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 اإلهـــــــداء
 23سورة مريم: اآلية  ﴾شَقِيًّا جَبَّارًا يَجْعَلْنِي وَلَمْ بِوَالِدَتِي وَبَرًّا﴿قال تعالى: 

نساناً  ت  ح  ها قلبي، من أصب  ف  ر  أغلى من ع   إلى أمي الحبيبة... على  قويًا بها، وا 
، هي مهما فعل ت ومهما اجتهد ت البسيط من تضحياتهايديها، التي لن أوفيها ولو 

 ها..ي  د  ه  أملي.. هي جنتي.. ألجل ذلك أ  

خوتي  ، لنكونم  ر  وه   ، وشاب  ر  ه  وس   ب  ع  ل، وت  م  وع   من كد   إلى أبي الغالي... وا 
 ل  ص  إلى ما لم ي   ل  ألص   ي كل ما يملكن  ح  ن  ي، وم  ن  ع  ي، وشج  ن  ه  من وج  هو أفضل... 

 ي..ت  ز  ه ع  ي.. وفي حيات  ت  س  ن  إليه، في وجوده أ  

لهم  ، وآمل  ن ظنهم بيأن أكون عند حس اهلل الذين أرجو  إلى إخوتي وأخواتي..
 ، وعمرًا مديدًا..كريمةً  حياةً 

 التي أعانتني ووقفت بجانبي.. ابنة أخي الحبيبة.. داليا.. الغالية إلى

..اللواتي أغرقن ..العزيزاتإلى خاالتي  ه ن  يع   ني كرمًا ولطفًا ب د عم ه ن  وتشج 

"عائلة الحمايدة".. التي أتمنى أن أرى أبناءها شموعًا منيرة  إلى عائلتي ،،وأخيراً 
 على درب هذا الوطن..

 هم بي...ظن   ن  س  هذا العمل.. آماًل أن أكون عند ح   هد يم جميعًا أ  ه  إلي  
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 ـانفَرْوعِ  رٌكْشُ
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا } قال تعالى:

 51سورة األحقاف: اآلية  {تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِنيَ

د  من رأى آيات  ق د رت ه  وقوت ه، وق ط ف  ث مار  معرفت ه من  م  م د ه  ح  الحمد هلل رب العالمين، أح 
ت ر ف  من نهر فضل ه، هو الذي بنعمته تتم الصالحات،  ه، وأشكره  ش ك ر  من اغ  ود  ه وج  شجر مجد 

، ومك ن ن ي من إنجاز هذا الن ت اج وكان فضله  علّي عظيما، إذ ي س ر  ل ي وألهمني أن أ ك م ل  طريق  العلم
ل م ي المتواضع، سائاًل إياه  عز  وجل أن ينفع به اإلسالم والمسلمين.  الع 

ومن أدب رد الفضل ألهله، أتقدم بالشكر الجزيل ألستاذي ومشرفي الدكتور أيمن أبو نقيرة 
على هذه الدراسة، والذي  أستاذ الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية بغزة لتفضله بقبول اإلشراف

شملني بالرعاية والتوجيه، وفتح لي بيته ومكتبته، وكان بمنزلة "أبي الثاني"، لم يبخل علّي بجهده 
ومعرفته، ومنحني جلسات طويلة من وقته الثمين.. فما كان لهذا العمل أن يكون إال برعايته بعد 

ّد إليه بعضاً  ل ه ، وأن أكون عند ح س ن  ظنه  بي.  اهلل عز وجل، وأتمنى أن يوفقني ربي أل ر   من ف ض 

ر  لألساتذة األفاضل أعضاء لجنة : الدكتور طلعت عيسى، والدكتور المناقشةو  الحكم وأ ق د 
ثرائها وتجويدها بمالحظاتهم الثمينة. زهير عابد،  قبولهم مناقشة الدراسة، وا 

محكمين الستمارات الدراسة، وأتقدم بالشكر كذلك إلى أعضاء لجنة مناقشة خطة الدراسة، وال
وها بمالحظاتهم الدقيقة والثمينة، وهم: الدكتور طلعت عيسى، والدكتور حسن أبو حشيش،  الذين أث ر 
والدكتور أحمد أبو السعيد، والدكتور باسم بشناق، والدكتور محمد النحال، واألستاذ جمال سرحان، 

 واألستاذ فؤاد الخفش.

يئة التدريسية لقسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية والشكر موصول كذلك ألعضاء اله
على ما أبدوه من خلق جم، وكرٍم كبير، بحرصهم على تقديم المالحظات العلمية السديدة، والمشورة 

 الحكيمة إلتمام هذه الدراسة على أفضل وجه.

 قبل  ومن بعد .. وأدعو اهلل سبحانه وتعالى أن يجزيهم جميعًا عني خير الجزاء، والحمد هلل من
 الباحث
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 ملخص الدراسة باللغة العربية

استهدفت الدراسة تعرُّف الصورة اإلعالمية التي تعكسها الصحافة الفلسطينية اليومية 
جراء دراسة 27/73/3173م وحتى 7/7/3173لمنظمات حقوق اإلنسان في أثناء المدة من  م، وا 

منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة  تحليلية للمحتوى والشكل الذي ق د مت بوساطته
)فلسطين، والحياة الجديدة(، ومن ث ّم تعرُّف الصورة الذهنية لمنظمات حقوق اإلنسان لدى النخبة 
الفلسطينية، بإجراء دراسة ميدانية على عينة من النخب )األكاديمية، واإلعالمية، والسياسية(، 

 مفردة. 731تتكون من 

حوث الوصفية، واستخدمت منهج الدراسات المسحية، الذي تم في وتنتمي الدراسة إلى الب
إطاره توظيف أسلوب المقارنة المنهجية، وتم جمع بيانات الدراسة بوساطة أداتين، هما: استمارة 

 تحليل المضمون، وصحيفة االستقصاء.

وكان من أهم نتائج الدراسة التحليلية أن صحف الدراسة أولت اهتمامًا واضحًا لقضايا 
المنظمات الحقوقية الخاصة باألسرى، على القضايا األخرى المتعلقة باالستيطان والحريات 
السياسية والتنمية والقضايا المجتمعية، وقد رسمت الصحف سماٍت إيجابيًة نسبية لمنظمات حقوق 
اإلنسان، وتبين أن الدور األبرز الذي يظهر في صحف الدراسة للمنظمات هو "رصد انتهاكات 

%(، بينما ظهرت أدوار أخرى، مثل )رصد انتهاكات السلطات 93.5الل اإلسرائيلي" بنسبة )االحت
 المحلية، والرقابة، والتثقيف والتنمية( بنسب متفاوتة.

كما أشارت الدراسة لتعامل الصحف بانتقائية مع مواد المنظمات الحقوقية التي ت ظهر جهات 
طين على المواد التي ت ظهر حكومة رام اهلل منتهكة بعينها فاعلة لالنتهاك، فقد ركزت صحيفة فلس

لحقوق اإلنسان، في حين ركزت صحيفة الحياة الجديدة على المواد التي ت ظهر حكومة غزة منتهكة 
 لحقوق اإلنسان.

وبي ن ت  الدراسة أن موضوعات منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة لم تستهدف 
، سواء كانت إيجابية أم سلبية، حيث جاءت معظم تشكيل صورة محددة عن تلك المنظمات

%(، في حين بلغت 39.2الموضوعات المتعلقة بالمنظمات من دون أن تتضمن أي سمات بنسبة )



 و
 

–%(، ويمكن عن طريقها استنتاج مالمح إيجابية 7..7الموضوعات التي تحوي سمات إيجابية )
 .لصورة منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة -إلى حد ما

وأظهرت الدراسة تقصير الصحف في التغطية الصحفية لفعاليات وأنشطة وتقارير منظمات 
حقوق اإلنسان، واعتمادها على نحٍو كبير على البيانات والتقارير الصادرة عن تلك المنظمات، 

 %(.51باإلضافة إلى هيمنة الطابع اإلخباري على التغطية الصحفية بنسبة عالية وصلت إلى )

اسة الميدانية على عينة النخبة الفلسطينية فقد توصلت إلى أن االنطباع العام لدى أما الدر 
%(، بينما كان "سلبيًا" بنسبة 99عينة الدراسة عن منظمات حقوق اإلنسان جاء "محايدًا" بنسبة )

%(، وقد كانت مصادر هذه االنطباعات بوساطة مجال 31.3%(، و "إيجابيًا" بنسبة )3..3)
عينة بالدرجة األولى، ومن ثم التعامل المباشر مع المنظمات، أما وسائل اإلعالم عمل أفراد ال

فكانت في المرتبة الثالثة لمصادر تكوين الصورة الذهنية لتلك المنظمات بوساطة اإلنترنت 
 والتلفزيون والصحف.

 وأظهرت النتائج تباينًا واضحًا في الرضا عن أدوار منظمات حقوق اإلنسان، فجاءت درجة
الرضا عالية جدًا عن رصد وتوثيق انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكات السلطات المحلية، في 
حين كانت منخفضة جدًا حول المالحقة القضائية لتلك االنتهاكات، أما األدوار المتعلقة بالتنمية 

 ونشر ثقافة حقوق اإلنسان، فكانت درجة الرضا عنها متوسطة.

سلبية التي يراها أفراد عينة النخبة في تلك المنظمات أنها تنحاز وكانت أبرز النقاط ال
ألطراف معينة، وال تتوافق سياساتها مع ثقافة المجتمع أحيانًا، ومن ث ّم فهي ال تقوم بالدور المطلوب 

 منها، وتبدد طاقاتها في مجاالت ليست ذات أهمية كبيرة للمجتمع.
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Abstract 

The study aimed to explore the features of the image of human rights organizations as 

portrayed in the Palestinian press from 01/01/2012 until 31/12/2012. A study was 

conducted for analyzing the content and form through which human rights organizations 

were portrayed in the study target newspapers (Felesteen and Al Hayat Al Jadida) and 

then sought to identify the mental image of human rights organizations in the minds of 

the Palestinian elite by conducting a field study on a sample population of the elite 

community (academic, media and political elite) which consisted of 120 vocabulary 

items. 

 

The study adopted the descriptive and survey methods through which it used the 

methodological comparison method. The data were collected through a content analysis 

form and a survey sheet.  

 

The most significant results of the study included that the study sample newspapers paid 

closer attention to human rights issues related to prisoners than to issues related to the 

settlements and political freedom, development, and community issues. The newspapers 

relatively portrayed positive features for the human rights organizations. It turned out 

that the key role for these organizations was "monitoring and documenting of the 

violations of the Israeli occupation" which constituted 52.9%, However other roles 

emerged at varying degrees such as monitoring and documentation of the violations of 

local authorities, censorship, education, and development. The study indicated that the 

newspapers were selective in shedding light on the document produced by human rights 

organizations which explicitly show one authority as violating human rights. Felesteen 

newspaper focused on human rights' materials which showed violations committed by 

the Ramallah-based government, while Al Hayat Al Jadida focused on human rights' 

materials which showed violations committed by the Gaza-based government. 

   

They study indicated that the topics covered in the sample newspapers in relation to 

human rights organizations were not brought up to form certain perceptions, whether 

positive or negative, towards these organizations, as the human rights topics which did 

not contain positive features were 85.3%, while the topics which included positive 

features were only 14.1%. In light of these findings, we can conclude that there were 

somewhat positive features for the image of human rights organizations in the study 

sample newspapers. 



 ح
 

 

The study showed that the newspapers failed to provide full coverage of the events, 

activities, and reports of human rights organizations; instead the newspapers relied 

heavily on the facts and reports issued by these organizations in addition to the 

extensive use of the news reporting style over media coverage which was estimated at 

97%. 

 

The field study applied on the study elite sample concluded that the general impression 

the study sample has in regard to human rights organizations was "neutral" with a 

percentage of 55%, whereas 24.4% of the sample believed they have a negative 

impression, and 20.8% reported that they have a positive impression. The sources which 

helped form these impressions included the business field of the elite members as the 

foremost factor, followed by direct communication with the organization, and mass 

media came in the third place in terms of the sources influencing the mental image 

people in regard to these organizations whether via the internet, TV or newspapers.    

 

The findings showed a visible variation in the degree of satisfaction towards the roles of 

human rights organizations; the degree of satisfaction towards the documentation and 

monitoring of the violations of the Israeli occupation and local authorities was very 

high, while the degree of satisfaction was so low in regard to expediting prosecutions of 

these violations, while the degree of satisfaction about the roles relating to development 

and spreading the culture of human rights was average. 

 

The most negative aspects from the viewpoint of elite members included that human 

rights organizations usually take the side of one party and do not sometimes adopt 

policies that are consistent with the community's culture; therefore, these organizations 

do not undertake their expected roles and waste their energies in areas which are not a 

priority for the community. 
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 ؛أساليب معينة تنتهجها بوساطةتمتلك قدرة كبيرة على التأثير،  أن وسائل اإلعالمال شك 
لتسهم في صياغة الواقع االجتماعي والسياسي واالقتصادي ألي مجتمع من المجتمعات، وبالتأكيد 
فإن كل وسيلة إعالمية تحاول صياغة هذا الواقع بما يتوافق مع مبادئها ورؤيتها التي تعمل من 
نًا أجلها؛ لذلك تسعى للعمل وفق أجندة محددة تجاه األفراد والقضايا والمؤسسات؛ لتشكل مخزو 

معرفيًا لدى الجمهور تجاه هؤالء، وتحقق الصورة الذهنية التي تريد رسمها وفق ما يراه القائمون 
 على الوسيلة اإلعالمية.

ا بفضله ا الجمهور معرفته ويكّونمن أهم مصادر المعلومات التي يستقي منهالصحف  عدُّ ت  و 
بعينها؛ لذلك  تأو مؤسسا ،تشخصياال شخصية من أو ،ة من القضاياتجاه قضي ،مخزونه المعرفي

 .المتابع لها نفسها على كل فكرة أو عمل في حياة الفرد والمجتمع الصحفتفرض 

ن أو  على نحٍو عام يختلفون حول ما إذا كان اإلعالم ازالو  مان ينظر ن المإويمكن القول  ي كو 
أداة تغيير أساسية، و ، ولكن ال يمكن الشك في أن اإلعالم ه.يعكس آراء وتطلعات الرأي العام.

بقسط كبير في  اإلسهامتصل إلى اب عن وجهة نظر الرأي العام، بل مجرد اإلعر  تهفتتعدى مهم
 عملية تكوينه. 

في رسم الصورة  اإلعالم المطبوع، والصحافة على وجه الخصوصدور  إغفالال يمكن و 
واقع ال يمكن الحديث عن  إذالرأي العام،  الذهنية عن األفراد والقضايا والمنظمات والدول لدى
 المختلفة في المجتمع وعقول األفراد. الصحفمؤسسات معينة بعيدًا عن الصورة التي ترسمها لها 

الواقع الدولي  فيية والمنظمات غير الحكوم ،ونظرًا لألهمية المتزايدة لدور المجتمع المدني
يمها، ورسم سيناريوهات مستقبلية رصد هذه الظاهرة وتقيلبدأ ينشأ  اً بحثي اً اهتمام فإنوالمحلي، 
هذا لم تلق هذه  من رغمبالؤكد على تنامي حجم ودور المنظمات غير الحكومية، و مما يمتوقعة، 

المنظمات اهتمامًا إعالميًا مماثاًل، وبالرجوع إلى الدراسات التي تناولت عالقة المنظمات غير 
نب اإلعالم الحكومي، كما يتناولها إعالمي من جا إهمالالحكومية باإلعالم نجدها تشير إلى 

 صة.خاص في ضوء رؤيته وتوجهاته الخااإلعالم ال

أكثر ، ومن المدني المجتمع من أهم شرائح مؤسساتحقوق اإلنسان  نظماتم عدوت  
على  نظماتهذه الم ، حيث تعمل(غير الحكومية)لفاعلة من بين المنظمات األهلية ا نظماتالم

حفظ المجتمع من التجاوزات، وتوثيق انتهاكات الجهات المختلفة؛ بما يساعد على تحقيق سيادة 
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حقوق  نظماتمانتشار  ومن المالحظ ،لشفافية في المجتمعالقانون، وتعزيز مبادئ المساءلة وا
ن، تشمل الضفة في مجتمعنا الفلسطيني في أجزاء مختلفة من الوط واضح على نحوٍ  اإلنسان

 .م75.3، وحتى أراضي الداخل المحتل عام غربية وقطاع غزةال

في الدفاع عن حقوق  رئيس على نحوٍ نسان الفلسطينية ويتمثل دور منظمات حقوق اإل
اإلنسان والشعب الفلسطيني، وصونها وحمايتها، سواًء من جرائم االحتالل اإلسرائيلي، أو من 

دورها في تعزيز التربية المدنية والممارسة انتهاكات السلطات الفلسطينية، ويترافق مع ذلك 
الديمقراطية وحرية المشاركة، وتعريف المواطن بحقوقه، وطرق تحصيلها وحمايتها، ومالحقة 

 منتهكيها.

ان النخبة الفلسطينية عن الصورة الذهنية التي تشكلت في أذه لتعرُّفلذلك تأتي هذه الدراسة 
فلسطينية المحلية عن تلك من جهة، والصورة التي  ترسمها الصحافة ال منظمات حقوق اإلنسان

، وما يصدر عنها من أخبار االذي توليه الصحافة لهمن جهة أخرى، وحجم االهتمام  نظماتالم
 االجتماعية في فلسطين.و الثقافية وتقارير خاصة بكل مناحي الحياة السياسية و 
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 الفصل األول

 للدراسةاإلجراءات املنهجية 
 

تتناول الدراسة في هذا الفصل أهم الخطوات المنهجية واإلجرائية المتبعة في هذه 
 :، هيعشر قسماً  خمسةالباحث لهذه األمور في  ض  ر  ع  الدراسة، وقد ت  

 .أهم الدراسات السابقة أواًلــ
 .موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة ثانياًــ
 .المشكلةاالستدالل على  ثالثاًــ
 .مشكلة الدراسة رابعاًــ
 .أهمية الدراسة ساًــخام

 .أهداف الدراسة سادساًــ
 .تساؤالت الدراسة سابعاًــ
 .فروض الدراسة ثامناًــ
 .النظري للدراسة اإلطار تاسعاًــ
 نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها.عاشراًــ 

 مجتمع الدراسة واختيار العينات.حادي عشرــ 
 إجراءات الصدق والثبات.ثاني عشرــ 
 المفاهيم األساسية للدراسة.ثالث عشرــ 
 صعوبات الدراسة.رابع عشرــ 

 تقسيم الدراسة.خامس عشرــ 
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 ات السابقة:الدراس أهم -أواًل
المجاالت التي تخدم عثر الباحث على مجموعة متنوعة من الدراسات السابقة في العديد من 

 :  كاآلتي رئيسينمحورين  إلىمها الدراسة، حيث قس

 الدراسات المتعلقة بالصورة الذهنية واإلعالمية. - المحور األول

 حقوق اإلنسان.اإلعالم و الدراسات المتعلقة ب -المحور الثاني
 

 :الذهنية واإلعالمية الدراسات المتعلقة بالصورة -المحور األول
 (1) 0230دراسة نبيل خليل  .3

الصورة الذهنية المنطبعة لدى الرأي العام الفلسطيني عن رجل  فتعرُّ هدفت ل
الشرطة، والكشف عن دور وترتيب الصحافة من بين وسائل اإلعالم األخرى في تقديم 

وتنتمي ، ة المكونة لديهم، وتأثير ذلك على الصور معلومات للرأي العام عن رجل الشرطة
على  ةانأداة االستب ح باستعمالالتي استخدمت منهج المس الوصفية بحوثالدراسة لل

الجمهور الفلسطيني في محافظات قطاع غزة الخمس لمن هم فوق سن الثامنة عشرة، 
 أداة المقابلة المعمقة مع قيادات وضباط وعناصر في جهاز الشرطة. وباستعمال

 الدراسة: إليهاتي توصلت ومن أهم النتائج ال
من الجمهور العام بنسبة  "الفلسطينية "أحياناً جاءت نسبة الذين يتابعون الصحافة .أ 

الذين %(، بينما جاءت نسبة 22.9%(، ومن ضباط وأفراد الشرطة  بنسبة )13.2)
%(، 31.3%(، ومن ضباط وأفراد الشرطة )1دائم من الجمهور العام ) يتابعونها على نحوٍ 

 وهو مؤشر على وجود مستوى متقدم من المتابعة للصحافة الفلسطينية.
اءت الخبرة والتعامل المباشر في المرتبة األولى من بين أكبر الوسائل االتصالية ج.ب 

الرأي العام الفلسطيني في تكوين الصورة الذهنية عن رجل  إليهاواإلعالمية التي يلجأ 
الشرطة، بينما جاءت الصحافة في المرتبة الثانية لدى ضباط وأفراد الشرطة، وفي المرتبة 

 الخامسة لدى الجمهور العام.
، أما لدى الجمهور العام هي صورة ليست ذات طابع محدد الصورة الذهنية لرجل الشرطة.ج 

 %(.95.1هم فكانت إيجابية بنسبة )لدى ضباط وأفراد الشرطة عن زمالئ الصورة

                                                           
دراسة  -. نبيل خليل، "دور الصحافة في تشكيل الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى الرأي العام الفلسطيني((1

 والدراسات اإلعالمية، قسم الدراسات اإلعالمية،القاهرة: معهد البحوث ، رسالة ماجستير غير منشورةميدانية"، 
 .م3173
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 (1) 0233تابر الجرادات  دراسة .0
ة كما يراها أساتذة الجامعات هدفت لتعرُّف صورة الواليات المتحدة األميركي

الفلسطينية، وقد عالج فيها الباحث موضوع صورة اآلخر، المتمثلة لدى المجتمع الفلسطيني 
بالغرب، عن طريق تحديد تأثير اإلعالم الفلسطيني على صورة الواليات المتحدة، باإلضافة 

امعات، وتوضيح مدى في تحديد آراء أساتذة الج األميركيةإلى بيان دور السياسة الخارجية 
األثر السلبي على صورة الواليات المتحدة، نتيجة الدعم األمريكي المادي والعسكري لدولة 

 لها. األميركيةاالحتالل اإلسرائيلي، وانحياز اإلدارة 
 وت عدرية االعتماد على وسائل اإلعالم، وقد اعتمد الباحث في إطاره النظري على نظ

أداة  تخدمت منهج المسح للجمهور باستعمالوصفية، التي اسهذه الدراسة من الدراسات ال
 %( من المجتمع.31على أساتذة الجامعات بعينة عشوائية تمثل ) ةاناالستب

 الدراسة: إليهاومن أهم النتائج التي توصلت 

، أميركاهم في تشكيل صورة سلبية أو إيجابية تجاه ل اإلعالم المحلية أو الدولية تسوسائ.أ 
تتأثر بجملة من العوامل تتمثل في األعمال التي تقوم بها الواليات المتحدة، وهذه الصورة 

وأحد أهم هذه العوامل المكونة للصورة السلبية، هو دعم الواليات المتحدة لدولة االحتالل 
 اإلسرائيلي، باإلضافة إلى نهب الثروات.

