنسانّ ،
و ُيلزمها باالنتظام وااللتزام بهذه املعايير أو محاولة االلتفاف عليها بشكل ال يضعها
أمام مراقبة دوليّة.
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توس���عت منظومة حقوق اإلنس���ان لتش���مل جوانب لم تكن محور ّية في الس���ابق.
ّ
أن احلقوق املدنيّة والسياس���يّة هي التي تص ّدرت
فإذا نظرنا إلى نش���أة احلقوق ،نرى ّ
أن احلقوق االجتماعيّة لم تؤخذ بنفس القيمة منذ البداية .مع مرور
القائمة ،كما نرى ّ
الوقت ،جرى توس���يع رقعة احلقوق لتش���مل حقو ًق���ا اجتماعيّة واقتصاد ّية أساس���يّة
(م���ع تف���اوت ف���ي املكان���ة بني ح��� ّق وآخر) ،مثل احل��� ّق في املس���كن ،واحل ّق ف���ي كرامة
والصحة ،ومجموع���ة طويلة أخرى م���ن احلقوق .كذلك
العي���ش ،واحل��� ّق في التعلي���م،
ّ
توس���عت رقعة احلقوق مع م���رور الزمن ،لتتجاوز الرجا َل أصحاب امللْكيّة ،ولتش���مل
ّ
جميع طبقات املجتمع -مبن في ذلك النساء واألطفال.
العاملي حلقوق اإلنسان تعكس جليًّا شموليّة احلقوق،
إن النظرة التحليليّة لإلعالن
ّ
ّ
ّ
أن املعاه���دات الدوليّة التي حت ّدثت عن
بالرغ���م من أ ّنه���ا بقيت حقو ًقا فردانيّة فقط .إال ّ
احلقوق املدنيّة والسياسيّة من جهة ،واحلقوق االقتصاد ّية واالجتماعيّة والثقافيّة من
إن بعض احلقوق
أن حقوق اإلنسان ال ب ّد أن تكون كذلك جمعيّة ،إذ ّ
جهة أخرى ،أ ّكدت ّ
ال ميكن أن تتحقّق إالّ من خالل وجود املجموعة التي ينتمي إليها األفراد (كح ّق تقرير
الثقافي ،واحل ّق ف���ي العيش بكرامة) .واس���تم ّرت عمليّة
املصي���ر ،واحل ّق في االنتم���اء
ّ
توسيع حقوق اإلنسان لتشمل جوانب إضافيّة انعكست في االتّفاقيّة الدوليّة للقضاء
العنصري واتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ض ّد
على جميع أشكال التمييز
ّ
االختياري التّفاقيّ���ة حقوق الطفل ،واتّفاقيّ���ة مناهضة التعذيب،
امل���رأة والبروتوكول
ّ
الدولي حلقوق الش���عوب األصالنيّ���ة ،واالتّفاقيّة الدوليّة حلماية حقوق جميع
والعهد
ّ
ُ
الع ّم���ال املهاجرين وأفراد أ َس���رهم .عمليّ���ة التط ّور هذه ما زالت مس���تم ّرة ،ولم تكتمل
بع���د؛ حيث هناك مش���اورات مس���تم ّرة في ما يتعلّق بتوس���يع دائ���رة احلقوق (كاحل ّق
باملعرفة ،وح ّر ّية نقل املعلومات ،وحقوق النشر ،وما إلى ذلك).
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حقوق اإلنسان في إسرائيل-
صورة الوضع الراهن
قبل مراجعة مش���اركة اإلعالم اإلس���رائيلي في الدفاع عن حقوق اإلنس���ان ،يبقى
من الالزم التطرق حلالة حقوق اإلنسان في إسرائيل في تنويع ٍة من املواضيع.
اإلسرائيلي موضوع شائك ،وذلك ألسباب تتعلّق
إن حقوق اإلنس���ان في السياق
ّ
ّ
���ي بني ش���موليّة حقوق
بتاري���خ الدول���ة منذ نش���أتها؛ فقد قام���ت على التمييز األساس ّ
���ي (.)Akram, 2011; Kretzmer, 2002
اإلنس���ان وخصوصيّة االنتم���اء القوم ّ
���طيني الذي ُه ّجر منه مـ ـ ـ ــئات اآلالف،
لقد أقيمت إس���رائيل على أنقاض الش���عب الفلس
ّ
وانتُهك���ت حقوق���ه الوطنيّ���ة األساس���يّة في النكبة (ح���رب األع���وام ،)1949 – 1947
���س ملنظوم���ة قـ ـ ـ ــانونيّة
���ي
ّ
ّ
اليهودي الذي أقيم ج ّراء هذه ذلك أ َ َّس َ
وإن الكي���ان الـ ـ ـ ــقوم ّ
اجلذري ب�ي�ن الذين انت َم��� ْوا إلى ال ُهو ّي���ة اليهود ّية كما
ودس���تور ّية مبنيّ���ة عل���ى التمييز
ّ
توس���عيّة
ع ّرفته���ا ال ـ ـ ــدول���ة اإلس���رائيليّة ،والتي ب ـ ــقيت فـ ـض ــفاضة تخدم سياس���ات ّ
اليهودي عل���ى األرض وحقّه في الدفاع عن نفس���ه،
مما اعتُبِ���ر حـ ـ ـ ـ ّق الش���عب
ّ
كج���زء ّ
���طيني ال���ذي ل ـ ـ ــم ُينت���زع منه حقّه ف���ي تـ ـ ـ ــقري���ر املصير
وب�ي�ن حق���وق الش���عب الفلس
ّ
سيادي وصاحب
التاريخي كش���عب
فحس���ب ،وإنمّ ا كذلك ح ـ ـ ـ ـقّه في البقاء في وطــنه
ّ
ّ
ح ّق كسائر الشعوب (.)Pappe, 2011; Masalha, 1997
بسنّها منذ أيامها
إذا نـ ــظرنا إلى القوانني األساسيّة التي اهت ّمت الدولة اإلسرائيليّة َ
���ري.
األول���ى ،رأين���ا ّ
أن منظومة احلقوق الت���ي ر ّوجت لها الدولة مبنيّة على متييز قس ّ
فـ ــقان���ون الع���ودة ،وباملقاب���ل قان���ون "أمالك الغائب�ي�ن" الذي ُعرف في ما بعد باس���م
املبدئي بني مجموعتني
قانون "احلاضر الغائب" ،يدالّن بش���كل واض ــح على التمييز
ّ
أساس���يّتني م���ن الس��� ّكان ،األولى ه���ي اليهود ّية وله���ا حـ ــقوق كاملة دون تس���اؤالت،
ومجموعة أخـ ــرى يجري تـ ــقويض ك ّل األسس التي تثبت حقوقها كمجموعة س ّكانيّة
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أصالنيّة تنتمي إلى وطنها الذي ُسلب بغطاء الشرعيّة الدوليّة (Kretzmer, 1990
; .)Jamal, 2011ه���ذا التميي���ز هو أس���اس منظومة احلقوق التي منت في إس���رائيل
فإن ح ـ ـ ــقوق األغلبيّ���ة اليهود ّية تعتبر املنظومة امللزمة والتي
من���ذ قيامها حتّى اليومّ ،
أن منظومة حقوق
���ي لك ّل ما يتبعها م���ن حـ ـقـ ــوق .يعني ه���ذا ّ
تش��� ّكل الس���قف األساس ّ
اإلنسان اإلس���رائيليّة مرهونة ومشروطـ ــة ب ـ ــأس���بقيّة ق ـ ـ ــوميّة حت ّدد معاملها وتضع
ُ
وأن ُهـ ـ ـ ــو ّية
لها حدو ًدا َمآلُها
احلفاظ على الهيمنة اليهود ّية في جميع مجاالت احلياةّ ،
األغلبيّة اليهود ّية تستبق منظوم ــة احلقوق (.)Jabareen, 2002; Jamal, 2009
وج���رى جتيي���ر لغة احلقوق لترس���يخ الهيمن���ة اليهود ّي���ة التي أخضع���ت ك ّل املنظومة
اليهودي.
السياسيّة والقانونيّة حل ّق الشعب
ّ
حت ّدث���ت وثيق���ة االس���تقالل اإلس���رائيليّة ع���ن أش���كال مختلف���ة م���ن احلق���وق ،إالّ
أ ّنه���ا رهنته���ا بالبنْي���ة القوميّ���ة الت���ي ال تعطي األغلبيّ���ة اليهود ّي���ة فقط ،وإنمّ ا الش���عب
���ودي بأكمله داخل وخارج إس���رائيل ،احل َّق الكامل ف���ي التح ّكم مبنظومة احلقوق
اليه ّ
الدولي .إذا أ ّكدنا نقط���ة االنطالق هذه ،نرى
داخ���ل الدولة وفي عالقاتها م���ع محيطها
ّ
أن منظوم���ة حق���وق اإلنس���ان التي تط��� ّورت عل���ى مجرى الوق���ت في إس���رائيل أ ّكدت
ّ
القومي ،وبس���لّم األس���بقيّات
أن ح��� ّق اإلنس���ان يجب أن يبق���ى مرهونًا باالنتماء
عل���ى ّ
ّ
���تراتيجي الذي يحظى بدعم كبير عن���د جمهور األغلبيّة اليهود ّية في الدولة .على
اإلس
ّ
إن قانون الطوارئ الذي ُفرض منذ العام  1948ما زال قائ ًما حتّى اليوم،
سبيل املثالّ ،
أن
ويجري متديده بش���كل متواصل دون طرح حت ّديات ِج ّد ّية على اس���تمراريته ،كما ّ
قوان�ي�ن الطوارئ التي وضعته���ا حكومة االنتداب البريطانيّة في العام  1945ما زالت
إن حقوق امللْكيّة والتخطيط والبناء (التي
س���ارية املفعول في إس���رائيل  .2012كذلك ّ
تعكس حقو ًقا أساس���يّة في ك ّل املعاهدات الدوليّة) ما زالت مرهونة باعتبارات منافية
املرحلي بحسب اتّفاق
اإلسرائيلي
لهذه احلقوق ،وعند النظر إلى عمليّة بناء الدستور
ّ
ّ
مؤسس���ات الدولة،
ه���راري م���ن العام  ،1950ن���رى ّ
أن أغلبيّة هذه احلقوق أتت لتن ّظم ّ
إن قانون األس���اس الثاني
ولتؤ ّكد على اجلوانب املا ّد ّية (ال س ّ���يما قضايا األرض) ،إذ ّ
الذي ُس��� ّن في العام  1960كان قانون أس���اس أراضي إس���رائيل الذي وضع األسس
وينص ه���ذا القانون على
املركز ّي���ة لمِ ا ُس��� ّمي الح ًقا "نظام ملْكيّة أراضي إس���رائيل".
ّ
أن أراض���ي إس���رائيل (وه���ي أراضي الدولة ،وأراضي س���لطة التطوي���ر أو أراضي الـ
ّ
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ٍ
���ودي ف ــقط
"كي���رن كيمي���ت") ه���ي
أراض غير ق ــابل���ة للمتاجرة ،وتتبع للش���عب اليه ّ
أن الدولة اإلس���رائيليّة
( .)Yiftachel and Meir, 1998وإذا أخذنا بعني االعتبار ّ
وأن الدولة
خاص���ةّ ،
قام���ت مبص���ادرة أغلبيّ���ة األراض���ي العربيّة التي كان���ت مبلْكيّ���ة ّ
اإلس���رائيليّة أصبحت املالك األكـبر لألراض ــي (إذ هي تس���يطر على ما يـفوق الـ 92%
���ي بامللكيّة –ال س���يّما له���ؤالء الذين
م���ن األراضي ف���ي ال ــدول���ة) ،فـ ـ ّ
ـإن احل ّق األساس ّ
خس���روا أرضه���م ج ّراء عمليّات مـصا َدرة ُس���نّت له���ا قـ ــوانني متع��� ّددة -يصبح عدمي
املعنى ( .)Kedar, 1998ما زال هذا احل ّق ("احل ّق في امللكيّة على األرض") يش ّكل
���ي ملنظومة احلقوق اإلسرائيليّة ،التي تُظهر بوضوح ودون التباس
االمتحان األساس ّ
أن حقوق اإلنسان األساسيّة ال تزال رهينة اعتبارات خارجة عن حقوق اإلنسان كما
ّ
أن ه���ذه االعتبارات هي
تعبّ���ر عنه���ا املواثيق الدوليّ���ة املختلفة .في هذا الس���ياق ،يظهر ّ
الت���ي تهيمن على مبادئ حقوق اإلنس���ان في س���ياقات أخرى ،وعلى رأس���ها احلقوق
تؤسس
السياسيّة واالجتماعيّة واالقتصاد ّيةّ .
إن الكثير من القوانني اإلسرائيليّة التي ّ
حلقوق مدنيّة وسياس���يّة واجتماعيّة تتحايل على مبدأ املس���اواة في احلقوق ،وتخلق
ترا ُتبً���ا ِقيَميًّ���ا يتنافى مع روح هذه احلقوق ،وهو ما ينعكس في االعتراض الكبير على
َس ّن قانون أساس :املساواة ،وحذف ك ّل ما يتعلّق بذلك املبدأ من قوانني أساس أخرى
وعلى رأس���ها قانون :كرامة اإلنس���ان وح ّر ّيته .على رأس ه���ذه املجموعة من احلقوق
ه���و تعري���ف الدول���ة كدولة يهود ّي���ة بالرغم م���ن كون م���ا ال يقل عن خُ م���س املواطنني
فلس���طينيّني وه���م أصح���اب الوط���ن األصليّ���ون والذين تخض���ع حقوقهم األساس���يّة
البنيوي في منظومة
العتب���ارات تتعلّ���ق ب ُهو ّية الدولة اإلثنيّة .لقد انعكس ه���ذا التراتب
ّ
���ي املتاح لتح ّدي هذه املنظومة آخذ باالنحسار،
احلقوق األساس���يّةّ .
إن احليّز السياس ّ
وخصوصا بعد العام ،2002
وم���ا عمليّة ال َق ْونَنة اجلارية منذ قيام الدول���ة حتّى اآلن،
ً
إالّ مرآة لتقويض احلقوق السياس���يّة واملدنيّة لألقلّـيّة الفلسطينيّة (.)Jamal, 2011
إن
���ادي؛ إذ ّ
ه���ذه العمليّ���ات الت���ي تتجلّ���ى في قوان�ي�ن متن ّوعة تظهر ف���ي احليّز االقتص ّ
يؤس���س لعمليّة
س���حب املورد
ّ
���ي له���ذه األقلّـيّ���ة -وهو األرضّ -
االقتصادي األساس ّ
اإلفق���ار الت���ي تعلّ���ل وج���ود ما يف���وق الـ  50%م���ن املواطن�ي�ن العرب حتت خ ّ
���ط الفقر
وتفس���ر
العربي
(أندب�ل�اد .)2011 ,كم���ا أنّها تعلّل نس���بة البطال���ة العالية في املجتمع
ّ
ّ
���مي للدولة
أس���باب الضائقة الس���كنيّة التي يواجهها هذا املجتمعّ .
إن االس���تثمار الرس ّ
اني في الدولة،
في املجتمع
العربي ال يتناس���ب مع نسبة هذا املجتمع في التعداد الس ّك ّ
ّ
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العربي.
أي مجال ال يتجلّى فيه اإلجحاف في احلقوق األساسيّة للمجتمع
وليس ث ّمة ّ
ّ
���رائيلي،
العربي يق���ع على هوامش املجتمع اإلس
أن املجتمع
ال يعن���ي ه���ذا التحلي���ل إالّ ّ
ّ
ّ
وأن متتّع���ه ببع���ض احلقوق ما هو إالّ ارتدادات ال ميك���ن اعتبارها مبدئيّة عند احلديث
ّ
ع���ن منظومة حقوق اإلنس���ان .فاحلقوق السياس���يّة واملدنيّة واالجتماعيّ���ة والثقافيّة،
التي ال تزال منقوصة ،تش ّكل مؤشّ ًرا لعمليّات التمويه التي تتض ّمنها منظومة حقوق
اإلنس���ان اإلس���رائيليّة ( .)Or, 2003من ه���ذا املنطلق ،ميكن اعتب���ار منظومة حقوق
اليهودي -
فإن ما يتمتّع به املجتمع
اإلنس���ان اإلس���رائيليّة منظومة انتقائيّة وجزئيّةّ ،
ّ
اإلسرائيلي من حيث املبادئ واحلقوق يخضع حلدود إثنيّة وقوميّة ال تعكس شموليّة
ّ
حقوق اإلنسان مبحض طبيعتها.
���ي يتغنّى مبركز ّية حقوق اإلنس���ان
إن اخلط���اب اإلس
ّ
���ي والقانون ّ
���رائيلي السياس ّ
ّ
كمنظوم���ة قيميّ���ة مركز ّي���ة في إس���رائيل ،لكن انتقائيّة ه���ذه املنظومة ،الت���ي تظهر في
القومي يق ِّوض ركائز
أن عامل االنتم���اء
مي الذي طرحناه س���اب ًقا ،تُظهر ّ
ّ
الترا ُت���ب ال ِقيَ ّ
ه���ذه املنظوم���ة ،ويجعل مر ّكباته���ا آليّات تخدم عمليّ���ات فرض الهيمن���ة اليهود ّية على
إن ظواهر العنصر ّية اآلخذة باالنكش���اف واالنتش���ار في
جميع مناحي احلياة .كذلك ّ
اليهودي نفس���ه تعكس جزئيّة هذه املنظومة وخضوعها العتبارات سياسيّة،
املجتمع
ّ
اليهودي
وحتاف���ظ عل���ى موازين الق���وى االجتماعيّ���ة والثقافيّة املهيمن���ة في املجتم���ع
ّ
والتوجه���ات املق ّوض���ة له���ا في اس���تطالعات
���رائيلي .وتعك���س ه���ذه اجلزئيّ���ة
 اإلسّ
ّ
أن األغلبيّة اليهود ّية متنح الش���رعيّة
ال���رأي املختلف���ة في املجتمع اإلس
���رائيلي ،تعكس ّ
ّ
للح��� ّد م���ن حقوق إنس���ان أساس���يّة للمواطنني الع���رب ،وتعكس كذلك مواق َ
���ف تتنافى
2
���رائيلي نفس���ه .هذه
���ودي  -اإلس
م���ع مب���ادئ حق���وق اإلنس���ان داخ���ل املجتم���ع اليه ّ
ّ
أن عمليّ���ات ال َق ْونَنة اجلارية في الس���نوات األخي���رة ،مثل قانون
االس���تطالعات تؤ ّك���د ّ
النكب���ة ،وقان���ون املواطن���ة ،وقانون منع املقاطع���ة وقوانني أخرى ،تتغ��� ّذى من أرضيّة
خصب���ة متنحها الش���رعيّة من ِقبل األغلبيّ���ة اليهود ّية املهيمنة .جدليّ���ة عمليّات ال َق ْونَنة
واملواقف املتجلّية في اس���تطالعات الرأي هي األساس في احلكم على منظومة حقوق
The Israeli Democracy Index 2011. Available at: http://www.idi.org.il/events1/ .2
Events_The_President%27s_Conference/2011/Documents/democracy%20
( .english.pdfشوهد آخر مرة في)24.2.2012 :
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اليهودي
اإلنس���ان في إس���رائيل ،وتعكس التأزّم اآلخذ بالتعمق بني أقلّـيّ ٍة في املجتمع
ّ
���اني ،وأغلبيّ ٍة في نفس املجتمع تَعتب���ر هذا القناع عقبة
حت���اول احلف���اظ على قناع إنس ّ
ف���ي حتقيق مخ ّططات سياس���يّة تنفي ش���موليّة حقوق اإلنس���ان وتُخضعها ملش���روع
���وفيني .تتماش���ى هذه اجلدليّة م���ع عقليّة االحتالل الذي يس���لب ما يقارب
قومجي ش
ّ
ّ
فلسطيني
���طيني حقوقهم األساس���يّة (ناهيك عن سلب حقوق  5ماليني
 4ماليني فلس
ّ
ّ
أن مح���اوالت الدولة اإلس���رائيليّة الفصل ما بينه���ا وبني واقع
ف���ي الش���تات) ،وتُظهر ّ
االحت�ل�ال م���ا هو إالّ حتاي���ل آخر على منظومة حقوق اإلنس���ان .فكي���ف ميكن احلديث
ع���ن حقوق إنس���ان داخل املدن اإلس���رائيليّة الت���ي يتمتّع بها املواطنون اإلس���رائيليّون
اليهود ،عندما يقوم هؤالء أنفس���هم بعمليّات القمع والتقويض ملبادئ حقوق اإلنسان
ً
تناقضا
في األراضي الفلس���طينيّة احملتلّة؟! هذه البنْية السياسيّة واحلقوقيّة تتناقض
مباش��� ًرا مع منظومة حقوق اإلنس���ان كمنظومة ش���املة مبنيّة على فكرة املساواة بني
أبناء البشر ومنزّهة عن انتماءاتهم و ُهو ّياتهم املختلفة.
يرسخ في قوانني
ترس���خ حقوق اإلنس���ان في إسرائيل في داخل دستور ،ولم َّ
لم َّ
3
األس���اس س���وى بعض منها .وأظهر تقرير جمعيّة حقوق املواط���ن الصادر في العام
أن دولة إس���رائيل
 2009وال���ذي يرص���د حال���ة حقوق اإلنس���ان في إس���رائيل ،أظه���ر ّ
التنصل من مس���ؤوليّتها عن ضم���ان أكثر احلقوق جوهر ّي ًة
تس���ير بخطى حثيثة نحو
ّ
الصحة؛ احل ّق في التعليم؛ احل ّق في املس���كن؛ احل ّق في
ملواطنيه���ا ،أال وه���ي :احل ّق في
ّ
العيش الكرمي.
تش���هد الس���نوات األخي���رة تعاظ ًم���ا في غي���اب املس���اواة ،وا ّتس���ا ًعا ف���ي الفجوات
االقتصاد ّية االجتماعيّة .الكثير من مشاريع القوانني التي تُطرح على طاولة الكنيست
تُعبّ���ر ع���ن اتجّ اه���ات عنصر ّية وعن نزع���ة إلى تقلي���ص احل ّر ّيات األساس���يّة ،وانتهاك
حقوق اإلنس���ان 4.الكثير من اإلجراءات تثير اخلش���ية من ت���آكل وتفتّت الدميقراطيّة،
القضائي بعا ّمة؛ مكانة احملكمة العليا على نحو
ومنه���ا نذكر :اإلضرار مبكانة اجله���از
ّ
ُ 3سنّت في سنوات التسعني -في ما ُسنَّ -القوانني التالية :كرامة اإلنسان وح ّر ّيته؛ قانون مساواة الفرص في العمل؛
الرسمي؛ قانون حقوق املريض؛ قانون املرافَعة العا ّمة؛
الصح ّي
قانون مساواة األشخاص الذين مع إعاقة؛ قانون التأمني
ّ
ّ
قانون االعتقاالت اجلديد؛ قانون ُمتناوليّة املعلومات.
ُ 4سنّت في اآلونة األخيرة قوانني من هذا النوع .من بينها :قانون املواطنة؛ قانون املقاطعة؛ قانون جلان القبول في
البلدات اجلماهير ّية.
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املدني؛ انته���اك ح ّر ّية التعبير 5.كذلك
خاص؛ ممارس���ة التهديد جتاه ناش���طي املجتمع
ّ
ّ
تتزاي���د انتهاكات حقوق األقلّيّات في إس���رائيل .باإلضافة إل���ى ذلك ،تتعاظم الفجوات
ب�ي�ن اليهود والعرب في مواضيع ش���تّى ،كالتربية واالقتصاد وغيرها( .سفيرس���كي
وكونور -أتياس.)2012 ،
ج���رى توثي���ق التمييز ض��� ّد الع���رب مواطن���ي الدولة على امت���داد س���نوات الدولة
ف���ي الكثير م���ن األبحاث واالس���تطالعات ،وجرى التأكي���د عليها في أح���كام قضائيّة،
وقرارات حكوميّة ،وتقارير مراقب الدولة ،وفي وثائق رس���ميّة أخرىَ .نش���رت جلنة
لتقصي احلقائق ح���ول أحداث أكتوبر عام  )2000في ش���هر أيلول
أور (الت���ي ُعيّن���ت
ّ
العربي .وح ّدد
ع���ام  2003تقري ًرا بال���غ األه ّمـيّة حول التمييز والغنب جتاه اجلمه���ور
ّ
أن "الدولة ل���م تعمل مبا فيه الكفاية ،ولم تبذل م���ا يكفي من اجلهد بغية منح
التقري���ر ّ
املساواة ملواطنيها العرب وإزالة مظاهر التمييز والظلم".
العربي ،لكن من
للتوس���ع في ش���أن التمييز املما َرس ض ّد اجلمه���ور
ال مج���ال هنا
ّ
ّ
أن مس���ألة األرض والتخطيط تش��� ّكل أح���د املجاالت الت���ي يعاني فيها
امله��� ّم اإلش���ارة ّ
الع���رب من أصعب أصناف التمييز والغنب .على س���بيل املثال ،نذكر خطر هدم املنازل
الذي يته ّدد ما بني َ 60,000و  70,000من الس��� ّكان العرب البدو الذين يعيش���ون في
عش���رات القرى غير املعت َرف بها في النقب ،والتي تفتقر إلى شبكات املياه والكهرباء،
والصحـيّ���ة ،وما إلى ذلك .يس���كن َمن تبقّى م���ن عرب النقب في
واخلدم���ات التعليميّ���ة
ّ
اني خانق وبنى حتتيّة رديئة ،ومن
بلدات معت َرف بها ،لكنّهم يعانون من اكتظاظ س��� ّك ّ
6
نقص في اخلدمات املختلفة ،ويعانون كذلك من نسب مرتفعة من البطالة والفقر.
���مي جتاه حق���وق املرأةَ ،يلحق
باإلضاف���ة إلى ذلك ،وعلى الرغم من االلتزام الرس ّ
���رائيلي وفي احليّز العا ّم ،كما في جميع أجزاء
التمييز النس���اء في س���وق العمالة اإلس
ّ
���ي .األجر الذي تتقاضاه النس���اء يق��� ّل عن ذلك الذي يتقاض���اه الرجال،
العال���م البطرك ّ
ويج���ري إقصاؤه ّن عن وظائ���ف مرموقة .كما يجري وضع احلواج���ز أمام ارتقائه ّن
الوظيفي ،ويعملن ضمن شروط عمل تق ّل جودة عن تلك التي لدى الرجال.
في السلّم
ّ
 .5انظر.)2009( Dahan :
 .6انظر www.adalah.org:رسالة لرئيس احلكومة بنيامني نتنياهو من تاريخ  4.9.11حول جلنة غولدبيرغ
(الدخول األخير للموقع في تاريخ .)9.9.2011
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حتظى النساء مبكافآت أق ّل من تلك التي يحصل عليها الرجال (نحو :ساعات إضافيّة؛
عالوة السيّارة،؛ وغير ذلك) ،وال يجري انتخابه ّن ملناصب جماهير ّية مؤ ّثرة .ك ّل هذا
واللفظي الذي ميارس جتاه النساء.
البدني
دون أن نتط ّرق إلى العنف
ّ
ّ

ث ّم���ة ش���ريحة أخ���رى ضمن الفئ���ات الت���ي تعاني م���ن التميي���ز في إس���رائيل ،هي
مجموع���ة ألالجئ�ي�ن أو م���ن يت���م نعته���م ب" َم���ن ميكث���ون ف���ي الب�ل�اد عل���ى نح���و غير
قانوني" .منذ نهاية تسعينيّات القرن املاضي تعاظمت ظاهرة املاكثني غيـر القانونيّني
ّ
في إس���رائيل .غالبيّة هؤالء يحملون تأشيرة س���ائح تنتهي م ّدة َس َريانها ،فيَب َق ْون في
أن نحو  148,000ش���خص ميكثون
الدول���ة على نحو غير
قانوني .تش���ير التقديرات ّ
ّ
في إس���رائيل بصورة غير قانونيّةَ ،و  107,000ش���خص منهم دخلوا إليها بواس���طة
تأش���يرة سياحيّة ،ودخل  17,000ش���خص بتأشيرة عمل كع ّمال أجانب في مجاالت
التش���غيل املص��� َّرح به���ا وانتهت م ّدة تأش���يرتهم ،ونح���و  25,000من طالب���ي اللجوء
���ي  7.ب���د ًءا م���ن نهاية التس���عينيّات ،ح ّددت حكومات إس���رائيل سياس���ة تبغي
السياس ّ
تقليص أعداد الع ّمال األجانب الوافدين إلى إس���رائيل ،وهو مـ ــا أ ّدى إلى التع ّرض لهم
م���ن ِقبل س���لطات الهجرة تع ّر ً
ضا ش���مل -في ما ش���مل -مالحقات وإبع���ا ًدا ،وأحيانًا
قانوني.
حبسا غير
شمل ً
ّ
حالة الالجئني (باخلطاب اإلس���رائيلي متسلّلني) ال تختلف بكثير ،على الرغم من
أنّهم يتمتّعون باحلماية بحس���ب مبدأ "حظر اإلعادة" امل ُ ْد َرج في العهدة الدوليّة حول
مكان���ة الالجئني من العام  .1951حج���ر الزاوية في هذه العهدة هو مبدأ حظر اإلعادة
( )Non Refoulementالذي مينع من ًعا با ّتًا إعادة فرد إلى مكان يته ّدد فيه اخلطر
حياته وسالمة جسده أو ح ّر ّيته.
مرسخة
وقّعت إس���رائيل على معاهدة الالجئني ،لكنّها ال تتبنّى سياس���ة واضحة َّ
في الدس���تور ت ـ ـ ــجاه الالجئني وطالبي اللجوء :آليّة اس���تقبال الالجئني في إس���رائيل
داخلي غير معلَن .الق���رار حـ ـ ـ ــول منح أو عـ ـ ـ ــدم م ـ ـ ــنح ش ٍ
���خص ما
ترتك���ز إلى نظ���ام
ّ
اللجو َء ُيتّخَ ذ داخل جلنة وزار ّية مش���تركة ،وبدون شفافية أو متثيل .نسبة االعتراف

 .7انظر :جلنة وزار ّية مشتركة حول مكانة أبناء الالجئني :توصيات (.)2010
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بالالجئني في إسرائيل هي من بني األدنى في الدول الغربيّة ،وتبلغ  1%فقط.

8

ظ��� ّل االحت�ل�ال الثقي���ل ونظ���ام الفصل يجثم���ان على األراض���ي احملتلّة من���ذ العام
���طيني في الض ّف���ة الغربيّة و ِقطاع
 .1967م���ا زالت إس���رائيل حترم أربعة ماليني فلس
ّ
���ردي؛ ح ّر ّية
غ���زّة م���ن حـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوقهم األساس���يّة :احل ّق في احلي���اة؛ احل ّق في األمن الف ّ
الصحة.
التن ّق���ل واحلـ ـ ــرك���ة؛ ح ّر ّي���ة كس���ب ل ــقمة العي���ش؛ حـ ـ ّر ّي���ة التعبير؛ احل ّق ف���ي
ّ
باإلضاف���ة إل���ى ذل���ك ،ظ���روف االعتق���ال ف���ي األراض���ي احملتلّ���ة غي���ر قانونيّ���ة؛ وذلك
أن اع ـتـ ـ ــقال الـ ــقاصرين يخالف املواثيق الدوليّة ،ال س���يّما
ألس���باب عديدة ،من بينها ّ
مـ ــعاهدة حقوق الطفل األمميّة .تأسيس السلطة الفلسطينيّة في منتصف التسعينيّات
وانسحاب إسرائيل من ِقطاع غزّة في صيف العام  2005لم يغيّرا من موازين القوى
األساس���يّة الت���ي مبوجبها تتح ّكم إس���رائيل بحياة الفلس���طينيّني ،وتتح ّمل مس���ؤوليّة
االنته���اك اخلطي���ر واملتواص���ل ألب ـ ـس���ط حقوقه���م اليوميّة .وق���د ح ّدد تقري���ر من ّظمة
"بتس���يلم" ال���ذي فح���ص حـ ـ ــالة حقوق اإلنس���ان في العالم ،وال س���يّما في األراضي
أن غـ ـ ـ ــالبيّ���ة احلق���وق فـ ـق���دت معانيها في األراض���ي احملتلّة.
احملتل���ة ( ،)2008ح��� ّدد ّ
تفاقم���ت ك ّل هذه املمارس���ات ،وزادت حـ ـ ـ ّد ًة وقس���و ًة منذ بداي���ة االنتفاضة الثانية في
نهاية العام .2000
أن حالة
ال تبق���ي ص ـ ـ ـ ـ���ورة الـ ـ ــوض���ع التي اس���تُعرضت أعاله مجاالً للش��� ّك ف���ي ّ
تقض املضاجع .وال عجب في خروج الكثير من س ّكان
حقوق اإلنس���ان في إس���رائيل ّ
ال ـ ــدول���ة ف���ي صيف ع���ام  2011إلى الش���وارع لالحتجاج على الوض���ع القائم .طالب
احملتج���ون  -في ما طالبوا  -بتقليص الفجوات االجت ــماعيّة واالقتصاد ّية واجلندر ّية
ّ
ـروري لوج���ود الدولة 9.في
ـ
ـ
ض
���ي
ع
اجتما
���ك
متاس
بخلق
ـذلك
ك
���وا
ب
وطال
���ة.
ي
والقوم
ّ
ّ
ُ
ّ
احملتج�ي�ن  -وإن بصورة غي���ر صريحة -مطل���ب إنهاء
���ض
ع
ب
طرح
���ان،
ي
األح
بع���ض
ّ
10
االحتالل.
ُنش���ر التقري���ر األخي���ر الص���ادر عن جلنة حق���وق اإلنس���ان التابعة ل�ل�أمم املتّحدة
 .8انظر :ط ـ ـ ــال (.)2007
( http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1372380 .9الـ ـ ــدخول األخـ ـ ــير للموق ـ ــع في تـ ـ ــاريخ
.)25.9.11
( http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1180908 .10الـ ـ ـ ــدخول األخير للموقع في تاريخ
.)25.9.11
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والذي يرصد حالة حقوق اإلنس���ان املدنيّة والسياس���يّة في إس���رائيل ،نشر في أيلول
م���ن الع���ام  ،2010وهو يصدر للم��� ّرة الثالثة من���ذ انضمام إس���رائيل ملعاهدة احلقوق
أن التقريرين السابقني قد ن ُِشرا في العام  1998والعام
املدنيّة والسياسيّة ،مع العلم ّ
���ي حيال حالة
 .2003أش���ار ه���ذا التقرير إلى القلق املتزاي���د في صفوف املجتمع املدن ّ
11
حقوق اإلنسان في إسرائيل.
جلن���ة املراقب���ة التي رص���دت حالة حقوق اإلنس���ان ف���ي إس���رائيل باالعتماد على
املدني ،ناش���دت إس���رائيل بأن
تقاري���ر إس���رائيليّة ،وتقارير "ظ��� ّل" ملن ّظمات املجتمع
ّ
تتبنّ���ى تعليم���ات حتمي بصورة واضحة وصريحة مبدأ املس���اواة وحقوق اإلنس���ان،
صريحا ض ّد
كجزء من قوانني األساس فيها .وناشدتها كذلك بأن تس ّن حظ ًرا جنائيًّا
ً
التعذيب .أوصت اللجنة كذلك بإلغاء التشريعات ض ّد اإلرهاب ،تلك التي تفرض -في
رأيها -قيو ًدا مفرطة على حقوق اإلنس���ان .في هذا الس���ياق ،تناولت اللجنة باألساس
القانون الذي يجيز َسجن احملاربني غير القانونيّني ،ومرسوم الطوارئ في موضوع
َ
املواطنة والدخول إلى إس���رائيل (وهو املرس���وم التي يحظر لَ ّم شمل العائلة إذا
قانون
كان أحد الزوجني من س��� ّكان األراضي الفلس���طينيّة احملتلّة) .ناشدت اللجنة إسرائيل
بإلغاء التش���ريعات اجلنائي���ة املعمول بها في األراضي احملتلّ���ة والتي مت ّكن من تقدمي
القاصرين (س��� ّن  )16-18إلى احملكمة باعتبارهم بالغني .وتط ّرقت اللجنة كذلك إلى
اجلماعي ،وانتقدت ممارس���ة سياس���ة
سياس���ة احلص���ار على غزّة وسياس���ة العقاب
ّ
االغتي���االت وه���دم املن���ازل ف���ي القدس الش���رقيّة .تط��� ّرق التقري���ر كذلك إلى سياس���ة
التماس،
التصاريح املعمول بها جتاه الس��� ّكان الفلس���طينيّني الذي يقطنون في منطقة
ّ
وسياس���ة توزيع املياه في مناطق السلطة الفلسطينيّة (الضفّة الغربيّة) ،والتعامل مع
رافضي اخلدمة العس���كر ّية ألس���باب ضمير ّية ،ومكانة اللغة العربيّ���ة في احليّز العا ّم
���ي في إس���رائيل في مجال
ف���ي إس���رائيل ،وغياب مراع���اة احتياج���ات اجلمهور العرب ّ
التخطيط.
تنبغي اإلش���ارة أنّه على الرغ���م من االنتقادات احلا ّدة تض ّم���ن التقرير مالحظات
إيجابيّة كذلك ،ومتحورت ه ـ ـ ـ ــذه ف ـ ــي األساس في قوانني جديدة ُسنّت في إسرائيل
.11 ( http://www.idi.org.il/BreakingNews/Pages/304.aspxالدخول األخير للموقع في تاريخ
.)9.9.11
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حلماية حـ ـقـ ــوق مجموعات ُمس���تض َعفة (النساء؛ ذوي االحتياجات اخلاصة؛ ضحايا
االتجّ ار ببني البش���ر)؛ وامتدحت اللجنة كذلك إس���رائيل ملصادقتها على بروتوكولَينْ
لوثيقة حقوق الطفل.
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اإلعالم وحقوق اإلنسان-
فحص ح ّتى اآلن
عالقة لم ُت َ
ُذك���ر في وثيقة مبادئ األخالق املهنيّة الدوليّة التي وضعتها من ّظمة اليونس���كو-
في ما ذكر:

Principal VIII: Respect for Universal Values and Diversity
of Cultures :A true journalist stands for the universal values
of humanism, above all peace, democracy, human rights,
social progress and national liberation, while respecting the
distinctive character, value and dignity of each culture, as well
as the right of each people freely to choose and develop its
political, social, economic and cultural systems.12
ه���ذه الوثيق���ة ه���ي مبثابة توصي���ة ال أكث���ر ،وال تُلزم ال���دول األعضاء ف���ي من ّظمة
اليونس���كو .االلت���زام نحوها ال يتص ّدر عل���ى الدوام اهتمامات وس���ائل اإلعالم القو ّية
ف���ي العالم .تش��� ّكل قضيّة الصحيف���ة البريطانيّ���ة"  ،" News of the Worldالتي
القانوني على محادثات شخصيّات مرموقة كثيرة ،مثاالً واح ًدا
ا ُّت ِهمت بالتصنّت غير
ّ
البنيوي بني مصالح الش���ركات اإلعالميّ���ة االقتصاد ّية وبني حقوق
فق���ط عل���ى التوتّر
ّ
اإلنسان األساسيّة .وبينما يرتكز اإلعالم ونشاطه على قيم إنسانيّة أساسيّة ،كح ّر ّية
فإن جز ًءا
التعبي���ر وح ّق اجلمهور ف���ي املعرفة من خالل احترام خصوصيّ���ات الفردّ ،
اإلعالمي يتعارض مع قيم إنس���انيّة أساس���يّة .لقد حت��� ّول انتهاك
كبي��� ًرا من النش���اط
ّ
الصحفي .ميكن العثور على أمثلة لهذا
حقوق اإلنس���ان إلى جزء ال يتجزّأ من النش���اط
ّ
األم���ر في حاالت تغطية ش���ركات جتار ّية تع���ود ملكيّتها لصاحب الوس���يلة اإلعالميّة
املُعلنة ،وك ّل ذلك من دون الكشف عن منظومة العالقات املتش ّعبة واملصالح املستترة
.12انظرhttp://cimethics.blogspot.com/2008/07/international-ethics-principles-:
( unesco.htmlالدخول األخير للموقع .)9.9.11
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من وراء تغطية هذه الشركة أو تلك.
هذه العالقة بني املصالح االقتصاد ّية وسياسة التغطية وحقوق اإلنسان حت ّولت
إل���ى عالقة إش���كاليّة على نح ٍو ال ُيق ّل من اإلش���كاليّات التي يعان���ي منها اإلعالم املجنّد
ال���ذي يعمل لصالح أنظمة ظالميّة باس���م ه���ذه القيم العقائد ّية أو تل���ك .على الرغم من
إن ثقافة "البـرافدا" ما زالت قائمة ف���ي مواقع ع ّدة في أرجاء املعمورة ،وما زال
ذل���ك ّ
���تبدادي ظال���م ير ّوج لعالم
اإلع�ل�ام في العديد من الدول يش��� ّكل بو ًقا دعائيًّا حلكم اس
ّ
���ادي البعد .ال ميكن فصل انتهاك حقوق اإلنس���ان (بد ًءا من ح ّر ّية التعبير ،وصوالً
أح ّ
إلى ح ّق اجلمهور في معرفة األمور) عن انتهاك حقوق اإلنس���ان األساس���يّة األخرى،
والتي ال ميكن التعبير عنها في اإلعالم الذي يقع حتت سيطرة النظام.
أن املب���ادئ الكونيّة لإلعالم تتطلّب من الصحفيّني احترام
ال ميك���ن جتاهل حقيقة ّ
قي���م إنس���انيّة ترتك���ز إلى الس�ل�ام والدميقراطيّ���ة وحقوق اإلنس���ان ،وت���ر ّوج للتط ّور
توجه
���ي وحت ُّرر الش���عوب من خالل إبداء االحترام واالعت���راف بالقيم التي ّ
االجتماع ّ
ثقافات مختلفة .ك ّل ذلك من خالل االعتراف بح ّق الفرد في اختيار وتطوير منظومات
تخصه.
سياسيّة واقتصاد ّية واجتماعيّة
ّ
ج���رت العادة بحس���ب منه���ج غان���س ( )Gans, 1979عل���ى التمييز في دراس���ة
اإلع�ل�ام ب�ي�ن "أخب���ار النظ���ام" َ Order News -و "أخب���ار غي���اب النظ���ام"-
" .Disorder Newsأخب���ار النظ���ام" هي أخبار "إيجابيّة" تتن���اول -في املعتاد-
االقتصادي وما شابه .هذا
االجتماعي ،واالزدهار
التحسينات واإلبداع ،واالستقرار
ّ
ّ
القومي في مجاالت
النوع من األخبار يش���مل تقارير إيجابيّة ،كاملشا َركة في املجهود
ّ
���ي ،وغير ذلك .في املقابل،
مختلف���ة ،وتقارير حول أحدات إيجابيّة على املس���توى احملل ّ ّ
تق���ف "أخب���ار غياب النظام" -وه���ي غالبًا ما تكون "س���لبيّة" -وتتمحور في إحلاق
الض���رر باملمتلكات والناس ،والتحطي���م والتهديد ،والتآمر ،وغي���اب التنظيم ،وانعدام
���ي ،والتوتّرات ،واالنش���قاقات وما
األخالق ،وغياب االس���تقرار
االجتماعي والسياس ّ
ّ
شابه (كـ ـ ــاسبي.)8 :1998 ،
أن وسائل اإلعالم غالبًا
توصل الكثيرون على خلفيّة هذا التحليل إلى االس���تنتاج ّ
ّ
ّ
ّ
تنـ���زع في تغطيتها إلى جتاهل املواضيع املتعلق���ة باألقلـيّات املختلفة في املجتمع .وإذا
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���لبي .ث ّمة َمن ي ّدعي
َح ِظيَ ْت هذه األقلّـيّات بتغطية إعالميّة ،فهي غالبًا تتميّز بس���ياق س ّ
أن األم���ر يتعلّ���ق بلغ���ز البيضة والدجاجة -فبس���بب غي���اب متنا َوليّة وس���ائل اإلعالم
ّ
ملجموع���ات ذات مكان���ة متد ّني���ة ،جتد ه���ذه املجموعات نفس���ها مر َغمة على اس���تخدام
وس���ائل احتج���اج تُعتب���ر عنيفة في بع���ض األحيان وذل���ك بغية احلص���ول على تغطية
إعالميّة (أبرهام.)10 :1998 ،
توجه مبادئ
صحة هذه االدعاءُ ،يطرح عندئذ السؤال التالي :هل ّ
إذا ما افترضنا ّ
أي
حقوق اإلنس���ان لليونيس���كو الصحفيّني في اإلعالم
اإلسرائيلي؟ حتى اآلن لم يقم ّ
ّ
م���ن األبح���اث مبراجعة ورصد طرائق تغطية اإلعالم اإلس���رائيلي م���ن منظور حقوق
اإلنس���ان ،ول���م تُكتب عن هذا املوضوع س���وى قل���ة قليلة من املق���االت .تطرقت غالبية
األبح���اث إلى متثيل املجموعات املس���حوقة ( النس���اء ،واملعاق�ي�ن ،ومثليي اجلنس) في
ووجهت البحث
اإلعالم اإلسرائيلي ،ولم تتغطى التغطية حدود اإلجماع اإلسرائيليّ ،
ف���ي هذا املضم���ار قيم مجتمع حض���اري ،ودميقراط���ي ،وزاخر بالتن���وع ،وذاك الذي
يؤمن باملساواة ويمُ ارسها،

اإلسرائيلي
تغطية مجموعات مختلفة في اإلعالم
ّ

أح���د األبح���اث في هذا املضمار هو البحث الذي أجرت���ه جمعيّة حقوق املواطن في
العام  2002عندما نشرت مجموعة من املقاالت التي ترتكز إلى أبحاث قامت بفحص
اإلسرائيلي .متحورت املقاالت حول قضايا
ورصد أمناط غياب املس���اواة في املجتمع
ّ
غياب
اجلماهيري .راجعت
غياب املساواة في اإلعالم ،ال سيّما في ِقطاع البثّ
ُ
ّ
املقاالت َ
املتناوليّة الكافية لوسائل اإلعالم ،وإقصاء مجموعات مختلفة في إسرائيل عن احليّز
���ي ،والتعام���ل امل ُ َق ْولَب مع النس���اء ،والع���رب ،والش���رقيّني ،واملهاجرين اليهود
اإلعالم ّ
اجلدد ،وذوي االحتياجات اخلاصة ،واملثْليّني.
أشكنازي،
مفصلة إلعالم ذي مالمح واضحة للغاية :إعالم
ّ
ترسم املقاالت صورة ّ
���ي ،وذي ميول جنس���يّة نحو اجلنس اآلخ���ر (،)Heterosexual
وذك ّ
���وري ،و َعلمان ّ
ومعافى بدنيًّا ونفسانيًّاُ .ينظر إلى املجموعات األخرى في املجتمع (كالعرب ،والنساء،
والش���رقيّني ،واملتد ّين�ي�ن ،واليهود القادم�ي�ن ،واملثْليّني واملثليّ���ات ،وذوي االحتياجات
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اخلاص���ة) ،كمجموع���ات هامش���يّة .هذه املجموع���ات تُع َرض ف���ي أحي���ان متقاربة في
س���ياقات سلبيّة كمجرمني وش���اذين ،أو كضحايا ،وذلك من خالل االستخدام املكثف
لصور سلبيّة ترتبط بهذه املجموعات.
ص���ص الكثير من األبح���اث األخرى في العقود األخيرة ملس���ألة متثيل ومفهوم
خُ ّ
اجلماهيري .جميع هذه الدراسات تشير إلى نـ ــزع ــة واضحة من
النساء في اإلع ـ ـ ـ ــالم
ّ
التمثيل املنق ـ ــوص للنساء ودف ــعه ِن ن ــحو ه ــوامش األَ ِجنْدة اإلع ـ ـ ــالمـ ـيّة (Braden,
 .)1996وكــشف بحث قام برصد برامج القناتني الثانية والعاشرة في ساعات ذروة
أن  25%من الش���خصيات التي ظهرت في هذه البرامج
املش���اهدة ،كش���ف النقاب عن ّ
كانت من النساء ،مقابل  57%من الرجال (الؤور ،ألفينت ،أبرهام ،فيرست.)2004 ،
أش���ارت دراس���ة أخرى إلى نزعة مماثلة أطلقت عليها اسم "اإلبادة الرمز ّية للنساء".
أجري���ت ه���ذه الدراس���ة م���ن قب���ل Global Media Monitoring Project
( ،)2008( )GMMPوشارك فيها مركز "إعالم" (.)Tuchman، 1978
تناول���ت ملي���ش ( )2007املَناح���ي الت���ي يج���ري فيه���ا متثيل النس���اء ف���ي اإلعالم
اإلسرائيلي يص ّور الرجال
أن اإلعالم
اإلس
���رائيلي ( .)2007و ُيستشَ ���فّ من أبحاثها ّ
ّ
ّ
ّ
عل���ى أ ّنه���م األغلبيّة "االعتياد ّي���ة" ،بينما تُعرض النس���اء كأقلـيّة "اآلخَ ���ر" .في بحث
توصلت عليزا الفي ( )2006إلى استنتاج مشابه يجري
أجرته حول متثيل النس���اءّ ،
���اص ،وفي تخوم األح���داث العا ّم���ة ،و ُيع َرضن
بحس���به عرض النس���اء ف���ي احليّز اخل ّ
ك ُمنق���ادات ال كقائدات ،وكموضوعات ال كذوات ،وكعاطفيّات ال كعقالنيّات .وتلخّ ص
الف���ي قائل���ة" :الرج���ال ه���م اخلط���اب ،وال تق���وم النس���اء إالّ بإضف���اء الل���ون على هذا
اخلط���اب" .ق���ام فامي���ان ه���و كذلك بدراس���ة متثيل النس���اء ف���ي اإلعالن���ات التجار ّية،
أن ص���ورة النس���اء واملنتَجات الت���ي يقمن بالتروي���ج لها تُعيد
وأش���ارت دراس���ته إلى ّ
تتجس���د في اختزال كينون���ة املرأة في جزء واحد
إنت���اج املكانة املتدنّية للنس���اء ،والتي
ّ
مجمل صورة
في جس���دها .الش���فاه أو الصدر أو أجزاء أخرى في اجلسم تتح ّول إلى ْ
���ائي الذي ُيعرض كمصدر لإلغ���واء واالجنذاب ،وعليه فه���و يقوم بدور
اجلس���د النس ّ
مر ِّوج لل َمبيعات (فاميان.)2000 ،
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ث ّم���ة كذلك قلّة من األبحاث حول املثْليّ�ي�ن واملثْليات .تط ّرقَ كاما ( )2002إلى هذه
أن ال َعقد األخير قد ش���هد تغ ُّي ًرا إيجابيًّا في مس���ألة متثيل
القضية وأش���ار إلى حقيقة ّ
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املثليّ�ي�ن واملثليّ���ات ف���ي اإلع�ل�ام ،إذ يج���ري عرضهم أعض���ا ًء لهم دورهم ف���ي املجتمع
���اب مهن وحياة عائليّة ،وال ينحصر انتماؤه���م في الهوامش غير امله ّمة
الع���ا ّم ،وأصح َ
واإلجراميّة في املجتمع.
ي ّدع���ي عامي���ت كام���ا أنّه ،على الرغ���م من ذلك ،م���ا زال الطعن والتش���كيك باملثليني
اإلعالمي ،وأشار -في ما أشار -إلى النظرة امل ُ َق ْولَبة
واملثليات قائ ًما من خالل متثيلهم
ّ
جتاههم والتعامل معهم كنوع من "الفسحة الكوميد ّية" ،واستخدام مقابالت أُج ِريت
جهات محافظة تعبّر عن مواقف رجعيّة متط ّرفة ،وتس ّوغ انتهاك حقوقهم.
قام كاما كذلك ( )2003بفحص تعامل اإلعالم مع األش���خاص ذوي االحتياجات
���ي عليهم من
اخلاص���ة ،وتمَ ح��� َو َر بحث���ه ف���ي النحو ال���ذي يؤ ّثر في���ه متثيله���م اإلعالم ّ
الناحيتني النفس���انيّة واالجتماعيّة .ع ّرف الباحث تعامل اإلعالم مع األش���خاص ذوي
االحتياجات اخلاصة على غرار تعريف كلوغستون الذي صنّف أمناط متثيل املعاقني
ف���ي فئت�ي�ن :الفئ���ة التقليد ّي���ة والفئ���ة التق ّدميّ���ة (َ .)Clogston, 1994تع���رض الفئة
التقليد ّي���ة املع���اقَ عاجزًا من الناحية الطبّـيّ���ة ،بينما تعامل الفئ���ة التق ّدميّة املعاقني كمن
ُع ّرفوا على هذا النحو من قبل املجتمع.
درس غيل أوس�ل�اندر ونورا غولد ( )2002متثيل األش���خاص ذوي االحتياجات
وتوصل االثنان إلى اس���تنتاج ُمفا ُده
اخلاصة في إس���رائيل وكندا في بحث مش���ترك.
ّ
اإلسرائيلي متخلّف في التعامل مع األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة
أن اإلعالم
ّ
ّ
ً
َ
َ
���دي ،ويتميّ���ز بنظرة محافظة تش��� ّدد عل���ى محدود ّي���ات املعاق،
مقا َرن���ة باإلع�ل�ام الكن ّ
التوجه
���خصا عاجزًا ال يس���تطيع االنخراط في املجتمع .في املقابل ،يقف
وتعرضه ش ً
ّ
ّ
مي الذي يس���لط الضوء على قدرات وحقوق املع���اق ،وين ّدد مبظاهر التمييز على
التق ّد ّ
خلفيّة احملدود ّية .في إسرائيل لم تَظهر مواضيع تعالج األشخاص ذوي االحتياجات
اخلاص���ة إالّ ف���ي الصفح���ات الداخليّ���ة ،وكان���ت التقاري���ر أكث���ر اقتضا ًبا م���ن التقارير
الكند ّية ،وش���ملت -ف���ي بعض األحيان -صورة بدون تقرير .ف���ي التقارير الصحفيّة
والتلفزيونيّ���ة الت���ي تناولت األش���خاص م���ع إعاقة اقتبس���ت الصحاف���ة الكند ّية أقوال
األش���خاص ف���ي التقرير بوتيرة تفوق ثالث���ة أضعاف وتير َة االقتب���اس في الصحافة
ً
اقتباس أقوال آخرين حولهم).
عوضا عن ذلك-
اإلسرائيليّة (التي ارتأت -
َ
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أ َ ْول���ى الكثي��� ُر م���ن الباحثني اهتما ًم���ا بطرائق متثي���ل املواطنني الع���رب في اإلعالم
العبري.
���رائيلي ،وحاول���وا التوقّ���ف عند العالقة ب�ي�ن األقلّـيّ���ة العربيّة واإلع�ل�ام
اإلس
ّ
ّ
ف���ي بح���ث أجراه أبو ر ّيا وولس���فيلد وابره���ام )1998 ( ،حول ماهيّ���ة التفاعالت بني
أن  2%من
���ري واملواطن�ي�ن العرب ف���ي إس���رائيلَ ،تبينَّ َ -في م���ا تب�َّي�نَّ َ ّ -
اإلع�ل�ام العب ّ
التقاري���ر فق���ط في الصحافة العبر ّية ف���ي الفترة الواقعة بني العام�ي�ن َ 1973و 1996
أن تعا ُمل وس���ائل اإلعالم
تناول���ت قضاي���ا تتعلّ���ق باملواطنني الع���رب .وي ّدعي البح���ث ّ
سلبي ،وتتمحور حول
اإلس���رائيليّة في تغطية أخبار وقضايا املواطنني العرب تعا ُم ٌل
ّ
ّ
األمني
وتوظف مقوالت تعميميّة ونظرة ُم َق ْولَبة ،وتتمحور حول اخلطر
قضايا ثابتة،
ّ
���رائيلي) باألغلبيّة اليهود ّية ودولة إس���رائيل من
الذي يتر ّبص (في رأي اإلعالم اإلس
ّ
قبل هؤالء املواطنني .في املقابل ،حتظى املواضيع املركز ّية التي تتص ّدر أ َ ِجنْدة األقليّة
العربيّة السياس���يّة (نحو :مشكلة الفقر؛ ضائقة السكن؛ صعوبات التشغيل والتعليم؛
مص���ادرة األراض���ي؛ الق���رى غي���ر املعترف به���ا) ،بتغطية ش���به معدومة ف���ي اإلعالم
اإلسرائيلي.
ّ
أن فهم غياب التغطية اإلعالميّة ألخبار وقضايا
يعتقد نايجير وأبو ر ّيا ( ّ )2001
���رائيلي يتطلّ���ب تعامالً مع الس���ياق الواس���ع ،أي
املواطن�ي�ن الع���رب ف���ي اإلع�ل�ام اإلس
ّ
اليهودي مع ه���ؤالء املواطن�ي�ن .اجلمع بني املر ّكب���ات الثالثة
تعام���ل الدول���ة واملجتم���ع
ّ
يتجس���د في
���ودي) الذي
(اإلع�ل�ام،
واملؤسس���ة السياس���يّة  -األمنيّ���ة ،واملجتمع اليه ّ
ّ
ّ
الصهيوني للدولة ،هذا اجلمع
اليهودي
اإلجماع حول ض���رورة احملافظة على الطابع
ّ
ّ
ِ
���لبي من قبل اإلع�ل�ام جتاه األقلّـيّة العربيّةُ .تش��� ّكل وس���ائل
يتس���بّب ف���ي التعامل الس ّ
اليهودي ،وهو بدوره يتعامل مع
اإلعالم اإلس���رائيليّة جز ًءا ال يتجزّأ من الكوليكتيف
ّ
واملؤسسة السياس���يّة -األَمنيّة
���رائيلي
نفس���ه على هذا النحو .يتقاس���م املجتمع اإلس
ّ
ّ
مصالح مش���تركة ونظرة مش���تركة ُتس���اهم في نزع الش���رعيّة عن َمطال���ب املواطنني
َ
العرب القوميّة واملدنيّة ،وتدفعهم نحو الهوامش .خطاب حقوق اإلنس���ان في اإلعالم
اجلوهري حلقوق اإلنسان
اإلسرائيلي ميتنع عن تغطية القضايا التي تتعلّق باالنتهاك
ّ
ّ
األساسيّة ،كهدم املنازل  -على سبيل املثال.