 .كيةاألمير %( من المبحوثين لديهم صورة سلبية عن الواليات المتحدة 19).ب 
أن السياسة الخارجية للواليات المتحدة هي سبب الصورة %( من المبحوثين يعتقدون 19).ج 

 السيئة التي يحملونها للواليات المتحدة.
تجاه بعض القضايا، قد أثرت على صورة الواليات  األميركيةالمواقف السياسية للحكومة .د 

 المتحدة لدى الشعب الفلسطيني.
 (2) 0232دراسة هناء صالح  .1

في تشكيل صورة منظمات المجتمع المدني لدى  عالمدور اإل لتعرُّفهدفت الدراسة 
ني والدور المهم الرأي العام المصري، وتعرضت الباحثة ألهمية منظمات المجتمع المد

في الدول النامية والفقيرة التي تعجز قدرات حكوماتها المادية عن  المنوط بها، ال سي ما

                                                           
رسالة ماجستير غير كما يراها أساتذة الجامعات الفلسطينية"،  األميركيةتابر الجرادات، "صورة الواليات المتحدة .((1

.م3177، عمان:  جامعة الشرق األوسط، كلية اآلداب، قسم اإلعالم، منشورة
المجلة هناء صالح، "دور اإلعالم في تشكيل صورة منظمات المجتمع المدني لدى الرأي العام المصري"، .((2

، م3171، يناير_مارس م3115، أكتوبر_ديسمبر 3وع7، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، عالعلمية لبحوث الصحافة
.55.-77.ص
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شباع خطط الت ال نمية التي يحتاجها المجتمع، والتأثير الكبير لهذه المؤسسات استيفاء وا 
منظمات حقوق اإلنسان منها في ضمان الديمقراطية والشفافية، وركزت الدراسة على  سيًّما

 معرفة حدود الدور الذي تقوم به الصحافة في تشكيل صورة منظمات المجتمع المدني لدى
ظري للدراسة على نموذج االعتماد على وسائل الن في اإلطارالرأي العام، حيث اعتمدت 

مسح اإلعالمي هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي اعتمدت منهج ال وت عداإلعالم. 
 .ةانأداة االستب على الجمهور باستعمال

 الدراسة: إليهاومن أهم النتائج التي توصلت 
في ضوء مواقفها  ال سي ما تقبل منظمات المجتمع المدني،الرأي العام ينظر بتفاؤل إلى مس.أ 

تلك المتعلقة بالحقوق  ال سي ماتها، و ضايا التي يرى أنها نجحت في إثار إزاء بعض الق
لغاء القوانين المقيدة  المدنية والسياسية، مثل: مراقبة االنتخابات، وتعميق الديمقراطية، وا 

 للحريات.
الشباب والناشطون اجتماعيًا، الفئات األكثر إيجابية تجاه مؤسسات المجتمع المدني، هم: .ب 

واألكثر تعليماً، واألعلى دخاًل، والمنتمون إلى التيار الليبرالي، وهو ما يؤكد أن التعامل مع 
 العمل المدني واألهلي قضية نخبوية مقتصرة على الصفوة إلى حد كبير في مصر.

الصحافة على  ق ّراء الصحف الخاصة أكثر إيجابية ومساهمة في النشاط المدني، كما أثرت.ج 
غير الناشطين وغير األعضاء في أحزاب أو منظمات اجتماعية أو مهنية في قناعتهم 

 تجاه هذه المؤسسات.
الصحف التي يقرأها الرأي العام بانتظام،  م يتمتع بالثقة من الجمهور، وال سي مااإلعال.د 

 يير المهنية.بعكس الصحف الحزبية التي تراجعت الثقة والمصداقية بها الفتقادها للمعا
 (3) 0222دراسة ميادة مهنا  .4

صورة المرأة في الصحافة  بوساطتهااألطر التي تقد م  لتعرُّفهدفت الدراسة 
الفلسطينية، باإلضافة إلى دراسة مدى تأثرها ببعض المتغيرات المتعلقة بصحف الدراسة 

مجلة،  -)القدس، األيام، الحياة الجديدة، صوت النساء، السعادة( مثل: النوع )جريدة
ية، اجتماعية ..( ونمط الملكية، والدورية، والسياسة التحرير  -متخصصة، سياسية -عامة

 لثقافي واالقتصادي الذي تعمل فيه،والقائمون باالتصال، والسياق السياسي واالجتماعي وا
اإلعالمي  اإلطاروقد اعتمدت الباحثة في إطارها النظري للدراسة على نظرية تحليل 

                                                           
، القاهرة: جامعة رسالة ماجستير غير منشورة. ميادة مهنا، "أطر تقديم صورة المرأة  في الصحافة الفلسطينية"، (7)

 .م3115القاهرة، كلية اإلعالم، 
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هذه الدراسة من البحوث الوصفية التي استخدمت منهج المسح  وت عد ونظرية حارس البوابة،
 أداة تحليل المضمون والمقابلة المتعمقة. باستعمالوب المقارنة المنهجية، اإلعالمي وأسل

 الدراسة: إليهاومن أهم النتائج التي توصلت 
%( مقابل 3..9بنسبة ) العام في تقديم صورة المرأة فيها اإلطاروظفت صحف الدراسة .أ 

ويفصلها عن هم في تفتيت وتجزئة األحداث والقضايا، %( لإلطار المحدد الذي يس9.3.)
جاءت االهتمامات اإلنسانية على رأس األطر المسيطرة ياقها الثقافي واالجتماعي العام، و س

 في تقديم صورة المرأة في صحف الدراسة.
غلبة السمات اإليجابية لصورة المرأة في صحف الدراسة مثل: مناضلة،  من رغمبال.ب 

ال، ..الخ، إال أن السمات صامدة، مشاركة للرجل، ناجحة، مميزة، متحدية، مربية أجي
السلبية لتلك الصورة مثل: تراجع وغياب الدور في المجتمع، وضعف المشاركة السياسية، 

االنتخابات التشريعية  ها لصالح األحزاب والتنظيمات في أثناءوالعجز، ووقوفها ضد نفس
دت -م، واإلحباط، واالنفعالية، واالستسال3112 أة أيضًا، كما برزت صورة المر  وج 

 الضحية، المظلومة، المقهورة، المهمشة، الباكية في صحف الدراسة.
تقاربت النتائج الكمية لسمات صورة المرأة اإليجابية في الصحف اليومية الثالث، ويأتي .ج 

 هذا التقارب نتيجة لتشابه التغطيات والمعالجات لقضايا المرأة.
 (3) 0222أيمن أبو نقيرة  دراسة .5

هدفت الدراسة إلى الكشف عن صورة انتفاضة األقصى كما رسمتها وحددت معالمها 
الصحف العربية محل الدراسة، وهي: )األهرام المصرية، الرأي العام السودانية، تشرين 
السورية، االتحاد اإلماراتية(، ومدى تأثير السياسة التحريرية في التعرض لموضوعات 

أهم الفاعلين الذين ظهروا في  لتعرُّفعربية، باإلضافة االنتفاضة على صفحات الصحف ال
الدراسة من البحوث الوصفية التي  وت عدموضوعات انتفاضة األقصى في هذه الصحف. 

اعتمد فيها الباحث على عدة مناهج، وهي: المنهج التاريخي، المسحي، المقارن، ومنهج 
 أداة تحليل المضمون. راسة العالقات المتبادلة، باستعمالد

 الدراسة: إليهاصلت ومن أهم النتائج التي تو 
ارتفاع نسبة الموضوعات السياسية في صحف الدراسة جميعها، وبفارق كبير عن أنواع .أ 

الموضوعات األخرى، ما أدى إلى اختزال جوانب عديدة من انتفاضة األقصى التي تعد 
 عماًل نضاليًا شاماًل تتعدد أنواعه وجوانبه.

                                                           
، غير منشورة أطروحة دكتوراه. أيمن أبو نقيرة، "الصورة اإلعالمية النتفاضة األقصى في الصحافة العربية"، (7)

 م.3111علوم االتصال، قسم اإلعالم، جامعة الجزيرة، كلية 
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عبررررت الصرررحف عرررن السياسرررة التحريريرررة لمؤسسررراتها الصرررحفية التررري اتفقرررت مرررع السياسرررات .ب 
توجهاتهرررا إزاء األحرررداث المرتبطرررة بانتفاضرررة  جيرررة لررردولها، وعملرررت علرررى شرررر  وتسررروي الخار 

األقصررى، واإلشررادة بإيجابيررات الرردور الررذي تقرروم برره األنظمررة السياسررية الحاكمررة الترري تتبعهررا 
 هذه الصحف.

ر .ج  توجهرررات النظرررام السياسررري المصرررري إزاء  سررروي صرررحيفة األهررررام خطابهرررا لشرررر  وتت سرررخ 
ممرا يهرتم لردماء الشرعب  على التسوية السياسية أكثر كثيراً  انتفاضة األقصى، والذي يحرص

الفلسطيني، وترى أن استمرار االعتداءات الصرهيونية علرى الشرعب الفلسرطيني األعرزل إنمرا 
منطقة "وتؤكد على بذل جهود مكثفة "لنزع فتيل التوتر". "يضعف فرص إحالل السالم في ال

أولتها اهتمامًا واضحًا فاق أما صحيفة االتحاد فقد أظهرت صورة إيجابية عالية لالنتفاضة و 
 صحف الدراسة األخرى. كثيراً 

تمثلت مالمح الصورة التي رسمتها صحيفة تشرين بالتشديد على فضح ممارسرات االحرتالل .د 
ظهرررار منجررزات االنتفاضررة علرررى الفلسررطينية كيررد علررى الحقررروق الوطنيررةالصررهيوني، والتأ ، وا 

الصعيد الفلسطيني، وآثارها على المجتمع الصهيوني. أما صحيفة الررأي العرام فكانرت غالبرًا 
مرا تكتفرري بعرررض وجهررات نظررر ألطررراف متعرددة حررول القضررية، وأظهررر التحليررل عرردم وجررود 

 صورة تجاه األطراف المختلفة.سياسة ثابتة للصحيفة تساعد في تشكيل ال

 (3) 0225دراسة نيفين بكري  .6

كما يراها شباب الجامعات  األميركيةصورة الواليات المتحدة  لتعرُّفهدفت 
الفلسطينية في الضفة الغربية: )بير زيت، النجا ، الخليل(، ومدى تأثير سياستها الخارجية 
على الصورة المشكلة لديهم، باإلضافة إلى بحث وجود فروق في الصورة المكونة نتيجة 

االتجاه عوامل الجنس ومكان اإلقامة والمستوى االقتصادي للعائلة، ومكان الدراسة، و 
السياسي. والكشف عن مدى تأثير وسائل اإلعالم الفلسطينية على تشكيل هذه الصورة. 

 باستعمالالدراسة من الدراسات الوصفية التي اعتمدت على منهج المسح اإلعالمي،  وت عد
 .وطالبةٍ  ( طالبٍ 11.على عينة عمدية بلغت ) ةانأداة االستب

 الدراسة: إليهاومن أهم النتائج التي توصلت 
، كما تبين األميركية%( من عينة الدراسة تحمل صورة سلبية عن الواليات المتحدة 19).أ 

 كي.والشعب األمير  األميركيةوجود خلط من قبل أفراد العينة بين الحكومة 

                                                           
، رسالة ماجستير غير منشورةكما يراها الشباب الفلسطيني"،  األميركية. نيفين بكري، "صورة الواليات المتحدة (7)

 م.3119بير زيت: جامعة بير زيت، 
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عام هي سبب الصورة السلبية التي يحملها  على نحوٍ السياسة الخارجية للواليات المتحدة .ب 
 أفراد العينة عن الواليات المتحدة.

ال توجد فروق بين المشاركين حول صورة الواليات المتحدة لديهم، حسب مكان اإلقامة، .ج 
بينما هناك فروق متفاوتة حول صورة الواليات المتحدة حسب الجنس والمستوى االقتصادي 

 سون فيها، إضافة لالتجاه السياسي.للعائلة، والجامعة التي يدر 
تأثير وسائل اإلعالم الفلسطينية ضئيل على عينة الدراسة، إذ اتضح أن جمهور الدراسة .د 

غير مقرر بشأن نوعية البرامج التي تبثها هذه الوسائل، وهذا دليل على عدم المتابعة 
 الجيدة.

 

 ن:حقوق اإلنسااإلعالم و المحور الثاني ــ الدراسات المتعلقة ب
 (1) 0234دراسة نسرين حسونة  .2

مدى اهتمام الصحافة الفلسطينية اليومية بقضايا حقوق اإلنسان المدنية  فتعرُّ هدفت ل
، وتحديد مالمح هذا الخطاب، وقواه هاطبيعة الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو والسياسية و 

الفاعلة، واألطر المرجعية، ومسارات البرهنة، والوقوف على أوجه االتفاق واالختالف بين 
تم في إطارها البحوث الوصفية،  منالدراسة عد وت (،وفلسطين ،الحياة الجديدة)صحيفتي 

منهج دراسة و  ،تحليل الخطاب، ومنهج المسح اإلعالميمنهج استخدام عدة مناهج هي: 
، كما استخدمت الباحثة العالقات المتبادلة، وفي إطاره تم استخدام أسلوب المقارنة المنهجية

اإلعالمي، أما أداتا الدراسة فهما تحليل المضمون،  اإلطارنظرية وضع األجندة، ونظرية 
 وتحليل الخطاب.

 الدراسة: إليهاومن أهم النتائج التي توصلت 
، المدنية المرتبة األولى في صحيفتي الدراسة، ثم تلتها الحقوق السياسيةاحتالل الحقوق .أ 

هتمام بقضايا حقوق في درجة اال "الحياة الجديدة"على صحيفة  "فلسطين"تفوق صحيفة و 
على صحيفة فلسطين في درجة  "الحياة الجديدة"المدنية، بينما تفوقت صحيفة  اإلنسان

 .سيةالسيا االهتمام بقضايا حقوق اإلنسان
 ،نسان المدنية والسياسيةمن المعالجة الصحفية لقضايا حقوق اإل تحققةاألهداف الم برزأ.ب 

في حين ، "وصف الوضع القائم"، وهدف "التركيز على انتهاكات حقوق اإلنسان": هدف يه
كان شكل ، و " في صحيفتي الدراسةواضح لهدف "التثقيف بقضايا حقوق اإلنسان غفالإظهر 

                                                           
دراسة تحليلية  -. نسرين حسونة، "الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضايا حقوق اإلنسان المدنية والسياسية((1

 .م.317قسم الصحافة بكلية اآلداب، غزة: الجامعة اإلسالمية، ، رسالة ماجستير غير منشورةمقارنة"، 
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في تغطية قضايا حقوق اإلنسان المدنية  ستخداماً أكثر األشكال الصحفية ا"الخبر الصحفي" 
 .والسياسية

النسبة على  "الحياة الجديدة"أطروحة "إضراب األسرى عن الطعام" في صحيفة  صولح.ج 
االحتالل  ، بينما حظيت أطروحة "تعذيببين أطروحات قضايا حقوق اإلنسان من علىاأل

ظهر "األسرى الفلسطينيون" ، و في صحيفة فلسطين علىالنسبة األعلى )اإلسرائيلي( لألسرى" 
في صحيفتي الدراسة،  اإليجابيةبأدوارها أكثر القوى الفاعلة الفلسطينية التي اتسمت بوصفهم 

بالسلبية في صحيفة أدوراها بينما كانت من أكثر القوى الفاعلة الفلسطينية التي اتسمت 
 .حيفة الحياة الجديدة "حركة حماس"ة"، وفي صالفلسطينيالوطنية فلسطين "السلطة 

 Amal Jamal & Samah Bsoul (3)  0230دراسة  .8

هدفت الدراسة لتقديم المعطيات األساسية لكيفية تعامل الصحافة العربية األسبوعية 
مع قضايا حقوق اإلنسان، ونوعية الحقوق التي تطرحها في  "الخط األخضر"للعرب داخل 

خطابها اإلعالمي، وماهية ارتباطها بالسياقين االجتماعي والسياسي اللذين يحيطان بهم. 
وذلك لفهم ماهية الخطاب الحقوقي من حيث نوعية الحقوق التي يجري التأكيد عليها 

ها، ومدى االرتباط بينها هي ولغة حقوق ومدى إبرازها في األجندة اإلعالمية، وكيفية قولبت
 إزاءاإلنسان، وللوقوف على العالقة بين التأكيد على الحقوق الجماعية لألقلية العربية 

 ن داخل المجتمع نفسه من جهة أخرى.الدولة من جهة، ومدى التطرق إلى حقوق اإلنسا
 باستعمال هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، التي استخدمت منهج المسح وت عد

في  "الخط األخضر"أداة تحليل المضمون على عينة من الصحف العربية األسبوعية داخل 
 ، تمثلت في: )بانوراما، حديث الناس، الصنارة، كل العرب(.المحتلة فلسطين

 الدراسة: إليهاومن أهم النتائج التي توصلت 
بمضامين حقوق اإلنسان، ما مؤشرات البروز الكمية والشكلية ال تشير إلى اهتمام خاص .أ 

يجري التعبير عنه  يعني أنه ال سياسة موجهة في هذا الشأن، وأن موضوع حقوق اإلنسان
 خر في األجندة اإلخبارية.كأي موضوع آ

الحقوق األكثر بروزًا في األجندة اإلعالمية تتعلق بالسياق المحلي والق ط ري للمجتمع العربي .ب 
المة الشخصية والحق في األمن واألمان، اللذين في الداخل، حيث إن الحق في الس

يرتبطان على مستوى المضمون االجتماعي، ويشكالن الحق ين األبرز، أما الحق في حرية 
التعبير عن الرأي والحق في المساواة والحق في المسكن هي من الحقوق األكثر بروزًا 

                                                           
(7) . A. Jamal & S. Bsoul, "The Marginality of Human Rights Discourse in Local Arabic 

Newspapers", Nazareth: Media Center for Arab Palestinians in "Israel", 2012. 
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واضح على نوايا المس  حوٍ على ن، الذي يؤكد "اإلسرائيلي"والمرتبطة بالسياق السياسي 
 المبرمج والممنهج بالحقوق األساسية لألقلية العربية في الداخل.

تبين أن موضوع العنف يبرز كسياق وكموضوع بحث في األجندة اإلعالمية، وذلك .ج 
انعكاسًا لظاهرة العنف في المجتمع العربي، والذي يمس بحقوق أساسية لمجموعات 

 ات وعلى رأسها النساء.اجتماعية واضحة تظهرها المعطي
إلنسان ليست قوية، ويمكن عوامل التأثير على الصحافة من أجل إبراز خطاب حقوق ا.د 

ن مؤسسات حقوق اإلنسان الفاعلة في المجتمع العربي ال تعمل حسب استراتيجية القول إ
إعالمية واضحة تنجح في اختراق الخطاب اإلعالمي، والتأكيد على إبراز خطاب 

 ق اإلنسان.ومصطلحات حقو 
 ((02331دراسة خضر شعت  .2

عنيت بدراسة واقع منظمات حقوق اإلنسان في المجتمع الفلسطيني، بالتطبيق على 
قطاع غزة، ودور هذه المنظمات في الرقابة على أداء السلطات التشريعية والتنفيذية 

باإلضافة إلى والقضائية، وتوثيق انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، 
مدى إسهامها التنموي في مجال السياسة والمجتمع ونشر قيم حقوق اإلنسان، ولم يشر 
الباحث إلى استخدامه نظرية محددة في إطاره النظري. وت عد هذه الدراسة من الدراسات 
الوصفية التحليلية، التي استخدمت المنهج التاريخي ومنهج دراسة الحالة، وأدوات المقابلة 

 مقة واالستبانة، والمالحظة الميدانية.المع
 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

كبير في نشر وتعزيز قيم  على نحوٍ هم منظمات حقوق اإلنسان في قطاع غزة تس.أ 
 على نحوٍ وتعزيز مبادئ وقوانين حقوق اإلنسان وحرياته  ،الديمقراطية والمشاركة السياسية
على وعية المواطنين بحقوقهم السياسية والمدنية واالقتصادية قوي ومؤثر، باإلضافة إلى ت

  واضح. نحوٍ 
يعتقد المبحوثون أن منظمات حقوق اإلنسان تراقب األداء التشريعي الفلسطيني، والسلطات .ب 

 التنفيذية والقضائية في مجال حقوق اإلنسان على نحٍو مرٍض إلى حٍد ما.
منظمات حقوق اإلنسان ترصد على نحٍو قوي انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي للحقوق .ج 

الفلسطينية، وقد استخدمت الوسائل كافة في توثيق هذه االنتهاكات، وطورت أداءها في 

                                                           
رسالة دراسة تحليلية قطاع غزة نموذجًا"، -. خضر شعت، "منظمات حقوق اإلنسان في المجتمع الفلسطيني((1

 م.3177 قسم التاريخ والعلوم السياسية بكلية اآلداب، ، غزة: جامعة األزهر،ماجستير غير منشورة
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مالحقة جرائم االحتالل قضائيًا، وعملت على نحٍو ملحوظ في تطوير قدراتها اإلعالمية 
 رائم االحتالل.على المستوى الدولي لفضح ج

يرى معظم المبحوثين أن المؤسسة التشريعية لم ت ع ق  عمل منظمات حقوق اإلنسان، ولكنهم .د 
اعتبروا أن شلل الدور البرلماني من جّراء  االنقسام كان معوقًا حاسمًا لعملهم، وللتشريع 

 تحديث القوانين والسياسات.والرقابة وتوحيد و 

 (3) 0233دراسة أسامة قرطام  .32
اتجاهات خطاب الصحافة المصرية إزاء قضايا حقوق اإلنسان في  فتعرُّ ل هدفت

عصر العولمة، ودراسة عالقة العولمة بتناول الصحف المصرية لقضايا حقوق اإلنسان، 
مواقف الصحف المصرية من اإلشكاليات التي تطرحها قضايا حقوق اإلنسان مثل  تعرُّفو 

إشكاليات التدخل اإلنساني أو الخصوصية الثقافية أو الرقابة الدولية على انتهاكات حقوق 
اإلنسان، كما هدفت لتحليل القوى الفاعلة في قضايا حقوق اإلنسان كما تعكسها الصحف. 