العربي في
فحص البحث الذي أجراه فيـرست وأبرهام (  )2004متثي َل اجلمهور
َ
ّ
العبري خالل ي���وم األرض األ ّول في العام  1976وأح���داث أكتوبر في العام
اإلع�ل�ام
ّ
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وتوصل البحث إلى اس���تنتاجٍ ُمفا ُد ُه أنّه ّثمة تش���ابه كبير في تخطية احلدثني،
.2000
ّ
على الرغم من االختالف الكبير في طابع وس���ائل اإلعالم التي ش���هدت مسار حتديث
وحتس���نت قدرته���ا ف���ي احلص���ول عل���ى معلوم���ات دقيقة .تغطي���ة أحداث
ص َرن���ة،
و َع ْ
ّ
منوذجا كالس���يكيًّا على
ي���وم األرض ف���ي الصحاف���ة املكتوبة في العام  1976تش��� ّكل
ً
���لبي ،وامل ُ َق ْولَ���ب ،وعلى عالقات الق ّوة غير املتكافئة ب�ي�ن األغلبيّة واألقلّـيّة.
التعامل الس ّ
الصحفي ( )Framingحينذاك طرائق متثيل مختلفة منحت الشرعيّة
ش���مل التأطير
ّ
النته���اك حقوق املواطنني العرب ،وس���اعدت في محو وج���ود املجموعة وطلباتها ،ولم
استخالصا ل ِعبَر األحداث.
تشمل تقري ًرا حول نتائج املواجهة أو
ً
تغطي���ة أخبار وقضاي���ا املواطنني العرب في العام  2000كانت مش���ابهة ج ًّدا .في
كتابه صحافة حتت التأثير يحلّل داني ُدور ( )2001الصحافة العبـر ّية في األشهر
األول���ى الت���ي تلت أح���داث أكتوبر  .2000إح���دى األدوات التي قام دور باس���تخدامها
متثّل���ت في مراجعة املضام�ي�ن املعروضة في العناوين مقاب���ل املضامني التي ُعرضت
أن الصحافيّني قاموا على
ف���ي متـن التقرير.
ص��� ُه ّ
وتوص���ل الكاتب إلى اس���تنتاج ملخَّ ُ
ّ
ال���دوام بعرض صورة مش��� ّوهة وأحاد ّية البعد حول الواق���ع ،وفي الكثير من احلاالت
ظهرت فروق بني املضامني التي ساقها الصحفيّون ،من جهة ،واملضامني التي ارتأى
احمل ّررون تسليط الضوء عليها (من خالل التشديد ،وصياغة العنوان ،واختيار موقع
أن
التقري���ر ،وما ش���ابه) ،من جه���ة أخرى .نبع الفرق ب�ي�ن العنوان و م�ت�ن التقرير من ّ
الصحفيّ�ي�ن واملراس���لني امليدانيّني كانوا على ّ
اطالع حول م���ا يدور على األرض ،بينما
ارتأى احمل ّررون اليهود مال َءمة التغطية للتقارير التي ساقتها ق ّوات الشرطة.
فح���ص إلياس وس���وكير وج ّمال ( )2006درج���ة التع ّدد ّية الثقافيّ���ة في القنوات
التجار ّي���ة ،وظه���ور مجموع���ات األقلّـيّ���ة ف���ي س���اعات ذروة املش���اهدة باالعتماد على
أن
للس���لطة الثاني���ة للرادي���و والتلفزي���ون .وأظه���رت النتائ���ج ّ
بيان���ات بح���ث ُمتابع���ة ّ
مجموع���ات األقلّـيّ���ة كلّه���ا تُعان���ي من غي���اب التمثيل في النش���رات اإلخبار ّي���ة للقناتني
أن هامش���يّة العرب في
التجار ّيت�ي�ن (القن���اة العاش���رة والقناة الثاني���ة) .ويعتقد ج ّمال ّ
���رائيلي ت���د ّل عل���ى إقصاء م���زدوج :إذ يج���ري  -بعا ّم���ة -إقصاؤهم عن
اإلع�ل�ام اإلس
ّ
وتقليدي
شاش���ات التلفزيون ،لكن عندما يظهرون عبره���ا ُي ْع َرضون في إطار ُم َق ْولَب
ّ
إن إقص���اء العرب من
مييّ���ز عالقات التبعيّ���ة الثقافيّة واالجتماعيّة .وبحس���ب البحثّ ،
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يتجس���د كذلك ف���ي حقيق ِة أ ّنه���م ال ميلكون ق���درة التعبير
���رائيلي
الثقافي اإلس
احليّ���ز
ّ
ّ
ّ
���رائيلي
���رعيُ .يش���ترط ظهورهم في اإلعالم اإلس
ّ
عن إرادتهم ومواقفهم على نحو ش ّ
مب���دى مال َءمتهم ألمنوذج "اآلخر" الذي يتعامل م���ع العرب كغرباء عليهم اخلضوع
إلمالءات األغلبيّة املهيمنة أو تأكيد أفكارها امل ُ َق ْولَبة حولهم.
إعالمي
ه���ذا االس���تعراض ألبحاث التمثيل في إس���رائيل يدل على وج���ود خطاب
ّ
غيـر ُمراعٍ حلقوق اإلنس���ان األساسيّة .على الرغم من التغطية التي حتظى بها الفئات
فإن حت ّدياتها ونضاالتها من أجل املساواة ،وانتهاك
املس���حوقة في وس���ائل اإلعالمّ ،
���أي اهتمام منها .ث ّم���ة تطبيع ملوقع الفئات املس���حوقة
حقوقه���ا األساس���يّة ال حتظى ب ّ
���ي املتد ّن���ي ،ويجري عرضها بصورة منطيّة ،وهو م���ا يثبّت دونيّتها الثقافيّة
االجتماع ّ
واالجتماعيّة.
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تغطية االحتجاجات في اإلعالم
اإلسرائيلي
ّ

ُينظ���ر إلى احل ّق ف���ي االحتجاج بوصفه جز ًءا من حقوق اإلنس���ان االجتماعيّة في
أن تغطية معارك النضال
الدميقراطيّ���ة .معا َين���ة األدبيّات املهنيّة في هذا املجال تُظه���ر ّ
خاصا
لتحس�ي�ن األجور أثارت اهتما َم الباحثني البالغَ .يش��� ّكل االحتجاج مفترق طرق ًّ
ميك���ن م���ن خالل���ه التع ّرف على اجله���ة التي مييل اإلع�ل�ام إليها :هل هم املش��� ِغّلون أم
العم���ال؟ ميك���ن كذلك اإلش���ارة إلى تزاوج محتم���ل بني رأس املال والس���لطة ،ومتابعة
االقتصادي.
النحو الذي تعمل فيه وسائل اإلعالم على ترسيخ النظام
ّ
ُيظ ِهر البحث حول طرائق تغطية اإلضرابات في وسائل اإلعالم عد ًدا من األمناط
املتك��� ّررة .أش���ار الباح���ث كوم���ار ( )Kumar, 2001إلى حقيقة ع���رض اإلضرابات
الطبيعي .حظي���ت هذه الفرضيّ���ة بالدعم من خالل أبحاث مدرس���ة
كإخ�ل�ال بالنظ���ام
ّ
السلبي من ِقبَل
جالزغو في س���نوات السبعني ،تلك األبحاث التي أشارت إلى النشاط
ّ
اإلعالميّني في ك ّل ما يتعلّق باالحتجاجات واإلضرابات ( .)Glasgow, 1976وا ّدعى
حيادي يبتغي إعادة حتريك عجالت اإلنتاج مبعزل
أن الدولة تُعرض كجس���م
بارنتي ّ
ّ
احملتجون
ع���ن ش���روط املفاوضات .يج���ري كذلك التقليل من ش���أن الدعم ال���ذي يلقاه
ّ
التوجه ذاته على التضامن من ِقبَل من ّظمات ع ّماليّة
في صفوف اجلمهور ،وينس���حب
ّ
أخرى ( .)Parenti, 1986بحسب هذه املميّزات ،تختار الصحافة الوقوف في صفّ
املش ِغّلني ،على الرغم من وجود فروق بني صحف مختلفة في تغطية اإلضرابات .على
���لبي
هذا النحو وجد را ْيت ّ
أن الصحف الكبـرى قامت بتغطية اإلضرابات على نح ٍو س ّ
أكثر من الصحف الصغيرة واملستقلّة (.)Wright, 2001
جتدر اإلش���ارة أنّه ،على الرغم من األبحاث املذكورة آن ًفا ،ش���هدت الفترة األخيرة
من ّو اتجّ اه جديد في الصحافة بعا ّمة ،وفي الصحافة اإلسرائيليّة على وجه اخلصوص،
إعالمي" لالحتجاجات ،ال س���يّما على ض���وء احتجاجات
يتجس���د في توفي���ر "عناق
ّ
ّ
اإلعالمي مع
���ل
م
التعا
���ن
م
منطني
���ن
ع
ث
د
���
ح
الت
���ن
ك
مي
(.)2011
"
���ي
ب
العر
���ع
ي
"الرب
ّ
ّ
ّ
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���ي .يمُ ثّل النمط
املظاه���رات واالحتجاج���ات التي ته ّز ع���روش األنظمة في العالم العرب ّ
الرسمي الذي خضع لسيطرة النظام الذي تهاوى لت ّوه .وسائل اإلعالم
األ ّول اإلعال َم
ّ
هذه اختارت جتاهل األحداث وواصلت تغطيتها بحسب ِ
أجنْ َدة اعتياد ّية متحورت في
���ي واإلعالم
قضايا االس���تهالك والطبيعة والترفيه .برز هذا النمط في اإلعالم التونس ّ
املصري قبل سقوط الطاغيتني ،ويبرز اليوم في سوريا التي يتص ّرف فيها التلفزيون
ّ
وكأن شوارع املدن املختلفة في الدولة تخلو متا ًما من مظاهر االحتجاج .منط التعامل
ّ
���ي الثاني يتمثّل ف���ي معانقة االحتجاجات وتغطيتها على نح��� ٍو ُيبرزها ويعزّز
اإلعالم ّ
صنة"
مركز ّيته���ا؛ وك ّل ذل���ك م���ن خالل البحث ع���ن أبطال لغ���رض الدفع نحو "شَ ���خْ َ
االستبدادي .تر ّوج التغطية اإلعالميّة في هذا النمط ملشروعيّة
االنتفاضة ض ّد النظام
ّ
���عبي الذي يح ّولها إلى
االحتج���اج ،وجتتذب إليه الكثي���ر من االنتباه
ّ
اجلماهيري والش ّ
احملتجة تصيب اآلخرين
أن ق ّوة اجلماهير
العب
مركزي على الشاش���ة .ينتج عن ذلك ّ
ّ
ّ
ب���ـ ِ"العدوى" ،ويغ���رق اإلعالم بطموح���ات التغيير التي تؤ ّثر على اخلط���اب .ميّز هذا
ُ
العاملي الذي ال يقع حتت سيطرة نظام حكم واحد ،كشبكات
النمط من التغطية اإلعال َم
َّ
"اجلزيرة" َو "العربيّة" َو "َ " CNNو "َ " BBCو "."SKY
أظهر بحث أجراه معهد "رومت  TRIأبحاث إستراتيجيّة" لصالح موقع "إيس"
���ي على ضوء
تمَ ا ُث��� َل اجلمه���ور اإلس
���رائيلي بأطياف���ه املختلف���ة مع النض���ال االجتماع ّ
ّ
أن
التغطي���ة اإلعالميّ���ة التي َح ِظ َي بها ه���ذا النضال .وا ّدعى  81.1%من املس���تج َوبني ّ
التغطية اإلعالميّة الواس���عة الداعمة دفعتهم إلى تأييد االحتجاجات االجتماعيّة ،بينما
اإلعالمي
أن هذه التغطي���ة دفعتهم إلى معارضتها .أب���رز اخلطاب
ا ّدع���ى  9.5%فق���ط ّ
ُّ
ِ
في إس���رائيل االحتجاجات االجتماعيّ َة حد ًثا تاريخيًّا إيجابيًّا ،وس���لّط اإلعالم الضوء
على أبطال االحتجاجات ،وأش���ار إلى رقعتها الواس���عة كتعبير عن عدم الرضى العا ّم
اإلعالمي ع���ن اإلجماع
ف���ي صفوف الس��� ّكان .عل���ى الرغم من ذل���ك ،لم َي ِح���د اخلطاب
ّ
االجتماعي .التعبي���ر األفضل عن ذلك
ف���ي ك ّل ما يتعلّق بس���بل التعامل م���ع االحتجاج
ّ
احلكومي للتعامل م���ع مطالب اجلمهور ،ال
ه���و النحو الذي جرت في���ه تغطية املجهود
ّ
س���يّما اخلطاب املتعلّق بلجن���ة ْ
"طرخْ طين ْ
ْبيرغ" وتوصياتها .التّغطي���ة اإلعالميّة لهذا
املوضوع جلمت مطالب اجلمهور ،وسلّطت الضوء على املجهود الذي تبذله احلكومة
من أجل التفاعل معها.
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مثودولوجية البحث
يس���تخدم هذا البحث منهجية ك ّمـيّة مدمجة بأبع���ا ٍد نوعـيّة مهمة .تمُ ّكن منهجيات
البح���ث الك ّمـيّ���ة م���ن متابع���ة وتي���رة ،وحج���م ،وموق���ع التقاري���ر التي تناول���ت حقوق
اإلنس���ان .ومي ّكننا التمحور في الك ّمـيّة من إجراء مراجعة موضوعية ألمناط التغطية،
أما املناحي النوعـيّة فتبتغي استبيان املدارك والتبصرات على مستوى املضمون.
احلق���ل البحثي يتضمن مراجعة وفحص وس���ائل اإلعالم املركزية في إس���رائيل:
"يديع���وت أحرون���وت"؛ "معاري���ف"؛ "هآرت���س"؛ "يس���رائيل َهي���وم"؛ "القن���اة
العاشرة"؛ "القناة الثانية"؛ "القناة األولى".
امت��� ّدت فت���رة البح���ث من األول من نيس���ان إلى احل���ادي والثالثني م���ن متوز عام
 .2011س���تجري عمليّ���ة فحص ل���ـ  384تقري��� ًرا صحفيًّ���ا وتلفزيونيًّ���ا تتعلق بحقوق
اإلنس���ان من أص���ل  1585تقريرا ً ش���ملته عيّنة البحث .يجدر باإلش���ارة أنّنا س���نقوم
باختي���ار عيّن���ة متثيليّ���ة م���ن التقاري���ر الصحفية عل���ى نح���و منهجي ،وهو م���ا يضمن
تواصالً في تغطية قضايا مح ّددة بعينها.
عددي،
أداة البح���ث ه���ي اس���تبيان ترمي���ز يش���مل  53س���ؤاالً ،بعضه���ا مغل���ق أو
ّ
ترتيبي ،األمر الذي
���ي-
ّ
وبعضها مفتوح ،وبعضها اآلخر مبني بحس���ب س���لم تدريج ّ
يستوجب قراءة دقيقة ومتم ّعنة لك ّل تقرير ُي ْد َرج في العيّنة.
خاصة ساهمت
من اجلدير ذكره ّ
أن بناء االس���تبيان قد سبقته إقامة جلنة توجيه ّ
بالِ��� َغ املس���اهم ِة في بناء االس���تبيان ،وذلك من خالل وضع معايي���ر توجيهيّة الختيار
التقاري���ر الت���ي س���يتض ّمنها البحث .تق ّرر في جلن���ة التوجيه أن ك ّل تقري���ر يتط ّرق إلى
حقوق اإلنس���ان في إس���رائيل وف���ي األراضي احملتلّ���ة (مبا في ذلك في املس���توطنات
اليهود ّية) س���يُدرج ضمن البحث .لن يشمل البحث تقارير تتناول حقوق اإلنسان في
العال���م .لغرض انتقاء التقارير ذات الصلة ،جرى إعداد قائمة بحقوق اإلنس���ان ميّزت
بني خمسة أنواع من احلقوق (امللحق :)1
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 .1احلقوق الطبيعيّة
 .2احلقوق القانونيّة
 .3احلقوق االقتصاد ّية ،واالجتماعيّة ،والثقافيّة.
 .4احلقوق اجلماعيّة.
 .5حقوق األصالنيّني.
يخضع ك ّل تقرير يعالج على نحو واضح حقوق اإلنس���ان لعمليّة حتليل بحس���ب
استبيان البحث ،و ُيدخَ ل إلى منظومة ُم َح ْو َسبة.
تتط ّرق بعض األس���ئلة إلى مقدار التقارير ،بينما يتط ّرق بعضها اآلخر إلى نوعـيّة
التغطي���ة .يبتغ���ي هذا الدمج تعميق التحليل ،ومتكيننا من اس���تخالص النتائج العميقة
ح���ول طرائ���ق التّغطي���ة .باإلضاف���ة إلى ذلك ،س���يجري انتق���اء عيّنة م���ن التقارير التي
س���تُحلَّل بحس���ب البارومت���رات في االس���تبيان ،وذل���ك بغية الوق���وف على خصائص
التغّطي���ة املركز ّي���ة ومدلوالته���ا ،م���ن خ�ل�ال مراجع���ة درجة احت���رام حقوق اإلنس���ان
األساسيّة.
البارومترات األساس���يّة التي س���توجه البحث هي تلك املتعا َرف عليها في أبحاث
جدول األعمال والبـروز في أبحاث اإلعالم في العالم:

بارومترات ك ّمـ ّية:

عددي
 .1ع ـ ـ���دد التقاري���ر ف���ي الصحيف���ة ،أو التلفزي���ون أو امللحـ ــق :س���ؤال
ّ
يبتغي -في األساس -توفير مؤشّ ر حول ك ّمـيّة التقارير التي تعالج معالَ ًة مباشرة
اإلسرائيلي.
أو غير مباشرة ح ـق ـ ــوقَ اإلنسان في اإلعالم
ّ
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 .2ع���دد التقاري���ر في التلفــزيون والصحافة املكتوب���ة التي تتناول حقوق
اإلنس���ان :س���ؤال ك ّم ّي آخر يرتبط هدفه بهدف الس���ؤال األ ّول .م���ن ناحية ،يوفّر هذا
الس���ؤال مؤشّ ���را عدد ًّي���ا لك ّمـيّ���ة التقارير الت���ي تعالج حق���وق اإلنس���ان ،ويفحص من
املخصصة حلقوق
الناحي���ة األخ���رى (باإلضافة إلى الس���ؤال األ ّول) نس���بة التغطي���ة
َّ
اإلنسان في الصحافة العبر ّية.

خـطـاب ح ـقـوق اإلنسان في اإلعالم اإلسرائيلي
اجلندري :س���ؤال مفتوح يبتغي فحص العالقة بني
 .3اس���م الكاتب وانتماؤه
ّ
اجلندر والتغطية املرا ِعيـة حلقوق اإلنسان.
 .4رقم الصفحة التي أُدرج فيها التقرير /رقم التقرير :سيراجع هذا السؤال
أن التقارير التي أ ُ ْد ِرجت في الصفحات
درجة أه ّمـيّة وبروز التقرير .الفرضيّة هنا هي ّ
األولى حتمل أه ّمـيّة تفوق تلك التي أُد ِرجت في صفحات الحقة في الصحيفة ذاتها.
املخصصة للخبر في الصحيفة تعكس البـروز
 .5حجم وطول التقرير :املساحة
ّ
واأله ّمـيّ���ة وااللتف���ات .كلّم���ا كان اخلبر /التقري���ر أكبر ،حصل على مزي���د من البروز،
ونُسبت إليه أه ّمـيّة أكبر لدى جمهور الق ّراء.
التلفزيوني بالدقائق :يعكس
الصحفي /مدة التقري���ر
 .6مس���احة التقري���ر
ّ
ّ
هذا السؤال مدى بروز التقرير .من املفترض أنه كلما ازدادت مساحة التغطية ازدادت
أه ّمـيّة التقرير.
 .7ع���دد الكلم���ات ف���ي التقري���ر :هذا الس���ؤال يقتصر عل���ى الصحاف���ة املكتوبة.
أن عدد الكلمات يشير إلى درجة األه ّمـيّة املنسوبة للموضوع ودرجة احلاجة
ُيفترض ّ
إل���ى معاجلت���ه صحفيًّا .عل���ى الرغم من ذلك ،لي���س ثـ ّمة عالقة بني الط���ول واملضمون.
قصرت -أن تدعم تطبيق ح ّق معني أو اتّخاذ موقف
وميكن للتقارير -سواء أطالت أم ُ
ض ّدها .يش���ير ع���دد الكلمات كذلك إلى ك ّمـيّ���ة العمل التي بذلها الكات���ب في املوضوع،
ومن املعقول أنّه يتوقع درجة مماثلة من االلتفات لدى الق ّراء.

بارومترات على مستوى املضامني:

اجلغرافي للتقرير :سيفحص هـ ــذا السؤال خصائص
االجتماعي-
 .8اإلطار
ّ
ّ
االجتماعي
الفـ ـ ـئ���ات االجتماعيّ���ة التي تتط��� ّرق إليها التقارير بحس���ب مفتاح املـ ـ ــوق���ع
ّ
واملنطق���ة اجلغرافيّ���ة (كـ ـ ــالتفري���ق ب ـ ـ ـ�ي�ن اليهود اإلس���رائيليّني واملس���توطنني  -على
سبيل املثال).
 .9حق���وق املجموع���ات في الع ّينة :س���يفحص هذا املتغيّ���ر العالقة بني حقوق
���رائيلي .نبتغي من خالل ذل���ك فحص اال ّدعاء
اإلنس���ان ومجموع���ات في املجتمع اإلس
ّ
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أن مجموعات معيّن���ة حتظى مبعاملة
الس���ائد في صف���وف من ّظمات حق���وق اإلنس���ان ّ
���رائيلي -مقارن ًة مبجموعات أخرى جت���ري تغطيتها
متح ّمس���ة من قبل اإلع�ل�ام اإلس
ّ
انتقادي.
سلبي أو
على نحو
ّ
ّ

 .10املواضيع :س���يفحص هذا الس���ؤال ما ه���ي القضايا الت���ي تعاجلها التقارير
الت���ي تتناول حقوق اإلنس���ان .تش��� ّكل القضايا الت���ي تُطرح في س���ياق التقارير حول
العبري.
حق���وق اإلنس���ان دليالً مه ًّم���ا على أمناط تغطية حقوق اإلنس���ان في اإلع�ل�ام
ّ
نش���ير هن���ا أ ّنن���ا س���نقوم باس���تخدام قائمة املواضي���ع التي ج���رى حتديديها بحس���ب
برنامج ( GMMPامللحق .)2
 .11ن���وع حق���وق اإلنس���ان الني يتط��� ّرق إليه���ا التقرير :يبتغي هذا الس���ؤال
خاصة تض ّم 62
تعري���ف احلق���وق التي تتناولها التقاري���ر .أ ُ ِع ّدت لهذا الغرض قائم���ة ّ
ح ًّقا في مجاالت شتى ،وترتكز على احلقوق املتّ َفق عليها في صفوف من ّظمات حقوق
اإلنسان في العالم.
 .12مصدر التقرير وهُ و ّية املراس���ل :يش��� ّكل مصدر التقرير و ُهو ّية املراس���ل
اإلسرائيلي .خلص البحث الذي أجراه مصاحلة
مؤشّ رين مه ّمني لتحليل أداء اإلعالم
ّ
���طيني
العربي الفلس
فحص النحو الذي يتمثّل فيه اجلمهور
وج ّمال (( )2010والذي َ
ّ
ّ
أن املراس���لني الع���رب الذين
ف���ي اإلع�ل�ام اإلس
���رائيلي) ،خل���ص إلى اس���تنتاج مف���اده ّ
ّ
يغط���ون الش���ؤون العربيّ���ة ال يس���تطيعون تغيير طريق���ة متثيل العرب ف���ي الصحافة
العبر ّية ،لكنّهم يس���تطيعون املس���اهمة في إثراء التن ّوع والسـياق الذي يجري التط ّرق
العربي .ما يعنيه األمر هو وجود عالقة معيّنة بني خلفي ِة املراسل
فيهما إلى اجلمهور
ّ
الشخصية وطرائ ِق تغطيته .من هنا سيقوم البحث بفحص العالقة بني ُهو ّية املراسل
(في املناحي اجلندرية ،والسياسيّة ،واملهنيّة) ومفهوم حقوق اإلنسان في التقرير.
 .13عن���وان التقري���ر :س���يفحص ه���ذا املتغيّ���ر كيف ينظ���ر العن���وان إلى حقوق
اإلنسان .سيفحص البحث  -من خالل سلّم تدريج -الدرج َة التي يدعم العنوان فيها
ه���ذه احلقوق أو ينتهكها .عالوة على ذلك ،س���نقوم بفحص درجة التوازن بني حقوقٍ
مختلفة في نفس العنوان.
أن البحث ل���ن يكتفي بس���ؤال واح���د يفحص نظ���رة العنوان
جت���در اإلش���ارة هن���ا ّ
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���رائيلي
حلق���وق اإلنس���ان .لق���د أظهر اس���تعراض لعدد م���ن العناوين في اإلعالم اإلس
ّ
قب���ل بداي���ة البحث أن بعضها -ال س���يّما في صحيف���ة "هآرتس" -تط ّرق���ت إلى عدد
م���ن احلق���وق في عنوان واح���د ،وفي الكثير من احل���االت ظهر تعامل مغاي���ر (إلى ح ّد
���اص عند تغطية
التص���ادم) بالنس���بة حلق���وق مختلفة .حص���ل هذا األمر عل���ى نحو خ ّ
���رائيلي ف���ي األراضي احملتلّ���ة ،و ُع ِمل به لغرض خل���ق توازن في
نش���اط اجليش اإلس
ّ
التغطي���ة .بغي���ة فحص هذه املس���ألة عل���ى نحو مع ّم���ق ،ثـ ّمة حاجة إلى وض���ع عد ٍد من
األس���ئلة التي ميكن من خاللها حتليل العنوان ،والتمييز بني احلقوق التي تُعا َمل على
سلبي.
إيجابي ،وتلك التي تُعا َمل على نحو
نحو
ّ
ّ
 .14مضم���ون التقرير :س���تتط ّرق مجموعة من األس���ئلة إل���ى مضمون التقرير.
س���تفحص األس���ئلة م���ا إذا كان مضم���ون التقرير يدعم حق���وق اإلنس���ان أم ينتهكها.
���اص .وعلى غرار طريقة فحص
س���تقاس درجة التأييد أو االنتهاك من خالل س���لّم خ ّ
مضم���ون العنوان ،س���نقوم هنا ً
أيضا بفح���ص التوازن أو التصادم بالنس���بة للحقوق
التي يتناولها التقرير.

اإلسرائيلي
 .15مواثيق دول ّية :هذا الس���ؤال ُم َع ٌّد لفحص درجة التزام اإلعالم
ّ
بالقانون الدولي املتعلق بحقوق اإلنس���ان ،وفحص مدى التط ّرق إلى معاهدات دولية
وقّعت عليها إسرائيل ،عند تغطية هذا اإلعالم لقضايا تتعلق بحقوق اإلنسان.

بارومترات تتعلّق باإلبراز:

 .16موق���ع التقري���ر ف���ي الصفح���ة أو ف���ي النش���رة اإلخبار ّيةُ :يعتب���ر موقع
التقرير في الصفحة أو في النشرة اإلخبار ّية بارومت ًرا مه ًّما في مسألة البروز .تتمثّل
أن وضع التقرير في القس���م األعلى من الصفحة ،أو في مس���ت ّهل
الفرضية في حقيقة ّ
مينحه بروزا أكبر .كلما اقترب التقرير من أس���فل الصفحة أو من
النش���رة اإلخبار ّي���ة ُ
صحيحا في جميع
نهاية النشرة اإلخبار ّية ،أخذ بروزه بالتراجع .هذا البارومتر ليس
ً
احلاالت ،ويتعلّق األمر بدرجة وجود وسائل إبراز أخرى.
 .17هل هنالك صورة أم لون؟ :يقتصر هذا البارومتر على الصحافة املكتوبة،
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دون س���واها .التقري���ر الذي ترافقه ص���ورة يحظى ببروز أكبر .ل���ذا فكلّما كانت هناك
ص���ورة ،وكلّم���ا كانت الصورة في منت اخلبر أكبر ،س���يحظى التقري���ر ببرو ٍز أكبر .ال
ميك���ن من هذا األمر االس���تنتاج أن الصورة بحد ذاتها تش���كل مؤشّ ��� ًرا عل���ى األه ّمـيّة؛
في الكثير من احلاالت تأتي الصورة على حساب النص املكتوب .ال تتوافر في بعض
األحي���ان عالق���ة بني مضم���ون التقرير والص���ورة .يبتغي وضع الص���ورة في حاالت
كثي���رة ج���ذب االنتب���اه واالهتمام ل���دى الق��� ّراء ،وليس بالض���رورة ملضم���ون التقرير،
وحتى على حسابه في بعض األحيان.
 .18إحال���ة ف���ي صفحة العناوين أو في بداية النش���رة اإلخبار ّية :يولي هذا
خاصا للتّقارير التي توضع في الصفح���ة األولى من الصحيفة أو
البارومت���ر انتبا ًه���ا ًّ
أن الصفحة األول���ى ،أو تلك التي
تل���ك الت���ي تُفتتَح بها النش���رة اإلخبار ّية .ال ري���ب في ّ
تُفتتَح بها النش���رة اإلخبار ّية هي األه ّم .يتعام���ل الق ّراء بادئ ذي بدء مع العناوين في
الصفح���ة األول���ى ،أو إنّهم يش���اهدون الدقائ���ق األولى من النش���رة اإلخبار ّية .من هنا
تُش ِّكل الصفحة األولى وم ّدة افتتاح النشرة مقتطفات من التقارير األكثر أه ّمـيّة بنظر
احملرري���ن .يع���زو الكثير م���ن الباحثني للصفحة األول���ى وللدقائق األولى من النش���رة
املركزي في حتديد األَ ِجنْ َدة اإلعالميّة.
اإلخبار ّية ال َّد ْو َر
َّ
اقتباس���ات :سيفحص هذا املتغيّر وجود اقتباسات في التّقرير ويقوم بتصنيفها.
فرضية البحث األساس���يّة تتمثل في ارتباط االقتباس في التقرير مبسألة املصداقية.
مييل صحفيون لنسب األقوال إلى من جتري مقابلتهم بغية إثبات مصداقية التقرير.
الفرضيّة األخرى هي أن الصحافيني ُي ْد ِرجون مزي ًدا من االقتباسات عندما ُينظر إلى
الش���خص الذين تُقتبس أقواله على أنّه مص���د ٌر رفي ٌع للثّقة واملصداقية ،وعندما يعتقد
املراس���ل ب���أن ثـ ّم���ة أه ّمـيّة ألقواله .م���ا يعنيه األمر ف���ي نهاية املطاف ه���و أن االقتباس
يشكل مؤشّ ًرا آخر على البروز.

بارومترات تتعلق بالتأطير:

 .19النحو الذي يتعامل فيه التقرير مع حقوق اإلنسان :سيقوم هذا السؤال
بفحص طريقة التعامل مع حقوق اإلنسان في التقرير :هل هذا التعامل مباشر أم غير
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مركزي ج ًّدا ،ويش���كل مؤشّ ًرا
جوهري أم تقني؟ هذا الس���ؤال
مباش���ر؟ هل هو تعامل
ّ
ّ
واضح���ا على تعامل اإلعالم مع حقوق اإلنس���ان ،ويش��� ّكل كذل���ك مفترق طرق تتوزع
ً
ُ
جوهري مباش���ر (يذك���ر احلق ويتطرق ملعانيه بش���كل
مختلفة:
���ارات
س
م
ة
���
ع
أرب
من���ه
ّ
تقني مباشر(ال
مباشر)؛
ّ
جوهري غير مباشر (يذكر احلق بدون التطرق ملضامينه)؛ ٌّ
تقني غير مباش���ر (ال يذكر احلق وال يتطرق
يذك���ر احلق ولكن يلمح إل���ى مضامينه)؛ ٌّ
ِ
أن هذه البارومترات حتمل في طياتها انحرا ًفا ( )Biasذاتيًّا ،فقد ُوضع
ملعانيه) .ومبا ّ
تعري���ف واضح للف���روق بني البارومت���رات املختلفة ،وأخذت عيّن���ة متهيد ّية قامت من
خالله���ا مس���تطلِعتان بتحلي���ل التقاري���ر ذاتها ،بغية الوق���وف على درجة التش���ابه في
النحو الذي تقومان فيه بتصنيف التقارير املختلفة .س���يقتصر البحث في حتليله على
تل���ك التقارير التي تَوافر حولها اتفاق تام ،والتي تس���ري البارومترات عليها بصورة
واضحة.
 .20خصائ���ص بالغ ّية :س���يتمحور ه���ذا املتغير في فحص اس���تخدام الكلمات
واجلان���ب البالغ���ي في التقري���ر .ما يعنيه األمر ه���و فحص الرمز ّي���ة اللغو ّية ،وفحص
استخدام املصطلحات التي تؤيد أو تنتهك حقوق اإلنسان على نحو واضح وصريح.
 .21إط���ار التقري���ر :س���يفحص هذا املتغير وج���ود أطر إعالمي���ة واضحة تكرر
َ
استكشاف درجة دعم أو انتهاك حقوق اإلنسان
تشخيص أ ُ ُطر امليديا
نفس���ها .يبتغي
ُ
ف���ي التقري���ر .ومب���ا أن ه���ذا املتغير يحمل ف���ي طياته انحرا ًف���ا ذاتيًّا ،س���يجري تعريف
البارومتري���ن" :مؤ ّي���د" َو "منت ِه���ك" بص���ورة واضحة ،وق���د ُنفّذت حيالهم���ا عمليّة
تقاطع شملت اثنتني من املستطلِعات .التقارير التي حازت على اتفاق تام ستُد َرج في
عيّنة البحث دون سواها.
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نـتــائج
ق���ام البح���ث بفح���ص 31م���ن أع���داد الصح���ف التالية":يديع���وت أحرون���وت"؛
"معاريف"؛ "يس���رائيل َهي���وم؛ "هآرتس" .املراجعة األوليّ���ة أظهرت وجود 1318
تقري��� ًرا ف���ي الصحف بامل ُ ْج َمل ف���ي العيّنة .باإلضافة إلى ذلك ،ق���ام البحث بفحص 19
نش���رة إخبار ّية ُمتلفزة ف���ي القناة األولى ،والقناة الثانية ،وكذلك في القناة العاش���رة.
شملت النشرات اإلخبار ّية الثالث  267تقري ًرا في املجمل.
حصة صحيفة
ش���كلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"  29.53%م���ن العيّنة ،أما ّ
وحصة
وحص���ة "معاريف" وصلت إلى ،11.4%
"هآرت���س" فقد كانت ،25.55%
ّ
ّ
صحيفة "يس���رائيل َهيوم"  .17.03%مصدر الفرق بني النس���ب املختلفة في العيّنة
للصح���ف الث�ل�اث ه���و ع���دد التقاري���ر املتغيّر ف���ي ك ّل صحيفة .ف���ي م���وازاة الصحف
وحصة القناة العاش���رة
حصة القناة الثانية في البحث إلى ،6.94%
ّ
املكتوبة ،وصلت ّ
وحصة القناة األولى تلخّ صت في .5.11%
كانت ،4.79%
ّ
يتب�ي�ن من فح���ص مجمل التقاري���ر أن  259تقري ًرا في الصحاف���ة املكتوبة َو 125
تقري��� ًرا ف���ي التلفزي���ون عاجل���ت موضوع حق���وق اإلنس���ان .عرضت القناة العاش���رة
الع���دد األكب���ر من التناول للموض���وع ،حيث عاجلت نس���بة  56.58%من التقارير في
القناة حقوق اإلنسان .تلتها القناة األولى التي ارتبطت نسبة  45.68%من تقاريرها
باملوض���وع .ووصل���ت القن���اة الثانية إلى امل���كان الثالث م���ن حيث ك ّمـيّ���ة التقارير التي
تناولت موضوع حقوق اإلنسان ،وذلك بنسبة .40.91%
في الصحافة املكتوبة ،تب ّوأت صحيفة "هآرتس" موقع الصدارة من حيث ك ّمـيّة
التغطية ملوضوع حقوق اإلنس���ان ،حيث تناولته نس���بة  21.23%م���ن تقاريرها التي
فحصته���ا العيّن���ة هذا املوضوع .جاءت صحيفة "يس���رائيل َهيوم" ف���ي املكان الثاني
أن 20.74%
بع���د صحيف���ة "هآرت���س" وبفارق بس���يط عنه���ا ،حيث أظه���رت العيّن���ة ّ
م���ن التقاري���ر عاجلت موضوع حقوق اإلنس���ان 18.86% .م���ن التقارير في صحيفة
"معاري���ف"َ ،و  17.95%م���ن التقارير ف���ي صحيفة "يديع���وت أحرونوت" تناولت
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هي األخرى موضوع حقوق اإلنسان.
عندما نقوم بفحص ك ّمـيّة التقارير التي تعالج موضوع حقوق اإلنسان في العيّنة
أن القناة العاش���رة حتتل امل���كان األول من حيث ك ّمـيّ���ة التقارير التي
مبجمله���ا ،يتب�ّي�نّ ّ
ُبثّ���ت فيه���ا حول املوض���وع 43 .من التقاري���ر ( )11.2%من مجم���ل العيّنة جاءت من
أن ك ّمـيّ���ة التقارير التي
ه���ذه القن���اة .ومن اجلائز أن يعود الس���بب في ذل���ك إلى حقيقة ّ
تبث في هذه القناة أقل منها في قنوات أخرى.
كان���ت صحيف���ة "هآرتس" صاحب���ة ك ّمـيّ���ة التقارير األكبر ف���ي موضوع حقوق
اإلنس���ان م���ن مجم���ل العيّن���ة ( .)22.40%وعبّرت صحيف���ة "يديع���وت أحرونوت"
ع���ن درج���ة مراع���اة أق ّل حلقوق اإلنس���ان من صحيف���ة "هآرتس" في مجم���ل العيّنة،
ووصل���ت النس���بة فيه���ا إل���ى  14.58% .21.88%من مجموع التقاري���ر حول حقوق
اإلنسان أُد ِرجت في صحيفة "يسرائيل َهيوم"َ ،و  8.59%من مجمل التقارير حول
ه���ذه احلقوق أ ُ ْد ِرج���ت في صحيفة "معاريف" .في الصحافة املرئيةُ ،عرضت نس���بة
 11.72%من التقارير التي تناولت حقوق اإلنس���ان ف���ي القناة الثانية ،بينما ُعرضت
نسبة  9.64%من التقارير حول حقوق اإلنسان في القناة األولى.
أن القن���اة األول���ى ( )9.64%وصحيف���ة "معاري���ف" ( )8.59%
تُظ ِه���ر النتائ���ج ّ
وصحيف���ة "يس���رائيل َهي���وم" ( )14.58%تط ّرقت عل���ى نحو أقل حلقوق اإلنس���ان
أن الس���بب ف���ي ذلك هو املفه���وم األيديولوجي الس���ائد في
ف���ي تغطيته���ا .من احملتمل ّ
"معاريف" َو "يسرائيل هيوم" ،والذي يدفع موضوع حقوق اإلنسان نحو مواضع
أق ّل مركزية على أجندتها ،أو رمبا عدم بروزه مقارنة بتناول قضايا ومواضيع أخرى
في هاتني الصحيفتني .لم نفلح في العثور على س���بب منطقي لنس���بة التط ّرق املتدنّية
إلى حقوق اإلنس���ان في القناة األولى ،وهي القناة اإلس���رائيليّة العا ّمةُ .يتوقّع من هذه
أن
القن���اة بال���ذات أن تُظهر مراعاة اس���تثنائيّة ملوضوع حقوق اإلنس���ان .م���ن احملتمل ّ
الهيمن���ة السياس���يّة في ه���ذه القناة تؤ ّثر على نح���و فائ ٍق على طاب���ع تغطيتها للقضايا
اإلسرائيلي.
املطروحة على جدول األعمال في املجتمع
ّ
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اجلدول ( -)1تقارير تتناول حقوق اإلنسان في وسائل اإلعالم
النسبة تقارير/
نسبة نسبة حقوق
عدد
اإلنسان
التقارير /من مجمل أخبار حول األخبار
بحسب
الع ّينة
األخبار
حقوق حول حقوق الصحيفة
اإلنسان
اإلنسان
باملجمل

اسم الصحيفة

يديعوت أحرونوت

468

29.53%

84

21.88%

17.95%

معاريف

175

11.04%

33

8.59%

18.86%

هآرتس

405

25.55%

86

22.40%

21.23%

يسرائيل هَ يوم

270

17.03%

56

14.58%

20.74%

القناة األولى

81

5.11%

37

9.64%

45.68%

القناة العاشرة

76

4.79%

43

11.20%

56.58%

القناة الثانية

110

6.94%

45

11.72%

40.91%

1585

100.00%

384

100.00%

الرس���م رق���م  - 1إع���داد التقارير ألتي تتناول حقوق اإلنس���ان في وس���ائل
اإلعالم املختلفة
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فحص البحث نس���بة التقارير في الصحافة املكتوبة التي تتعلّق بحقوق اإلنس���ان
سجل التناول األعلى
بحسب تاريخ النشر .يظهر من البيانات ّ
أن تاريخ ّ 28.7.2011
حلق���وق اإلنس���ان في تغطية الصحاف���ة اإلس���رائيليّة؛ املكتوبة منه���ا واملرئية .في ذلك
الي���وم ج���رى التعامل م���ع  23ح ًّقا ،على نحو مباش���ر أو غير مباش���ر ،ف���ي الصفحات
اإلخبار ّية ،وجرى التط ّرق إلى حقّني في املَالحق.
ع���دد التقارير الكبير حول حقوق اإلنس���ان في ذلك اليوم يثير التس���اؤل حول ما
انطباعي لطابع التقارير ومضامينها
إذا كان هنال���ك دافع لهذا األمر .يتبينّ من فحص
ّ
في هذا التاريخ أن األمر يتعلق باالحتجاجات االجتماعيّة التي وصلت أوجها في تلك
املرحلة .تبني كذلك أن الثامن والعشرين من شهر متوز كان اليوم الذي تال هدم قرية
العراقيب للم ّرة اخلامسة والعشرين ،مما ولّد الكثير من ردود الفعل .شهد ذلك اليوم
كذل���ك تط���وراتِ -
وصفت بالدراماتيكية -ف���ي التحقيق حول اغتي���ال الفنان جوليانو
مير -خميس.
كما يظهر في ال ّرس���م " ،"2كان يوم الس���ابع من نيس���ان هو كذلك مثي ًرا بس���بب
النس���بة املرتفع���ة للتقارير التي تتعلق بحقوق اإلنس���ان والتي نش���رت في ذلك اليوم.
اإلخباري ،وتقري���ر واحد في امللح���ق ،وضمت جميعها
ُرص���د  22تقري��� ًرا في القس���م
ّ
تناوالً مباش ًرا أو غير مباشر حلقوق اإلنسان.

ثـ ّم���ة أه ّمـيّ���ة للتوقف عن���د ظاهرة اس���تثنائية تتعلّ���ق بخطاب حقوق اإلنس���ان في
���رائيلي .يص���ادف الثالث م���ن أيار الي���وم العاملي حلري���ة الصحافة ،لك ّن
اإلع�ل�ام اإلس
ّ
هذه الصحف لم تش���مل س���وى  3تقارير تتط ّرق إلى حقوق اإلنسان في هذا التاريخ.
ُيظهر فحص احلقوق التي ذكرت في التقارير أن حرية التعبير أو "ح ّق اجلمهور في
املعرفة" (والذي ُيشتق من حرية التعبير) لم ُيذكرا في أي منها.

يتبينّ من فحص موقع التقارير حول حقوق اإلنس���ان (في األقس���ام اإلخبار ّية أو
أن غالبيتها أُدرجت خالل فترة البحث في قس���م األخبار ،ولم ُيدرج س���وى
املالح���ق) ّ
عدد قليل منها في املالحق املختلفة (.)15.1%
تُظهر البيانات في الرس���م " "2عدم وجود جتانس في نسبة التغطية .ثـ ّمة تبا ُي ٌن
كبير بني التواريخ املختلفة ،وال يتوافر ٌ
منط ثابت مي ِكن أن ُيعزى لسبب من األسباب.
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املجموعات اجليو -اجتماعية التي تخضع للتغطية

بغية التّعمق في فحص أمناط تغطية حقوق اإلنس���ان في الصحافة العبر ّية ،قمنا
اجلغرافي و ُهو ّية املجموعات التي
بفحص عدد من خصائص التغطية ،وكذلك االنتماء
ّ
تظهر في التقارير الصحفية حول حقوق اإلنسانَ .م َر ُّد التقسيم لِ ُهويات جغرافية هو
ض��� ّم مواطن�ي�ن وغير مواطنني ف���ي إطار عينة البح���ث .باإلضافة إلى ذل���ك ،يتعلّق هذا
التقس���يم بوج���ود تقاري���ر كثيرة تتناول ما تقوم به إس���رائيل ،ويقوم به إس���رائيليّون
في األراضي احملتلّة التي تعتبرها وس���ائل اإلعالم العبر ّية جز ًءا ال يتجزّأ من املجتمع
اإلسرائيلي.
ّ

تُظه���ر نتائ���ج البح���ث أن غالبيّ���ة التقاري���ر املتعلق���ة بحق���وق اإلنس���ان ()71.1%
���ودي في إس���رائيل 9.9% .م���ن التقاري���ر تناولت
تط ّرق���ت إل���ى حق���وق اجلمهور اليه ّ
���طيني داخل إس���رائيل ،بينما تطرقت نس���بة  9.4%من مجمل
حق���وق اجلمهور الفلس
ّ
التقارير إلى حقوق اإلنس���ان للفلس���طينيّني في األراضي احملتلّة 3.1% .من التقارير
تناول���ت حق���وق املس���توطنني ف���ي األراض���ي احملتلّة ،وكان حلق���وق الفلس���طينيّني في
القدس الشرقية من التغطية ما ال يزيد عن  1.3%من مجمل التقارير.
اليهودي بر ّمته ،وهامش���يّة
ه���ذه البيانات تُظ ِه���ر بروز حقوق اإلنس���ان للمجتمع
ّ
خاص
التقاري���ر الصحفي���ة الت���ي تتن���اول حق���وق مجموعات بعينه���ا .تبـرز عل���ى نحو
ّ
هامش���يّ ُة تناول موضوع حقوق اإلنس���ان لسكان القدس الش���رقية ،وذلك على ضوء
االنتهاكات اليومية التي حتصل في هذه املدينة .باإلضافة إلى ذلك ،انتهاكات اجليش
���رائيلي واملس���توطنني حلق���وق اإلنس���ان ال حتظ���ى مبعاجل���ة مكثّفة ف���ي اإلعالم
اإلس
ّ
اإلسرائيلي .عندما يجري تناول هذه االنتهاكات ،فإن التقارير ال تؤيد على نحو دائم
ّ
اجله َة التي انتُ ِهكت حقوقها.
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الرسم " -"3املجموعات اجليو-اجتماعية وحقوق اإلنسان
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فح���ص البح���ث كذل���ك درجة تغطي���ة مجموعات مختلفة بحس���ب مفت���اح االنتماء.
ُيستشَ ���فّ م���ن البيان���ات أن التّقاري���ر الصحفي���ة الت���ي أ ُ ْد ِرج���ت ف���ي العيّن���ة تتن���اول 9
مجموع���ات مختلف���ة .املجموعات هي :النس���اء؛ املس���نّون؛ األطف���ال؛ ذوو االحتياجات
اخلاص���ة؛ الس���جناء واملوقوف���ون؛ املتض��� ّررون م���ن ه���دم املن���ازل؛ املتض��� ّررون م���ن
ّ
إج���راءات سياس���يّة؛ العمال األجان���ب وآخرون .يظهر الرس���م " "4أن املجموعة التي
حظي���ت حقوقه���ا باالهتم���ام األكبر ه���ي مجموعة املتض ّرري���ن من إجراءات سياس���يّة
( )36.2%تليها مجموعة الس���جناء واملوقوفني ( ،)6.5%ومن َث ّم األطفال (،)5.7%
والنساء ( .)4.9%نشير هنا أن الكثير من التقارير ال تذكر شريحة اجتماعيّة محددة،
على الرغم من أنها تعالج حقوق اإلنسان أو تتط ّرق إليها .تشمل هذه الفئة املتض ّررين
م���ن العنف ،واملتض ّررين في مجال الصحة ،والصحفيني األجانب ،ومصابي حوادث
مما
الطرق وغيرهم .شهدت الفترة التي أجري فيها البحث ارتفا ًعا في حاالت العنفّ ،
أ ّدى إلى تغطية حقوق املتض ّررين في هذا املضمار.
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الرسم " :"4مجموعات جرى التط ّرق إليها في البحث
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بروز التقارير التي تتط ّرق إلى حقوق اإلنسان

ق���ام البحث بفحص عدد م���ن البارومترات التي تقيس درجة ب���روز التقارير التي
تتن���اول حقوق اإلنس���ان في الصحاف���ة العبر ّية .تد ّل درجة البروز عل���ى األه ّمـيّة التي
يوليه���ا اإلع�ل�ام ملوض���وع حق���وق اإلنس���ان .البارومترات الت���ي ج���رى فحصها هي:
رق���م صفح���ة التقرير؛ احلجم؛ ع���دد الكلم���ات في الصفح���ة؛ موقعها؛ إط���ار التصميم
الغرافيكي؛ اللون؛ الصورة؛ التط ّرق في الصفحة األولى.
ّ
الفرضي���ة املتعلّق���ة برقم صفح���ة التقرير ه���ي أن الظهور في الصفح���ة األولى أو
الصحافي .ثـ ّمة أبحاث
الثاني���ة (أو الثالث���ة بحد أقصى) يش���ير إلى بروزه على أ َ ِجنْ��� َدة
ّ
أن التقرير امل ُ ْد َرج ف���ي الصفحات األولى من
س���ابقة في مج���ال اإلعالم تعزّز اال ّدع���اء ّ
الصحيفة يحظى ببروز أكبر ،ومن َث ّم حتظى بانتباه أكبر لدى الق ّراء.
وبس���بب عدم توافر إمكانيّة تقس���يم الصحيفة إلى أجزاء ع ّدة ،ارتأينا فحص عدد
التقاري���ر الت���ي حصل���ت على تناو ٍل حت���ت معدل جمي���ع الصفحات وم���ن فوقه .تظهر
النتائ���ج أن مع���دل الصفحات ه���و  .6غالبيّة التقارير التي ضم���ت تط ّر ًقا ما إلى حقوق
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اإلنسان (نحو  131 ،51%تقري ًرا) ُوضعت في الصفحات األولى ،مقابل نحو 49%
( 128تقري��� ًرا) تطرق���ت إل���ى حقوق اإلنس���ان وأُد ِرجت بعد الصفحة السادس���ة .على
أن هذا التقس���يم ُيش��� ّدد على أه ّمـيّة املواضيع املتعلقة بحقوق اإلنس���ان ،ثـ ّمة
الرغم من ّ
أن احلديث يدور عن توزيع عشوائي ،وال ينبع من سياسة متع ّمدة.
احتمال معقول ّ
ج���رى حتدي���د املع���دل ف���ي الصحاف���ة املتلفزة بحس���ب ع���دد التقارير في النش���رة
اإلخبار ّي���ة .مع���دل ع���دد التقاري���ر الذي احت ُِس���ب هو  ،6وج���رى فحص م���ا إذا ظهرت
التقاري���ر املتعلق���ة بحق���وق اإلنس���ان قبل���ه أو بع���ده .وعلى غ���رار الصحاف���ة املكتوبة،
أ ُ ْد ِرج���ت نس���بة  71( 57%تقري ًرا) من التقارير املتلفزة التي تناولت حقوق اإلنس���ان
عل���ى ه���ذا النحو أو ذاك كواحد من التقارير الس���تّة األولى مقاب���ل  54( 43%تقري ًرا)
منها ُوضعت بعد التقرير السادس.