أسلوب تحليل  بوساطةت الوصفية التي استخدمت منهج المسح الدراسة من الدراسا وت عد
 الخطاب اإلعالمي.

 الدراسة: إليهاومن أهم النتائج التي توصلت 
غياب المنظور الشامل في التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان، وغلبة النظرة الجزئية على .أ 

بعض  الخطاب الصحفي في هذا الشأن، ما أدى إلى إنتاج خطاب مشوش ومتناقض في
 األحيان.

االستخدام الواسع للتوظيف السياسي لقضايا حقوق اإلنسان في الخطاب الصحفي، ليس .ب 
نما أيضًا على مستوى الجدل السياسي على  فقط على مستوى الجدل السياسي الداخلي، وا 

 الساحة الخارجية.
وجود ارتباط وثيق بين الخطاب الصحفي المصري وبين الخطاب الرسمي فيما يتعلق .ج 

إذ توضح نتائج التحليل لمواد الرأي  ية، أو القضايا ذات البعد القومي؛القضايا الخارجب
ة للخطاب الرسمي اتساق كبير بين المقوالت الرئيس بالصحف المختارة بعينة الدراسة، وجود

المصري، وبين الخطاب الصحفي الذي تبنته صحف العينة، حتى في الصحف الحزبية 
 والخاصة منها.

مية المرجعية الحقوقية في بناء الخطاب الصحفي، مقابل االستخدام الكثيف تراجع أه.د 
 للمرجعيات األيديولوجية والتاريخية.

                                                           
رسالة . أسامة  قرطام، "اتجاهات خطاب الصحافة المصرية تجاه قضايا حقوق اإلنسان في عصر العولمة"، (7)

 م.3177، القاهرة: جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، ماجستير غير منشورة
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قضايا حقوق  تحديد اتجاهات الخطاب الصحفي إزاءتأثير نمط ملكية الصحف على .ه 
 اإلنسان والموقف من مبادرات اإلصال  الخارجية.

  (7) 0232إياد القرا  دراسة .33
دور المواقع اإللكترونية الفلسطينية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان،  لتعرُّفهدفت 

ل إعالمية تترك تأثيرًا إيجابيًا لدى مستخدمي شبكة اإلنترنت، حو  ما تنشره من مواد  نتيجة ل
وكيفية معالجة المواقع اإللكترونية اإلخبارية والحقوقية الفلسطينية  قضايا حقوق اإلنسان،

درجة التأثير  تعرُّفالدراسة  وحاول الباحث عن طريق ية إبرازها،نسان وآللقضايا حقوق اإل
مستوى الوعي بقضايا حقوق الذي يتركه استخدام اإلنترنت على الجمهور الفلسطيني و 

 اإلنسان.
هذه الدراسة من  وت عد النظري على نظرية الغرس الثقافي، حيث اعتمد في إطاره
استخدام أدوات  منهج المسح اإلعالمي، انطالقًا مندمت الدراسات الوصفية التي استخ
 تحليل المضمون واالستبانة.

 الدراسة: إليهاومن أهم النتائج التي توصلت 
ضايا حقوق المستقلة على الترتيب األول من حيث اهتمامه بق "معا"حاز موقع وكالة .أ 

 %(.3..2اإلنسان بنسبة )
توجه الحزبي يترك تأثيرًا على تغطية %( من جمهور الدراسة يرى أن ال12.5ما نسبته ).ب 

المواقع اإلخبارية لقضايا حقوق اإلنسان، وهي نسبة مرتفعة تؤكد أن التوجه الحزبي يسيطر 
أن أغلبية المواقع اإللكترونية اإلخبارية مملوكة  اقع اإلخبارية اإللكترونية، وال سي ماعلى المو 

 غير مباشر. على نحوٍ لفصائل فلسطينية أو تمولها 
يحصل الجمهور على فوائد متعددة بمتابعة قضايا حقوق اإلنسان يتقدمها في الترتيب .ج 

%(، 13.2األول معرفة حجم االنتهاكات الصهيونية لحقوق اإلنسان الفلسطيني بنسبة )
وهذا يعكس مدى تأثير االنتهاكات الصهيونية على الجمهور الفلسطيني، ويلي ذلك معرفة 

 الحكومة القائمة سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية. االنتهاكات التي تقوم بها
جاء الخبر الصحفي في الترتيب األول من حيث األفضلية لعرض قضايا حقوق اإلنسان .د 

%(، يلي ذلك في الترتيب الثاني التقرير الصحفي بفارق بسيط، ويلي ذلك 9.3.بنسبة )
 يب األخير.الحديث الصحفي ثم المقال، وجاء التقرير الصحفي في الترت

 
                                                           

، رسالة ماجستير غير منشورةفلسطينية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان"، . إياد القرا، "دور المواقع اإللكترونية ال(7)
 م.3171القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 
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 (3) 0232دراسة دعاء محمود  .30

هدفت الدراسة إلى بناء رؤية موضوعية عن توظيف المنظمات الحقوقية والتنموية 
لشبكة اإلنترنت والمقارنة بينهما؛ لمعرفة إلى أي مدى استفادت كل منهما من المزايا التي 

ها، والوصول إلى الشرائح التي تتوجه لها )الجمهور، توفرها شبكة اإلنترنت في حل مشكالت
(، المجال نفسهالمانحين والشركاء، وسائل اإلعالم التقليدية، والمنظمات العاملة في 

انطالقًا من القضايا التي تحتل اهتمام تلك المنظمات، والتي تطرحها  تعرُّفباإلضافة إلى 
هذه  وت عدمواقع، ومدى تفاعله معها. طبيعة عالقة الجمهور بهذه ال تعرُّفمواقعها، و 

أدوات )تحليل  باستعمال الدراسة من الدراسات الوصفية، التي اعتمدت على منهج المسح 
 ة(، باإلضافة إلى المنهج المقارن.المضمون واالستبانة والمقابلة المقنن

 الدراسة: إليهاومن أهم النتائج التي توصلت 
حقوق اإلنسان األزمات التي يمر بها المواطن المصري لم تعكس أجندة أولويات منظمات .أ 

التي البحث ة القضايا التي تم رصدها في أثناء مد أن بعض إلى، باإلضافة يبالقدر الكاف
لم تلق اهتمامًا  ،شغلت الرأي العام وأخذت مساحة اهتمام كبيرة من وسائل اإلعالم التقليدية

 منظمات حقوق اإلنسان مثل قضايا )التحرش، وصكوك الملكية(. ل  ب  من ق  
اهتمام المنظمات الحقوقية بالقضية الفلسطينية كان اهتمامًا موسميًا، يبدأ مع أي عدوان .ب 

تشنه قوات االحتالل اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وينتهي سريعًا، حيث اتسمت 
ها التحرك الفردي، من دون وجود نشاط الجهود في هذا المجال بقصر األمد وغلب علي

 .مستمر وخطة محددة وجماعية
الموقع اإللكتروني للمنظمة يعكس حجمها وفاعليتها على الساحة، فنجد أن مواقع منظمات .ج 

حقوق اإلنسان قد تباينت من حيث مدى ثرائها باألخبار ما بين مواقع غزيرة باألخبار 
صداراتهااقع فقيرة في أخبارها و واإلصدارات، ومو   .ا 

ن كان هناك .د  جاء توظيف منظمات حقوق اإلنسان إلمكانات وتقنيات اإلنترنت متباينًا، وا 
إجماع على استخدام البريد اإللكتروني واألرشيف والصور، فلم يتم استغالل إمكانات مثل 

كما كان استغالل الفيس بوك واستطالعات الرأي بالقدر الكافي، تعليقات الجمهور، 
 والقائمة البريدية ضعيفًا، أما المنتديات فلم يتم استخدامها على اإلطالق.والمدونات 

 

 

                                                           
. دعاء محمود، "توظيف المنظمات الحقوقية والتنموية المصرية لشبكة اإلنترنت ودوره في التفاعل مع قطاعات (7)

 م.3171جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، ، رسالة ماجستير غير منشورةالمجتمع المصري"، 
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  (3) 0232دراسة عماد الدين جابر  .31
دور الصحافة المصرية في تشكيل اتجاهات الشباب الجامعي نحو  لتعرُّفهدفت 

قضايا حقوق اإلنسان، حيث ركز الباحث في دراسته على مجموعة من الحقوق السياسية 
مثل: حق حرية االنتخابات ونزاهتها، والحق في التعددية السياسية، وتداول السلطة، وحق 

وق المدنية، مثل: الحق في حرية الرأي الترشح، وغيرها، باإلضافة إلى مجموعة من الحق
يئات المدنية، والتعبير، والحق في المساواة أمام القانون، والحق في تأسيس األحزاب واله

هذه  إزاءت طالب الجامعات الصحافة المصرية في تشكيل اتجاها وغيرها، وكيف أسهمت
 الحقوق.

لخاصة بكل حق من الدراسة لدرجات اهتمام الصحف القومية والحزبية وا وتطرقت
أسباب تركيز الصحف على الموضوعات المتعلقة  تعرُّفالحقوق السياسية والمدنية، و 
القراء، ومعايير نشرها في الصحف، حيث اعتمد الباحث في  بحقوق اإلنسان التي يفضلها

عالم وهي نظرية التهيئة المعرفية، إطاره النظري على واحدة من نظريات تأثير وسائل اإل
باستعمال  منهج المسح اإلعالمي ستخدمتهذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي ا وت عد
 طالب السنة النهائية في بعض الجامعات المصرية.على  ةاناالستب

 الدراسة: إليهاومن أهم النتائج التي توصلت 
حقوق اإلنسان السياسية على اختالف درجاتها كانت محور اهتمام الصحف المصرية .أ 

ثم الصحف  ،ثم الصحف الخاصة ،حسب تقديرات المبحوثين، وكانت الصحف الحزبية
القومية هي األكثر اهتمامًا بحقوق اإلنسان السياسية على التوالي، فقد اهتمت الصحف 
الحزبية أكثر بالحديث عن التعددية السياسية وحق تداول السلطة بين األحزاب، والحق في 
الترشح للمناصب السياسية المختلفة، والحق في المطالبة بالتعديالت الدستورية وتعديل 

 الرئاسة. وض االنتخابات الرئاسية ومددلمرشح لخشروط ا
بإبرازها الحق في حرية  ،بروز الدور الرقابي للصحف الخاصة حسب تقديرات المبحوثين.ب 

 االنتخابات ونزاهتها، واالهتمام بضرورة مشاركة الجماهير في صنع القرارات.
إلنسان استطاعت الصحافة المصرية أن تشكل اتجاهات الطالب نحو وضعية حقوق ا.ج 

همت في تشكيل من الطالب أن الصحافة المصرية أس %(93السياسية، فقد أشار )
أن %( من الطالب 2.اتجاهاتهم نحو قضايا حقوق اإلنسان السياسية، بينما أشار )

 همت بالفعل في تشكيل اتجاهاتهم نحو حقوق اإلنسان المدنية.الصحافة أس
                                                           

 في تشكيل اتجاهات الشباب الجامعي نحو قضايا حقوق اإلنسان"، لدين جابر، "دور الصحافة المصرية. عماد ا(7)
-731، صم3171يونيه -، يناير7ع 71م كلية اإلعالم، ،جامعة القاهرة، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام

733. 



16 
 

اهات لدى الشباب الجامعي، فقد أشار الصحف المصرية استطاعت أن تشكل نوعية االتج.د 
%( من الطالب أن اتجاهاتهم كانت سلبية نحو حقوق اإلنسان السياسية في 3...)

%( إلى 72%( من الطالب أن اتجاهاتهم كانت محايدة، وأشار )25مصر، بينما أشار )
%( 2.ومع حقوق اإلنسان المدنية بلغت االتجاهات السلبية )، أن اتجاهاتهم كانت إيجابية
%( .310%( إلى أن اتجاهاتهم كانت محايدة، وأشار )23.9بين الطالب، بينما أشار )

 إلى أن اتجاهاتهم كانت سلبية.
 (1) 0222دراسة قدري عبد النبي  .34

عام، بتوجهاتها السياسية  على نحوٍ الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم  لتعرُّففت ده
 بوساطةالمختلفة في ترتيب أولويات الجمهور المصري نحو قضايا حقوق اإلنسان، وذلك 

دراسة تحليلية لعينة من وسائل اإلعالم المصرية )صحف وقنوات تلفزيونية وعينة مكونة 
من خمسة مواقع لمنظمات حقوق اإلنسان المصرية على شبكة اإلنترنت(. حيث اعتمدت 

الدراسة من الدراسات الوصفية  وت عدلدراسة في إطارها النظري على نظرية وضع األجندة. ا
 أداة تحليل المضمون. باستعمالالتي اعتمدت على منهج المسح اإلعالمي 

 الدراسة: إليهاومن أهم النتائج التي توصلت 
 مصادر رئيسيةمندوبيها بوصفهم على أعضائها و  منظمات حقوق اإلنساناعتمدت .أ 

 للمعلومات، وذلك لتغطية األحداث الجارية.
حظيت الحقوق السياسية باهتمام كبير من جميع منظمات العينة، كما ركزت مواقع .ب 

 منظمات حقوق اإلنسان على مجموعة من الحقوق المدنية المرتبطة باألحداث الجارية.
 األولى.بالنسبة للشخصيات الفاعلة في النص، جاءت األجهزة الحكومية في المرتبة .ج 
 اتجاهات المعالجة جاءت في معظمها سلبية..د 

 (2) 0222دراسة هشام عبد المقصود  .35
خل السمات النوعية لتقديم وتأطير قضايا الحقوق السياسية والمدنية دا لتعرُّفهدفت 

، ومدى م3119العام  في واألهالي وآفاق عربية خطاب صحف كل من األهرام والوفد
اآلليات  وماتعبر عنها تلك الخطابات الصحفية، ط ذلك بطبيعة مواقف القوى التي ارتبا

                                                           
 "تأثير المعاجلة اإلعالمية لقضايا حقوق اإلنسان على معارف واتجاهات الجمهور المصري"، قدري عبد النبي،.((1

 م.3111، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، غير منشورة أطروحة دكتوراه

دراسة لبنية وأطر : حقوق اإلنسان في الصحافة المصريةهشام عبد المقصود، "التوظيف السياسي لقضايا .((2
 3، مكلية اإلعالم ،جامعة القاهرة، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام سياق مدخل التحليل الثقافي"،الخطاب في 

م.3111سبتمبر -، يوليو2ع
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والوظائف السياسية التي سعت هذه الخطابات نحو تحقيقها في الواقع الذي تتشكل منه 
وقد استخدم الباحث في إطاره النظري مدخل التحليل الثقافي لوسائل  وتتعامل معه.

الدراسات الوصفية التي اعتمدت على منهج المسح والمنهج هذه الدراسة من  وت عداإلعالم. 
 أداة تحليل المضمون. باستعمالالمقارن، 

 الدراسة: إليهاومن أهم النتائج التي توصلت 
ي األهرام والوفد، بتقديم قضايا منظومة هناك توافٌق في حجم اهتمام خطاب كل من صحيفت.أ 

حجم االهتمام الذي منحه خطاب كل منهما الحقوق السياسية، وهو التوافق ذاته في مجال 
 لقضايا منظومة الحقوق المدنية.

ت االهتمام في ة األهرام وأولوياافق بين أولويات اهتمام خطاب صحيفعدم وجود تو .ب 
ة األهرام الوفد واألهالي وآفاق عربية، أي إن انتماء صحيف خطابات كل من صحف

ية اهتمام لقضايا حقوق اإلنسان بصورة لمنظومة الصحف القومية قد فرض عليها منح أولو 
 تختلف عن نسق األولويات الذي تبنته صحف المعارضة األخرى.

ة األهرام حضورًا ثانويًا، وذلك مة الحقوق المدنية داخل خطاب صحيفوجود منظو  ل  مث  .ج 
مقارنة بكثافة حضورها داخل مختلف خطابات الصحف األخرى المعبرة عن قوى 

ة األهرام بمتابعة عن طريق اعتناء خطاب صحيف ر يمكن تفسيرهالمعارضة، وهذا األم
في حالة مواجهة وتفنيد مع  اأنه ياسية التي احتشدت بها تلك المدة، ال سي مااألحداث الس

خطابات صحفية معارضة تؤكد غياب الحقوق السياسية، فسعى خطاب األهرام للتأكيد 
 على توافر هذه الحقوق.

 (7) 0226دراسة رائد خضر  .36
مدى احتواء البرامج اإلذاعية الفلسطينية على قضايا حقوق اإلنسان  تعرُّفهدفت ل

التي تمس المواطن الفلسطيني بصورة مباشرة، والقوالب اإلعالمية داخل البرامج  في 
خاصة، حيث تم  إذاعةبصفتها  حكومية وصوت الشبابإذاعة بصفتها صوت فلسطين 

مسح محتوى موضوعات حقوق اإلنسان، التي تبحث بحقوق المواطنين، ومعرفة مكونات 
هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، التي  وت عدالوطني.  خطاب حقوق اإلنسان في اإلعالم

 أداة تحليل المضمون. خدمت منهج المسح اإلعالمي باستعمالاست
 
 

                                                           
رسالة ماجستير . رائد خضر، "دور اإلذاعات الفلسطينية الحكومية والخاصة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان"، (7)

 م.3112سات العربية، ، القاهرة: معهد البحوث والدراغير منشورة
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 الدراسة: يهاإلومن أهم النتائج التي توصلت 
المرتبة األولى لعرض قضايا حقوق اإلنسان في اإلذاعتين موضع الدراسة،  الحوار احتل.أ 

والمناقشات في المرتبة الثانية، والتحقيق في المرتبة الثالثة، والمجلة اإلذاعية في المرتبة 
 الرابعة.

في حالة عرض انتهاكات حقوق  جاء في المرتبة األولى التركيز على عرض القضية كخبر.ب 
، وتالها في المرتبة الثانية تحليل القضية ومالبساتها، وتالها االنسان في إذاعتي الدراسة

في المرتبة الثالثة التعليق بالرأي على القضية، وتالها في المرتبة الرابعة االستماع لوجهات 
 النظر المختلفة.

 Ostini Jennefer 2000 (3)دراسة  .32

المعالجة الصحفية لقضايا حقوق اإلنسان، وعالقها بالسياسة الخارجية  رُّفلتعوهدفت 
أيديولوجية حقوق اإلنسان  تعرُّف في القرن العشرين، عن طريق األميركيةللواليات المتحدة 

ة، وقد قام الباحث بتحليل أربع صحف هذه المد في أثناء األميركيةفي السياسة الخارجية 
 األميركيةية معالجتها لحقوق اإلنسان، وتأثير ذلك في السياسة الخارجأمريكية، لمعرفة مدى 

 القرن العشرين. في
 الدراسة: إليهاومن أهم النتائج التي توصلت 

ركزت في معالجتها لقضايا حقوق اإلنسان على مجموعة من الحقوق  األميركيةالصحافة .أ 
 السياسية والمدنية أكثر من غيرها من الحقوق األخرى.

المقاالت التي نشرت حول حقوق اإلنسان كان لها تأثير قوي على المناقشات والعالقات .ب 
 الدولية، فيما يتعلق بحقوق اإلنسان.