الرسم " :"5م ـ ـ ـس���اح ـ ــة التـ ـقــارير التي ت ـع ـك ـ ــس النظرة حلـ ـقـ ــوق اإلن ـ ــسان
في الصح ــافة
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بواس���طة مقي���اس الب���روز ج���رى كذلك فح���ص حجم التقري���ر .الفرضي���ة هي أنه
كلّم���ا كان حجم التقرير أكبر ،حظي ببروز أكبر ف���ي الصفحة التي ُي ْد َرج فيها .أما في
الصحافة املرئية ،فكلما كانت مدة التقرير أطول ،ارتفعت أهميته وازداد بروزه .يتبينّ
من النتائج أن  29%من التقارير التي شملت تناوالً ملوضوع حقوق اإلنسان حصلت
عل���ى نصف صفح���ة ( 74تقري ًرا) ،وحصلت نس���بة  18.5%م���ن التقارير ( )71على
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تغطية بحجم ربع صفحة 7.3% .فقط من التقارير ( )28التي تعالج موضوع حقوق
اإلنس���ان امتدت عل���ى صفحة كاملة ،وحظيت نس���بة  6.5%م���ن التقارير بصفحتني.
ه���ذه النتائج تش���ير إل���ى حقيقة أن غالبيّ���ة التقارير الت���ي تناولت حقوق اإلنس���ان في
الصحافة العبر ّية حظيت مبساحة محترمة ،أي ربع صفحة فما فوق.

الرسم " -"6موقع التقارير بالنسبة ملساحة الصفحة
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فحص التقرير كذلك مساحة املقالة .يتبني من النتائج أن معدل مساحة املقالة في
الصحاف���ة املكتوب���ة هو  40.625س���م .2غالبيّة التقارير (نحو  )50%ض ّمت مس���احة
تفوق املعدل ( 130تقري ًرا) ،وحصلت نسبة  )129( 49%منها على مساحة تق ّل عن
املعدل .تُظهر هذه البيانات أن الفرق بني مساحة التقارير التي كانت فوق املعدل وتلك
أن التّقارير التي
الت���ي تق���ل عن املعدل ليس كبي ًرا .عل���ى الرغم من ذلك ،ميكن االدع���اء ّ
تناولت حقوق اإلنسان حظيت مبساحة كبيرة.
ف���ي س���ـ ــياق التقارير التلفزيونية ،قام البحث بفحص ط���ول مدة التقارير كمتغيّر
أن م ـع ـ ـ���دل امل��� ّدة الــزمني���ة للتقري���ر املتلفز هو
للب���روز .يتب�ّي�نّ م���ن فـحـ ـ���ص البيان���ات ّ
 2.7414دقيق���ة .تمَ وض َع���ت نس���بة  89( 71%تقري��� ًرا) حت���ت مع��� ّدل امل��� ّدة الزمنية،
َو 34( 27%-تقري��� ًرا) ف ـ ـ ــوق���ه .يظ َهر من البيانات من َْح أه ّمـيّ���ة للتقارير التي تتناول
حقوق اإلنس���ان ،ألن أكثر من نصفها ظهر في القس���م األول من النش���رات اإلخبار ّية.
إن جز ًءا ال بأس به من التقارير التي تعالج حقوق اإلنس���ان كان
عل���ى الرغ���م من ذلكّ ،
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قصي ًرا ،إذا قورن مبعدل التقارير العام.
قمنا بفحص مـ ـ ــؤشّ ���ر بروز آخر هو موقع التقري���ر في صفحة بعينها .الفرضية
أن التقرير امل ُ ْدرج في القس���م األع ـ ـ ـل���ى من الصفحة َيبرز أكثر م���ن التقرير الذي
ه���ي ّ
ُيدرج في القسم األس ـفــل .تُظهر النّتائج أن غالبيّة التقارير التي تعالج حقوق اإلنسان
وقعت في القسم األعلى من الصفحة ( 122- 31.8%تقري ًرا) مقابل  19%منها (73
أن  13م���ن التقارير ()3.4%
تقري��� ًرا) ُوضعت في القس���م األس���فل .يتبينّ من النتائج ّ
حظي���ت بأكثر من صفح���ة واحدة ،وهو ما ُيثبت ب���روزًا ،وتعامالً ِج ّد ًّي���ا مع املواضيع
التي جرت تغطيتها.
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60
N=183

50

47 .7

30
N=59

20

15 .4
N=17

10
0

4.4

«– …—u błuð

WK

WKBÐ X9 ô UNMJ …—u błuð

ÊU½ù« ‚uIŠ fJFð d¹—UIð w …—u

40

…—u błuð ô

كمؤشّ ر على البروز ،قمنا بفحص لون التقرير .اللون األكثر شيو ًعا في التقارير
إن لونًا آخ���ر (األحمر واألخض���ر) ُيبرز العن���وان على نحو
ه���و األس���ود أو الرم���اديّ .
أن احلديث يدور
سلبي
إيجابي أو
ويشجع على الق ّراءة .يشير اللون كذلك إلى حقيقة ّ
ّ
ّ
ّ
���اص و ُمغايِر .تبينّ ف���ي البحث أن  53%م���ن التقاري���ر الصحفية (136
ع���ن تقري���ر خ ّ
تقري ًرا) كانت مل ّونة ،وكان اللون األحمر األكثر ش���يو ًعا ،بينما خلت نس���بة  47%من
التقارير ( )123من األلوان.
ث ّمة مؤشّ ���ر بروز آخر هو الصورة .جتذب الصور العني وتلفت االنتباه على نحو
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جتس���د الواقع على نحو أقوى م���ن الكلمات.
خ ّ
���اص للتقري���ر .يمُ كن للص���ور كذلك أن ّ
���وص املكتوبة ،وعليه
عل���ى الرغم من ذل���ك ،في حاالت كثيرة َتس���تب ِدل الص���و ُر النص َ
ثـ ّم���ة ضرورة لفح���ص ك ّل تقرير على ِح َدة لغرض فهم مدلول الصورة فيها .أكثر من
نص���ف التقاري���ر في العيّن���ة ( 183- 71%تقري��� ًرا) ض ّمت ص���ورة تتصل مبضمون
ُلحق
التقرير ،بينما ضمت نس���بة  17( 6%تقري ًرا) صورة ال تتصل باملضمون .ولم ت َ
صورة بـ ِ  59من التقارير (.)23%
ق���ام البح���ث كذلك بفح���ص البروز من خالل مس���احة الصورة .تُظ ِه���ر النتائج أن
معدل مساحة الصور هو  21.32669سم مربع .في  )131( 65%من التقارير التي
تض���م صورة كانت مس���احة الصورة أق���ل من املعدل ،وف���ي  )68( 34%من التقارير
التي أحلقت فيها صورة فاقت مساحة الصورة املع ّد َل العا َّم ملساحة الصور.
ج���رى فحص مؤشّ ���ر آخ���ر للبروز هو التغطي���ة في الصفحة األول���ى أو في بداية
النش���رة اإلخبار ّي���ة .عل���ى غ���رار بارومترات الب���روز األخ���رى ،التغطية ف���ي الصفحة
األولى أو في بداية النشرة ت ِ
ُكسب التقرير أه ّمـيّة وتمُ يّزه عن التقارير األخرىُ .يظهر
أن غالبيّة التقارير التي تناولت موضوع حقوق اإلنسان لم َ
حتظ بتط ُّرقٍ ما في
البحث ّ
الصفح���ة األولى أو في بداية النش���رة اإلخبار ّية .تب�َّي�نَّ َ أن  166تقري ًرا ( )41.7%في
الصحافة املكتوبة أُد ِر َج في الصفحة األولى.

مواضيع التقارير التي تتناول حقوق اإلنسان

ُفحص���ت في هذا الفصل املواضيع العينيّة التي تعاجلها التقارير التي تتط ّرق إلى
حقوق اإلنس���ان .يبتغي ه���ذا الفحص -بادئ ذي بدء -مراجع��� َة درجة التزام اإلعالم
���رائيلي بحقوق اإلنسان .الفرضيّة التي يعمل البحث بحسبها تتمثّل في أنه كلما
اإلس
ّ
حظي���ت قضاي���ا مختلفة في موضوع حقوق اإلنس���ان بالتغطية ،تَع َّم��� َق صدى حقوق
اإلسرائيلي.
اإلنسان في اإلعالم
ّ
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فرعية .فعلى سبيل املثال ،تظهر في موضوع االقتصاد مواضيع فرعيّة -كالسياسة
االقتصاد ّية وحقوق العاملني والفقر وما شابه  .-يجدر باإلشارة أننا عثرنا في بعض
االحتجاجات االجتماعيّ ُة
التقاري���ر على أكثر من موضوع واح���د .من األمثلة على ذلك
ُ
التي ش���ملت تغطيته���ا الصحفية مواضيع فرعي���ة ،نحو :حقوق الع ّم���ال؛ حت ّوالت في
السوق اإلسرائيليّة؛ السياسة االقتصاد ّية؛ وغيرها.
بغية تش���خيص مي���ول التغطية اإلعالمية بالنس���بة للمواضي���ع املختلفة على نحو
أفض���ل ،قمن���ا بتقس���يم املواضي���ع إل���ى ث�ل�اث فئ���ات مختلف���ة :التمحور في السياس���ة
االقتصاد ّية؛ التمحور في حقوق العمال ،التمحور في املوضوعني بنفس الدرجة.
كم���ا يتب�ي�ن من الرس���م البيان���ي " ،"8يحظ���ى موضوع اجلي���ش واألم���ن بغالبيّة
���رائيلي في كل م���ا يتعلق بحقوق اإلنس���ان ( 225تقري ًرا).
االهتم���ام في اإلعالم اإلس
ّ
يرتب���ط ه���ذا الب���روز بفت���رة التغطي���ة الت���ي كانت زاخ���رة باألح���داث األمنيّة ،ال س���يّما
���طيني إل���ى األمم املتح���دة لغ���رض احلصول على
التوج���ه الفلس
االس���تعدادات عش���ية
ّ
ّ
ض مضاجع قيادات املؤسس���ة العسكرية في
االعتراف بالدولة الفلس���طينيّة ،والذي َق ّ
13
إسرائيل.
نوض���ح ف���ي ه���ذا الس���ياق أن التط��� ّرق إل���ى موض���وع حق���وق اإلنس���ان ال يعن���ي
بالضرورة تأييد تطبيقها .س���نناقش هذا املوضوع بتوس���ع ف���ي الفصل الذي يتناول
حتلي���ل املضام�ي�ن .غالبيّة التقارير -إن لم تكن جميعها -تعاملت مع احلدث من خالل
االنته���اك الصارخ حلق الفلس���طينيّني في تقرير املصير .تعامل���ت تقارير في محطات
الب���ث مع احل���دث كنوع م���ن "االنتفاض���ة الثالثة" الت���ي ُيفترض بإس���رائيل أن تقوم
بقمعها.
األممي بالدول���ة الفلس���طينيّة ،وقعت أحداث
باإلضاف���ة إل���ى موضوع االعت���راف
ّ
أمني���ة أخرى دفعت إلى حصول تغطية صحفية مكثّفة .أحد هذه األحداث هو "هبوط

 .13التط ّرق في وس���ائل اإلعالم إلى التوقّعات بخصوص العنف واملظاهرات من ِقبَل رجاالت اجليش في إس���رائيل .رافق
تصريحات سياس���يّني إس���رائيليّني اعتبروا اخل ّطة الفلس���طينيّة إجراء أحاد ًّيا ُي ِ
لحق الضرر بعمليّة الس�ل�ام وباملفاوضات.
األم َر
ُ
( http://www.mako.co.il/news-military/israel/Article-fe763bb50b3a131017.htmالدخ���ول
األخير للموقع في تاريخ .)2.12.2011
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األجان���ب املؤيدي���ن للفلس���طينيّني في مط���ار اللد" أو "أس���طول احلر ّية إل���ى غزّة".
اختار املبادرون إلى احلدثني نو ًعا جدي ًدا من اخلطوات االحتجاجية التي ابتغت كسر
احلص���ار على غ���زة وعلى األراضي احملتلّة .جرت تغطي���ة احلدثني من خالل االنتهاك
الف���ظ حل���ق املتظاهري���ن في االحتجاج وإس���ماع أصواته���م .ثـ ّمة أح���داث أخرى جرت
تغطيته���ا إعالميًّ���ا بكثافة هي أح���داث "النكبة" وأحداث "النكس���ة" 15.جرى التعامل
في هاتني احلالتني مع املتظاهرين (وهم من الفلسطينيّني مواطني إسرائيل) كمثيرين
للش���غب ومخلّ�ي�ن بالقانون ،وكمن ال ُيس���مح له���م بالضرورة بالتظاه���ر والتعبير عن
مواقفهم وآرائهم.

14

املوضوع الثاني الذي يرتبط االنش���غال فيه بحقوق اإلنس���ان كان حقوق العمال
واالحتجاجات ( 60تقري ًرا) .وكما ُذ ِكر آن ًفا ،كان العام  2011زاخ ًرا باالحتجاجات في
���رائيلي .املطلبان األساسيّان للمحتجني متثَّال في "العدالة االجتماعيّة"
الشارع اإلس
ّ
خصص
مما تُظهر نتائج األبحاث الس���ابقةّ ،
َو "احلق���وق االجتماعيّة" .وعلى العكس ّ
اإلسرائيلي صفحات كثيرة ودقائق بث طويلة لتغطية االحتجاجات (راجعوا:
اإلعالم
ّ
16
من���اذج) ،ومتثّلت ه���ذه التغطية في غالبيتها بنـزعة إيجابيّة ومؤ ّيدة .غالبيّة وس���ائل
اإلع�ل�ام (باس���تثناء صحيف���ة "يس���رائيل َهي���وم") عبّ���رت ع���ن تعاطفها م���ع احلركة
االحتجاجي���ة ف���ي التقاري���ر كما ف���ي املق���االت التحليلية" .ه���ذا االحتجاج ال���ذي بدأته
بض���ع خيا ٍم في روتش���يلد ،ه���و من االحتجاجات األكثر تس���ويغًا وفخام��� ًة في تاريخ
الدولة" -هكذا كتب غدعون ش���الوم وعوديد موران في تقريرهما حول املظاهرة في
تل أبيب 17.ظهرت حماسة ُمشابهة في أقوال مراسلني في وسائل إعالمية إضافية.
الفج���وة الكبيرة ب�ي�ن تعامل اإلعالم مع االحتجاج���ات املتعلقة مبواصلة االحتالل
ووضع الفلس���طينيّني في إس���رائيل ،وتعامله مع االحتجاجات االجتماعيّة في صيف
ع���ام  ،2011يرتب���ط بالتقس���يم الذي أجريناه ب�ي�ن املواضيع املختلفة .ر ْب ُط االنش���غال
( http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4077107,00.html .14الدخ���ول األخي���ر للموق���ع ف���ي تاري���خ
.)2.12.2011
 .15 ( http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4069140,00.htmlالدخ���ول األخي���ر للموق���ع ف���ي تاري���خ
.)2.12.2011
.16_http://www.the7eye.org.il/PaperReview/Pages/paper_review_310711_deep
( currents.aspxالدخول األخير للموقع في تاريخ .)9.12.2011
 .17يديعوت أحرونوت.31.7.2011 ،
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ف���ي مواضي���ع اجتماعيّة بهذه الفئة يع���زّز بروز هذه املواضيع نحو مس���توى أعلى.
عل���ى س���بيل املثال ،يرف���ع ربط موض���وع الفقر م���ع حق���وق العامل�ي�ن ،واالحتجاج،
���ي ،يرف���ع التغطية إل���ى  .65%تأييد
وأزم���ات اقتصاد ّي���ة تتص���ل بالرف���اه االجتماع ّ
اإلسرائيلي يستوجب فصالً من الناحية البحثية
اإلعالم لالحتجاجات في الش���ارع
ّ
ً
االقتصادي .ثـ ّمة ح ّق���ا عالقة بني االحتجاج
ب�ي�ن الفئ���ات الفرعية املرتبطة بالوض���ع
ّ
���ي والفقر ،وارتبطت غالبيّة التقارير ح���ول الفقر باالحتجاج ،لكننا ارتأينا
االجتماع ّ
18
اإلسرائيلي هي الطبقة الوسطى.
الفصل بينها ،ألن من قام باالحتجاج في الشارع
ّ

اخلاص
ف���ي أغل���ب احلاالت ،جرت تغطي���ة الفقر في اإلعالم من خالل التش���ديد
ّ
على احل ّق في "احلياة الكرمية" .قام البحث الذي أجراه ولسفليد ( )2006بفحص
���رائيلي املكت���وب على امت���داد نصف عام،
تغطي���ة موض���وع الفقر ف���ي اإلعالم اإلس
ّ
أن الصحف اليومية األربع تُق ّل من تغطية موضوع
ص ُه ّ
وتوصل إلى اس���تنتاج ملخَّ ُ
الفق���ر .باالعتماد على معطيات ذلك البحثَ ،تب�َّي�نَّ َ أن  0.3%فقط من مجمل التغطية
احلالي أن
اإلعالمي���ة عاجل���ت موض���وع الفقر على نح ٍو مباش���ر .يتب�ي�ن من البح���ث
ّ
موض���وع الفقر لوح���ده يحظى بتغطية بنس���بة  4%فقط .وهي نتيجة ِج ُّد ُمش���ابِهة
توص َل إليه ولس���فيلد .التفس���ير له���ذا املعطى املتدنّي نس���بيًّا هو فص���ل التقارير
مل���ا َّ
االقتصادي ،كما ش���رحنا آن ًفا ،بحي���ث يصبح هذا
الصحفي���ة الت���ي تتعلق بالوض���ع
ّ
املعط���ى ذا صل���ة بالفقر فقط في احلاالت التي جرت فيها تغطية الفقراء بدون عالقة
باالحتجاجات االجتماعيّة.
املوضوع الثالث الذي ج���رت تغطيته هو "األزمات االقتصاد ّية ودولة الرفاه"
املؤسس���ة احلاكمة على
أن هذا املوضوع يعرض رد
( 52تقري��� ًرا) .جتدر اإلش���ارة ّ
ّ
االحتجاج���ات ،لكنه يش���مل أبحا ًثا جلمعيّات ومن ّظمات اجتماعيّة تعالج السياس���ات
االجتماعيّ���ة بش���كل مباش���ر .ه���ذا املوض���وع ،وموض���وع "الس���وق اإلس���رائيليّة
���رائيلي ،ال س���يّما
أن اإلعالم اإلس
ومؤشّ ���رات اقتصاد ّي���ة" ( 24تقري��� ًرا)ُ ،يظهران ّ
ّ
واملؤسس���اتية في العام األخير
الزوايا االقتصادية فيه ،قد خفّف من نزعته الفوقية
ّ
( .)2011ضم���ت غالبيّ���ة التقاري���ر انتق���ادات للنخب االقتصاد ّية عل���ى الرغم من أن

.18 ( http://www.themarker.com/news/tent-protest/1.675518الدخ���ول األخي���ر للموقع في تاريخ
.)9.12.2011
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الزوايا االقتصاد ّية عبّرت عن تعاطفها جتاههم.