 ركزت الصحافة األمريكية على قضايا حقوق اإلنسان في دول معينة..ج 
 

  

                                                           
(7)  . Ostini Jennefer Anne: Discourse Of morality: "the news media human rights and 

foreign policy in twentieth century united states" PH.D dissertation, University of 
Minnesota, 2000. 
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 الدراسات السابقة: التعليق على -ًاثاني
 الدراسات السابقة:و  الفرق بين هذه الدراسة

اهتمت الدراسات السابقة في مجال الصورة بأشكال مختلفة للصورة، فمنها ما درس .أ 
صورة دول في إعالم دول أخرى أو لدى جمهور دول أخرى، كما عنيت بعض 

، أو صورة قضايا معينة أو مهن بعينها في وسائل اإلعالم الدراسات بصورة شخصيات
 ية لمنظمات حقوق اإلنسان.في الصحافة. لكن أيًا منها لم يدرس الصورة الذهن

الصورة، وذلك  تعرُّفاعتمدت الدراسات السابقة في معظمها على المنهج المسحي في .ب 
يتفق مع الدراسة الحالية  وهذا ،، والمقابلة(ةانأدوات )تحليل المضمون، واالستب بفضل
أداتي تحليل المضمون واالستبيان، ما  يها الباحث للمنهج المسحي باستخداملجأ فالتي 

 " التي اعتمدت على المنهج التاريخي.3177عدا دراسة "خضر شعت 
ل.ج  ب  على الدراسات الخاصة بمجال حقوق اإلنسان، أنها استهدفت قضايا حقوق غ 

اإلنسان، ومدى اهتمام وسائل اإلعالم المختلفة بهذه الحقوق، وتأثير معالجتها على 
بدراسة منظمات حقوق اإلنسان نفسها، ما عدا  الجمهور، ولم ت عن  معارف واتجاهات 
" التي تطرقت إلى الجانب التاريخي والتحليلي في الرصد 3177دراسة "خضر شعت

والتوثيق لهذه المنظمات في قطاع غزة، وأدوارها المختلفة وآلية عملها، ودراسة "دعاء 
 التنموية لشبكة اإلنترنت." التي بحثت توظيف المنظمات الحقوقية و 3171محمود

بحثت في العنوان المطرو  وهو "صورة   دراسة سابقة أي لم يقع تحت يد الباحث.د 
منظمات حقوق اإلنسان في الصحافة الفلسطينية"، وهذا يعطي أهمية لهذه الدراسة 

 منظمات حقوق اإلنسان.نوعها التي تدرس صورة التي يمكن أن تكون األولى من 
سابقة في مجال حقوق اإلنسان في معظمها برصد دور اإلعالم اهتمت الدراسات ال.ه 

بأنواع مختلفة: )صحافة، إذاعة، مواقع إلكترونية( في نشر ثقافة حقوق اإلنسان، أو 
تشكيل االتجاهات نحوها في مجتمعات الدراسة، أو توظيف قضايا حقوق اإلنسان في 

ت حقوق اإلنسان ودورها؛ اإلعالم، إلى جانب االستعراض التاريخي التحليلي لمنظما
منظمات حقوق اإلنسان في الصحافة أو دراسات لم يتطرق لصورة لكن أيًا من هذه ال

 عام. على نحوٍ اإلعالم 
لجأت معظم الدراسات السابقة التي تم عرضها، إلى استخدام الدراسة التحليلية فقط أو .و 

 تعرُّفالتحليلية في  استخدمت الدراسة الدراسة هذهالصورة؛ بينما  لتعرُّفالميدانية فقط 
بين  قارنتث ّم الصورة لدى النخبة، ومن  لتعرُّفالصورة في الصحافة، والميدانية 

 الصورتين.
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 من الدراسات السابقة: استفادة الباحث
 على نحوٍ تحديد المناهج العلمية المناسبة إلجراء الدراسة، وصياغة المشكلة البحثية .أ 

 دقيق.
 بعض تساؤالت الدراسة التحليلية والميدانية.وتعديل إعادة صياغة .ب 
المعرفي للدراسة  اإلطار، باإلضافة لحدود الباحث لجأ إليهري الذي النظ اإلطارتحديد .ج 

 في مجال الصورة وحقوق اإلنسان.
 إليها ت السابقة بالنتائج التي توصلتالدراسا بعض إليهاالنتائج التي توصلت  مقارنة.د 

ما يتعلق منها بالصورة لدى  مجال حقوق اإلنسان والصورة، ال سي ما هذه الدراسة، في
على ساعد في تفسير النتائج حقوق اإلنسان في الصحافة، مما منظمات الجمهور، و 

 أدق وأكثر عمقًا وتحلياًل. نحوٍ 
 

 

 االستدالل على المشكلة: -ثالثًا
اطالع الباحث على أعداد الصحف اليومية الفلسطينية، وعمله في المجلس  من انطالقاً 

حقوق اإلنسان في قطاع غزة والعاملين  ي، واحتكاكه بالقائمين على منظماتالتشريعي الفلسطين
الذي يقوم بمنظومة العمل التشريعي والرقابي  باط جزء كبير من عمل هذه المنظماتفيها، نظرًا الرت
الباحث بجمهور النخبة السياسية واالجتماعية ممثلة بنواب المجلس  التشريعي، وتواصلبه المجلس 

عداده حقوق  التابعة للمجلس عن منظمات عمله في الدائرة اإلعالمية تقارير بفضل التشريعي، وا 
 اإلنسان، فقد الحظ الباحث اآلتي:

بة الفلسطينية، حول المختلفة، لدى بعض من النخديد من وجهات النظر واآلراء هناك الع .7
 الدور الذي تقوم به منظمات حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية.

تشتمل بعض التقارير الصحفية المنشورة في الصحف الفلسطينية على انتقاد ألداء  .3
عام، أو انتقاد موجه لمنظمات حقوقية بعينها على خلفية  على نحوٍ المنظمات الحقوقية 

 قضايا معينة.
لتي تصدرها هذه المنظمات من رصد وتوثيق النتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بحق التقارير ا .2

غزة ورام  كات الداخلية التي تقوم بها حكومتاعام، واالنتها على نحوٍ المواطنين الفلسطينيين 
خاص، هذه  على نحوٍ اهلل في الضفة الغربية وقطاع غزة بحق المواطنين والمؤسسات 

 ل متباينة، وهناك وجهات نظر مختلفة بشأنها.التقارير تحمل ردود أفعا
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ف الصحف الفلسطينية بعض التقارير الصادرة عن منظمات حقوق اإلنسان والمتعلقة  .. توظ 
طار إبراز في الضفة الغربية وقطاع غزة في إ باالنتهاكات الداخلية من قبل طرفي االنقسام

 انتهاكات طرف لحرية الطرف اآلخر.
 

 الدراسة االستكشافية:
مراعاًة لقواعد البحث العلمي، ومن أجل الوصول إلى  مؤشرات دقيقة وشاملة يمكن  

ينة من على عاالعتماد عليها في تصحيح منهجية الدراسة، أجرى الباحث دراسة استكشافية 
)فلسطين، القدس، الحياة الجديدة، األيام(، لتحديد ، وهي:الصحف اليومية الفلسطينية األربع

 يعبر عن محتوى الدراسة.دقيق،  على نحوٍ لبحثية وصياغة المشكلة ا
م، بطريقة "العينة 3173العام  أثناءفي عشر" عددًا من كل صحيفة،  وتم اختيار "اثني

 العشوائية البنائية المنتظمة"، حسب التواريخ اآلتية:
 كانت األعداد مّ م، وتم اختياره عن طريق القرعة، ومن ث  7/7/3173العدد األول: األحد  
 ي:ة كاآلتيالمتبق

 م72/3/3173العدد الثاني: االثنين 
 م31/2/3173العدد الثالث: الثالثاء 
 م3173/./39العدد الرابع: األربعاء 

 م2/9/3173العدد الخامس: الخميس 
 م3/2/3173العدد السادس: الجمعة 
 م37/1/3173العدد السابع: السبت 

 م32/3/3173األحد  العدد الثامن:
 م2/5/3173العدد التاسع: االثنين 
 م5/71/3173العدد العاشر: الثالثاء 

 م37/77/3173العدد الحادي عشر: األربعاء 
م31/73/3173العدد الثاني عشر: الخميس 

 

 وبعد تحليل هذه األعداد كافة، توصل الباحث إلى المؤشرات اآلتية:

 األشكال الصحفية اإلخبارية على األشكال الصحفية األخرى في تناولها لمنظمات غلبة .7
تحدثت عن حيث حقوق اإلنسان وفعالياتها ومشاركاتها في الصحف اليومية الفلسطينية، 

 الصادرة عن تلك المنظمات انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي، واألنشطة والتقارير والبيانات
 ومواقفها من األحداث الجارية.

قضية األسرى أخذت جانبًا كبيرًا من حضور منظمات حقوق اإلنسان في الصحف  .3
حيث  سرائيلي،الفلسطينية، باإلضافة إلى االنتهاكات األخرى التي يقوم بها االحتالل اإل

 حقوق اإلنسان بموضوع األسرى نحو الموضوعات التي ربطت منظمات كانت نسبة
 حقوق اإلنسان. التي شملت منظمات إجمالي الموضوعات %( من97)
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بالدرجة األولى،  في المضمون الصحفي حقوق اإلنسان الفلسطينية المحلية منظمات برزت .2
 %(.73اإلقليمية والدولية بنسبة ) والمنظمات %(،33بنسبة )

اهتمت صحيفة فلسطين الصادرة في قطاع غزة أكثر من غيرها من الصحف الفلسطينية  ..
التي تطرحها، حيث تم ذكر حقوق اإلنسان في الموضوعات  منظماتليومية بحضور لا

( 33)الدولية واإلقليمية في  والمنظمات موضوعًا،( 27)الحقوقية المحلية في  المنظمات
 موضوعًا.

)القدس، الحياة الجديدة، األيام( من حيث الكم في  تقاربت الصحف اليومية الثالث .9
 ( موضوعًا.9. - 1.مات حقوق اإلنسان بما يتراو  ما بين )تها الخاصة بمنظموضوعا

منظمات تدافع ات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة بصفتها الصفة اإليجابية لمنظم غلبة .2
 عن حقوق اإلنسان الفلسطيني في مواجهة االحتالل.

دون غيرها في تدعيم من ظهر تباين في اعتماد الصحف على منظمات حقوقية محددة  .1
 بشأن انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي أو االنتهاكات الداخلية. أخبارها

 
 مشكلة الدراسة: -ًارابع

إن السمة الرئيسة التي تميز البحوث العلمية هي أن تكون ذات مشكلة محددة في حاجة إلى 
مكن صياغة المشكلة البحثية كما ولذا ي سة والتحليل من جوانبها المتعددة،من يتصدى لها بالدرا

 ي:يأت
لمنظمات حقوق اإلنسان )) تحديد الصورة اإلعالمية التي تعكسها الصحافة الفلسطينية 

الصورة الذهنية لمنظمات حقوق  تعرُّف، و 13/30/0230وحتى  3/3/0230من  الُمّدة في
 اإلنسان لدى النخبة الفلسطينية ((

 

   أهمية الدراسة: -ًاخامس

 في النقاط اآلتية: أهمية الدراسة وتتمثل

أضحت منظمات حقوق اإلنسان من أهم مؤشرات رسوخ الديمقراطية في المجتمعات  .7
 المعاصرة، ولها وزن وتأثير على مكونات الحياة السياسية واالجتماعية في المجتمع.

مجتمع مثل منظمات حقوق اإلنسان في فلسطين شريحة مؤسساتية مهمة من مكونات الت   .3
تحت االحتالل، ويمر بقضايا داخلية  اً واقع اً مجتمعالفلسطيني؛ وذلك لخصوصيته بوصفه 
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صورة هذه المنظمات في  تعرُّفشائكة تفرض وجود منظمات حقوقية متعددة، لذلك وجب 
 وسائل اإلعالم ولدى الرأي العام.

منظمات حقوق اإلنسان في ت تناولت البحث في صورة افتقار المكتبة الفلسطينية لدراسا .2
 لدى النخبة الفلسطينية.الصحافة المحلية الفلسطينية و 

صورتها لدى الرأي  تعرُّفتساعد بحوث الصورة الذهنية المنظمات المحلية واإلقليمية، في  ..
العام وفي وسائل اإلعالم، بما يمكنها من العمل على تعديل هذه الصورة وفق خطط 

ء رسالتها منهجية علمية، لت ك و ن صورة طيبة عنها تحقق لها النمو والتطور والقدرة على أدا
 على أوسع نطاق ممكن.

 

 أهداف الدراسة: -سادسًا

الصحافة  فيحقوق اإلنسان في المجتمع الفلسطيني  منظماتالكشف عن صورة  .7
 .الفلسطينية

ية في المجتمع الفلسطيني باستعراض حقوق اإلنسان األكثر ظهورًا وفاعل منظمات تعرُّف .3
 صحف الدراسة.

خبة ناإلنسان في الصحافة الفلسطينية، ولدى الالوقوف على أهم سمات منظمات حقوق  .2
 الفلسطينية.

التي نشرتها الصحف  بمنظمات حقوق اإلنساننوعية الموضوعات المتعلقة  تعرُّف ..
 .الفلسطينية

حقوق اإلنسان، وأهم عوامل  نظماتالفلسطينية عن م الصورة المكونة لدى النخبة تعرُّف .9
 تشكيل هذه الصورة.

عن  في الصورة الذهنية المرسومة في صحف الدراسة واالختالف الكشف عن مدى التوافق .2
 ، والصورة المشكلة لدى النخبة الفلسطينية.منظمات حقوق اإلنسان
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 تساؤالت الدراسة: -ًاسابع
الدراسة إلى تحديد صورة منظمات حقوق اإلنسان في الصحافة المحلية، والصورة  تهدف

 ين اآلتيين:طريق اإلجابة عن التساؤلين الرئيسكلة لدى النخبة الفلسطينية، عن المش
 محل الدراسة لموضوعات تمس منظمات تساؤل خاص بمعالجة الصحف التساؤل األول:

ما الصورة التي ترسمها الصحافة المحلية الفلسطينية لمنظمات حقوق حقوق اإلنسان، وهو "
 الفرعية اآلتية: تساؤالتال "، وينبثق من هذا التساؤلاإلنسان؟

 :فئات المحتوىب تساؤالت تتعلق -القسم األول

 صحف الدراسة؟  التي ارتبطت بمنظمات حقوق اإلنسان في ما القضايا .7
 منظمات حقوق اإلنسان التي تبرزها صحف الدراسة؟  ما أهم .3
 األدوار المنسوبة لمنظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة؟ ما .2
 لمنظمات حقوق اإلنسان؟ما أهم السمات التي أبرزتها صحف الدراسة  ..
 انتهاكاتها في صحف الدراسة؟ جهات التي ترصد منظمات حقوق اإلنسانما أهم ال .9
ما المصادر التي اعتمدتها صحف الدراسة في الحصول على المادة الصحفية المتعلقة  .2

 بمنظمات حقوق اإلنسان؟

 :فئات الشكلتساؤالت تتعلق ب -القسم الثاني
مت  بوساطتهان الصحفية التي الفنو ما  .1 تعلقة بمنظمات حقوق اإلنسان في الم المادة ق د 

 صحف الدراسة؟
: )الشكل، من حيثحف الدراسة لمنظمات حقوق اإلنسان ما مدى االهتمام الذي توليه ص .3

 ؟(وقع، المساحة، العناوين، الصور المصاحبةالم

 :االرتباطيةالعالقات ب خاصةتساؤالت  -القسم الثالث

بين القضايا التي تعمل عليها منظمات حقوق اإلنسان والمواقع التي ما طبيعة العالقة  .5
 تفردها صحف الدراسة لهذه القضايا؟

ما طبيعة العالقة بين منظمات حقوق اإلنسان والدور المنسوب لها في صحف  .71
 الدراسة؟

ما طبيعة العالقة بين منظمات حقوق اإلنسان والسمات المنسوبة لها في صحف  .77
 الدراسة؟
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ة العالقة بين منظمات حقوق اإلنسان والجهات التي ترصد هذه المنظمات ما طبيع .73
 انتهاكاتها كما تظهر في صحف الدراسة؟

ما طبيعة العالقة بين منظمات حقوق اإلنسان التي تركز عليها صحف الدراسة  .72
 والقضايا التي تعمل عليها هذه المنظمات؟

 

ما على جمهور النخبة الفلسطينية، وهو "  تساؤل خاص بالدراسة الميدانية التساؤل الثاني:
"، وينبثق من هذا ؟النخبة الفلسطينية عن منظمات حقوق اإلنسان عينة الصورة التي تشكلت لدى

 التساؤل التساؤالت الفرعية اآلتية:

 ؟ الفلسطينية النخبة ما مصادر الحصول على المعلومات عن منظمات حقوق اإلنسان لدى .7
 ؟منظمات حقوق اإلنسان تعرُّففي  على وسائل اإلعالم الفلسطينيةما مدى اعتماد النخبة  .3
 ؟مباشرة مع منظمات حقوق اإلنسان بتعامالت مباشرة أو غير الفلسطينية هل تحتفظ النخبة .2
 منظمات حقوق اإلنسان؟ جديرة باهتمامالنخبة  عينة ما الموضوعات التي تراها ..
هذا  نظمات حقوق اإلنسان، وما مصادرن مع لدى النخبة الفلسطينية العام نطباعاالما  .9

 االنطباع؟
ما تقييم النخبة الفلسطينية لمدى نجا  منظمات حقوق اإلنسان في أداء الدور المطلوب منها  .2

 في األراضي الفلسطينية؟
 ما دور وسائل اإلعالم في تشكيل صورة منظمات حقوق اإلنسان لدى النخبة الفلسطينية؟ .1
 في منظمات حقوق اإلنسان؟ الفلسطينية النخبة التي تراها والسلبيات ما اإليجابيات .3
 لها كما تراها النخبة والجهات الممولة ات حقوق اإلنسانما طبيعة العالقة بين منظم .5

 ؟الفلسطينية
ما مدى التوافق واالختالف بين الصورة المرسومة في صحف الدراسة، والصورة المشكلة لدى  .71

 ق اإلنسان؟النخبة الفلسطينية عن منظمات حقو 

 فروض الدراسة: -ًاثامن

توجد عالقة ارتباطية بين طبيعة متابعة الصحافة الفلسطينية ومتغير )مجال العمل( لدى  .7
 عينة النخبة الفلسطينية.

توجد عالقة ارتباطية بين االنطباع العام عن منظمات حقوق اإلنسان لدي عينة النخبة  .3
 الفلسطينية ومتغير )مجال العمل( لديهم.
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توجد عالقة ارتباطية بين مصدر تكوين االنطباع العام عن منظمات حقوق اإلنسان لدى  .2
 عينة النخبة الفلسطينية ومتغير )مجال العمل( لديهم.

  النظري للدراسة: اإلطارتاسعًاــ 
تمثل مصدر قوة  تلك المعلومات تزايد المعلومات في العصر الحديث، أصبحت ظل في
معظم األنظمة  فعلى مستوى المجتمع، تسعى، إليهامن يمتلكها، ولمن يستطيع الوصول وتميز ل

للحصول على المعلومات من أجل بقاء النظام وقدرته على التفاعل مع المجتمع واألنظمة األخرى، 
إلى الحصول على المعلومات لتحقيق األهداف وعلى مستوى األفراد كذلك يسعى كل فرد 

ية، وت عد وسائل اإلعالم أحد المصادر المهمة والرئيسة التي يعتمد عليها األفراد االجتماعية والنفس
في العصر الحديث، لذلك اقتضى االعتماد على نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم في هذه 

 الدراسة.
 االعتماد على وسائل اإلعالم:نظرية 

ي عالقة االعتماد بين وسائل ه ،ة التي تحكمهااسم النظرية فإن العالقة الرئيس كما يوحي
اإلعالم والنظام االجتماعي والجمهور، وقد تكون هذه العالقات إما مع نظم وسائل اإلعالم 

 جميعها، أو مع أحد أجزائها، مثل: الصحف، المجالت، الراديو، التليفزيون، السينما.

 :(3)وتقوم عالقات االعتماد على وسائل اإلعالم على ركيزتين أساسيتين هما
لكي يحقق األفراد والجماعات والمنظمات المختلفة أهدافهم الشخصية  األهداف: .7

واالجتماعية، فإن عليهم أن يعتمدوا على موارد يسيطر عليها أشخاص أو جماعات أو 
 منظمات أخرى، والعكس صحيح.

يسعى األفراد والمنظمات إلى المصادر المختلفة التي تحقق أهدافهم، وتعد  المصادر: .3
 ليه األفراد والمنظمات من أجل بلوغ أهدافهم.اإلعالم نظام معلومات يسعى إسائل و 

روابط  من دونلون أن وسائل اإلعالم قوية ألن األفراد منعز تؤمن بونظرية االعتماد ال 
م لز  ن في السيطرة على مصادر المعلومات، وت  تتصور أن قوة وسائل اإلعالم تكم   اجتماعية، بل

أنه كلما زاد المجتمع تعقيدًا زاد اتساع مجال األهداف  أهدافهم الشخصية، إضافة إلىراد ببلوغ األف
 التي تتطلب الوصول إلى مصادر معلومات وسائل اإلعالم.

                                                           
( م7553)القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 7، طالمعاصرةاالتصال ونظرياته ليلى االسيد، و  حسن مكاوي. (7)
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ومن األهداف الرئيسة لنظرية االعتماد كذلك تفسير لماذا يكون لوسائل اإلعالم أحيانًا 
 .(1)تأثيرات غير مباشرة وضعيفة نوعًا ما، وأحيانًا أخرى لها ومباشرةٌ  قويةٌ  تأثيراتٌ 

في ثالث فئات رئيسة، معرفية -وفقًا للنظرية–وتتمثل تأثيرات االعتماد على وسائل اإلعالم 
 ووجدانية، وسلوكية على النحو اآلتي:

المرتبطة بمشكلة أو وهي التي تتجسد في كشف الغموض والحقائق  اآلثار المعرفية: .7
 إلزالةاالت األزمات، حيث يلجأ الفرد إلى وسائل اإلعالم في ح قضية ما، وال سي ما

شباعالغموض  أن وسائل األحداث في البيئة المحيطة، وال سي ما  مالفضول، وفه وا 
اإلعالم تكون أحيانًا المصدر الوحيد للمعلومات، وتقوم بترتيب أولويات القضايا 

 المثارة.واألحداث، وكذلك تكوين االتجاهات نحو القضايا الجدلية 
رسائل إعالمية تؤثر على مشاعر األفراد، سواء كانت  وذلك بفضل اآلثار الوجدانية: .3

مطلوبة )مرغوبة(، وذلك من حيث التخلص من الخوف والقلق والدعم المعنوي، أو غير 
 مباالة.)غير مرغوبة( مثل االغتراب وعدم ال مطلوبة

، سواء كان (2)المعرفية أو الوجدانية: وهي المحصلة النهائية للتأثيرات اآلثار السلوكية .2
الخمول وعدم المشاركة ب -اً سلبي–لتنشيط والحفز للقيام بعمل ما، أو با -اً إيجابي-السلوك 
شاعة  اليأس )االمتناع عن المشاركة في التصويت مثاًل(. وا 

ويمكن تلخيص الفكرة األساسية لنظرية االعتماد على النحو اآلتي: "إن قدرة وسائل االتصال 
زداد عندما تقوم هذه المعرفي والعاطفي والسلوكي، سوف تعلى تحقيق قدر أكبر من التأثير 

سوف تزيد قوته في حالة متميز ومكثف، وهذا االحتمال  على نحوٍ الوسائل بوظائف نقل المعلومات 
استقرار بنائي في المجتمع بسبب الصراع والتغيير، باإلضافة إلى ذلك فإن فكرة تغيير  وجود عدم

المجتمع ووسائل من:  سلوك ومعارف ووجدان الجمهور يمكن أن يصبح تأثيرًا مرتدًا لتغيير كلٍ 
 االتصال، وهذا هو معنى العالقة بين وسائل االتصال والجمهور والمجتمع".

ية االعتماد على وسائل اإلعالم ترتكز على العالقات بين النظم ن نظر ويمكن القول إ
ومكوناتها، وتنظر إلى المجتمع باعتباره مجتمعًا مركبًا من مجموعة من األفراد، وهي تبحث في 

تحاول تفسير سلوك كل جزء من تركيبة هذا  مّ ، ومن ث  ربط هؤالء األفراد مع بعضهمالعالقة التي ت
 .تباط هذه العالقات مع بعضهافة ار المجتمع على حدة، لمعر 

                                                           
، ترجمة كمال عبد الرؤوف )القاهرة: الدار الدولية نظريات وسائل اإلعالم. ملفين ديفلير وساندرا بول روكيش، ((1

 ..7.-72.م( ص 7552للنشر والتوزيع، 
 .3.1م( ص3111)القاهرة: عالم الكتب،  3، طنظريات اإلعالم واتجاهات التأثير. محمد عبد الحميد، ((2
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مدى اعتماد النخبة على وسائل االعالم وتأثير ذلك على الصورة الذهنية ناقش الباحث و 
أن يكون نظام وسائل اإلعالم جزءًا  فمن المفترض، المكونة لديهم عن منظمات حقوق اإلنسان

تمثل حلقة  يمكن أن الفلسطينية بأنواعهاما أن النخبة سي   وال ركيبة االجتماعية للمجتمع،مهمًا من الت
 ربط بين األفراد والمجتمع. 

أغلب الصور التي يكونها  ه من المفترض حسب رؤية العديد من الباحثين أننولذلك فإ
في  اختبرناهاإلعالم المختلفة، وهذا ما اإلنسان في عصرنا الحاضر تعتمد على ما تنقله وسائل 

 دراستنا هذه.
 

 الدراسة ومنهجها وأدواتها:نوع  -ًاعاشر

 نوع الدراسة: .أ 
هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تستهدف تصوير وتحليل وتقويم خصائص  ت عد

األوصاف الدقيقة لظاهرة أو  تعرُّفمجموعة معينة أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد، أو 
موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة من األحداث أو األوضاع من حيث حقيقتها الراهنة 
والعالقة بينها وبين العوامل األخرى التي تؤثر أو تتأثر بها، وذلك بهدف الحصول على معلومات 

 .(1)اً دة سلفوجود أو عدم وجود فروض محدكافية ودقيقة عنها، وذلك بغض النظر عن 
) صورة الدقيقة للظاهرة المراد تحليلها األوصاف لتعرُّف ًا لهذا التعريف فإن الدراسة سعتووفق

في  حقوق اإلنسان نظماتمبهدف الوقوف على الصورة الذهنية وذلك  ،حقوق اإلنسان( نظماتم
 .نظماتهذه المفلسطين، وكيفية تقديم الصحف الفلسطينية ل

 منهج الدراسة:.ب 
لبحوث الوصفية بنوع المنهج الذي يتبعه الباحث في التصميم الشكلي أو الهيكلي ليرتبط 

 التي نفسها المناهج واألدوات مد علىالدكتور علي عجوة أن بحوث الصورة تعت . ويرى(2)الدراسة
، فع المؤيدة والمعارضةيستخدمها علماء النفس واالجتماع واالتصال لقياس االتجاهات ومعرفة الدوا

 .(3)الية للفرد أو المنظمة أو الدولةتحديد أبعاد الصورة الح مّ ومن ث  
ويتوقف استخدام منهج معين أو أداة بعينها على طبيعة البحث المطلوب وأهدافه والظروف 

التي تحتاج إلى استخدام عدد من المناهج  ما يحدث في  بحوث الصورة المحيطة بإجرائه، وهذا
                                                           

 .727م( ص7559)القاهرة: عالم الكتب، 3، طبحوث اإلعالم. سمير حسين، ((1
 . المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.((2
 .7.9م( ص7532)القاهرة: عالم الكتب، 7، طالعالقات العامة والصورة الذهنية. علي عجوة، ((3
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عالية من الدقة تتغلب بها على احتماالت التحيز أو الوصول  واألدوات البحثية لكي تحقق درجة
في اختيار  عاليةً  بحثيةً  إلى نتائج مضللة لصعوبة هذا النوع من البحوث الذي يتطلب مهاراتٍ 

 .(1)مناهجه وتحديد أدواته
ة أن أكثر وتبين من دراسة عدد كبير من البحوث التي أجريت في مجال الصورة الذهني

أ  ن أكثر في دراسة الصورة الحالية للفرد أو المنظمة هو المنهج المسحي، وأ إليهاالمناهج التي ي ل ج 
 .(2)والمقابلة وتحليل المضمون ةاناألدوات شيوعًا هي االستب

 منهج المسح اإلعالمي:
جهدًا علميًا منظمًا  ساسي على منهج المسح " الذي ي عدُّ أ على نحوٍ تعتمد هذه الدراسة 

للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة الظاهرات موضوع البحث 
وفي . (3)"ة زمنية كافية للدراسةفردات المكونة لمجتمع البحث ولمدمن العدد الحدي من الم

 من الدراسات المسحية، هي: أساليبستخدم الباحث ثالثة إطاره ا

 مية التي تقدمها الوسيلة بوساطةويقصد به دراسة المادة اإلعال المضمون:أسلوب تحليل  .7
الوصف الكمي والموضوعي والمنهجي للمحتوى الظاهر لالتصال بهدف الكشف عما تريد 

 .(4)هذه الوسيلة أن تبلغه لجمهورها
اآلراء واألفكار واالتجاهات  تعرُّفويستهدف  :)جمهور خاص( الرأي العام مسح أسلوب .3

والتأثيرات المختلفة لدى مجموعات  ،والمعتقدات واالنطباعات ،والقيم والدوافع ،والمفاهيم
ستخدم الباحث معيار نوعية هدف من إجراء المسح، وفي إطاره امعينة من الجماهير تبعًا لل

باء أو األطمثل  الذي يشمل فئة معينةو  ،خاصلمسح جمهور  لجأحيث  ،لجمهورا
 .(5)لعمالالمهندسين أو ا

أسلوب المقارنة المنهجية مطلبًا منهجيًا الستقراء نتائج  وي عدُّ  أسلوب المقارنة المنهجية: .2
استكمااًل  قيق مطلب المقارنة المنهجية ي عدّ وتح لتحليل، أو نتائج المسح الميداني،ا

أو تصميمات الدراسات الميدانية  ،المسح االستداللي :مثل ،إلجراءات العديد من المناهج
 .(6)شبه التجريبية

                                                           
 الصفحة نفسها.. المرجع السابق نفسه، ((1
 .7.9. المرجع السابق نفسه، ص((2
 .7.9، مرجع سابق، بحوث اإلعالم. سمير حسين، ((3
 .371م( ص.311)القاهرة: عالم الكتب، 3، طالبحث العلمي في الدراسات اإلعالمية. محمد عبد الحميد، ((4
 .797، صمرجع سابق. سمير حسين، ((5
 .731-713ص  ،. محمد عبد الحميد، المرجع السابق((6
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ت الحقوقية عقد مقارنة بين الصورة المرسومة للمنظمام الباحث هذا األسلوب لتخدواس
 والمقارنة بين الصورة المرسومة في الصحافة الفلسطينية  ،من جهة الدراسةتي فيفي صح

، ومعرفة مدى التوافق بين من جهة أخرى النخبة الفلسطينية فئات والصورة المكونة لدى
 النخبة والصورة التي تبلورها الصحف. المنظمات لدى صورة

 أدوات الدراسة: .ج 
جاء و  ،استمارة تحليل المضمون الدراسة استخدام تطلبت :استمارة تحليل المضمون .7

برصد معدالت تكرار البيانات التي يحصل  ًة يقوم الباحث بوساطتهاأدابصفتها  استخدامها
عليها من تحليل مضمون المواد اإلعالمية التي تعرضها الصحف الفلسطينية عن 

الصورة العامة التي تعكسها هذه الصحف  تعرُّفمنظمات حقوق اإلنسان،  وذلك بهدف 
 تساؤالت الدراسة. حقوق اإلنسان باستعراض اإلجابة عن عن منظمات

هي أحد األساليب المستخدمة في جمع البيانات األولية من العينة  :اءصحيفة االستقص .3
صورة منظمات حقوق اإلنسان لدى  لتعرُّفالمختارة، أو جميع مفردات العينة، وذلك 

 النخبة الفلسطينية.
لمنظمة في أذهان الجماهير عن لمعرفة صورة ا االستقصاءصحيفة م ستخد  وت  

كما  سمات هذه الصورة، تهدف لتعرُّفتوجيه األسئلة المباشرة وغير المباشرة التي  طريق
أكثر مما هو معتاد في بحوث الرأي العام لما تتيحه  على نحوٍ ت ستخد م األسئلة المفتوحة 

 .(1)من فرص التعبير عن االنطباعات الذاتية التي تعكس معالم الصورة الذهنية

 إجراءات تحليل المضمون: .د 
نظام الفئات هو النظام المستخدم لتصنيف محتوى وسائل اإلعالم، وهو  فئات التحليل: .3

، وهي "مجموعة من التصنيفات أو الفصائل يقوم الباحث (2)يختلف من موضوع آلخر
بإعدادها؛ طبقًا لنوعية المضمون ومحتواه وهدف التحليل، لكي يستخدمها في وصف هذا 

ممكنة من الموضوعية والشمول، وبما يتيح إمكانية التحليل ، وتصنيفه بأعلى نسبة المضمون
 .(3)واستخراج النتائج بأسلوب سهل وميسور"

                                                           

 ( 1انظر استمارة تحليل المضمون، ملحق الدراسة رقم.) 
 (.2رقم ) ملحق الدراسة قصاء،انظر صحيفة االست 
 . المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.((1
)القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،  مناهج البحث في االتصال والرأي العام واإلعالم الدوليأحمد بدر، . ((2

 .2.م( ص7553
 .713( صم7532)القاهرة: عالم الكتب،  7، طتحليل المضمون. سمير حسين، ((3
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وحرص الباحث على أن تكون فئات التحليل انعكاسًا صادقًا لتساؤالت الدراسة، مستعينًا 
بالدراسة االستكشافية لتحديد الفئات الفرعية، بحيث يكون لكل مادة في المحتوى الصحفي 

 ئة تصن ف في إطارها، وتم تقسيم الفئات إلى قسمين رئيسين، هما:ف
ضم: فئة القضايا، وفئة الدور، وفئة نوع واسم المنظمة، وت فئات المضمون )ماذا قيل(: . أ

 وفئة الجهات الفاعلة لالنتهاك، وفئة السمات، وفئة المصادر اإلعالمية.
نون الصحفية، والصور المصاحبة، وتشمل الفئات اآلتية: الف فئات الشكل )كيف قيل؟(: . ب

 وموقع المادة الصحفية، ونوع العنوان، والمساحة.

 التحليل: وحدات .0
التحليل هي الشيء الذي نقوم باحتسابه، وهي أصغر عنصر في تحليل  وحدات

وحدات للتحليل، وقد  عدةور د دراسات تحليل المضمون ، وت  (1)المضمون، وأكثرها أهمية
م اختارت الدراسة منها )الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية، وهي: األشكال اإلعالمية التي ت ق د  

الصحف موضوعات منظمات حقوق اإلنسان، مثل: الخبر، التقرير، الحديث  عن طريقها
احة، التي حقيق، وغيرها من الفنون الصحفية(، إضافة إلى وحدة المسالصحفي، المقال، الت

 استخدمها الباحث لقياس مساحة موضوعات منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة.

 وحدات العد والقياس: .1
ت عد مرحلة العد والقياس هي الغاية النهائية في عملية إعداد استمارة التحليل، وهي 

حصائيًا، ومن ث ّم دراسة حليل إالتي تمهد لعرض البيانات التي تم الحصول عليها من الت
 الدراسة االعتماد على أكثر من وحدة هذه تطلبتو العالقات واالرتباطات على أساس ذلك، 

 لقياس، كما يأتي:وا للعد
الدراسة وحدات التحليل ذاتها، وحدات تحليل يقوم عليها العد،  اعتبرت: حيث وحدة العد.أ 

وذلك برصد كل فئة من فئات التحليل حسب ظهورها داخل المفردة )الوحدة الطبيعية للمادة 
م ظهور كل فئة اإلعالمية: خبر، تقرير، مقال، ...( ثم عد تكرار الرصد لكل فئة، ومن ث

 ها من الصحيفة.لمستويات االهتمام ببعدٍد معين تبعًا 
مدى  لمعرفةالستخدام وحدة قياس المساحة بالسنتميتر المربع،  : لجأ الباحثوحدة القياس.ب 

المساحة التي أعطتها  عات منظمات حقوق اإلنسان، عن طريقاهتمام الصحف بموضو 
 إياها.

                                                           
تصميم وتنفيذ استطالعات وبحوث الرأي العام واإلعالم: األسس النظرية والمناهج . عاطف عدلي العبد عبيد، ((1

 .91( صم3113)القاهرة: دار الفكر العربي،  التطبيقية
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 التعريفات اإلجرائية لفئات التحليل:  .4
موضوع الدراسة، وانطالقًا من إجراء االطالع على الدراسات السابقة التي تلتقي مع ب

الدراسة االستكشافية، والتحليل المبدئي لعينة من صحف الدراسة، تم تحديد فئات التحليل، 
 .ومن ث ّم وضع تعريفات دقيقة ومحددة لكل فئة

 مجتمع الدراسة واختيار العينات: -حادي عشر
ترجع أصولها منذ االحتالل ة طويلة في فلسطين منذ مد منظمات حقوق اإلنسانبدأ عمل  

 م، حتى وصلت إلى أشكالها الحالية،الصهيوني ألرض فلسطين، وتطور عملها على مدار األعوا
نه أصبح من تها؛ فإعليالمنظمات وتقاريرها وفولما تعددت الصحف الفلسطينية التي تتناول هذه ا
مدار على  المنظمات ي تفردها الصحف لتلكالصعوبة بمكان تحليل مختلف جوانب المساحة الت

راء مسح شامل لمجتمع البحث كاماًل، زمنية طويلة، ومن هنا فلن يتمكن الباحث من إج ةحقب
 .كافة الصحف الفلسطينية وتطبيق هذه الدراسة على

وفي مثل هذه الدراسات يتم أخذ عينة عن طريق دراسة عدد محدود من األفراد أو األهداف 
، ولذلك فإنه يكون من (1)تدالل على األعداد الكبيرة للمجتمعأو األحداث، مما يتيح لنا االس

الضرورة أن يلجأ الباحث إلى اختيار عدد أصغر من المفردات؛ كي يكون ممثاًل في خصائصه 
بتحديد أهداف الدراسة في حدود الوقت واإلمكانات  نفسه الوقت بعيد، ويسمح في للمجموع إلى حدٍ 

 .(2)المتاحة

 محورين أساسيين: الباحث مجتمع الدراسة إلى قسم اإلطاروفي هذا 

 الدراسة التحليلية: -المحور األول

 مجتمع الدراسة: .3
يتكون مجتمع الدراسة التحليلية من جميع الصحف اليومية الفلسطينية الصادرة في 

صحف: )فلسطين، القدس، الحياة الجديدة،  م، وهي أربع7521طين المحتلة عام فلس
 األيام(.

 

                                                           

 ( 3انظر التعريفات اإلجرائية لفئات التحليل، ملحق الدراسة رقم.) 
)إربد:  تحليل مضمون اإلعالم: المنهج والتطبيقات العربية. ريتشارد بد وآخرون، ترجمة: محمد ناجي الجوهر، ((1

 .29م( ص7553قدسية للنشر، 
 .17، صمرجع سابق، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية. محمد عبد الحميد، ((2
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 :الدراسةعينة  .0
اختار الباحث صحيفتين ممثلتين لمجتمع الدراسة التحليلية، وهما: صحيفتا )فلسطين 

 الصادرة في قطاع غزة، والحياة الجديدة الصادرة في الضفة الغربية(.
 صحيفة فلسطين: . أ

وهي صحيفة يومية سياسية شاملة تصدر في مدينة غزة عن شركة الوسط لإلعالم 
الربحية، وحصلت الصحيفة على ترخيص من وزارة اإلعالم  والنشر المساهمة المحدودة

م، ويرأس مجلس إدارتها الدكتور أحمد الساعاتي، ويبل  3112أيلول/ سبتمبر  72بتاريخ 
 صفحة من القطع النصفي. 23عدد صفحاتها 

 صحيفة الحياة الجديدة: . ب
ينة هي صحيفة يومية سياسية شاملة تصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية في مد

م، ونائب رئيس التحرير فيها .755تشرين الثاني/ نوفمبر  71رام اهلل، صدرت بتاريخ 
 صفحة من القطع العادي. .3إلى  31هو بشار الريماوي، ويتراو  عدد صفحاتها من 

 ت اختيار العينة الممثلة للصحف:مسوِّغا
لمجتمع  ممثلة عينةً ديدة(، بوصفها الحياة الجو جاء اختيار صحيفتي )فلسطين، 
مختلفة؛  وأيديولوجيةً  فكريةً  تٍ ن تحمالن توجهاالدراسة، العتبار أن هاتين الصحيفتي

فصحيفة فلسطين الصادرة في قطاع غزة صحيفة خاصة مقربة من حركة المقاومة 
اإلسالمية "حماس"؛ ومنذ بداية صدورها تتبنى وجهة نظر حركة حماس في القضايا ذات 

 مجلس إدارتها أحمد الساعاتي من المقربين من الحركة. الخالف، إلى جانب أن رئيس 

صحيفة الحياة الجديدة الصادرة في الضفة الغربية صحيفة خاصة مقربة  بينما ت عد
من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وتتبنى وجهة نظر حركة فتح في تغطياتها 

ع م من ديوان الموظفين التابومعالجاتها الصحفية، إلى جانب أن موظفيها يتقاضون رواتبه
الصورة المشكلة عن منظمات حقوق  تعرُّفوبذلك يمكن  للسلطة الفلسطينية في رام اهلل،

 اإلنسان من وجهتي نظر مختلفتين نوعًا ما.

فقد توصل إلى أن هذه  لدراسة االستكشافية التي أجراها الباحثاستنادًا إلى او 
الصحف تحتوي على مادة كافية، يمكن االعتماد عليها في الدراسة التحليلية، للوصول 

 للصورة التي تحاول صحف الدراسة رسمها وتشكيلها.
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 عينة المدة الزمنية: .1
تتعدد أدوار منظمات حقوق اإلنسان في المجتمع الفلسطيني بين توثيق انتهاكات 

وزات السلطات الحكومية، والتعليق على القوانين واألحكام الصادرة في االحتالل، ورصد تجا
زمنية  مدةاألراضي الفلسطينية، والعديد من األدوار األخرى؛ لذلك حاول الباحث اللجوء ل

التي  طويلة نسبيًا لتحقيق أهداف الدراسة، باإلضافة إلى القدرة على رصد معظم األدوار
م التي تتناولها صحف الدراسة؛ لذلك تقرر اختيار عا ،تقوم بها منظمات حقوق اإلنسان

 :ةوذلك للمسوِّغات اآلتيللدراسة التحليلية،  مجاالً م بطريقة العينة العمدية، بوصفه 3173
 الصورة. تعرُّف عن طريقهايمكن  حديثة مدة زمنية م3173ي عد عام .أ 
 منظمات حقوق اإلنسان هي منظمات ناشطة على مدار العام..ب 
انتهاكات االحتالل متواصلة منذ احتالله لفلسطين، ومنظمات حقوق اإلنسان تعمل .ج 

 مستمر. على نحوٍ على توثيق هذه االعتداءات 
تالل اإلسرائيلي في سجون االح بعض األسرى الفلسطينيينم إضرابًا ل3173شهد عام .د 

ظمات منطويلة، وحظيت هذه اإلضرابات باهتمام ملحوظ من قبل  عن الطعام لم د دٍ 
 7211المختلفة، باإلضافة لإلضراب المفتو  عن الطعام الذي خاضه حقوق اإلنسان 

يومًا،  33استمر  م، وقد3173/./71األسير بتاريخ  في ذكرى يوم فلسطينيٍ  أسيرٍ 
كما تبين في الدراسة  مًا في عمل تلك المنظماتمه وشكلت هذه اإلضرابات محوراً 
 االستكشافية التي أجراها الباحث.

الذي أطلقت عليه المقاومة " على قطاع غزة، العدوان "اإلسرائيليم 3173د عام ه  ش  .ه 
استمرت ثمانية أيام، ومن المؤكد أن أعمال "معركة حجارة السجيل"، و  الفلسطينية

 منظمات حقوق اإلنسان تنشط في مثل تلك األحداث.
السياسية واالنتهاكات المتعلقة بالحريات في هذا العام بين طرفي  استمرت المناكفات.و 

قوق اإلنسان االنقسام في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي أحداث تعمل منظمات ح
 على رصدها ومتابعتها.

 عينة األعداد: .4
م، 27/73/3173م وحتى 7/7/3173من م، 3173عام  في عداداألتم اختيار 

 ،أعداد، وأخذ الرابع ة، بحيث يتم ترك ثالثالمنتظمة الدورية عن طريق العينة العشوائية
م، 7/7/3173العدد األول منها تم اختياره عن طريق القرعة، وجاء يوم األحد الموافق و 
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، وكان عددها اإلجمالي واحد وتسعون عددًا من كل بقية األعداد كان اختيار مّ ومن ث  
 صحيفة.