ش��� ّكلت "اجلرمية والعنف" املوض���وع الرابع املتعلق بحقوق اإلنس���ان من حيث
تن���اول وس���ائل اإلعالم .ف���ي فترة إج���راء البحث حص���ل ارتفاع في ح���االت اجلرمية
العربي-
���رائيلي بعام���ة ،وفي املجتم���ع
والعن���ف بأش���كاله املختلفة ف���ي املجتمع اإلس
ّ
ّ
مما يلي :القتل؛ الضرب؛
الفلسطيني على وجه اخلصوص .من أنواع العنف نذكر كالًّ ّ
ّ
أن غالبيّ���ة احلاالت
ح���وادث الط���رق؛ الس���طو؛ جتارة األس���لحة؛ وغيرها .نش���ير هن���ا ّ
الت���ي ضمها البحث قامت بالتش���ديد عل���ى حقوق املتض ّررين ،حت���ى حني دار احلديث
ع���ن ح���وادث الطرق .جرى التش���ديد كذلك على احل ّق في احلي���اة ،واحل ّق في احملاكمة
املنصفة ،وحقوق أخرى ش ّكلت محور تغطية حاالت اجلرمية والعنف.
م���ن امله���م أن نوضح هنا ً
أيضا أننا قمنا بالتفريق في هذه الفئة كذلك بني اجلرمية
والعنف بشكل عام وبني "العنف ضد النساء" (  20تقري ًرا) َو "العنف ضد األطفال"
( 7تقاري���ر) .يتعلق هذا التفري���ق بطبيعة احلقوق؛ إذ ثـ ّمة حقوق عينية حتمي النس���اء
واضحا حول حجم العنف ضد
واألطف���ال .يوفّر هذا التفريق -في ما يوفّر -مؤشّ ��� ًرا
ً
هاتني الشريحتني املسحوقتني.
تط ّرقت وس���ائل اإلعالم إلى موضوع آخر في سياق حقوق اإلنسان هو "حقوق
الفلسطيني في إسرائيل،
العربي
األقلّيّات" .ارتبطت التغطية في هذه الفئة باجلمهور
ّ
ّ
وبخاصة في قضايا التخطيط والبناء ،وهدم املنازل ،ومصادرة األراضي في النقب.
ّ
انتهك���ت التقارير ف���ي غالبيتها حقوقَ األقلّـيّة ،باس���تثناء التقارير الواردة في صحيفة
"هآرت���س" .تطرق���ت التقاري���ر الت���ي خضع���ت للفح���ص إلى ه���دم املنازل ف���ي النقب
أن خطوة كهذه جت ّر
كخط���ة لـ ِ"تنظيم البلدات" من خالل جتاهل ش���به مطلق حلقيقة ّ
ٍ
مما يتس���بب في انته���اك " احلق في التملّك
مصادرة
أراض تابعة لس���كان في الدولةّ ،
واملمتلكات"َ ،و "احل ّق في اختيار مكان الس���كن"َ ،و "احل ّق في احلفاظ على أس���لوب
احلياة".
واملؤسس���ات األكادمييّة" ( 21تقري ًرا) بتناول
وأخي��� ًرا ح ِظ َي موضوع "التعليم
ّ
ِج��� ّد ّي مع التش���ديد عل���ى حقوق اإلنس���ان .حظيت املواضي���ع املتبقية بتغطي���ة لم تتع َّد
تقري ًرا واح ًدا أو تقريرين.
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الرسم " -"9احلقوق التي جرى التط ّرق إليها في التقارير التي خضعت
للفحص (النسب املئوية واألرقام)
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احلقوق التي جرى التط ّرق إليها

على غرار الفصل الس���ابق ،س���نتناول في هذا الفصل احلقوق التي حتظى بأعلى
مفصل .ف���ي ُم ْج َمل األمر ،كان
درج���ة من التغطية في اإلعالم اإلس
���رائيلي عل���ى نح ٍو ّ
ّ
هن���اك تط ّرق ل���ـ ِ 672ح ًّقا في  384تقري ًرا جرى فحصها ف���ي الصحافة املكتوبة وتلك
حصة
املرئيّ���ة .وكما أظهر الفصل الس���ابق ،حصل موضوع "اجلي���ش واألمن" على ّ
األس���د ف���ي تغطية اإلعالم ملوضوع حقوق اإلنس���ان ،لكن لم يكن م���ن الواضح ما هي
احلقوق التي حصلت على التناول األكبر كجزء من هذا املوضوع.
���رائيلي ،نف ّرق بني
عندم���ا نش���رع في تفصي���ل احلقوق التي يغ ّطيه���ا اإلعالم اإلس
ّ
خاصة
حق���وق األطف���ال والبالغ�ي�ن .يرتك���ز ه���ذا التفري���ق عل���ى حقيقة وج���ود وثيق���ة ّ
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قانوني قائم بح���د ذاته .وثيقة حقوق
باألطف���ال 19،ويجري التعامل م���ع هؤالء ككيان
ّ
خاصتني،
الطف���ل تص��� ّر ُح عل���ى نح��� ٍو واض���ح ّ
أن "الطفل يحت���اج لضمان���ات ورعاي���ة ّ
والنفسي ،مبا في ذلك احلماية القانونيّة الالئقة قبل الوالدة
البدني
بسبب عدم بلوغه
ّ
ّ
وبعدها".
أن "احل��� ّق في احلياة واألمن" هو ذاك ال���ذي ح ِظ َي بالتط ّرق
ُيظه���ر الرس���م "ّ "9
األكب���ر في التقارير التي جرى فحصها ،حي���ث أ ّكد  137تقري ًرا ( )35.7%هذا احلقّ.
نقصد في هذا السياق ذاك التط ّرقَ الذي ينادي بتطبيق احلقّ ،أو ذاك الذي ينتهكه.
ج���اء "احل��� ّق ف���ي العدال���ة االجتماعيّة" ف���ي املرتبة الثاني���ة من حي���ث التناول في
أن تناول "احل ّق
التقاري���ر الت���ي خضعت للفحص ( 88تقري ًرا .)22.9% ،ال ش��� ّك في ّ
.19 _http://www.btselem.org/hebrew/international_law/convention_on_the_rights
( of_the_childالدخول األخير للموقع في تاريخ .)25.12.2011
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الرس���م " -"10احلق���وق التي جرى التط��� ّرق إليها عن���د تغطية مواضيع
ترتبط باألطفال
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���رائيلي
ف���ي العدال���ة االجتماعيّ���ة" ق���د ش���هد تزاي��� ًدا على ض���وء تغطية اإلع�ل�ام اإلس
ّ
إن اإلعالم أ ّيد تطبيق
لالحتجاج���ات االجتماعيّة في الع���ام  .2011بعا ّمة ،ميكن القول ّ
هذا احلقّ ،لكننا سنقوم الح ًقا بفحص هذه العالقة على نح ٍو مع ّمق.
"احل��� ّق في احلياة الكرمية" َو "احل ّق ف���ي التظاهر" وصال إلى املكان الثالث من
حيث تط ّرق اإلعالم إليهما ك ّميًّا ( 53تقري ًرا  .)13.8%-هذا التناول يرتبط هو كذلك
باالحتجاجات االجتماعيّة.
���رائيلي (والتي توقّفن���ا عندها آن ًفا)
االرتف���اع في ح���االت العنف في املجتمع اإلس
ّ
تفس���ر حقيق���ة حصول "احل��� ّق في احملاكمة العادل���ة" على املكان الس���ادس من حيث
ّ
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اإلسرائيلي (.)4.4%
التناول من ِقبَل اإلعالم
ّ

بالنس���بة لتغطي���ة األطفال ،يتبني من البحث أن احل ّق ال���ذي جرى إبرازه على نحو
خاص هو "ح ّق الطفل في التمتع مبس���توى معيش���ي عال���ي" ،وقد حصل على تناول
ّ
ف���ي  2.3%من مجم���وع التقارير التي جرى فحصها .االنش���غال في هذا احل ّق يرتبط
ه���و كذل���ك باالحتجاج���ات االجتماعيّ���ة .غالبيّ���ة التقارير ح���ول األطف���ال (وعددها )9
���رائيلي .هذا األمر يفس���ر
ارتبطت على نحو مباش���ر باالحتجاجات في الش���ارع اإلس
ّ
كذلك س���بب حصول "ح ّق األطفال في احلياة" على املكان الثالث في تناول وس���ائل
أن هذا احل ّق ليس مه ًّما ،بل انصباب ُج ّل االهتمام في
اإلع�ل�ام ( .)1.3%ال يعن���ي ذلك ّ

69

أم ـ ــل ج ّمال | خلود مصاحلة
 حقوق مقابل املساحة واملوقع في التغطية اإلعالم ّية-"11" الرسم
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أم ـ ــل ج ّمال | خلود مصاحلة
الع���ام  2011على االحتجاجات والعدالة االجتماعيّ���ة .على الرغم من أن عدد التقارير
فإن ك ّل واحدة من اس���تمارات الترميز أدرجت
الت���ي تناول���ت حقوق الطفل كان قليالًّ ،
أربع���ة حق���وق مختلفة ،وهو ما يفس���ر تنويع���ة احلقوق التي ُطرحت في هذا الس���ياق.
خاص.
تضاف إلى هذا حقيق ُة تنا ُو ِل بعض التقارير للعائلة كك ّل ،ال لألطفال على نحو
ّ
التقارير التي غطت احتجاجات احلاضنات هي مثال على ذلك.

حقوق اإلنسان وبارومترات البروز

املفص���ل للحق���وق التي حظي���ت بالتن���اول األكثر ف���ي اإلعالم
بع���د القي���ام بالذ ْك���ر
َّ
���رائيلي ،ثـ ّمة ضرورة للتوقف عند بارومترات البروز بالنسبة حلقوق اإلنسان.
اإلس
ّ
���رائيلي الترويج له���ا ويوليها
الفرضي���ة ه���ي أن احلق���وق الت���ي يح���اول اإلع�ل�ام اإلس
ّ
خاص خالل التغطية.
األه ّمـيّة األكبر هي تلك التي تبرز على نحو
ّ
فحصن���ا ف���ي اختب���ار بروز احلق���وق مس���احة وموقع التغطي���ة بالنس���بة للحقوق
املختلفة .نقطة االنطالق هي أنه كلما كانت املساحة أكبر ،ارتفعت عندها أه ّمـيّة احلق.
���ي" قد ح ِظ َي بتغطية على مس���احة
يتب�ي�ن م���ن النتائج أن "احل ّق ف���ي العدل االجتماع ّ
���ي "احل ّق في احلي���اة واألمن" بتغطية
تع��� ّدت صفح���ة واحدة ف���ي  15م ّرة ،بينما ح ِظ َ
عل���ى مس���احة تع���دت صفحة واحدة ف���ي  13م��� ّرة .حصل ه���ذان احلقّان عل���ى تناول
أكب���ر في تغطي���ة الصفح���ة الواحدة ،وف���ي تغطية نص���ف الصفحة األس���فل ،ونصف
الصفح���ة األعلى (انظر الرس���م " .)"10عند فحص موق���ع احلقوق ،ومبراعاة حقيقة
أن التقري���ر الصحفي يحظى ببروز أكبر إذا جرت تغطيته على امتداد صفحة أو أكثر،
أو ف���ي النص���ف األعل���ى من الصفح���ة ،ميكن االس���تنتاج عندها أن "احل ّق ف���ي العدالة
االجتماعيّ���ة" َو "احل��� ّق في احلياة واألم���ن" َح ِظيَا باالنتباه األكب���ر من قبل محرري
احلالي.
وسائل اإلعالم في البحث
ّ

���رائيلي يولي أه ّمـيّ���ة كبيرة لـ ِ
التفس���ير لذلك لي���س باألمر اجلدي���د .فاإلعالم اإلس
ّ

"األم���ن" ،مما يفس���ر ب���روز التقارير في ه���ذا املوضوع .عالوة على ذل���ك ،عزز تأييد
إسرائيلي برو َز التقارير التي تناولت احل ّق في
اإلعالميني الحتجاجات الش���وارع في
ّ
االجتماعي.
العدل
ّ
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اإلسرائيلي
جرى فحص مؤشّ ���ر آخر للبروز وحقوق اإلنسان هو تط ّرق اإلعالم
ّ
أن "احل��� ّق ف���ي الع���دل
إل���ى احلق���وق ف���ي الصفح���ة األول���ىُ .يستشَ ���فّ م���ن النتائ���ج ّ
���ي" َو "احل ّق في احلياة واألمن" َح ِظيَا بالتناول األكثر في الصفحة األولى
االجتماع ّ
أو ف���ي بداي���ة النش���رة .جرى ذكر "احل ّق ف���ي احلياة واألمن"  56م��� ّرةَ ،و "احل ّق في
االجتماعي"  42م ّرة في هذه املواضع.
العدل
ّ

كيف ّية تط ُّرق اإلعالم إلى احلقوق

بينم���ا يع���رض الرس���مان "َ "9و " "10ص���ورة واضح���ة ح���ول احلق���وق الت���ي
���رائيليُ ،يظهر الرس���م " "13كيفيّة تط��� ُّرق اإلعالم إلى هذه
تط��� ّرق إليها اإلعالم اإلس
ّ
احلقوق .بغية الوقوف على خصائص التغطيةُ ،ط ّورت لغايات هذا البحث بارومترات
جوهري
جوهري مباش���ر؛ تط��� ُّرق
تط��� ُّرقٍ  ،وجرى تقس���يمها إل���ى أربعة أنواع :تط ُّرق
ّ
ّ
تقني غير مباش���ر .تُظهر النتائج أن اإلعالم
تقني مباش���ر؛ تط ُّرق ّ
غير مباش���ر؛ تط ُّرق ّ
خاص على حقوق اإلنس���ان .بحس���ب
���رائيلي قد قام بتغطية تقارير مع تش���ديد
اإلس
ّ
ّ
جوهري مباش���ر إلى حقوق اإلنس���ان في 68.5%
النتائج ،كان هناك تط ُّرق على نح ٍو
ّ
تقني مباش���ر في  15.4%من التقارير
من التقارير الصحفيّة ،مقابل تط ُّرق على نح ٍو ّ
( 59تقري��� ًرا) .ف���ي  6.3%من التقارير ( ،)24جرى التط ّرق إلى حقوق اإلنس���ان على
جوهري غير مباش���ر ،وفي  8.6%منها ( )33جاء التط ّرق إلى حقوق اإلنس���ان
نح��� ٍو
ّ
تقني غير مباشر.
على نح ٍو ٍّ
أن غالبيّ���ة التط ّرق���ات إل���ى حق���وق اإلنس���ان ق���د وقعت ف���ي فئة
عل���ى الرغ���م م���ن ّ
���رائيلي جتاه حقوق
���ري املباش���ر ،ال يعك���س األم ُر درج��� َة التزام اإلع�ل�ام اإلس
اجلوه ّ
ّ
اإلنس���ان .فالتط ّرق إل���ى املوضوع ال يعني دع ًما وتأيي ًدا لتطبيق حقوق اإلنس���ان على
���رائيلي يدرك
إن اإلعالم اإلس
نح ٍو
جوهري مباش���ر .على الرغم من ذلك ،ميكن القول ّ
ّ
ّ
وجود قيم حقوق اإلنسان عند قيامه التغطية الصحفيّة.
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ُيظهر الفحص أن تعا ُمل وسائل اإلعالم (في العيّنة املنتقاة) مع "احل ّق في العدل
جوهري مباش���ر ف���ي غالبيّة احل���االت ( .)97%في
���ي" ق���د جرى على نح ٍو
ّ
االجتماع ّ
جوهري غير مباشر .أظهرت النتائج
نس���بة  3%املتبقية ،جرى تناول األمر على نح ٍو
ّ

خـطـاب ح ـقـوق اإلنسان في اإلعالم اإلسرائيلي
اإلسرائيلي إلى حقوق اإلنسان
الرسم " -"13كيف ّية تط ُّرق اإلعالم
ّ
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اجلماعي" أم ًرا مفاجئًا؛ إذ ُيظهر الفحص
التي تتعلّق بتعامل اإلعالم مع "حفظ احل ّق
ّ
تقني غير
أن التعام���ل م���ع ه���ذا احل ّق ج���اء في غالبيّة امل���رات (نح���و  )43%على نح��� ٍو ٍّ
جوهري مباش���ر في  29%من
مباش���ر ،بينما تعاملت وس���ائل اإلعالم معه على نحو
ّ
املرات فقط.

دعم او انتهاك حقوق اإلنسان
.1مضمون التقرير

اإلسرائيلي ،وكيفيّة
راجعت الفصول الس���ابقة احلقوق التي يتط ّرق إليها اإلعالم
ّ
تط ّرق هذا اإلعالم إلى حقوق اإلنسان .سنقوم في هذا الفصل بفحص التزام اإلعالم
���رائيلي جتاه حقوق اإلنس���ان .قمنا بعمليّة فص ٍل بني العنوان ومضمون التقرير
اإلس
ّ
ألغراض البحث.
تُظهر جتربة سابقة ميل اإلعالم إلى تلخيص التقرير في العنوان .يشير الباحثون
أن العنوان يحمل في طياته ثالث وظائف أساس���يّة :حتفيز القارئ
ف���ي حقل اإلع�ل�ام ّ
ولفت انتباهه للتقرير؛ مس���اعدته على انتقاء التقاري���ر املثيرة؛ نقل خالصة املعلومات
أن الناس مييلون إلى
للق���ارئ (نير .)1994 ،ميكن االس���تخالص من هذه التعريف���ات ّ
ق���راءة العناوي���ن وم���ن َث ّم اتّخاذ الق���رارات حول م���ا إذا كانوا يرغبون ف���ي قراءة أكثر
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 تعا ُمل وسائل اإلعالم مع حقوق عين ّية-"14" الرسم
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عم ًقا .لهذا السبب ارتأينا القيام بالفصل بني العنوان واملضمون.
بغي���ة فح���ص ما إذا كان العنوان يدعم حقوق اإلنس���ان أو ينتهكها ،متحور البحث
ف���ي ع���دد م���ن األس���ئلة التي فحصت ه���ذه املس���ألة على نحو مباش���ر وعل���ى نحو غير
مباش���ر ،وقاس���ت حج���م الدع���م أو االنته���اك .تط ّرقت األس���ئلة -في م���ا تط ّرقت -إلى
ش���تّى احلق���وق في العنوان ،وكذلك إلى الس���ؤال ح���ول ما إذا تط َّرق العن���وان إلى عدد
م���ن احلقوق .وتط ّرق���ت كذلك إلى وجود تص���ادم بني هذه احلقوق أو أ ّن���ه ثـ ّمة توازن
في ما بينها.

الرسم " :"15هل يدعم العنوان حقوق اإلنسان أم ينتهكها؟
80
70

N=262

68 .2

60

50

d³)« Ê«uMŽ

40
30

N=74

19 .3

20

N=36

9.4

10
0

N=12

3.1
«‚uIŠ rŽb¹ Ê«uMF
«u×½ vKŽ ÊU ½ù
dýU³

«‚uIŠ rŽb¹ Ê«uMF
«u×½ vKŽ ÊU ½ù
dýU³ dOž

«pN²M¹ Ê«uMF
vKŽ ÊU ½ù« ‚uIŠ
½×dýU³ u

«pN²M¹ Ê«uMF
vKŽ ÊU ½ù« ‚uIŠ
½×dýU³ dOž u

���رائيلي في أغل���ب املرات على نحو
تُظه���ر النتائ���ج تأييد العناوين في اإلعالم اإلس
ّ
مباش���ر حلقوق اإلنس���ان ( 262- 68.2%تقري��� ًرا) .في املقابل ،ظهر انتهاك مباش���ر
حلق���وق اإلنس���ان ف���ي العنوان ف���ي  19.3%من التقاري���ر فقط ( 74تقري ًرا) (الرس���م
أن اإلعالم مييل -في املعتاد -إلى تغطية
" .)"11ميكن تفسير األمر بحقيق ٍة ُمفا ُدها ّ
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اجتماعي ،كقتل النساء ،واالحتجاجات ،وحقوق األطفال،
األحداث التي تتميّز بتماثل
ّ
يوجه اإلعالم بش���كل عام ،ويدفعه نحو دعم حقوق موضوع
وما ش���ابه .هذا التماثل ّ
املرئي.
التقرير املكتوب أو
ّ

���رائيلي على
عل���ى الرغم م���ن ذلك ،حصلت بعض حاالت انتهك فيها اإلعالم اإلس
ّ
نح ٍو مباش���ر حقوقَ الش���خصيات املركزية في التقريرُ .يظه���ر فحص مع ّمق أجريناه
أن ه���ذه االنته���اكات حتصل -في املعت���اد -في املواضي���ع األمنيّة الت���ي تُعتبر خارج
اإلسرائيلي .لم تعبّر وسائل اإلعالم عن مراعاة حلقوق اإلنسان
���ي
ّ
اإلجماع السياس ّ
ف���ي غالبيّة احل���االت التي تن���اول فيه���ا التقرير قضايا أمني���ة وحقوق الفلس���طينيّني.
إن اإلعالم قام بتأييد أبطال فلس���طينيّني في بعض
عل���ى الرغ���م من ذلك ،ميكن القول ّ
احلاالت ،كما حصل عند اغتيال املمثّل جوليانو مير -خميس.
ميك���ن العثور عل���ى إثبات لال ّدعاء الس���ابق في الدرج���ة التي يدعم فيه���ا العنوان
ترتيبي 1-5
حقوقَ اإلنس���ان أو ينتهكها .وكما ش���رحنا س���اب ًقا ،اس���تُخ ِدم س���لّم قيم
ّ
لغ���رض فح���ص درجة دعم أو انتهاك حقوق اإلنس���ان ،ويش���ير فيه الرق���م " "5إلى
أعلى درجة من الدعم حلقوق اإلنسان ،بينما يشير الرقم " "1إلى انتهاكها.
ُيظه���ر اجل���دول " "2درجة دع���م أو انتهاك حقوق اإلنس���ان ف���ي التقرير .تُظهر
أن العن���وان في  161تقري ًرا (من أص���ل  262تقري ًرا) يدعم حقوق
البيان���ات البحثيّ���ة ّ
وأن الدعم لهذه احلقوق من ِقبَل وسائل اإلعالم مرتفع (القيمة ".)"5
اإلنسانّ ،
فإن
ف���ي املقابل ،وعندما "ال يدعم العنوان حقوق اإلنس���ان على نح ٍو مباش���ر"ّ ،
دعم اإلعالم حلقوق اإلنس���ان يتراجع للقيمة " ."3عندما يدور احلديث عن "عنوان
ينته���ك حقوق اإلنس���ان على نح ٍو مباش���ر" ،يتبينّ أن التقاري���ر الصحفيّة التي ينتهك
فيها العنوان حقوق اإلنسان ( 74تقري ًرا في املجموع العا ّم) ،يكون االنتهاك من قبل
اإلعالميني حا ًّدا للغاية .االستنتاج في هذه احلالة هو ،إ ًذا ،عدم توافر أي عنوان يدعم
على نح ٍو قليل حقوق اإلنسان أو ينتهكها على نحو قليل.
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اجلدول " -"2درجة دعم أو انتهاك حقوق اإلنسان في العنوان
درجة دعم /انتهاك العنوان حلقوق اإلنسان

دعم/
انتهاك
العنوان
حلقوق
اإلنسان

املجموع
الكلّ ّي

2.00

3.00

4.00

العنوان يدعم
حقوق اإلنسان
على نح ٍو مباشر

7

30

64

 .5يدعم
بدرجة كبيرة

161

العنوان يدعم على
نح ٍو غير مباشر
َ
حقوق اإلنسان

11

14

9

2

36

العنوان ينتهك
حقوق اإلنسان

2

10

26

36

74

العنوان ينتهك
على نح ٍو غير
َ
حقوق
مباشر
اإلنسان

1

5

2

4

12

21

59

101

203

384

املجموع الكلّ ّي

262

عم��� َل البح���ثُ على فحص إمكانيّة حصول تصادم أو ت���وازن بني عدد من احلقوق
بأن ثـ ّمة تو ّت ًرا بني حقوق
في نفس العنوان .يوفّر هذا الفحص مؤشّ ��� ًرا لوعي اإلعالم ّ
مختلف���ة .ميك���ن العثور على مثال حول هذا األمر في تغطي���ة احتجاجات األطبّاء حيث
يحصل تصاد ٌم ما بني حقوق األطبّاء وح ّق املريض في "احلصول على خدمة طبّـيّة".
تُظه���ر النتائج وجود توازن بني احلقوق في العنوان في أغلب احلاالت (في 354
تقري ًرا) .في أغلب املرات ،أش���ار العنوان -كما التقرير الصحفي -إلى ح ّق واحد فقط
(أو عدد من احلقوق التي يتماشى ك ّل منها مع اآلخر) .في املقابل ،لم تُع َرض في 344
تقري ًرا صحفيًّا حقوقٌ يتصادم ك ّل منها مع اآلخر ،واقتصر التصادم على  39تقري ًرا.

 .2مضمون التقرير الصحفي
���ي مع حتليل عن���وان التقرير أعاله .في
يتش���ابه حتلي���ل مضمون التقرير الصحف ّ
ه���ذه احلال���ة كذلك ،ج���رى اختيار س���لّم يد ِّرج درجة دع���م أو انتهاك حقوق اإلنس���ان.
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وج���رى فح���ص املضم���ون الس���تبيان م���ا إذا كان ث ّمـة تص���ادم أو توازن ب�ي�ن احلقوق
املختلفة في النص .ارتكز حتليل مضمون التقارير على حتليل خطاب أساس ّ���ي تناول
استخدام املصطلحات ،ال سيّما النعوت التي استخدمها كتبة املقاالت لتوصيف احلالة
الت���ي تط ّرق إليها التقرير الصحفي .باإلضافة إلى ذلك ،قمنا بفحص االقتباس���ات من
أش���خاص جرى التط ّرق إليهم في التقاري���ر ،وكان هناك دعم حلقوقهم أو انتهاك لها.
النص.
شمل التحليل نسبة االقتباس من ُم ْج َمل ّ
قبل الش���روع في مناقش���ة النتائج ،ينبغي التوضيح أن الس���بب في إضافة أسئلة
لفح���ص مضم���ون التقري���ر تتعل���ق بحقيق���ة أن املضم���ون أكث���ر ا ّتس���ا ًعا ومعلوماتيّ��� ًة
م���ن العن���وانُ .يتوقع من مضم���ون التقرير أن يس���توفي متطلبات املهني���ة واإلنصاف
اإلعالم�ْي�نْيَّ  ،أي أن يق���وم بتغطي���ة حيادي���ة تتن���اول مواقف الش���خصيات املركزية في
التقري���ر .ي���ؤدي هذا األم���ر ،في بعض األحي���ان ،إلى تصادم بني حقوق الش���خصيات
املختلف���ة .قمن���ا مبراجعة االقتباس���ات ونس���بة االقتباس في ك ّل تقري���ر صحفي ،بغية
الوقوف على التصادم بني احلقوق داخله .بعا ّمة ،ت ِّ
ُخصص وس���ائل اإلعالم مس���احة
أكبر للمواقف التي تعتقد بضرورة إبرازها ،وتقتبس املواقف التي تؤيدها.

الرسم " :"16تأييد أو انتهاك حقوق اإلنسان في مضمون التقرير
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ٍ
معلومات حول درجة ال ّدعم أو االنتهاك حلقوق اإلنس���ان في
ال يوفّر هذا القس���م
املضم���ون فحس���ب ،بل يفحص كذل���ك ُهو ّية الالعبني الذين مييل اإلع�ل�ام إلى دعمهم.
عل���ى ه���ذا النّح���و يفح���ص البح���ث م���ا إذا كان اإلعالم مييل إل���ى دعم املس���توطنني في
األراضي احملتلّة أو الفلسطينيّني؛ الرجال أو النساء ،وغيـرهم.
تُظه���ر نتائ���ج البحث دع���م مضمون التقاري���ر الصحفية ف���ي  70.1%منها (265
تقري��� ًرا) عل���ى نح��� ٍو مباش���ر حلقوق اإلنس���ان .في املقاب���ل ،تنتهك نس���بة  19.3%من
التقاري���ر ( 74تقري ًرا) هذه احلقوقَ  .هذه النتائج تش���به تلك التي متخّ ضت عن حتليل
العنوان.
يب�ّي�نّ اجل���دول " "3درج��� َة الدع���م أو االنته���اك حلق���وق اإلنس���ان ف���ي مضم���ون
التقاري���ر .درجة الدعم حلقوق اإلنس���ان مرتفعة ج ًّدا في فئ���ة "مضمون يدعم حقوق
اإلنس���ان على نحو مباش���ر" (القيمة " ،)"5وهو األمر الذي في اإلمكان معاينته في
 225تقري��� ًرا م���ن أصل  .269تتراج���ع درجة دعم اإلع�ل�ام في التقاري���ر التي "يدعم
مضمونه���ا حقوق اإلنس���ان على نح ٍو غير مباش���ر" إلى القيم���ة " ."3في "مضمون
ينته���ك حقوق اإلنس���ان على نح ٍو مباش���ر" ،يؤ ّيد اإلعالم هذا االنته���اك بدرجة كبيرة
(القيم���ة " .)"5عل���ى عك���س البيان���ات الني متخّ ضت ع���ن فحص مضم���ون التقارير،
يواص���ل اإلعالم دعم انتهاك حقوق اإلنس���ان بدرج ٍة كبي���رة (القيمة " )"5حتّى حني
"ينتهك املضمون حقوق اإلنس���ان على نح ٍو غير مباش���ر" .ينبع هذا الفرق من حقيقة
املعلوماتي واال ّتس���اع للمضامني،
أن املضم���ون يف���وق العن���وان في ما يتعل���ق بالبع���د
ّ
ّ
وعليه ميكن رصد بارومترات أخرى تمُ ِّكن من فهم موقف التقرير الصحفي.
ُيستشَ ���فّ من النتائج املس���تقاة م���ن التقارير الصحفيّة التي أدرج���ت في العيّنة أن
���رائيلي مييل إل���ى دعم قيم حقوق اإلنس���ان .يدعم اإلع�ل�ام كذلك بدرجة
اإلع�ل�ام اإلس
ّ
كبيرة االنش���غا َل بحقوق اإلنس���ان بحد ذاته .عند مراجعة العيّن���ة (وعلى غرار ما ظهر
عن���د مراجع���ة العن���وان)َ ،تب�ّي�نّ َ أن اإلع�ل�ام يق���ف إلى جانب الش���خص ال���ذي تض ّررت
حقوقه ،ويسمع صوته في جميع القضايا باستثناء األمور األمنية .هذه النتيجة تظهر
كذل���ك عند فحص الت���وازن أو التصادم ب�ي�ن احلقوق في التقاري���ر الصحفية التي وقع
عليه���ا االختيار .بحس���ب النتائ���ج ،ال يتوافر التوازن ف���ي  365تقري ًرا .م���ا يعنيه األمر
هو أن التقرير يتمحور في ح ّق واحد فقط ،أو في حقوق تتماشى مع بعضها البعض
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اجلدول " :"3درجة دعم /انتهاك العنوان حلقوق اإلنسان
درجة دعم/انتهاك املضمون حلقوق اإلنسان

مضمون
التقرير
وحقوق
اإلنسان

2.00

3.00

4.00

2

8

34

 .5يدعم
بدرجة كبيرة

225

غير
واضح

املجموع
الكلّ ّي

0

269

دعم حقوق
اإلنسان على
نح ٍو غير مباشر

6

13

6

3

2

30

انتهاك حلقوق
اإلنسان على
نح ٍو مباشر

2

5

13

54

0

74

0

2

1

7

0

10

10

28

54

289

2

383

دعم حقوق
اإلنسان على
نح ٍو مباشر

انتهاك حقوق
اإلنسان على
نح ٍو غير مباشر

املجموع الكلّ ّي

واضحا في
كان م���ن املفت���رض باملجموع الكل ّ ّي أن يصل إلى  ،384لك ّن تعامل اإلعالم مع حقوق اإلنس���ان لم يكن
ً
أي من القيم.
حالة واحدة ،وعليه فهي لم حتصل ّ

تَظ َهر نتائج متش���ابهة عند حتليل النتائج وفح���ص املجموعات التي مييل اإلعالم
إلى تأييدها أو انتهاك حقوقها .يبينّ الرس���م " "17الفرق بني املجموعات التي دعمها
اإلعالم في هذه العيّنة (اللون األبيض) مقابل املجموعات الني انتهك اإلعالم حقوقها
(اللون األسود).
من الرس���م يظه���ر على نحو ال لبس في���ه أن اإلعالم ينتهك حقوق "الفلس���طينيّني
ومؤي���دي الفلس���طينيّني" انتها ًكا ب���ارزًا .وعلى الرغ���م من تأييد اإلع�ل�ام حلقوق هذه
املجموعة في عدد من احلاالت ،يبقى الفرق بني الدعم واالنتهاك عظي ًما وجسي ًما.