 

 الدراسة الميدانية: -المحور الثاني

 مجتمع الدراسة: .أ 
 عام. على نحوٍ  ةالفلسطينيمجتمع الدراسة الميدانية بالنخبة يتمثل 

 عينة الدراسة: .ب 
للدراسة  عينةً النخبة الفلسطينية بوصفها  عدة أنواع من لباحث اختيارقرر ا
ألجل أن تكون الصورة المرسومة أكثر شمواًل وصدقية، وتضم عدة الميدانية، 

 لةً ث  م  تم اختيار ثالثة أنواع من النخب بطريقة العينة العمدية لتكون م  فت، قطاعا
 األكاديمية(.و اإلعالمية، و السياسية، النخبة:) ، وهيلجمهور النخبة بشكل عام

 ات اختيار العينة الميدانية:مسوِّغ
اإلعالمية، و من النخب: )السياسية،  اء اختيار الباحث لألنواع الثالثج

 األكاديمية( لعدة اعتبارات، وهي:و 

كاك مباشر أو غير مباشر مع النخبة السياسية من النخب التي تقع على احت ت عد .7
 المجتمع، إزاءلياتها وذلك نظرًا لمراكزها الحساسة ومسؤو حقوق اإلنسان،  منظمات

، وتوفير والحريات نه، بعيدًا عن انتهاك الحقوقوما يقع على عاتقها من إدارة شؤو 
 .كافة الحياة مناحي فيلجو المالئم ا
بمجريات األحداث،  الوعيالنخب اإلعالمية واألكاديمية على درجة كافية من  ت عد .3

متابعاتهم العلمية و  إضافًة إلى خبراتهم ومطلعين على ما يدور في المجتمع،
 .لوسائل اإلعالم المختلفة بما فيها الصحف المحلية

حقوق اإلنسان  ن النخب ألهمية وجود منظماتفئات مهذه ال الجيد لدى دراكاإل .2
 في المجتمع الفلسطيني.

من دون األخذ صورة منظمات حقوق اإلنسان لدى النخبة،  تعرُّفال يمكن  ..
 من النخب. بالحسبان هذه األنواع الثالث

 
                                                           

 (.مالحق الدراسة، ملحق رقم ) ،انظر عينة األعداد 
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 طريقة اختيار العينة الميدانية: .ج 
وذلك حتى يكون  من النخبة بطريقة العينة الحصصية، تم اختيار األنواع الثالث

نصيب كل نوع منها  كانحيث  عدد االستبانات متساويًا لألنواع الثالثة من النخب،
بطريقة  كل نوع من النخبة اختيار أفراد ومن ث ّم كان%( من العينة الكلية، 22.22)

الدراسة الميدانية على النخبة الموجودة في قطاع غزة،  وقد اقتصرتالعينة العشوائية، 
 .وصعوبة الوصول إلى الضفة الغربية نظرًا لالنقسام الجغرافي

 وخصص الباحث عدة معايير الختيار أنواع النخب على النحو اآلتي:

 النخبة األكاديمية: .3
السياسية، نظرًا  أساتذة الجامعات الفلسطينية في تخصصات اإلعالم، والقانون، والعلومتشمل 

 لقرب هذه الفئات من مجال عمل منظمات حقوق اإلنسان.
 النخبة اإلعالمية: .0
 فياإلعالمي،   العمل مجالالذين قضوا أكثر من عشر سنوات في  اإلعالميينتشمل 

نترنت( وتشمل )المراسلين  الوسائل اإلعالمية ذاعة، وتلفزيون، وا  والمحررين، بأنواعها )صحافة، وا 
 .المؤسسات اإلعالمية( األقسام، م ديريرؤساء 

 النخبة السياسية: .1
، باإلضافة لممثلين عن الفصائل كافة الكتل البرلمانية مل أعضاء المجلس التشريعي منتش

الفلسطينية المختلفة، واستثنى الباحث أعضاء الحكومة من هذه الفئة؛ نظرًا ألن العينة على قطاع 
 ، لذلك اقتضى استبعادها.رفًا بعينهوالحكومة في غزة تمثل ط غزة فقط،

 

 عشرــ إجراءات الصدق والثبات: ثاني

 صدق:ال إجراءات .3
أن األداة المستخدمة يل صالحية األسلوب، أو التأكد ويقصد بالصدق في التحل

ارتفاع مستوى الثقة بالنتائج، بحيث يمكن  راد قياسه، ومن ث مّ للقياس تقيس فعاًل ما هو م  
 . (1)االنتقال منها إلى التعميم

  

                                                           
 .332 -333م( ص7532)جدة: دار الشروق،  7، طتحليل المحتوى في بحوث اإلعالم. محمد عبد الحميد، ((1
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تين الميدانية والتحليلية وتم اختبار الصدق الظاهري والداخلي الستمارتي الدراس
 : اآلتية اإلجراءات بوساطة

 .(1)وحقوق اإلنسان ،اإلعالمالصحافة و  يعرض االستمارات على محكمين في مجال.أ 
دقيق ال يتيح مجااًل للتداخل أو  على نحوٍ  تحليل المضمونتعريف كل فئة من فئات .ب 

 التضارب.
صياغة أسئلة استمارة الدراسة الميدانية )االستبيان( بطريقة ت مك ن الباحث من التأكد .ج 

 االستمارات التي احتوت ازدواجاً إمكانية استبعاد  ن صدق إجابات المبحوثين، ومن ث مّ م
 ت.في اإلجابا

إجراء دراسة  لية بعد تصميمها، للتجربة عن طريقأخضع الباحث استمارة الدراسة التحلي.د 
تم  الدراسة، وبناًء على نتائج الدراسة صحف %( من أعداد9على ما نسبته )قبلية 

ضافة فئات أخرى.  تعديل بعض الفئات، وا 
فة االستبيان( قبل قام الباحث بإجراء اختبار قبلي على استمارة الدراسة الميدانية )صحي.ه 

، التي يمكن تطبيقه بصورته النهائية، بهدف تفادي الغموض واألخطاء في االستبيان
على إجابات المبحوثين ومدى استيعابهم لألسئلة، وكان االختبار القبلي على  أن تؤثر

%( من أفراد عينة الدراسة الميدانية لمعرفة مدى فهمهم لألسئلة، وتم 9ما نسبته )
االستبيان،  عن لإلجابةلذلك حساب معدل الوقت الذي يقضيه المبحوث باإلضافة 

 .( دقيقةً 79-71والذي وصل إلى )

 إجراءات الثبات: .0
يعد الثبات شرطًا أساسيًا لصدق القياس، ويعني ثبات التحليل أنه كلما تكرر تطبيق 

، نفسها النتائج لمضمون نفسه، سوف يتم الوصول إلىاألداة على وحدات التحليل نفسها وا
 بغض النظر عن الباحث الذي يقوم بتطبيق األداة.

( 53أعداد الصحف البالغة ) تحليلبعد االنتهاء من وتم إجراء اختبار ثبات التحليل 
 ( يومًا،21)بعد  إعادة االختبار للتأكد من مدى صحة النتائج وثباتها، بوساطة عددًا،

                                                           
 :تبانةتحليل المضمون، وصحيفة االس المحكمون الستمارة. (1)

 اإلعالم.كلية عميد بكلية اإلعالم بجامعة األقصى، و  المشارك األستاذ ،أحمد أبو السعيد د. -
 ون البحث العلمي.ؤ لش العميدأستاذ مساعد بكلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية، ونائب  ،د. باسم بشناق -
 .سابقورئيس قسم الصحافة ال ،بغزة أستاذ مساعد بقسم الصحافة  واإلعالم بالجامعة اإلسالمية ،د. طلعت عيسى -
 أستاذ مساعد بكلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية. ،د. محمد النحال -
 مدير الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في قطاع غزة. ،أ. جميل سرحان -
 مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان. ،أ. فؤاد الخفش -
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، ق س مت بالتساوي على صحيفتي ( أعداد71) إعادة تحليلها تم األعداد التي وبلغت
 يفة الحياة الجديدة.( أعداد من صح9( أعداد من صحيفة فلسطين، و)9الدراسة، )

 وكانت النتائج على النحو اآلتي:
 صحيفة فلسطين:ـــ  أوالً 

 القضايا: -

زعة كاآلتي: و ( قضية، م79ًا إلى )سلفوصل عدد القضايا التي خضعت للدراسة 
( قضايا حريات 7جتمعية، )( قضايا م3( قضايا انتهاكات عامة، )2أسرى، )( قضايا 1)

 ( قضايا القتل.3سياسية، )

( .( قضايا أسرى، )1( قضية، موزعة كاآلتي: )79ت القضايا )لغ  ب   اإلعادةوفي 
( قضايا 3( قضايا حريات سياسية، )7( قضايا مجتمعية، )7قضايا انتهاكات عامة، )

 قتل.

 وهذا يعني:

 7=2-.وجود فرق بين التحليلين في قضايا االنتهاكات العامة، وهو=  -
 7=7-3ن التحليلين في القضايا المجتمعية، وهو= وجود فرق بي -
 قضية. 72وجود اتفاق بين التحليلين في القضايا الخمس بما مجموعه  -

 المتعلقة بمعامل التوافق، وهي: اإلحصائيةوبالتعويض عن المعادلة 

عدد الوحدات المتفق عليها×2 
مجموع وحدات الترميز

 معامل الثبات = 

 يكون معامل الثبات في فئة القضايا:
2×31

31 +31
22=  معامل الثبات = 

13
 × 711  =32.2% 

 ، كانت النتائج كاآلتي:مع الفئات األخرى نفسها والخطوات نفسه ألسلوبوباتباع ا

 %(51اسم المنظمة ) -
 %(33.9السمات ) -
 %(53.2)الدور  -
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 وهذا يعني أن معامل الثبات في تحليل صحيفة فلسطين هو:

مجموع نسب الثبات في الفئات
عددها

 معامل الثبات = 

6262 +79 +6661 +7261

4
 %23.3=  معامل الثبات = 

 ـــ صحيفة الحياة الجديدة:ثانياً 
التي تمت في صحيفة فلسطين، مع صحيفة الحياة  نفسها والخطوات نفسه باتباع األسلوب

 الجديدة يكون معامل الثبات لفئات التحليل المختلفة، على النحو اآلتي:
 %(52.9القضايا ) -
 %(51اسم المنظمة ) -
 %(53.7السمات ) -
 %(..35الدور ) -

 وهذا يعني أن معامل الثبات في تحليل صحيفة الحياة الجديدة:
7161 +79 +7263 +6764

4
 %21=  معامل الثبات =

 ة هو:يوذلك يعني أن معامل الثبات في الدراسة التحليل
7363  +71

2
 %20.25=  معامل الثبات =

 .(1)من الثبات في الدراسات اإلعالمية مستوًى عالياً  عدُّ وهو ي  

  

                                                           
 .333، صمرجع سابق، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم. محمد عبد الحميد، ((1
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 المفاهيم األساسية للدراسة:عشرــ  ثالث

 الصورة:
مها، وهي بذلك ها أو توه  م  ه  أو ف   لها اإلنسان  كما عق   ه  ت  أو حقيق   ه  ت  الشيء أو صف   شكل  وتعني 

ل، ضعيفة من حيث استقرارها في العق قد تكون صورة حسنة أو سيئة من حيث صفتها، وقوية أو
 :ن، هماشمل الصورة في هذه الدراسة نوعيوت

 الصورة اإلعالمية: .3

والجماعات والدول مجموعة السمات والخصائص التي ترسمها وسائل اإلعالم لألفراد وهي 
ما تقدمه من معالجات إعالمية مختلفة تعكس رؤية النخبة  ، بوساطةلشعوب واألحداث والقضاياوا

اإلعالمية القائمة على شأن وسائل اإلعالم وال تعكس بالضرورة رؤية جماهيرية لهذه الخصائص 
المية وتقدم صورة ولية اإلعؤ ه الرؤية بالموضوعية ومبادئ المسوالسمات، ومن ثم فقد تتسم هذ

موضوعية، وقد تتسم أيضا بالتحيز وعدم المصداقية نتيجة تأثرها بتدخل جماعات الضغط 
 .(1)والمصلحة
 الصورة الذهنية: .0

الناتج النهائي لالنطباعات الذاتية التي تتكون عند األفراد أو الجماعات إزاء شخص وهي 
معين، أو نظام ما، أو شعب أو جنس بعينه، أو منشأة أو مؤسسة أو منظمة محلية أو دولية، أو 

 .(2)يكون له تأثير على حياة اإلنسان"خر يمكن أن آمهنة معينة، أو أي شيء 
 صحف الدراسة:
الممثلة لمجتمع الدراسة، حيث اختار الباحث  الصحيفتين الفلسطينيتين حف وهي الص

 .(حياة الجديدةالو )فلسطين،  اليوميتين

 منظمات حقوق اإلنسان:
سان وحرياته أنساق مجتمعية متخصصة، ذات مهنية، ترى بفكر حقوق اإلن"عبارة عن هي 

هيئة استشارية(، يمتاز أغلب ، ولديها هيئات إشرافية )مجلس أمناء، أو محور عملها األساسي
أعضائها بخبرات فنية ومهنية في مجاالت السياسة والعالقات الدولية والقانون وحقوق اإلنسان، 
وتتبنى استراتيجيات عمل حديثة؛ فبعضها يركز نشاطه في مجال األبحاث والتدريب والتثقيف 

                                                           
اك للنشر )القاهرة: ايتر  7، طالصورة الذهنية والرأي العام: عند الجمهورصورة الشرطة ، . شادن نصير(1)

 .717ص م( .311والتوزيع، 
 .71، مرجع سابق، صالعالقات العامة والصورة الذهنية. علي عجوة، ((2
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ة، ورصد وتوثيق االنتهاكات والمؤتمرات وورشات العمل، وأخرى تعتمد وسائل اإلرشاد واالستشار 
 .(1)ومتابعتها قضائيًا، وثالثة كبيرة ومتطورة وتجمع بين األسلوبين"

وقد تأخذ شكل معاهد األبحاث، أو مراكز جامعية متقدمة، أو جمعيات وهيئات حقوقية، أو 
مراكز مهنية متخصصة، وقد تكون دولية أو قومية، كما تستند في عملها إلى أسس قانونية أو 

 وطنية أو غيرها.

 النخبة الفلسطينية:
عبر قيامها بمتطلبات –وتسهم  والتأثير فيه طلع بقيادة المجتمعضالفئات التي تويقصد بها 
في توجيه أفراد المجتمع، عبر مختلف القنوات والوسائل الرسمية والخاصة،  -مسؤولياتها المهنية

هيل العلمي والثراء الفكري، والخبرات وتتسم النخب المجتمعية بتوافرها على قدر عال من التأ
التي ينطبق عليها النخبة الفلسطينية محل الدراسة، ن فإ نية التراكمية في مجال عملها، ومن ث مّ لمها

 .وهي: )نخبة سياسية، نخبة إعالمية، نخبة أكاديمية( ستشمل ثالثة أنواع،التعريف السابق، 
 

 عشرــ  صعوبات الدراسة: رابع

 اآلتي:في  ه للدراسة، ويمكن رصدهاطار إنجاز من الصعوبات في إ مجموعةً واجه الباحث 

ندرة الدراسات اإلعالمية الفلسطينية السابقة التي تتناول منظمات حقوق اإلنسان، وقلة  .7
 الدراسات اإلعالمية كذلك في مجال دراسة الصورة اإلعالمية والذهنية.

الضفة  حال دون الوصول إلىي الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة، الذ .3
االكتفاء  علىعينة النخبة، مما أجبر الباحث الغربية لتطبيق الدراسة الميدانية على 

 .الغربية دون الضفةمن قطاع غزة  بتطبيقها على
مما  عالمية؛الصورة في الدراسات اإلقلة المؤلفات والمراجع العلمية التي تتحدث عن  .2

ية مصر العربية، لمطالعة العديد من الدراسات شجع الباحث على السفر إلى جمهور 
 العلمية والكتب في هذا المجال.

 لساعات طويلة. انقطاع التيار الكهربائي ..

  

                                                           
 .3.ص ،مرجع سابق. خضر شعت، (1)
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 تقسيم الدراسة: عشرــ  خامس

جراءات المنهجية" للدراسة، منها عرض "اإل الفصل األولفصول،  الدراسة إلى ستةتم تقسيم 
، وأهميتها، وأهدافهاالدراسات السابقة، واالستدالل على المشكلة، ومشكلة الدراسة، وتشمل: 

جراءات النظري، ونوع الدراسة ومنهجها وأدواتها، ومجتمع وعينة الدراسة،  اإلطاروالتساؤالت، و  وا 
 وتقسيم الدراسة. وصعوبات الدراسة، ومفاهيم الدراسة،الصدق والثبات، 

"الصورة في الدراسات اإلعالمية"، ويضم ثالثة مباحث: المبحث  تناولف الفصل الثانيأما 
ائفها، تعرض لسمات الصورة ووظهوم الصورة، أما المبحث الثاني فإلى مف مدخلٍ  عبارة عن األول

 ل الصورة ودور وسائل اإلعالم فيها.ك  ش  ركز على كيفية ت  وبالنسبة للمبحث الثالث 

ة مباحث: المبحث ومنظمات حقوق اإلنسان"، ويضم ثالثتناول "اإلعالم ف لثالفصل الثاوأما 
ظمات حقوق تناول منق اإلنسان، أما المبحث الثاني فإلى مفهوم حقو  مدخلٍ  األول منها عبارة عن

ركز المبحث الثالث على عالقة اإلعالم بمجال حقوق اإلنسان والمنظمات اإلنسان في فلسطين، و 
 العاملة به.

 أما، ومناقشتها التحليلية نتائج الدراسةتعرض فيه الباحث اسد فق رابعلفصل الل وبالنسبة
م س  وق  الفصل السادس وأخيرًا ، ومناقشتها نتائج الدراسة الميدانية ت فيهض  ر  ع  فقد  خامسالفصل ال

 سة.اتوصيات الدر  والثاني ضم  ، ضت فيه أهم نتائج الدراسةر  ع   األول، إلى مبحثين
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 ثانيالفصل ال

 الدراسات اإلعالمية الصورة يف
 

 المبحث األول: مدخل إلى مفهوم الصورة:

 .الصورة في المعاجم اللغوية واالصطال  -أوالً 
 مصطلحات مرتبطة بالصورة. -ثانياً 

 )الذهنية، النمطية، اإلعالمية، القومية(      

 المبحث الثاني: الصورة.. سماتها ووظائفها:

 .سمات الصورة -أوالً 
 .وظائف الصورة -ثانياً 

 ل الصورة.. ودور وسائل اإلعالم فيها:المبحث الثالث: َتَشك ُّ

 .عوامل تشكيل الصورة -أوالً 
 .دور وسائل اإلعالم في تشكيل الصورة -ثانياً 
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 المبحث األول

 مدخل إلى مفهوم الصورة

 تمهيد:

في مختلف العلوم اإلنسانية  من ق بل الباحثين مفهوم الصورة باهتمام متزايد ي  ظ  ح  
اختلفت آراء الباحثين والدارسين لمفهوم الصورة باختالف الحقول العلمية التي وقد واالجتماعية، 

العناصر التي ينطلق  حسب واضحاً  اتساعًا معرفيًا وتفاوتاً  ؛ مما أضفى على المفهومإليهاينتمون 
 .منها كل باحث

م الصورة في مجاالت علم النفس واالجتماع والدراسات ولذلك كانت التعريفات المتعددة لمفهو 
ن المصطلح، حيث لجأ الباحثون إلى االتصالية،  إضافة كلمات مختلفة إلى مفهوم الصورة لت كو 

اآلخر  همبعضصطلح "الصورة الذهنية"، استخدم كلمة "الذهنية" ليصبح الم أضاف بعضهمفبينما 
ث الستخدام مصطلح "الصورة المقولبة"، بينما فضل مصطلح "الصورة النمطية"، ولجأ فريق ثال

فريق رابع استخدام "الصورة المنطبعة"، في حين نشأ مفهوم خاص لدى بعض الباحثين حول 
الصورة التي تتكون لدى شعب عن آخر لتصبح "الصورة القومية"، وأخيرا تشكل مفهوم جديد 

 عليه "الصورة اإلعالمية". للصورة يتعلق بالصورة التي ترسمها وسائل اإلعالم أطلق

تتناول الدراسة في هذا المبحث معنى الصورة في المعاجم اللغوية العربية واألجنبية، و 
المفاهيم المتعددة المرتبطة  لتعرُّفوالتعريفات المختلفة لمفهوم الصورة لدى الك تّاب، باإلضافة 

 تعتمده الدراسة.للصورة الذي  تحديد المفهوم اإلجرائي بالصورة والدالة عليها، وأخيراً 
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 مفهوم الصورة في اللغة واالصطالح: -أواًل

 :مفهوم الصورة في المعاجم اللغوية .3

نشأ مفهوم الصورة في العصر الحديث وتعددت المفاهيم والمصطلحات المرتبطة به في 
بالصورة  لخاصةاللغتين العربية واإلنجليزية، ويحاول الباحث هنا تسليط الضوء على المعاني ا

 توضيح المفهوم في المعاجم األجنبية والعربية. ومصطلحاتها انطالقاً 

( Imageواتضح أن هناك استخدامين مختلفين لمصطلح الصورة في التراث الغربي، وهما: )
على أنها: "تصور عقلي  Imageكلمة  (Webster)عرف معجم وبستر (. وقد Stereotypeو )

 .(1)ماعة نحو شخص معين أو شيء بعينه"اتجاه هذه الج إلىشير شائع بين أفراد جماعة معينة ي

بأنها: "تقليد بارع للشكل الخارجي  Imageفقد عرف كلمة  (Oxford)أما قاموس أوكسفورد 
 Make anهو فعل متعد بمعنى: "يصنع صورة  Image، ويذكر أيضًا أن "للشيء مثل التمثال

image of وقد أعطاها عدة معان أخرى، فهي ، "image  :تعنيdescribe أو أنموذج ،type ،
 .conception(2)، أو تصور ideaأو فكرة 

ومن الواضح أن معجم وبستر قد اقترب من مفهوم الصورة الذهنية أكثر من معجم أوكسفورد 
دون  من الشكل والصفة والشبه فقط، انطالقًا منوصف الظاهري لمعنى الكلمة الذي ركز على ال

 اإلشارة إلى االستخدام السائد للمصطلح بمعنى الصورة الذهنية.

تتكون ف، Stereotypeتدل على مفهوم الصورة  التي في اللغة اإلنجليزية أما الكلمة الثانية
أو  ،اً أصله التيني ويعني: صلب Stereoوالجزء األول  Stereo-typeفي أصلها من شقين، هما: 

                                                           
(1). Webster's New Collegiate Dictionary, (Spring Field, Mass: G. and C. Merrian Co., 
1977) .p. 571 

في الصحافة العراقية: دراسة تحليلية لمقال  األميركية. انظر: ريا قحطان الحمداني، "صورة الواليات المتحدة ((2
بجامعة  اآلداب)بغداد: كلية  رسالة ماجستير غير منشورة"، 7555الصفحة األولى في جريدتي الثورة وبابا لعام 

 م( نقال عن:3117هر.7.37بغداد، 
The Oxford Universal Dictionary , 5ed. ( Oxford: The Clarendon press, 1964) p 
1063 
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موذجًا، نوعًا، سمة، نت في المورد تعني: حرفًا، صورة، فهي كما ورد Typeوأما  .اً ، أو راسخاً ثابت
 .(1)عالمة مميزة

النمطية والثبات،  إلىتشير  Stereotypeأن  ى( نر Websterمعجم وبستر ) إلىوبالذهاب 
أفراد مجموعة ما، وتمثل رأيًا مبسطًا  هاك في حملوهي تطلق على "الصورة الذهنية الثابتة التي يشتر 

 .(2)فًا عاطفيًا أو حكمًا غير متفحص"أو موق

منها: "المقولبة: شيء مكرر على نحو  Stereotypeوقد وضع المورد عدة معان للمصطلح 
ال يتغير؛ شيء متفق مع نمط ثابت أو عام وتعوزه السمات الفردية الممي زة؛ صورة عقلية يشترك في 

الم شو ه أو موقفًا عاطفيًا )من شخص أو  اإلفرادحد  إلىاد جماعة ما وتمثل رأيًا مبسطًا حملها أفر 
 .(3))عن شخص أو قضية("عرق أو قضية أو حادثة(، يكرر من غير تغيير، يكون اآلراء المقولبة 

على "منوال واحد في التفكير ال يتغير وال  Stereotypeوفي المغني األكبر تدل كلمة 
. في حين يضع لها د. كرم شلبي مرادفًا "القوالب الجاهزة (4)تدل كذلك على نمط أو مثال"يتبدل" و 

األساطير المصفحة" ويعر فها بأنها: "الرموز المشتركة لدى الجماهير، مثل الحكم واألمثال و 
 .(5)نها التصورات التي عند الناس ألشياء معينة"إواألغنيات الشعبية. أي 

ية من كلمتين )الصورة اإلعالمتتكون مصطلحات الصورة في الدراسات العربية فأما في اللغة 
لمفهوم بصورة أكبر فيجب ية(، ولكي يتضح ااإلعالمالذهنية( أو )الصورة النمطية( أو )الصورة 

في معاجم اللغة العربية عن كل منهما؛ لنجد أن كلمة الصورة تعني "الشكل الذي يتميز به  البحث
ورة كل  . (6)الشيء" ورة ص  وهي الهيئة في )معجم المقاييس في اللغة(، حيث أشار إلى أن "الصُّ

و ر، ويقال: رجٌل صي ٌر إذا كان  ل ق ت ه ، واهلل تعالى البارئ الم ص  و ر، وهي هيئة  خ  مخلوق، والجمع ص 
 .(7)جميل الصورة"

                                                           
 .39اني، المرجع السابق نفسه، ص د  م  . انظر: ريا قحطان الح  (1)

(2). Webster's , Ibid., .p. 1141. 
 .512( صم7532)بيروت: دار العلم للماليين،  71، طالمورد. منير البعلبكي، (3)

 .7211م( ص7551)بيروت: مكتبة لبنان،  المغني األكبرسعيد الكرمي، . حسن ((4
 .572صم( .755)بيروت: دار الجيل،  3ط، نجليزي.عربيمعجم المصطلحات اإلعالمية: إ. كرم شلبي، ((5
)القاهرة: الهيئة  .، تحقيق: لطفي عبد البدين، ج كشاف اصطالحات الفنون. محمد علي الفاروقي التهاوني، (6)

 333( صم7511المصرية العامة للكتاب، 
)بيروت: المؤسسة العربية للدراسات  7اهلل عبد الدايم، ط ، )مراجعة( عبدموسوعة علم النفس. أسعد رزوق، (7)

 .231م( ص7511والنشر، 
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لشيء أو صفته أو وتذكر المعاجم العربية عدة معان للصور تشير إلى الشكل الخارجي ل
حقيقته، ففي لسان العرب جاء أن "الصورة ت ر د  في كالم العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة  
ور ة  األمر  كذا وكذا  ف ت ه. يقال: صورة  الفعل  كذا وكذا أي هيئت ه، وص  الشيء وهيئته، وعلى معنى ص 

ف ت ه "  .(2)ا: "الشكل والتمثال المجسم"بأنه الصورة في المعجم الوسيط معنىورد و  .(1)أي ص 

: الفهم والعقل. والذهن أيضًا: حفظ القلب،  الذهن و إلىوأما كلمة الذهنية فهي نسبة  "الذ ه ن 
التي ركزت على أن ، نفسها المعاني السابقة إلى . وقد أشارت المعاجم المختلفة(3)وجمعها أذهان

 الذهن يعني العقل، وحفظ القلب، والفطنة، والقوة.

فالصورة الذهنية تعني: شكل الشيء أو صفته أو حقيقته كما عقلها اإلنسان أو فهمها أو 
 ها، وقوية أو ضعيفة من حيث  صفت   توهمها، وهي بذلك قد تكون صورة حسنة أو سيئة من حيث  

 .(4)تلك الصورة وهو العقلمكان  نه يعنيإل، وبإضافة الذهنية إلى الصورة فها في العقاستقرار  

مة النمطية فهي نسبة إلى النمط، وهو: "جماعة من الناس أ مر هم واحد. قال أ بو أما كل
عبريدة: النمط  هو الطريقة. يقال: الز م هذا الن م ط  أ ي هذا الطريق.  النم ط  أ يضًا: الضرب  من 

يقال  أ ي من ذلك النوع والضرب، ؛الضُّروب والنوع  من األ نواع. يقال: لريس هذا من ذلك  النم ط
م  هذا  النم ط  أ ي الزم هذا الرمذ هب  والف ن  والطريق.  هذا فري الرمتاع والعلرم وغير ذلك. أ بو بكر: الز 
. والنم ط  من العلرم والرمتاع  وكل   ب رير الن ماط  والنمط: ضرب من الب س ط، قال الرمتنرخرل: ع المات كت رح 

" اط و ن ماط، والنس ب  شيء: نوٌع منه، والرجمع من ذلك كله  أ نم يُّ ّي و ن مط   .(5)إ لريه  أ نماط 

لم تتعّد تلك المعاني للنمط: )الطريقة، والنوع،  وتجدر اإلشارة إلى أن المعاجم األخرى
 .والمذهب، والفن، والعالمة، وجماعة من الناس أمرهم واحد(

                                                           
 ، باب الشين، صود.  لسان العربفريقي المصري )ابن منظور (، بن منظور األ محمد جمال الدين . أبو الفضل((1
 .9.3، صم7539، الجزء األول، مجمع اللغة العربية، القاهرة، المعجم الوسيط. ((2
 باب الذال، ذهن.  مرجع سابق، . ابن منظور، ((3
، غير منشورة أطروحة دكتوراه. أيمن أبو نقيرة، "الصورة اإلعالمية النتفاضة األقصى في الصحافة العربية"، (4)

 .99م، ص3111جامعة الجزيرة، كلية علوم االتصال، قسم اإلعالم، 
 ، باب النون، نمط.مرجع سابق. ابن منظور، (5)

  ة:تيالمراجع اآلانظر  
  باب الطاء، فصل النون، القاموس المحيط، )الفيروز آبادي( الفيروز آباديأبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد ،

 النمط.
  باب الطاء، فصل  ،الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية ،)الجوهري( الجوهريإسماعيل بن حماد، أبو نصر

 النون، النمط.
 باب النون والميم وما يثلثهما، نمط. ،المقاييس في اللغة ،(ابن فارسزي )أحمد بن فارس بن زكريا الرا 
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يشترك في حملها جماعة وعندما ترتبط الصورة بكلمة النمطية فإنها تعني لغة: الصورة التي 
من الناس بينهم قاسم مشترك، أو خصائص تميزهم عن أنواع أخرى من فئات الناس، وتتصف هذه 

 .(1)الصورة بالرسوخ واالستقرار إلى حدٍّ ما، مثلها مثل الفن أو العالمة الثابتة

 مفهوم الصورة الذهنية في االصطالح: .0
أثناء الحرب العالمية الثانية  في رىظهر االهتمام بالصورة ضمن دراسة الشعوب األخ

حظيت باهتمام الباحثين في الدراسات النفسية واالجتماعية لمعرفة أثرها على السلوك و ، اوبعده
 اإلنساني، وكذلك فهم وتفسير العالقات بين الدول المختلفة.

تلك بهذه البحوث بالذات في األمريكي )داسون هوبيل( سر االهتمام  األنثروبولوجيويفسر 
، في وضع الخطط إلخضاع األميركية، باستغالل تلك البحوث لخدمة القوات العسكرية حقبةال

 .(2)بعض الشعوب على أسس علمية سليمة"

( Lee Bristolوكان لصدور كتاب "تطوير صورة المنشأة" للكاتب األمريكي لي بريستول )
صورة المنشأة بين  وال سي ما، Imageفي نشر مفهوم الصورة الذهنية  كبيرٌ  م أثرٌ 7521في عام 

م للعالم 7527( عام The Imageكان ظهور كتاب الصورة الذهنية ) مّ ومن ث   .(3)رجال األعمال
األمريكي )كينيث بولدينج( الذي يرى أن الصورة الذهنية هي نتيجة لكل تجربة الماضي لمالك تلك 

 .(4)الصورة

: "الناتج النهائي لالنطباعات الذاتية التي يعرف الدكتور علي عجوة الصورة الذهنية بأنهاو 
تتكون عند األفراد أو الجماعات إزاء شخص معين، أو نظام ما، أو شعب أو جنس بعينه، أو 
منشأة أو مؤسسة أو منظمة محلية أو دولية، أو مهنة معينة، أو أي شيء آخر يمكن أن يكون له 

 .(5)تأثير على حياة اإلنسان"

أما الدكتور سليمان صالح فيعرفها بأنها: "مجموعة السمات والمالمح التي يدركها الجمهور، 
ويبني على أساسها مواقفه واتجاهاته نحو المنظمة أو الشركة أو الدولة أو الجماعة، وتكون تلك 

                                                           
 .99ص ،مرجع سابق. أيمن أبو نقيرة، (1)

رسالة ماجستير غير م"، 7512إرادة زيدان الجبوري، "الصورة النمطية: صورة العرب في مجلة  التايم  :. انظر((2
 .73م( ص7552ر هر 7.71)بغداد: كلية اآلداب بجامعة بغداد، منشورة 

 نقاًل عن: .2م( ص7532)القاهرة: عالم الكتب،  العالقات العامة والصورة الذهنية. علي عجوة، ((3
Lee  M.bristol (ed), Developing the Corporate Image, (New York:  Seribner's 1960)   

 .75. انظر: ريا قحطان الحمداني، مرجع سابق، ص((4
 .71ص، مرجع سابق، العالقات العامة والصورة الذهنية. علي عجوة، (5)
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الصورة عن طريق الخبرة الشخصية للجمهور القائمة على االتصال المباشر أو عن طريق 
دراك الجمهور إ بفضلات ومالمح الصورة الذهنية ت االتصالية الجماهيرية، وتتشكل سمالعمليا

 .(1)لشخصية المنظمة ووظائفها وأهدافها وشرعية وجودها وأعمالها، والقيم األساسية التي تتبناها"

بمصطلح )صورة المنشأة( ويعني: "الصور العقلية  اً خاص اً وقد قدم "روبنسون" و "بارلو" تعريف
تي تتكون في أذهان الناس عن المنشآت والمؤسسات المختلفة، وقد تتكون هذه الصور من ال

التجربة المباشرة أو غير المباشرة، وقد تكون عقالنية أو غير رشيدة، وقد تعتمد على األدلة 
والوثائق أو على اإلشاعات واألقوال غير الموثقة، ، ولكنها في نهاية األمر تمثل واقعًا صادقًا 

 .(2)لنسبة لمن يحملونها في رؤوسهم"با

" الصورة الذهنية بأنها: "بنية تراكمية من المعاني أو السمات التي Timothyويعرف تيموثي "
عقل الفرد عند ذكر شيء معين، وهذه السمات ليست صادقة بالضرورة، كما أنه من  إلىعى اتتد

ال يمكن الجمع بينها في ذهن الفرد، وتتمتع  مشتتةً  الخطأ االعتقاد أن الصورة الذهنية تجمع سماتٍ 
هذه السمات بدرجة من الثبات، وتعتمد على الخبرة أو تعتمد على أسس مستنبطة من هذه الخبرة، 

 .(3)مجموعة أفراد بينهم خبرة مشتركة"وتتمتع هذه السمات بقبول بين 

لشيء أو  " قد تكون صورةImageالصورة " أنية فيرى اإلعالمأما معجم المصطلحات 
مها له في رته التي رسو ما، أي فكرته التي كونها عن ذلك الشخص وص إنسانلشخص في ذهن 

 .(4)ذهنه، أي انطباعه عنه"

يعرف الصورة الذهنية للمنظمة بأنها: ف" Harold. H. Marquisأما هارولد ماركس "
االنطباعات الذاتية للجماهير عن المنظمة، وهي انطباعات عقلية غير ملموسة تختلف  إجمالي"

خر، وهي المشاعر التي توجدها المنظمة لدى الجماهير بتأثير ما تقدمه من منتجات، آ إلىمن فرد 
وتعامالتها مع الجماهير وعالقتها مع المجتمع، واستثماراتها في النواحي االجتماعية، ومظهرها 

 .(5)الصورة الذهنية الكلية للمنظمة" ، وتندمج تلك االنطباعات الفردية وتتوحد لتكويناإلداري

                                                           
العين: مكتبة الفال  للنشر والتوزيع، و  )الكويت 7، طوسائل اإلعالم وصناعة الصورة الذهنيةسليمان صالح،  .(1)

 .33( صم3119
 .2-9مرجع سابق، صال. انظر: علي عجوة، (2)
، "الصورة الذهنية لدى الشباب المصري عن العالم الثالثدور اإلعالم في تشكيل ". أشرف أحمد عبد المغيث، (3)

 .27صم، 7552، واإلعالنقسم العالقات العامة جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، ، رسالة ماجستير غير منشورة
 .339، ص، مرجع سابقمعجم المصطلحات اإلعالمية. كرم شلبي، (4)

دارة األزمات إدارة العالقات العامة. علي عجوة وكريمان فريد، ((5 )القاهرة: عالم  7، طبين اإلدارة االستراتيجية وا 
 .733( صم3119الكتب، 
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لصورة الذهنية بأنها: نتيجة اتصال حواري بين المنظمة والجمهور، يشير تعريف آخر لو 
حيث يوفر هذا النوع من االتصال عالقة تبادلية بين المنظمات وجمهورها، وهو سلوك اتصالي 

لتركيز على السمات المرغوب أنه يمكن ا إالومع أن هذا االتصال يجب أن يعكس الواقع  أخالقي،
 .(1)تاج المنظمة أن تقنع الجمهور بهاالتي تحفيها 

وعرفها حسين محمد علي بأنها: "صورة رمزية تتجمع فيها احتياجات الجماهير ومطالبها 
ال  لجماهير بكل هذا وأكثر منه، وهذه الصورةواهتماماتها وتطلعاتها، والرغبة القادرة على الوفاء ل

ن مادتها تترسب في العقول قطرة قطرة، كما أنها ترجمة ألفعال إإذ  ؛يمكن أن تتشكل بين يوم وليلة
ولين عنها، بقدر ما هي ترجمة لردود الفعل التي تحدثها ؤ منظمة أو مؤسسة وأقوال المس ةوسلوك أي

 .(2) األفعال وتلك األقوال"

سبية ذات أصول ثقافية، تقوم على أيمن ندا الصورة الذهنية بأنها: "عملية معرفية ن وقد عرف
دراك األفراد االنتقائي، المباشر وغير المباشر، لخصائص وسمات موضوع ما )شركة، مؤسسة، إ

أو سلبية( وما ينتج عن ذلك من  إيجابيةفرد، جماعة، مجتمع ..( وتكوين اتجاهات عاطفية نحوه )
طار مجتمع معين. وقد تأخذ هذه المدركات واالتجاهات إباطنة( في  - لوكية )ظاهرةتوجهات س

 .(3)أو غير دقيق اً والتوجهات شكاًل ثابتًا أو غير ثابت، دقيق

 مصطلحات مرتبطة بالصورة: -ثانيًا
ى إلقد لجأ الباحثون و ية،  اإلعالمالمصطلحات المرتبطة بالصورة في حقل الدراسات  تعددت

ن المصطلح، فبينما أضاف كلمات مختلفة إلى كلمة الصورة لتإضافة  كلمة "الذهنية"  بعضهمكو 
اآلخر مصطلح "الصورة النمطية"، ولجأ فريق  بعضهمح "الصورة الذهنية"، استخدم ليصبح المصطل

ثالث الستخدام مصطلح "الصورة المقولبة"، وفض ل فريق رابع استخدام "الصورة المنطبعة"، في حين 
أ مفهوم خاص لدى الباحثين حول الصورة التي تتكون لدى شعب آخر لتصبح "الصورة القومية"، نش

أ طلق عليه "الصورة  اإلعالموأخيرًا تشكل مفهوم جديد للصورة يتعلق بالصورة التي ترسمها وسائل 
 .(4)اإلعالمية"

 

                                                           
 .33ص مرجع سابق،، وسائل اإلعالم وصناعة الصورة الذهنية. سليمان صالح، ((1
)الرياض: دار  7، طالصورة الذهنية: محاولة لفهم واقع الناس واألشياء. انظر: فهد بن عبد العزيز العسكر، ((2

 .31ص م(7552-هر.7.7ق، طوي
)القاهرة: المدينة برس،  عوامل التشكيل واستراتيجيات التغييرة: الصور الذهنية واإلعالمي. أيمن منصور ندا، ((3

 .35( صم.311
 .91صمرجع سابق، . أيمن أبو نقيرة، ((4
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 ومن أهم المصطلحات المرتبطة بالصورة في الدراسات اإلعالمية، اآلتي:

 :الصورة النمطية  .3
يث الظهور، فقد ظهرت إلى الوجود الصورة النمطية أقدم من الصورة الذهنية من ح ت عد
"، حيث أشار Grham Dallas( على يد العالم "جراهام داالس م7513عام ) اً مصطلحبوصفها 

ودائم في كتابه "الطبيعة البشرية والسياسية" إلى أن الناخبين في حاجة إلى تكوين شيء مبسط 
 .(1)ومنظم عن الثقة في مرشح ما

حيث   Stereotypeأول من قّدم مصطلح الصورة النمطية  Lippman""ليبمان  عدُّ وي  
، وفي (2)عّرفها بأنها: " صور في رؤوسنا يكونها أفراد جماعة معينة تجاه الجماعات األخرى"

ها مجموعة من األفراد، والتي تعريف آخر له الصورة النمطية تعني: "الصورة المشتركة التي يحمل
طفي تجاه شخص أو تتكون غالبًا من رأي مبسط أو ناقص أو مشوه، وقد تتمثل في موقف عا

 .(3)قضية أو حدث ما"

ن اإلنسان ال يرى األشياء أواًل ثم يعرفها، ولكنه يعرفها ثم إالقول:  بوساطتهالذي أراد من و 
الذي يحمله اإلنسان تجاه شيء ما ينبع من تصوره ن الشعور إيراها من بعد ذلك، أو بمعنى آخر 

نما على صور  ة صنعها أو الذهني لذلك الشيء، وأن ما يقوم به ال يعتمد على معرفة مباشرة وا 
 .(4)خلقت في رأسه أو ذهنه

م أن الصورة 7512" عام Ehrlichوقد أوضح مجموعة من الباحثين وعلى رأسهم "ايهرليش 
الصورة –نظرة التي تستهين وتحط من قدر اآلخرين، ونظرًا ألنها النمطية غالبًا ما تعكس ال

بأنه عضو في  توضح الفروق الفردية بين الجماعات المختلفة؛ فإنه عندما يصنف فرد -النمطية

                                                           
الصحافة الحزبية المصرية، صورة العرب في مقابل صور الغرب في " ،جدة أحمد عامر وآمال سعد المتولي. ما((1

المؤتمر العلمي السنوي الثامن ، "وتداعياتها 3117دراسة تحليلية مطبقة على أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
 .311( صم3113الجزء األول )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، مايو  "اإلعالم وصورة العرب والمسلمين"،

 أعماله على وذلك  ،في الصحافة "بولتزر"صحفي وكاتب ومفكر أمريكي حصل على جائزة  والتر ليبمان
 أربعين عاما. نحوالصحفية التي امتدت 

ة األميركية  لدى الشباب دور االتصال في تكوين الصورة الذهنية عن الواليات المتحد" ،مهدي محمد صالح .(2)
 ..2( صم3115)جامعة القاهرة: كلية اإلعالم،  منشورةرسالة ماجستير غير دراسة ميدانية"، : اليمني

(3). Walter Lippman, Public Opinion, Newyork: Harcourt Brance, 1922, p. 89. 
 .93ص، مرجع سابق ،أيمن أبو نقيرة. ((4
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جميع سمات وخصائص هذه الجماعة، وعادة ما تكون هذه  من ث مّ ليه إجماعة معينة، تنسب 
 .(1)الصورة سلبية

، اإليجابية أو حكام والصفات والتقديرات العامةنها: "األإ فيقول يم الداقوقيالدكتور إبراه أما
األيديولوجي  السلبية، النابعة من االنطباعات الذاتية المستندة إلى خلفية اإلرث الثقافي والبعد

التي تطلقها جماعة بشرية على جماعة أخرى أو كيان جماعي، تكرارًا نتيجة والتراكم المعرفي، 
 .(2)حولها"األحكام المسبقة التي تحملها 

ويوضح الدكتور أيمن أبو نقيرة أهم الفروق بين الصورة النمطية والصورة الذهنية في النقاط 
 :(3)اآلتية

النمطية، فاألولى تدل على مطلق مفهوم الصورة الذهنية أوسع وأشمل من مفهوم الصورة .أ 
 الصورة، في حين أن الثانية أكثر خصوصية بداللتها على الصورة الذهنية الثابتة.