جلي من العيّنة هو درجة دعم اإلعالم ملجموعات
أحد البيانات التي تَظهر على نح ٍو ٍّ
"االحتجاج���ات"َ ،و "املس���تهلِكني"َ ،و "املتض ّرري���ن م���ن إجراءات سياس���يّة" .هذه
املجموعات متماثلة تقريبًا ،وترتب���ط في طابعها بالتغ ُّيرات االقتصاد ّية واالجتماعيّة.
من اجلدير باإلش���ارة أنّه ضم���ن مجموعة "املتض ّررين من إجراءات سياس���يّة" ثـ ّمة
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أحداث غير اقتصاد ّية كطرد الفنّانني اإلسرائيليّني من تركيّا.

20

د ْعم اإلعالم حلقوق "املواطنني العرب" جاء مفاجئًا ،على الرغم من أن الفرق بني
الدعم واالنتهاك لم يكن بالغًا من الناحية الك ّمـيّة .توقيع نحو  50من احلاخامات على
عريضة ضد تأجير الش���قق واملنازل للطالب العرب في صفد شَ ّك َل خلفيّ ًة لهذا األمر،
حيث جتند اإلعالم في هذه احلالة لالحتجاج ضد العنصرية.
ف���ي موازاة دع���م "املواطنني العرب" ،أ ّيدت وس���ائل اإلعالم "املس���توطنني" في
العيّنة املنتقاة .في هذه احلالة كذلك لم يكن الفرق الك ّم ّي بني الدعم واالنتهاك كبي ًرا.
وكما ذكرنا عند حتليل املضمون والعنوان ،دعم اإلعالم في العيّنة املنتقاة حقوق
االجتماعي لهذه
نتاجا مباش��� ًرا للدع���م
النس���اء ،واملس���نّني ،واجلن���ود .جاء هذا الدع���م ً
ّ
الفئات.

فح���ص البحث درجة تأييد أو انتهاك حقوق اإلنس���ان بالنس���بة لفئ���ات اجتماعيّة
مختلف���ة .وقع االختيار على املجموعات بحس���ب عيّنة متهيد ّي���ة فحصت جمي َع الفئات
اإلعالمي .ش���مل اس���تبيان البحث ك ّل املجموعات
االجتماعيّ���ة التي تظهر في اخلطاب
ّ
���ات التي
الت���ي ظهرت ف���ي العيّن���ة التمهيدية ،ولم تَدخ���ل التحلي���ل النهائي إالّ املجموع ُ
ج���رى تناوله���ا من قب���ل اإلعالم .يتبينّ من فح���ص درجة بروز انته���اك أو دعم حقوق
ٍ
مختلف في
أن مجموعات مختلفة برزت بحصولها عل���ى تعام ٍل
املجموع���ات املختلف���ة ّ
اخلطاب اإلعالميُ .يظهر الرسم " "18أن اخلطاب اإلعالمي ُيبرز في غالبيّة احلاالت
د ْع َم حقوق اإلنسان لغالبيّة املجموعات أكثر من انشغاله في انتهاكها ،لكن هذا املعطى
صحيحا في جميع احلاالت.
ليس
ً

خاص
تُظ ِه���ر البيان���ات أن الفلس���طينيّني ومؤي���دي الفلس���طينيّني يحظون بب���روز
ّ
عندما يدور احلديث عن انتهاك حقوقهم .في املقابل -عندما نقوم بفحص بيانات دعم
أن اجلمهور الذي ش���ارك في االحتجاجات
حقوق الفئات االجتماعيّة املختلفة -يتبينّ ّ
االجتماعيّة يحصل على أكبر عدد من التقارير الصحفيّة املؤيدة .تُظهر البيانات بروزًا
خاصا ملجموعة املس���نّني التي حتصل على النس���بة األدنى من الدعم حلقوقها .حقوق
ًّ
 .20القناة العاشرة.22.5.2011 ،
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 دعم اإلعالم للحقوق بالنسبة للمجموعات-"18" الرسم
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اإلعالمي.
املستهلكني حتظى بتأييد بارز ،وثـ ّمة تشديد على هذه احلقوق في اخلطاب
ّ
���ي ال���ذي س���بق االحتجاج ِ
���ات
���ي واالجتماع ّ
تعك���س ه���ذه البيان���ات الواق���ع السياس ّ
االجتماعيّ َة ،والتي اندلعت -في ما اندلعت -ألسباب استهالكيّة.

تُظه���ر النتائج تأييد اإلع�ل�ام حلقوق مختلفة بدرجات متفاوت���ة تتعلّق باملجموعة
التي يتناولها التقرير .عندما يدور احلديث عن املس���توطنني ،على س���بيل املثال ،يظهر
مركزي .عندما يدور احلدي���ث عن املواطنني العرب،
"احل��� ّق في مكان الس���كن" كحق
ّ
يتبينّ أن "احل ّق في محاكمة عادلة" هو احل ّق الذي يحصل على نس���بة الدعم األعلى.
عندم���ا يدور احلدي���ث عن الفلس���طينيّني في األراض���ي احملتلّة فإن "احل��� ّق في تقرير
املصي���ر" مع التش���ديد على املس���احة اجلغرافية ه���و األكثر بروزًا .ف���ي املقابل ،عندما
يدور احلديث عن الفلس���طينيّني في القدس الش���رقية ،يكون احل ّق األبرز في اخلطاب
اإلعالمي
اإلعالمي هو "احل ّق في محاكمة عادلة" .هذه النتائج تُظ ِهر مراعاة اخلطاب
ّ
ّ
خاص على تلك احلقوق
للحالة التي تعيش���ها فئات اجتماعيّة مختلفة ،لذا ثـ ّمة تش���ديد
ّ
���جل حتفّظنا
الت���ي يته ّددها اخلطر بالنس���بة لتل���ك املجموعات .على الرغم من ذلكُ ،نس ّ
أن اإلعالم يدافع على نحو مباش���ر عن حقوق اإلنسان للمجموعات
ألن األمر ال يعني ّ
ّ
التي ذكرناها.
باإلضاف���ة إل���ى ذلك ،فح���ص البح���ث النتائ���ج املتعلّقة باقتب���اس أق���وال داعمي أو
منتهك���ي حق���وق اإلنس���ان .يتبينّ م���ن النتائ���ج إدراج اقتباس���ات ألش���خاص يؤ ّيدون
حقوق اإلنسان في  169تقري ًرا صحفيًّا .في املقابلُ ،عثر على اقتباسات ألشخاص ال
أن نس���بة أصوات مؤيدي
يؤ ّيدون حقوق اإلنس���ان في  98تقري ًرا .تُظهر نتائج العيّنة ّ
صصت ملجموعة
حقوق اإلنس���ان ،بالس���نتيمترات والدقائق ،أكبر من املساحة التي خُ ّ
صصت القتباس من
منتهكي حقوق اإلنس���ان .بحسب النتائج ،مع ّدل املساحة التي خُ ّ
صصت القتباس
يؤ ّيدون حقوق اإلنس���ان هي  ،36.57%بينما بلغت املساحة التي خُ ّ
منتهك���ي حقوق اإلنس���ان  .24.13%تش���ير ه���ذه الفجوة إلى خط���ابٍ ُمناص ٍر حلقوق
أن اإلعالم ال يرتئي اس���تخدام خطاب حقوق اإلنس���ان على
اإلنس���ان ،على الرغم من ّ
نح���و مباش���ر ،وال يض���م ف���ي صفحاته إح���االت لقوان�ي�ن أو معاه���دات دوليّ���ة في هذا
املضمار.
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الدولي ومعاهدات دول ّية
القانون
ّ
في موضوع حقوق اإلنسان
بغي���ة احلصول على تعاطف وتفه���م دوليَّينْ  ،وبغية تعزي���ز صورتها كمن تنتمي
لل��� ّدول الدميقراطي���ة الغربيّة ،عملت إس���رائيل على مال َءمة بع���ض معاييرها القانونيّة
���اني .ترتب���ط هذه املعايير
للمعايي���ر الدوليّة حلقوق اإلنس���ان ،وللقانون
الدولي اإلنس ّ
ّ
ً
ارتباط���ا مباش��� ًرا بقوان�ي�ن االحت�ل�ال ،وقوانني احلرب ،ومس���اواة النس���اء ،واحلقوق
الدس���تور ّية لألقلّـيّة العربيّة ،والدين والدولة ،وحظر االتجّ ار ببني البشر ،وغير ذلك.
صادقت إسرائيل على م ّر السنني على معاهدات حقوق اإلنسان املركزية ،لك ّن غالبيّة
التعليمات في هذه املعاهدات بقيت غيـر معروفة ،وال يجري تطبيق ٍ
بعض منها من ِقبَل
السلطات اإلدار ّية واحلكومة اإلسرائيليّة.
���رائيلي بهذه املعاهدات .فحص -في
���ص هذا البحثُ مدى التزام اإلعالم اإلس
فح َ
َ
ّ
م���ا فحص -ما إذا كان اإلعالم يعي وج���ود معاهدات حول املوضوع .تُظهر نتائج في
العيّن���ة (الت���ي ض ّم���ت  384تقري ًرا) تط��� ُّرق اإلعالم ف���ي  8حاالت فقط إل���ى املعاهدات
الدوليّة.
أن موضوع املعاه���دات الدولية ُط ِرح على
يكش���ف الفحص األكثر عم ًقا للبيان���ات ّ
بس���اط البح���ث خالل تغطي���ة اإلعالم حل َد َث�ي�ن :األول ه���و تغطية تقرير غولدش���تاين،
الدولي كي يتدخّ ل من أجل إطالق س���راح
توجه عائلة ش���اليط للمجتم���ع
والثان���ي هو ُّ
ّ
اجلندي األسير في قطاع غزّة.
ّ

وكم���ا تُظه���ر بيان���ات التقرير ،عبّرت وس���ائل اإلعالم ع���ن مراع���اة معيّنة حلقوق
اإلنسان ،لكن هذه املراعاة اقتصرت على املواضيع التي حتمل طاب ًعا اجتماعيًّا ،وتُع ِزّز
���رائيلي،
م���ن رواج اإلعالم ،وتش���ير إل���ى التزامه بالنـّزع���ة الوطنية جتاه املجتمع اإلس
ّ
وتتماش���ى م���ع املعايي���ر املقبول���ة اجتماعيًّا .م���ن امله ّم هنا أن يش���ار إل���ى تراجع بروز

89

أم ـ ــل ج ّمال | خلود مصاحلة
مراعاة حقوق اإلنسان عندما يدور احلديث عن املواضيع السياسيّة واألمنيّة.

���رائيلي ال يش��� ّكل االتف���اق الدول���ي بعا ّمة ج���ز ًءا من
بحس���ب منه���ج القض���اء اإلس
ّ
القانون احملل ّ ّي ما لم يقم الكنيست بإدخال تعديالت تشريعيّة تحُ ّول تعليـمات االتّفاق
وإن غي َر مباش���ر-���رائيلي 21.قد يكون هذا التقليد س���ببًا
إل���ى ج���ز ٍء من القانون اإلس
ْ
ّ
لع���دم التزام اإلعالم بخطاب احلقوق الذي َيظهر ف���ي املعاهدات الدوليّة التي صادقت
عليها إسرائيل؛ ومن هنا التزامها بها.

"فوري".
الدولي ،وتُعتبر جز ًءا من القانون احملل ّ ّي على نحو
 .21ال تسري هذه القاعدة على االتّفاقات التي تعكس القانون
ّ
ّ
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حتليل املضمون
التبص���رات م���ن البح���ث ح���ول "خطاب حق���وق اإلنس���ان في
ف���ي إط���ار توس���يع
ّ
الصحاف���ة اإلس���رائيليّة" ،نس���تعرض ف���ي ما يل���ي بعض النم���اذج لتقاري���ر صحافيّة
متعلقة بحقوق اإلنس���ان ُنش���رت خالل فترة البحث .تهدف هذه النماذج إلى املساعدة
في احلصول على فهم أفضل ملا ُذكر ،وإلى تعزيز اال ّدعاءات التي ُطرحت أعاله.

إعالم داعم حلقوق اإلنسان :احتجاجات املسكن

���رائيلي الحتجاج���ات صيف ع���ام  2011عل���ى نح ٍو
تعك���س تغطي���ة اإلع�ل�ام اإلس
ّ
���رائيلي حلقوق
النتائج التي أش���رنا إليها أعاله ،كما تعكس تأييد اإلعالم اإلس
موثوق
َ
ّ
اإلنس���ان ،وال س���يّما ح��� ّق "العدال���ة االجتماعيّ���ة ،وح��� ّق "التظاه���ر" ،وح��� ّق "احلياة
احملتجني.
الكرمية" ،التي كانت جز ًءا من مطالب
ّ

كم���ا يتّضح من البحث ،اإلعالم أ ّيد االحتجاجات ود َع َمها ،وهو ما يظهر من حيث
احملتجني ،إذ تواصلت
التغطية الواسعة وكذلك من حيث استعراض أصوات ومواقف
ّ
أي تط ّور
تغطي���ة االحتجاجات على مدار ك ّل أ ّيام األس���بوع تقريبًا ،حتّى حني لم يطرأ ّ
في موضوع االحتجاج.
فف���ي العش���رين من حزي���ران ع���ام  ،2011اخت���ارت صحيفة "هآرت���س" تغطية
"احتجاجات املسكن" على صفحة كاملة (امللحق  .)3وقد نُشر التقرير على الصفحة
الثالث���ة التي تُعتبر موض ًعا مه ًّما ف���ي الصحيفة .رغم عدم وجود لون خاص للصفحة
يس���اعد على إبراز املوضوع على نح ٍو واضح ،اختارت الصحيفة عرض ثالث صور:
الصورة األولى لش���خص من اليهود "احلاريديني" أمام خيام االحتجاج في القدس؛
الص���ورة الثاني���ة لعريس وع���روس أمام خيام االحتج���اج في جادة روتش���يلد في تل
أبي���ب؛ الصورة الثالثة لش���بّان من خيام االحتجاج في س���احة "تس���اهل" في كريات
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شمونا (امللحق .)3
وبخاصة
أن اختيار الص���ور الثالث لم يك���ن من قبيل املصادف���ة،
لي���س ث ّمة ش��� ّك ّ
ّ
���رائيلي إل���ى ع��� ّدة قطاع���ات وطبقات
إذا أخذن���ا بع�ي�ن االعتب���ار انقس���ام املجتم���ع اإلس
ّ
َ
مركز-ضواحٍ ؛ عرب-يهود؛ وغير ذلك) .لقد ك ّرس���ت الصحيفة
(علمانيّني-متد ّينني؛
صفح���ة كامل���ة لتغطي���ة االحتجاج���ات وص��� ّورت طاب���ع ه���ذه االحتجاجات بواس���طة
إن هذه االحتجاجات للجميع :فاحلاريدي�ي�ن يناضلون جنبًا إلى جنب
الص���ور ،لتقول ّ
يوحد الدولة كلّها.
مع ال َعلمانيّني ،ومناطق األطراف تناضل مع املركز ،وهذا النضال ّ
جت���در اإلش���ارة إلى أنّه في أس���فل الصفح���ة ،وبلون مختلف ،ج���رى إبراز نضال
أن التقرير هنا ه���و تقرير قصير
الع���رب معدومي املس���كن في إط���ار
خاص .صحي���ح ّ
ّ
أن العرب لم يكونوا
نس���بيًّا (يتك ّون من  128كلمة فقط) ،لكن إذا أخذنا بعني االعتبار ّ
فإن مج ّرد التعاطي مع املوضوع هو
ش���ركاء كاملني 22في النضال من أجل املس���كنّ ،
أمر مه ّم.
عنوانالتقريرالذيجرىاختيارهيتناولالسؤال"منسوفينضم"،وكانالعنوان
العا ّم "كريات شمونة وكفار سابا تنض ّمان إلى احتجاجات املسكن ،وفي القدس أُقيمت
الرئيسي ،فلم يتناول إالّ خيب َة أمل املتظاهرين" :خيبة أمل
خيام جديدة" .أ ّما العنوان
ّ
اإلعالمي ال في احللول".
املتظاهرين من احلكومة :فأعضاؤها مشغولون في التلفيق
ّ
أن التعامل مع املتظاهري���ن كان إيجابيًّ���ا ومؤ ّيدا حلقوقهم
فعل���ى م���دار التقرير ،ن���رى ّ
بصورة مباش���رة .ورغم عدم وجود تعابير مباش���رة تشهد على هذا التأييد ،اختارت
الصحيف���ة إبراز كلمة "تأييد" .وجاء في بداية التقرير" :لن تُكس���ر روح املتظاهرين
" ،ث ّم جاء في منتصفها" :رئيس بلد ّية كريات شمونا نسيم ملكه جاء لتأييد النضال
وح ِظ َي بالتصفيق".
َ
عالوة على ذلك ،فقد اعتمد التقرير على اقتباس���ات عديدة ملؤ ّيدي النضال ،كادت
حتت��� ّل التقري���ر كلّه .كذلك لم يأت���ي املؤ ّيدون الذي���ن اقتُبس بعض كالمه���م من منطقة
واحدة ،بل من مناطق مختلفة :القدس؛ كفار سابا؛ كريات شمونا؛ وغيرها.
 .22انظروا( http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/266/583.html :الدخول األخير للموقع في تاريخ
.)9.1.2011
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كم���ا تض ّم���ن التقرير حول احتجاجات املس���كن إط���ا ًرا منفصالً تن���اول "الزعزعة
أن التغطية تناولت مواق���ف وزراء احلكومة،
في أوس���اط وزراء احلكومة" .صحي���ح ّ
أن الصحيف���ة ال تتّفق مع هذه املواق���ف .فالعنوان الذي
لك���ن العن���وان واملضم���ون بيّنا ّ
اختير لهذا اجلزء كان "مسؤول رفيع من الليكود :سوف تُنسى احتجاجات املرضى
كما ن ُِس���يت احتجاجات مرضى الس���رطان" ،حيث يش���هد هذا االختي���ار على محاولة
الصحيفة نزع الشرعيّة عن هذا التصريح.
أن أعضاء الكنيس���ت
���اص جاء ما يل���ي" :حاليًّا يبدو ّ
وف���ي نهاي���ة هذا التقرير اخل ّ
يحاولون في األساس التسلّق على االحتجاجات الشعبيّة ابتغا َء احلصول على عنوان
في وس���ائل اإلعالم .وهكذا ،على س���بيل املثال ،قامت عضو الكنيست رونيت تيروش
(من حزب "كدميا") بدعوة من ّظمي االحتجاجات للمشاركة في ورشة في الكنيست
اخلاص ألون ج���ال ،كي يق ّدم لهم النصائح حول كيفيّة اس���تغالل املوارد
م���ع املد ّرس
ّ
إن مصطلحات على غرار "التس���لق" َو "االحتجاجات الش���عبيّة" ليست
املتوافرة"ّ .
اعتباطيّة ،وهي تصف متا ًما موقف الكاتب يهونتان ،ال موقف الصحيفة التي نشرت
التقرير أال وهي صحيفة هآريتس".

إعالم داعم حلقوق اإلنسان :احتجاجات الغذاء

ث ّم���ة من���وذج آخ���ر لنضال آخ���ر ف���ي صحيفة أخ���رى هو نض���ال "مقاطع���ة جبنة
الكوتي���ج" الذي جرت تغطيته في صحيفة "يديعوت أحرونوت" في الـ  30من متّوز
عام .2011

حظيت "احتجاجات الكوتيج"( ،ملحق  )4على غرار احتجاجات املسكن ،بتغطية
أن
إعالميّة واس���عة ومؤ ِّيدة في اإلعالم اإلس
���رائيلي .نالحظ في النموذج الذي أمامنا ّ
ّ
النص-
الصحيفة لم تؤ ّيد االحتجاجات بشكل كبير فحسب ،بل ذكرت كذلك في منت ّ
ف���ي ما ذك���رت -أ ّن���ه "حظي نض���ال ألروف بتأيي���د عظي���م :عش���رات اآلالف انض ّموا
إل���ى املجموعة على الفيس���بوك ،وقامت وس���ائل اإلعالم بتغطي���ة االحتجاجات تغطية
واس���عة" .ويتّض���ح أ ّن���ه ،إضافة إلى دعم الصحيف���ة لهذه االحتجاج���ات ،ث ّمة اعتراف
أن الصحافة  -على وجه العموم -تقف إلى جانب هذه االحتجاجات.
كذلك ّ
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ج���رت تغطية "احتجاج���ات الكوتيج" ف���ي صحيفة "يديع���وت أحرونوت" على
الصفحة الثانية ،وعلى صفحة مل ّونة كاملة تتض ّمن صورة ،وهو ما أبرز التقرير على
نح��� ٍو ملحوظ .وكان العنوان العا ّم للصحيفة" :انتصرنا :بعد أس���بوعني على مقاطعة
الكوتيج كانت االستجابة ملطالبنا" .يشهد استعمال كلمة "انتصرنا" ،دون إحاطتها
أن صحيف���ة "يديع���وت أحرون���وت" ال تكتفي بتغطي���ة احلدث ،بل
مبزدوج�ي�ن ،عل���ى ّ
اإلسرائيلي.
تتّخذ موق ًفا من النقاش ،فاالنتصار هو للصحيفة متا ًما كما هو للمجتمع
ّ
الرئيسي "الكوتيج يعود إلى البيت" هو كذلك إلى االستنتاج نفسه،
ويقودنا العنوان
ّ
اإلسرائيلي.
حيث املقصود هو البيت
ّ

تض ّم���ن التقري���ر تعابير عدي���دة داعمة للنضال ،نح���و :انتصرنا؛ ارتف���اع حاد في
نص التقرير جاء كلّه تقريبًا على
األسعار وخضوع الشركات املنتجة .زد على ذلك ّ
أن ّ
نحو اقتباس���ات من مقابلة مع املبادر إلى االحتجاجات إيتس���يل ألروف ،الذي ش���ارك
جمه���ور الق��� ّراء فرحت���ه ونيّت���ه في مواصل���ة النضال حتّ���ى تخفيض أس���عار منتجات
احلليب بشكل ملحوظ.
لقد كان تأييد الصحيفة حلقوق املستهلكني ،ح ّق "العدالة االجتماعيّة" َو "احل ّق
خصص���ت الصحيفة مس���احة منفصلة
ف���ي الغ���ذاء" ،تأيي ًدا مباش��� ًرا
ً
وواضح���ا .كما ّ
لفحص تخفيض األسعار.
أ ّما األمر الش���ا ّذ في هذه التغطية ،فهو اختفاء أصوات املنتجني .ورغم احتمال أن
يفضل املنتجون عدم التعقيب في الصحف ،ال زال غيابهم أم ًرا غريبًا.
ّ

إعالم داعم حلقوق اإلنسان :األمن

كم���ا أش���رنا في قس���م النتائج ،فق���د عمل اإلعالم ،ف���ي بعض احل���االت ،على تأييد
أن غالبيّة النتائج
حقوق اإلنسان في مواضيع تتعلّق بـ ِ"األمن" (وذلك على الرغم من ّ
تش���ير إل���ى انتهاك حقوق اإلنس���ان من قبل اإلع�ل�ام في مجال األمن) .يش��� ّكل إغتيال
���رائيلي له.
منوذجا ش���هي ًرا بخصوص دعم اإلعالم اإلس
املمثّل جوليانو مير-خميس
ً
ّ
وقعت هذه احلادثة في الفترة التي يغ ّطيها هذا البحث (امللحق .)5
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ُقتل مير خميس في جنني في مناطق الس���لطة الفلس���طينيّة في الرابع من نيس���ان
ع���ام  ،2011إذ ق���ام ملثّم بإطالق خمس رصاصات عليه وهو جالس في س���يّارته في
احلي الذي يس���كن فيه .وكانت اجلنازة في الس���ادس من نيسان ،حيث ُس ِّجي جثمانه
ّ
في مس���رح امليدان في حيفا ،ومن َث ّم انطلق موكب تش���ييع اجلنازة سي ًرا على األقدام
حي الهادار في حيفا .من هناك ُن ِقل اجلثمان إلى حاجز قرب جنني ،ومن
في ش���وارع ّ
هنالك إلى كيبوتس رموت منشيه حيث أ ُ ْج ِريت مراسيم الدفن.
اإلسرائيلي على تغطية حادثة القتل على نح ٍو واسع ج ًّدا ،واستم ّرت
عمل اإلعالم
ّ
التغطي���ة لع��� ّدة أ ّيام متواصلة .ففي اخلامس من نيس���ان ،تناولت صحيفة "إس���رائيل
الي���وم" احلدث عل���ى صفحتني كاملت�ي�ن ،من الصفح���ة الثانية حتّى الصفح���ة الثالثة.
وكان عن���وان التقري���ر (ال���ذي ج���اء ملونا وم���ع العديد من ص���ور طفول���ة مير خميس
ونش���اطه املس���رحي) "النهاية امل ُ ّرة" .وإلى جانب هذا العن���وانُ ،كتب ما يلي" :املمثّل
���ي جوليان���و مير خميس كان يحلم في اس���تبدال اإلره���اب بالف ّن .أقام
اليه ّ
���ودي العرب ّ
مسرح احل ّر ّية في مخيّم الالجئني في جنني وحاول حتويل املخ ّربني االنتحار ّيني إلى
َ
ممثّلني".
وإن
لقد أ ّيدت صحيفة "إسرائيل اليوم" ح ّق مير خميس في "احلياة واألمان"ْ ،
أن روح التقرير تعكس ذلك فعالً .فمضمون
لم ُيذكر ذلك بصورة جليّة ومباشرة ،إالّ ّ
إنساني ،وجرى التأكيد على تفاني مير
التقرير تَعا َم َل مع احلدث كحدث مر ّوع وغير
ّ
خميس في تعزيز السالم بني الشعوب.
���ي ال���ذي تض ّم���ن ،في م���ا تض ّم���ن ،تصريحات
إضاف���ة إل���ى ه���ذا التقري���ر الرئيس ّ
الصحفي دان
باالس���تنكار م���ن قب���ل قي���ادات فلس���طينيّة ،كان ث ّم���ة تقرير آخ���ر بقل���م
ّ
مرجليت .فيه قام مرجليت بوصف حياة وموت مير خميس بانفعال ،وكتب عنه "هذا
الذي عاش على اجلس���ر ...اجلس���ر ال���ذي لم يج ِر بناؤه بني اليه���ود والعرب" .إضافة
خصص���ت الصحيفة عم���و ًدا ألصدقاء مير خمي���س عنوانه "حاول
إل���ى ه���ذا التقريرّ ،
تشييد جسر بني الشعوب".
تقودن���ا معظم التعابير التي اس���تُخدمت في ه���ذه التغطية إلى نتيجة واحدة :رجل
السالم الذي لم يعد بيننا.
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جنائي
إعالم داعم حلقوق اإلنسان:
ّ

اجلنائي الذي
م���ن النماذج في ما يتعلّق بدع���م اإلعالم حلقوق املواطن ،في املجال
ّ
باإلم���كان اإلش���ارة إلي���ه ،م���ا كش���فته صحيف���ة "معاريف" في ال���ـ  14من متّ���وز عام
 ،2011في القضيّة املس ّماة "إجراء الفلفل" لشرطة تل أبيب (امللحق .)6
ما يمُ يّز هذا التقرير هو اعتماده على شكوى من تنظيم أمنيستي حلقوق اإلنسان.
فقد اعتمدت الصحيفة على ش���كوى الناش���طة من أجل حقوق اإلنس���ان في أمنيستي،
س���ارة روبينس���ون ،التي شهدت اس���تعمال ش���رطة تل أبيب لغاز الفلفل خالل اعتقال
���ي وينتهك حقوق
الجئ�ي�ن م���ن أرتيريا والس���ودان ،قال���ت ّ
إن ه���ذا اإلجراء غي���ر قانون ّ
املعتقلني املؤكدة حلظر "التعذيب" .على مدار التقرير الذي ُنش���ر على نصف صفحة
���تثنائي
تتض ّم���ن ص���ورة ،حاولت الصحيف���ة التعامل مع هذا احلدث على أنّه حدث اس
ّ
أن عنوان التقرير ل���م ُيظهر تأيي ًدا
يتناق���ض م���ع معايير االعتق���االت املقبولة .صحي���ح ّ
الفرعي أن تشرح،
مباش��� ًرا حلقوق اإلنسان ،كما حاولت الصحيفة من خالل العنوان
ّ
وكأن ه���ذا اإلجراء يش���به "منع بيع الكحول بعد الس���اعة احلادية عش���رة ليالً" ،لكن
ّ
النص جند التقرير يؤ ّيد حقوق الالجئني؛ إذ تش���هد التعابير املس���تخدمة في
ف���ي م�ت�ن ّ
التقرير على هذا التأييد .فعلى سبيل املثالُ ،وصفت جتربة الغاز بـ ِ "التجربة املشكوك
ِ
تكتف الصحيفة بش���هادة روبينس���ون ،ب���ل قامت بإجراء
فيه���ا" .إضافة إلى ذلك ،لم
مقابلة مع أحد الالجئني الذي وصف صعوبة هذه التجربة.
أن احلديث هو عن الجئني ،لم تتعامل الصحيفة مع احلقوق
مع ذلك ،وبالرغم من ّ
بصورة مباش���رة ،ول���م تتط ّرق إلى معاهدات دوليّة تضمن حق���وق الالجئني .زد على
صحفي ،اختارت الصحيفة نش���ر التقرير
ذل���ك أنّه بالرغم من احلديث عن "كش���ف"
ّ
مما يش���ير إلى انع���دام االهتمام
ف���ي الصفح���ات الداخليّ���ة ال في الصفح���ات األول���ىّ ،
اإلعالمي في املواضيع املتعلّقة بحقوق أشخاص غير إسرائيليّني.
ّ

اإلعالم ينتهك حقوق اإلنسان :األمن
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الفلس���طينيّة في حملة دبلوماسيّة فلس���طينيّة لالعتراف بالدولة الفلسطينيّة في األمم
املتّح���دةُ ،عرف���ت بحملة "فلس���طني :العضو رق���م َ "194و "فلس���طني  ."194هدفت
احلملة إلى االعتراف بالس���لطة الفلس���طينيّة كدولة (العضو ذي الرقم  194في األمم
املتّح���دة) م���ن خالل جلس���ة الهيئة العا ّم���ة ذات الرقم  66لألمم املتّحدة ف���ي أيلول عام
���ي في إقامة
 .2011بذل���ك طالبت الس���لطة الفلس���طينيّة احلص���ول على اعتراف قانون ّ
الدولة الفلسطينيّة في حدود العام  1967دون موافقة إسرائيل.
ش���غلت هذه احلملة القيادات اإلس���رائيليّة ،واعتبرتها خط���وة أحاد ّية اجلانب من
قبل السلطة الفلسطينيّة ،وستؤ ّدي في نهاية املطاف إلى مواجهات عنيفة بني السلطة
وإس���رائيل .وتوقّ���ع مس���ؤولون كب���ار في اجلي���ش والش���رطة اإلس���رائيليّة أن يؤ ّدي
االعتراف إلى أعمال عنف من ِقبل فلس���طينيّني وإلى أعمال احتجاج ال ميكن السيطرة
عليه���ا ،وعلي���ه قام اجليش والش���رطة باالس���تعداد ملواجه���ة األحداث التي ل���م تقع في
نهاية األمر.
ف���ي الـ  28م���ن متّوز عام  ،2011قام���ت صحيفة "يديع���وت أحرونوت" بتغطية
اإلسرائيلي ملواجهة "اعتراف أيلول" ،من خالل االنتهاك املباشر
استعدادات اجليش
ّ
حلق الفلس���طينيّني ف���ي "التظاهر" ،وح ّق "تقرير املصير" مع التأكيد على املس���احة
اجلغرافيّة (امللحق  .)7وكان العنوان العا ّم للتقرير" :إس���رائيل تس���تع ّد ألعمال شغب
ّ
���ي
جماهير ّية في املناطق الفلس���طينيّة وداخل
اخلط األخضر" .وكان العنوان الرئيس ّ
أن اس���تعمال كلمة "أعمال ش���غب" في العن���وان بدل كلمة
"س�ل�اح أيل���ول" .ال ش��� ّك ّ
���لبي ،بل
"احتجاج���ات" أو "مظاه���رات" ي���د ّل عل���ى ّ
أن احل���دث املرت َق���ب هو حدث س ّ
أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" تَعتبر احلدث "عمل
خطير كذلك .باإلمكان اال ّدعاء ّ
شغب" ال مظاهرة.
اإلسرائيلي
نص التقرير ،الذي تض ّمن صورة ملظاهرة متخيّلة نشرها اجليش
أ ّما ّ
ّ
اإلسرائيلي" ،فقد تعامل
حتت عنوان "نش���طاء حماس يهاجمون حتصينات اجليش
ّ
مع تغطية احلدث من خالل استعمال التعابير :سيناريو الرعب؛ أعمال شغب؛ أسلحة
���ص التقرير إلى
فتّاك���ة ب���دل الذخيرة احليّة؛ س���باق التس���لّح؛ وغيرها .كذل���ك تط َّرقَ ن ّ
���رائيلي واجلي���ش دون التط ّرق إطال ًقا إلى س���يناريوهات أخرى،
موق���ف اجليش اإلس
ّ
ّ
أو إلى تصريحات القيادات الفلس���طينيّة التي أكدت أكثر من م ّرة أنّها ال تريد تش���جيع
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العن���ف م���ع اقتراب اس���تحقاق أيل���ول .صحيح أنّه ج���رى التط ّرق إلى ه���ذا اجلانب في
الصفحة الثامنة ،لكن اس���تعمال تعابير تد ّل على االنتهاك املباش���ر حل ّق الفلس���طينيّني
اإلسرائيلي.
خاص ومؤ ّثر على القارئ
في التظاهر واالعتراف كان بارزًا على وجه
ّ
ّ

اإلعالم ينتهك حقوق اإلنسان :أعضاء الكنيست العرب

ث ّم���ذة منوذج آخر على انتهاك حقوق اإلنس���ان من قبل اإلع�ل�ام ،جنده في تغطية
صحيف���ة "معاري���ف" ف���ي الـ  14من متّ���وز عام  2011لمِ َ���ا أس���مته الصحيفة "زعبي
ومس���ؤولة النظام" (امللحق  .)8قامت الصحيفة بتغطية احلدث على الصفحة الرابعة
في تقرير من  77كلمة وثالث صور من جلس���ة الكنيس���ت .اكتفت الصحيفة بوصف
أن عضوة الكنيس���ت حنني زعبي (م���ن "التج ّمع") قامت (حس���ب رأي
احل���دث عل���ى ّ
الصحيف���ة) مبقاطع���ة خطاب رئيس احلكوم���ة بنيامني نتنياهو أمام الكنيس���ت ،وحني
حاولت مسؤولة النظام إخراجها من القاعة ،قامت زعبي بدفعها .لكن الصحيفة حذفت
"صعدت
تهجم على زعبي وقال خالل خطابه أمام الكنيست:
من التقرير ّ
ْ
أن نتنياهو ّ
إل���ى هنا عضو ُة كنيس���ت ش���اركت ف���ي القافلة االس���تفزاز ّية بهدف اخت���راق احلصار
���ي ال���ذي تفرض���ه الدول���ة ...أنت محظوظ���ة ألنّك عضوة كنيس���ت في
البح ّ
���ري واألمن ّ
سوري -على سبيل املثال" ،وهو ما أثار حفيظة النائبة
إسرائيل ،ولست نائبة برملان
ّ
زعب���ي .من خالل طريق���ة التقرير هذه ،انتهك���ت الصحيفة ح ّق زعبي ف���ي "الكرامة/
السياسي ،على
الشرف /الصيت" .ومن الناحية املهنيّة ،وبصرف النظر عن املوقف
ّ
أن الصحيفة
التغطي���ة الصحافيّة التعامل م���ع املوضوع بإنصاف وصدقيّ���ة .صحيح ّ
لم تس���تعمل تعابير تَنتهك حقوقَ زعبي انتها ًكا مباش��� ًرا ،لك���ن مج ّرد جتاهل احلقائق
أن التغطية اإلعالميّة ألعضاء الكنيس���ت العرب مصابة بنمط مييل إلى اإلقصاء
يثبت ّ
والتغريب ،وسحب الشرعيّة ،والتجرمي (مصاحلة وج ّمال.)2011 ،
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تلخيص وتوصيات
يعتمد هذا البحث على رصد وس���ائل اإلعالم اإلسرائيليّة املركز ّية :القناة األولى؛
القن���اة الثاني���ة؛ القن���اة العاش���رة؛ "يديعوت أحرون���وت"؛ "معاري���ف"؛ "هآرتس"؛
نوعي،
"يسرائيل َهيوم" ،على مدار أربعة أشهر .تناول البحث ،بشكل ك ّم ّي وبشكل
ّ
اإلسرائيلي مع حقوق اإلنسان.
عالق َة اإلعالم
ّ

ش���هدت فترة البحث أحدا ًث���ا متتالية تب ّرر هذا الفحص ،مثل احتجاجات الش���ارع
وتوج���ه الس���لطة الفلس���طينيّة إل���ى هيئ���ة األمم املتّح���دة للحص���ول عل���ى
���رائيلي
اإلس
ُّ
ّ
االعتراف.
ج���رى رص���د  31عد ًدا م���ن الصحف املطبوعةَ ،و  19نش���رة تلفزيونيّ���ة على نح ٍو
املج َمل ،وجدنا
���وائي ،وهو ما ضمن تسلس���ل تغطية األحداث .وف���ي ْ
منهجي غير عش ّ
ّ
خالل فترة البحث  384تقري ًرا تتعلّق بحقوق اإلنسان.
أن معظم التغطية اإلعالميّ���ة في التقارير
 .1عل���ى مس���توى عامل البروز ،وجدن���ا ّ
التي تناولت حقوق اإلنسان كانت على الصفحات األولى ،وعلى مساحة أكبر من ربع
الصفح���ة ،مع صورة ،وفي النصف األعلى من الصفحة ،وهي من األخبار األولى في
النشرات اإلخبار ّية املتلفزة.
اإلسرائيلي مييل إلى تأييد حقوق اإلنسان
أن اإلعالم
 .2تش���ير نتائج البحث إلى ّ
ّ
اإلسرائيلي ،والتي تتماشى مع اإلجماع
اليهودي
عندما يتعلّق األمر بحقوق اجلمهور
ّ
ّ
اإلسرائيلي
فإن اإلعالم
اإلسرائيليَ .وف ًقا لنتائج البحث خالل الفترة الزمنيّة املعنيّةّ ،
ّ
ّ
���رائيلي فحس���ب ،بل
س
اإل
���ارع
ش
ال
احتجاجات
لتغطية
عديدة
���ات
ح
صف
ص
يخص
ل���م
ّ
ّ
اعتبر نفسه في بعض األحيان جز ًءا من هذه االحتجاجات.
���رائيلي إلى تأييد حق���وق املجموعات
َ .3وف ًق���ا لنتائ���ج البحث ،ميي���ل اإلعالم اإلس
ّ
أن تعا ُمل اإلعالم
املس���تض َعفة :النس���اء؛ املع ّوقني؛ املس���نّني؛ األطفال؛ وغيرهم .ورغم ّ
منطي ،إال أنّه ال يتخلّى عن حقوقها.
اإلسرائيلي مع هذه املجموعات هو تعامل
ّ
ّ
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���رائيلي م���ع حق���وق اإلنس���ان كمنظومة قيميّ���ة كونيّة
 .4ال يتعام���ل اإلع�ل�ام اإلس
ّ
ش���املة ،بل ينحص���ر تعامله في حق���وق الفئات املجتمعيّ���ة املختلفة بأش���كال مختلفة،
وبناء على ُهو ّية املجموعة ،على نحو مباشر أو غير مباشر.
���رائيلي يتجاه���ل وينته���ك حق���وق
أن اإلع�ل�ام اإلس
 .5تش���ير نتائ���ج البح���ث إل���ى ّ
ّ
الفلس���طينيّني ف���ي املناط���ق احملتلّ���ة؛ إذ ال تُعتبر هذه احلق���وق كقيمة في ح��� ّد ذاتها من
اجلدي���ر إخضاعه���ا العتبارات قيميّة كونيّ���ة .وفي عمليّة املوازنة بني حقوق اإلنس���ان
األمني هو الب���ارز في هذا اإلعالم ،ال االنش���غال في انتهاك
واملس���ائل األمنيّ���ة ،اإلطار
ّ
حقوق الفلسطينيّني.
 .6تش���ير نتائ���ج البحث إلى مفاج���أة في ما يتعلّ���ق بحقوق املواطن�ي�ن العرب .لقد
عانت األقلّـيّة العربيّة بعا ّمة من تغطية إعالميّة شحيحة وسلبيّة ،قليلة البروز ،منطيّة
وس���لبيّة ف���ي معظمه���ا .وفي ه���ذا البح���ث ،ورغم ع���دم تن���اول البحث لنس���بة التغطية
أن اإلعالم يؤ ّيد في حاالت عديدة حقوق
اإلعالميّة للعرب بشكل منفرد ،فمن احملتمل ّ
خاص ف���ي الفترة التي ص���درت فيها
املواطن�ي�ن الع���رب .ويبرز ه���ذا النمط عل���ى نح ٍو
ّ
فتاوى رجال الدين اليهود بعدم تأجير املنازل للعرب.
���اع تغطي���ة اإلعالم
 .7إح���دى النتائ���ج امله ّم���ة الت���ي ظه���رت ف���ي ه���ذا البحث ارتف ُ
اإلسرائيلي لقضايا الفقر ،وذلك مقارنة بنتائج األبحاث السابقة في هذا املجال .ميكن
ّ
تفس���ير هذا االرتفاع -كما س���بق لنا أن أش���رنا -بتأييد وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيليّة
لالحتجاجات.
الدولي واملواثيق
���رائيلي يتجاهل القان���ون
أن اإلعالم اإلس
 .8تش���ير النتائ���ج إلى ّ
ّ
ّ
الدوليّة التي صادقت عليها إسرائيل.
���رائيلي من اس���تخدام خط���اب حقوق
���ي ل���دى اإلعالم اإلس
ّ
 .9ث ّم���ة تخ��� ّوف ضمن ّ
اإلنس���ان ،أو اس���تخدام مفاهيم من هذا احلقل .بدل ذلك ،يجري استخدام مصطلحات
عاطفيّة ُيفت َرض أن تثير التماهي أو النفور من احلدث أو هذا التص ّرف أو ذاك.
حتتاج هذه النتائج إلى تفس���ير .باإلمكان طرح ثالثة تفسيرات محتملة للظاهرة.
���رائيلي توقّعات جمهور
التفس���ير األ ّول يتعلّق بنس���بة املش���ا َهدة .يدرك اإلعالم اإلس
ّ
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املس���تهلكني من���ه ،وف���ي احل���االت املتعلّق���ة بحق���وق مجموع���ات مركز ّي���ة ف���ي املجتمع
اإلسرائيلي يكون امليل نحو تأييد هذه احلقوق ،بل والعمل على إبرازها بصورة واعية،
ّ
كما ظهر األمر لدى تغطية االحتجاجات االجتماعيّة .التفس���ير الثاني يتعلّق بالصورة
اإلسرائيلي بعا ّمة،
والسياسي اإلسرائيليَّينْ  .فاملجتمع
اإلعالمي
اإلنس���انيّة للخطا َبينْ
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلي على وجه اخلصوص ،يش ّددان على صورتهما اإلنسانيّة وعلى
واإلعالم
ّ
ّ
كونهم���ا ليبراليَّ�ْي�نْ يتماثالن م���ع الضعيف .تتعلق ه���ذه الصورة بالتجرب���ة التاريخيّة
الذاتي
اإلسرائيلي
لليهود في العالم ،وهي صورة تضرب جذورا عميقة في التصو ّر
ّ
ّ
الرسمي .ويش��� ّكل مفهوم "نقاوة الس�ل�اح" التعبي َر
���مي وغير
ّ
على املس���تو َيينْ الرس ّ
أن بروز حقوق
األب���رز له���ذا التص��� ّور
الذاتي .على خلفيّة ه���ذا املفهوم ،ميكن اال ّدع���اء ّ
ّ
���رائيلي -كما يتّضح م���ن هذا البحث -يش��� ّكل
���ي اإلس
ّ
اإلنس���ان ف���ي اخلط���اب اإلعالم ّ
���اني لوس���ائل اإلعالم املختلفة .التفس���ير الثالث احملت َمل
تعبي��� ًرا للتص ّور
الذاتي اإلنس ّ
ّ
���رائيلي يتعلّق بنش���اط
���ي اإلس
ّ
لب���روز مس���ألة حق���وق اإلنس���ان في اخلط���اب اإلعالم ّ
من ّظمات حقوق اإلنسان املكثّف ،التي تبذل الكثير من اجلهود في محاولة رفع الوعي
أن هذه املن ّظمات
اجلماهيري
خلطاب حقوق اإلنسان في اإلعالم
اإلسرائيلي .صحيح ّ
ّ
ّ
منب���وذة بكراهي���ة -ف���ي املعت���اد ،-لكنّه���ا رغ���م ذل���ك جنحت ف���ي تكريس لغ���ة حقوق
أن هذه الس���يرورة ليس���ت
(وإن على نح ٍو
اإلنس���ان في اخلطاب
جزئي) .إالّ ّ
اإلعالمي ْ
ّ
ّ
إعالمي واضح ومثابر خلطاب حقوق اإلنسان،
واضحة متا ًما ،حيث ليس ث ّمة التزام
ّ
���رائيلي متيي���زًا ثنائيًّا تضا ّد ًّي���ا بني حقوق
وف���ي معظم احل���االت ميارس اإلعالم اإلس
ّ
اإلس���رائيليّني وحقوق اآلخرين ،وال س���يّما حقوق الفلسطينيّني والع ّمال األجانب .مع
أن اإلس���تراتيجيّة اإلعالميّة لدى من ّظمات حقوق اإلنس���ان
ذل���ك ،في اإلم���كان اال ّدعاء ّ
خالل ال َعقد األخير قد أثمرت وجنحت في خلق واقع ال تس���تطيع فيه وس���ائل اإلعالم
عدم التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان بطريقة ما.
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توصيات:

وضوحا.
 .1Jإبراز خلطاب حقوق اإلنسان أكثر
ً

 .2ترسيخ مفاهيم حقوق اإلنسان املختلفة كجزء من منظومة قيميّة شاملة تكفل
تعزيز حقوق الفئات املجتمعيّة املختلفة بشكك متساو.

 .3تنظي���م ورش���ات عم���ل لصحافيني إس���رائيليّني ف���ي مواضيع متعلّق���ة بحقوق
مما
اإلنس���ان ،وباالس���تناد إل���ى املواثي���ق الدوليّ���ة التي صادقت إس���رائيل عليه���ا .هذا ّ
يضم���ن تطوير التغطي���ة اإلعالميّة للقضايا اإلس���رائيليّة الداخليّة من منطلقات حقوق
اإلنس���ان ،ويكفل تغطية أكث���ر إنصا ًفا حلقوق املجموعات املختلف���ة التي تقيم عالقات
اإلسرائيلي ،كالفلسطينيّني في املناطق احملتلّة ،والع ّمال األجانب.
مباشرة مع املجتمع
ّ
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ملحق 1

قائمة حقوق اإلنسان

(مرشد ترميز – باالعتماد على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان)
احلق في الكرامة /الشرف /الصيت.
احلق في احلياة.
احلق في االسم  /الكنية.
احلق في اجلنسية /القومية.
احلق في اخلدمات السياسية /اخلدمات
اجلماهيرية.
احلق في حرية النشر.
احلق في امللكية.
احلق في الدين /العبادة /ممارسة
الشعائر الدينية.
احلق في اللغة /احلديث /التعبير.
احلق في احلركة /التنقل.
احلق في املساواة.
احلق في الرأي السياسي /االنتماء
السياسي.
احلق في التعبير عن الرأي.
احلق في املسكن.
احلق في امللبس.
احلق في الترشح لالنتخابات (احمللية
والبرملانية).
احلق في املعرفة.
احلق في الراحة.
احلق في االنتخاب.
الضمير.
آخر.

احلق في التعويضات.
احلق في احترام العقود.
احلق في سيادة القانون واحملاكمة
العادلة /الدفاع أمام القانون /املثول
أمام احملكمة.
احلق في إمكانية إثبات البراءة.
احلق في املناصرة القانونية.
احلق في املساواة أمام القانون.
احلق في اخلصوصية.
احلق في البراءة.
احلق في األمن الشخصي /التوجه
للقضاء /عدم التعرض للتعذيب.
آخر.
احلق في الكتابة /النشر.
احلق في الدراسة /التعليم.
احلق في تكوين أسرة.
احلق في احلصول على الغذاء.
احلق في احلصول على العالج /الدواء.
احلق في العمل /التشغيل.
احلق في ظروف عمل إنسانية.
احلق في إقامة احتاد عمالي /نقابات
عمالية /التنظيم النقابي.
احلق في الرضا في الزواج والطالق.
احلق في العدل االجتماعي.
احلق في العيش باحترام.
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احلق في اختيار نوع العمل.
آخر.
احلق في الهوية اجلماعية.
احلق في احلفاظ على أسلوب حياة.
احلق في الثقافة االجتماعية.
احلق في اللجوء.
احلق في تقرير املصير.
احلق في املوارد الطبيعية /الثروات
الطبيعية.
احلق في عدم التهجير.
آخر.
احلق في احلياة( .الطفل)
احلق في االسم /الكنية(.حقوق الطفل)
احلق في العيش مع األهل /العائلة.
(حقوق الطفل)
احلق في الفكر /الدين والضمير.
احلق في التعبير عن الرأي.
احلق في املعرفة والتفكير( .حقوق
الطفل)
حق الطفل في احلصول على وصاية
والديه( .حقوق الطفل)
احلق في السالمة من العنف النفسي أو
اجلسدي( .حقوق الطفل)
احلق في العناية /الرعاية من قبل
الدولة( .حقوق الطفل)
حق الطفل املعاق التمتع باحلياة( .حقوق
الطفل)
احلق في تلقي اخلدمات الصحية/
جودة احلياة( .حقوق الطفل).
احلق بالسالم والتمتع باحلياة( .حقوق
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الطفل)
احلق في التعليم والدراسة( .حقوق
الطفل)
احلق في اللعب وقضاء وقت الفراغ.
(حقوق الطفل)
احلق في عدم االستغالل /العمالة.
(حقوق الطفل)
احلق في احلماية من مخاطر السموم.
(حقوق الطفل)
احلق في عدم االستغالل اجلنسي.
(حقوق الطفل)
احلق في احلماية من خطر التعرض
للعنف /جتارة األطفال( .حقوق الطفل)
احلق في احلماية من السجن /العقاب/
التعذيب( .حقوق الطفل)
احلق في احلماية من مخاطر املشاركة
في احلروب( .حقوق الطفل)
احلق في السالمة الشخصية.
احلق في األمن واألمان.
احلق في احلرية منع العبودية.
احلق في عدم املس بالكرامة والسمعة
(حقوق الطفل)
(و )78احلق في تلقي معاملة خاصة في
احملاكم ودور القضاء( .حقوق الطفل)

خـطـاب ح ـقـوق اإلنسان في اإلعالم اإلسرائيلي
ملحق 2
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ملحق 3

ملحق 4
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