الصورة الذهنية مفتوحة تستقبل باستمرار المزيد من الصور ذات العالقة، فتقوم بترتيب .ب 
فض الصورة األصلية من جديد، عكس الصورة النمطية فهي مغلقة إلى حد ما، بحيث تر 

 استقبال المزيد أو هي عصية على التغير، إال في ظروف معينة.
تعد الصورة النمطية مرحلة الحقة من مراحل تكون الصورة الذهنية لدى اإلنسان عن .ج 

 األشياء واألشخاص والجماعات.
 
 :الصورة القومية .0

الحرب  أثناء في ال سي ماى حقل دراسات السلوك الدولي، لقد دخل مفهوم الصورة القومية إل
العالمية الثانية وبعدها ظهر االهتمام بالصورة ضمن دراسة الشعوب األخرى، حيث "حظيت 
باهتمام الباحثين في الدراسات النفسية واالجتماعية لمعرفة أثرها على السلوك اإلنساني، وكذلك فهم 

تكونها الشعوب عن لتي وذلك ضمن االهتمام بالصور ا. (4)ير العالقات بين الدول المختلفة"وتفس
 في تقديم تلك الصور. اإلعالم، ودور وسائل بعضها

                                                           
دراسة على عينة من سكان : ة األميركية لدى الجمهور المصريصورة الواليات المتحد" ،. نرمين زكريا خضر((1

 .72( صم3117)جامعة القاهرة: كلية اإلعالم،  رسالة ماجستير غير منشورةمحافظة القاهرة الكبرى"، 
 .75ص م(3117)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  7، طصورة األتراك لدى العربالداقوقي،  إبراهيم. ((2
 .21ص ،مرجع سابق، . أيمن أبو نقيرة((3
 .7.م( ص7539)جدة: تهامة للنشر،  األميركيةالعربي في الصحافة . غازي زين عوض اهلل، (4)



 

53 
 

ة الخصائص والسمات الشائعة التي نزلإلى أن الصورة القومية "تعد بمأشار شادن نصير و 
 .(1)يتسم بها شعب وحكومة دولة ما من منظور الشعوب األخرى"

الصورة القومية النمطية عند السيد يسين هي "السمات الشائعة الثابتة التي تسري على  وت عد
شعب ما من جانب شعب آخر، والتي تأخذ شكل العقيدة الجماعية، والتي تصاغ على غير أساس 

 .(2)تتسم بالتبسيط في تصورها لآلخر" علمي أو موضوعي، تأثرًا بأفكار متعصبة

ة القومية عبارة عن "منظومة من االنطباعات واألفكار واآلراء ويرى جان ميريل أن الصور 
واالتجاهات التي تكون تمثياًل عامًا أو سائدًا، فهي عبارة عن وصف موجز، أو تصور موحد 

 .(3)و حكومة ما"لشعب دولة ما أ
 

   :الصورة اإلعالمية .1
أو األشخاص أو إذا كانت الصورة الذهنية تعني الصورة المنطبعة في الذهن عن األشياء 

الدول والشعوب والمنظمات وغيرها، فإن الصورة اإلعالمية هي بمعنى أو بآخر، الصورة التي 
 ترسمها وسائل اإلعالم لتلك األشياء.

ة مجموعة السمات والخصائص نزلة تعد بمياإلعالمويخلص شادن نصير إلى أن الصورة 
ما  بفضللشعوب واألحداث والقضايا، لألفراد والجماعات والدول وا اإلعالمالتي ترسمها وسائل 

 اإلعالمية القائمة على شأن وسائل اإلعالمتقدمه من معالجات إعالمية مختلفة تعكس رؤية النخبة 
فقد تتسم هذه الرؤية  مّ وال تعكس بالضرورة رؤية جماهيرية لهذه الخصائص والسمات، ومن ث  

ية وتقدم صورة موضوعية، وقد تتسم أيضا بالتحيز وعدم اإلعالمولية ؤ بالموضوعية ومبادئ المس
 .(4)رها بتدخل جماعات الضغط والمصلحةالمصداقية نتيجة تأث

وتناولت دراسة أخرى مفهوم الصورة، ووضعت لها تعريفا خاصا بها، معتبرة الصورة أنها تلك 
المعالجات التي تعرضها الصحافة إلحدى القضايا المحورية، في إطار عرضها لألحداث الخاصة 

                                                           
)القاهرة: ايتراك للنشر  7، طالصورة الذهنية والرأي العام: عند الجمهورصورة الشرطة  ،. شادن نصير(1)

 ..71م( ص .311والتوزيع، 
ص  م(7552)القاهرة: مكتبة مدبولي،  .، طاآلخرالشخصية العربية بين صورة الذات ومفهوم  . السيد يسين،(2)

723. 
نقاًل  .733م( ص7552)القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع،  7، طبحوث في االتصال ،سحر وهبي . انظر:((3

 عن: 
J.C.Merrill, "The Image of the United States in ten Mexican dailes". Journalism Quarterly 

(spring: 1962) p.203. 
 .717ص  ،مرجع سابق، . شادن نصير(4)
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بهذه القضية، ومدى التزامها بالعناصر األربعة المؤثرة على تشكيل الصورة في وسائل اإلعالم، 
عناصر هي: عالقة الدولة بالصحافة، وتصور صانع القرار واتجاهاته بالنسبة للقضية وال
 .(1)ة، ونوع ملكية الصحافة، وتصور القائم باالتصاللمعروضا

عن تلك التعريفات، عرف الصورة اإلعالمية على أنها:  وهناك تعريف آخر ال يبتعد كثيراً 
صياغة مضامين ل نتيجةوسائل اإلعالم المختلفة،  "الصورة المصنوعة من قبل القائمين على

الرسالة اإلعالمية على اختالف توجهاتها، وقد تكون هذه الصورة واقعية، أو غير واقعية، حسب 
 .(2)توجهات ووجهات نظر القائمين على صياغة الرسائل اإلعالمية المكونة للصورة اإلعالمية"

قيامها بثالثة أدوار، هي: أن  انطالقًا منمية م تشكيل الصورة اإلعالوتمارس وسائل اإلعال
لمختلفة تكون ساحة، أو طرفا، أو أداة لطر  التصورات، فقد تلجأ الحكومات أو القوى السياسية ا

 الً عاف ساحة تطر  فيها تصوراتها، وقد تكون وسائل اإلعالم طرفاً بوصفها الستخدام وسائل اإلعالم 
أداة لدعم أو بصفتها لتشكيلها، أو قد توظفها جهات ما سعى له مفاهيمه وتصوراته الخاصة التي ي

اإلعالم ساحة تثبيت تصوراتها، وربما تتداخل األدوار الثالثة مع بعضها وتتفاعل؛ لتصبح وسائل 
 .(3)قت نفسهوطرفا وأداة في الو 

ها في أوهي تلك التي نقر « قعية المصنوعةالوا»فالصورة اإلعالمية تتعلق بما يسمى 
رغم أنها بفي اإلذاعة، ونشاهدها في التلفاز، وهذه الواقعية المصطنعة  إليهاالصحف، ونستمع 

مستمدة من الحياة الواقعية إال أنها تختلف عنها، فالواقعية اإلعالمية المصنوعة تميل  إلى أن 
 .(4)كثافة وعنفا من الحياة الواقعية ، وأكثروبريقاً  تكون أكثر مرحاً 

 

 

  
                                                           

. إيناس أبو يوسف، "الصورة الذهنية لالنتفاضة الفلسطينية لدى النشء: دراسة ميدانية على عينة من تالميذ ((1
، .كلية اإلعالم، العدد  جامعة القاهرة، ،المجلة المصرية لبحوث الرأي العامالمرحلة اإلعدادية بمحافظة الجيزة"، 

 .1.م، ص3117، أكتوبرر ديسمبر 3المجلد 
 .23م( ص.311)القاهرة: دار البيان،  7، طصورة مصر في العالم اإلسالمي. عبد الراضي حمدي، ((2
في الصحافة المصرية: دراسة مقارنة بين حقبتي الستينات  األميركية. حماد إبراهيم، "صورة الواليات المتحدة ((3
 .21م( ص7532، كلية اإلعالم: قسم الصحافة بجامعة القاهرة) رسالة ماجستير غير منشورةسبعينات"، وال
. انظر: أحمد عثمان وسامي النجار، "اتجاهات الصفوة المصرية نحو صورة اإلنسان العربي في الصحف ((4

جامعة القاهرة: ، العرب والمسلمين المؤتمر السنوي العلمي الثامن: اإلعالم وصورةوقنوات التلفزيون الغربية"، في 
 .95.، صم3113كلية اإلعالم، 
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 المبحث الثاني

 الصورة.. سماتها ووظائفها

 سمات الصورة الذهنية: -أوال
تعد الصورة الذهنية األساس الذي تعتمد عليه الصور األخرى، ولذلك تعتمد الدراسة في هذا 

ت كٌل هذه السما من الباحثين عددرصد وقد سمات الصورة الذهنية، و  خصائص المبحث على
اطالع الباحث على الكتابات المختلفة في موضوع سمات  حسب رؤيته وتخصصه، وبفضل

  الصورة، حصر السمات اآلتية:

 :الشمول  .3
لما كانت الصورة الذهنية تعني ببساطة االنطباعات التي نحملها في أذهاننا عن 
األشياء واآلخرين، فإن ذلك يستدعي أن كل إنسان يحمل في ذهنه صورًا عن جميع ما 

رة تتصف بالشمولية من حيث كون كل الناس تحمل صورة، أو يدور حوله، ولذلك الصو 
الحياة وكل أنواع من حيث محتوى الصورة المحمولة، فهي صور شاملة لكل جوانب 

نها تتسع لتشمل تصور الناس عن الدين والحياة، وهي بذلك فردية أو إالعالقات، حتى 
 .(1)جماعية

 :الواقعية .0
ال لما ا  ألصحابها بأنها تمثل الواقع تمثياًل حقيقيًا، و ال ريب أن الصورة الذهنية تبدو 

وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة "حملوها أصاًل، أو تصوروا الواقع على أساسها، 
ن االنطباعات( فهي تمثل بالنسبة كو  المعلومات التي تتضمنها خالصة التجارب )التي ت  

م ويفهمونه أو يقدرونه بناًء على إلى ما حوله عن طريقهها واقعًا صادقًا ينظرون ألصحاب
 .(2)"أساسها

بتصوير كل عندما تقوم  اإلعالموحسب نظرية التوقعات االجتماعية فإن وسائل 
ما تعرضه عن تلك األشياء، فإنها بذلك تساعد على تحديد  بفضلشيء في المجتمع 

التوقعات التي يكتسبها األعضاء المحتملون للجماعات التي يتم تصويرها في المضمون 
ي، سواء أكان هذا التصوير حقيقيًا أم غير ذلك، ومهما كانت عالقة هذه الصور اإلعالم

                                                           

 ،وغيرهم.أيمن أبو نقيرةعلي عجوة، أديب خضور، فهد العسكر، إبراهيم الداقوقي،  أيمن ندا، شادن نصر .. 
 .25، صمرجع سابق. أيمن أبو نقيرة، (1)
 .71ص، مرجع سابق، العالقات العامة والصورة الذهنية. علي عجوة، 2))
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ويستوعبها وتصبح هذه الصور هي  يهضمها اإلعالمبالحقيقة والواقع فإن جمهور وسائل 
 إزاءمجموعات التوقعات االجتماعية التي تحدد لألفراد كيف يتصرفون شخصيًا 

 .(1)اآلخرين
 :التبسيط .1

إن استيعاب الواقع المحيط باإلنسان وتلقي اإلرث الحضاري والتجارب المختلفة، 
واالطالع على المعارف المتعددة حول األمم والشعوب.. كل ذلك من جهة، وتعقيدات 
الحياة وتشابكها وانشغال الناس من جهة ثانية، يتطلب تقديم التصورات حول كل تلك 

تعقيد، فالصور ما هي إال إنشاءات يراد منها تحويل بسيط وبعيد عن ال على نحوٍ األشياء 
 .(2)واقع معقد إلى واقع معقول وبسيط، ال فقط في نظر الفكر، بل في نظر الفعل أيضاً 

يضا  أو تبسيط "وقد أكدت عملية تكوين الصور نجاحها في مجال  براز وا  تجسيد وا 
لمتوسط الثقافة، الذي تغريه المواقف والظواهر واألحداث والقضايا، وتقريبها من المتلقي ا

مكانية أخذ صور جاهزة وكاملة، سهلة وواضحة، جزاؤها عاجل بداًل من التعامل  فرصة وا 
 .(3)"مع معطيات متعددة ومتنوعة ومعقدة ومتضاربة

 :التقييم .4
ها كثير من ت. وقد عرف(4)دراكإ، وتعكس خيارًا، وتعبر عن قيمياً تحمل الصورة حكمًا 

تعريف  بوساطة للصورة األحكام واآلراء المسبقة، كما تتضح هذه السمةالدراسات بأنها 
بأنها الصورة الذهنية المشتركة التي تتكون غالبًا من  Stereotypeليبمان( لكلمة والتر )

رأي مبسط أو ناقص أو مشّوه، أو قد تتمثل في موقف عاطفي تجاه شخص أو قضية أو 
رؤية الواقع وتفسيره  بفضله ية مرشحًا نفسيًا تتمنها. والصور كذلك تشكل في ال(5)حدث ما

 .(6)والحكم عليه

                                                           
)القاهرة: الدار  7، طنظريات وسائل اإلعالم. ملفين ل. ديفلر وساندرا بول روكيتش، ترجمة: كمال عبد الرؤوف، ((1

 .279-273م( ص.ص7552الدولية للنشر والتوزيع، 
، ليهصورة اآلخر: العربي ناظرًا ومنظورًا إ. ريجين عزرية، "اليهود والعرب: صور اآلخر وآثار المرآة"، في كتاب (2)
 .913ص م(7555)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  7ط
م( 7551)دمشق: د. ن،  7(، ط73، المكتبة اإلعالمية )صورة المرأة في اإلعالم العربي. أديب خضور، 3))

 .32-33ص
 .73ص م(3113، )دمشق: المؤلف، صورة العرب في اإلعالم الغربي. أديب خضور، ((4

)5). Walter Lippman,op.cit.p89. 
.33، مرجع سابق، صالعالقات العامة والصورة الذهنية. علي عجوة، (6)
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 :التعميم .5
طالق إهي بال شك ستلجأ إلى التعميم في ف ما دامت الصورة تحمل أحكامًا أو آراءً 

ال راسات التي تناولت الصورة، و هذه األحكام، وذلك ما يبدو جليًا من عناوين معظم الد
زاء أمة إلمحمولة تتضمن اتجاهًا أو حكمًا إذ نجد أن الصورة ا ؛صور الشعوب سي ما

دون التفريق بين مكونات هذه األمة من شعوب أو فئات أو أفراد، ويؤكد من بكاملها، 
في العلوم  Stereotypeتعريفه لكلمة  باستعراضعلى هذه السمة  (مود ميعاريمح)

مة على كل أفراد جماعة ما، وهي االجتماعية بأنها "صورة ذهنية، أو فكرة مبسطة ومعم
 .(1)تتجاهل الفروق الفردية بينهم"

 تلك التعميمات واذا كانت الصورة عبارة عن تعميمات، فال يعني ذلك بالضرورة كون
لباحثين، امؤسسة على الشائعات أو األوهام أو المعلومات غير الدقيقة، كما يشير بعض 

سواء كانت صحيحة أم  ها،المعلومات والتراث وغير ينها على الصورة تعتمد في تكو  إنبل 
، "عقالنية أو غير رشيدة"ن الصورة قد تكون إوكما يرى )روبنسون( و )بارلو( ف غير ذلك،

 .(2)واألقوال غير الموثقة اإلشاعاتأو على  ،وقد تعتمد على األدلة والوثائق

 :المرونة .6
أو الثبات،  بنزوعها إلى الجمود،لذهنية تتسم يرى كثير من الباحثين أن الصورة ا

بل هي أكثر مرونة ولكن الواقع يؤكد أن الصورة في األوضاع العادية تكون شبه ثابتة، 
، وكما تؤكد راجية قنديل على أن الصور تتسم بالمرونة والتفاعل بعضهم مما يعتقد

 .(3)التغير على مدى الحياة لالمستمر، فتتطور وتنمو وتتسع وتتعدد وتتعمق، وتقب
 -وفي هذا المجال يمكننا الحديث عن عدة أنواع للتأثيرات االتصالية )إعالمية

 :(4)شخصية( التي يمكن أن تحدث للصورة الذهنية
 كلما نظر الفرد إلى المعلومات باعتبارها مكررة، وسبق  :ثبات الصورة وعدم تغييرها

مات تسببه المعلو  ن التأثير الذيإف ،وضعها في سياق الصورة التي كونها عن العالم
                                                           

صورة . محمود ميعاري، "الفلسطيني والعربي واإلسرائيلي في نظر الطلبة الجامعيين في فلسطين"، في كتاب ((1
 .133، مرجع سابق، صاآلخر: العربي ناظرًا ومنظورًا إليه

 .32، مرجع سابق، صقات العامة والصورة الذهنيةالعال. علي عجوة، (2)
 أطروحة دكتوراه("، 7513، .751، 7513) في الصحافة المصرية أعوام "إسرائيل"صورة ". راجية قنديل، 3))

 .23م( ص7533)جامعة القاهرة: قسم الصحافة بكلية اإلعالم، 
 عن:  . نقالً 731-775ص  ، مرجع سابق،. شادن نصير((4

  القاهرة: دار نهضة  دراسة في ترتيب األولويات :وسائل اإلعالم والسياسة ،إبراهيم حمادةبسيوني(
 . 319-313( ص م7551الشرق، 
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ذا كانت صورة منظمات حقوق إ المثال على سبيلو  ،هو االحتفاظ بالصورة القائمة
اإلنسان عند الجمهور سلبية، وكانت رسائل هذه المؤسسات سواء باالتصال الشخصي 

 دون تغيير. من أو الجماهيري تفسر بأنها سلبية، فإن الجمهور سيحتفظ بالصورة
 ع عندما يفسر المتلقي المعلومات باعتبارها  :ادة تنظيمهاإعادة تعريف الصورة وا 

لديه  عن عالمه، وأن الصورة المتكونة من قبل   مختلفة عن الصورة التي كونها من قبل  
 ،أو تنظيم الصورة ناقصة أو غير صحيحة أو ضعيفة، فيمكن أن نتوقع إعادة بناء

)الجمهور ومنظمات حقوق اإلنسان( لنفرض أن  نفسه المثال السابق اذا طبقنا  و 
 مكننتوقع أنه ي فإنناالجمهور بدأ يفسر رسائل منظمات حقوق اإلنسان أنها إيجابية، 

 )إلى حد ما( تغير الصورة المكونة سلفًا عن منظمات حقوق اإلنسان.
 :الصدق والزيف .2

نما هذه  طبيعتها حيادية ليست في ذاتها خيرة أو شريرة، صادقة أوباألشياء  كاذبة، وا 
. والصور الذهنية (1)األحكام التي نصدرها عليها منبثقة من واقع اهتمامنا بها واعتقادنا فيها

كذلك فهي إنسانية وذاتية يكونها كل شخص أو جماعة أو أمة على نحو خاص به، وذلك 
 حسب نوع المعرفة التي يتلقاها.

كليًا مع أنها تبدو صادقة ظاهريًا  كاذبةً  وليس دقيقًا اعتبار أن الصور تشمل صفاتٍ 
بسبب ارتباطها بميول واقعية، وأن مصداقيتها قد ال تتعدى مصداقية كاريكاتير وأنها بحاجة 

. والواقع أن الصور قد تكون صادقة أو زائفة، ودرجة صدق التقويمات التي (2)إلى تصحيح
ل المعرفة في ذلك المجايستخلصها الفرد من الصور النمطية المقولبة تتناسب طرديًا مع 

ذا كانت الصور تعتمد في نشوئها على أكثر الجوانب إالذي أخذ منه النمط المقولب، ف
قوي على العواطف، فإنها تكون صورًا زائفًة، كما  على نحوٍ ظاهرية وجاذبية وتضرب 
ي ذا كانت االرتباطات والصالت المجسدة فإن واالستيعاب، وأما تكون سهلة النشوء والتكوُّ 

دة لمواصفات الظواهر، فإنها تكون صورًا صادقة، وتنشأ بصورة أبطأ الصورة جوهرية ومحد  
 .(3)بمشاركة جهاز التفكير المنطقي

 

                                                           
القيم والعادات االجتماعية: مع بحث ميداني لبعض العادات االجتماعية في الجمهورية العربية . فوزية دياب، ((1

 .32م( ص7522)القاهرة: دار الكتاب العربي،  المتحدة
 .133، صمرجع سابق. انظر: محمود ميعاري، (2)
 .13، مرجع سابق. أيمن أبو نقيرة، (3)
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 :القوة والضعف .8
تتوقف قوة الصورة أو ضعفها عند من يحملونها، تبعًا لدرجة االتصال بينهم وبين 

. (1)مدى اهتمامهم وتأثرهم بهماألشخاص أو الجهات أو األشياء موضوع الصورة، وكذلك 
ولذلك فكلما كانت جهات موضوع الصورة قريبة من حاملها )سواء أكان قريبًا مكانيًا أم 
نفسيًا أم معرفيًا( فإن صورهم تكون قوية في أذهان أصحابها، ومن ثم تصبح عملية 

 تغييرها أو التأثير فيها أكثر صعوبة.

 :اإليجابية والسلبية .2
نه ليس إ، فسابقةتعني األحكام ال -كثيرينعند ال ال سي ما–لنمطية ذا كانت الصور اإ

رافضة  قوالب سلبية أو بأنها مواقف أو سابقةحكام المن الدقة حديث )ايريل ديفيس( عن األ
ك األحكام كما تكون سلبية تجاه بعض الجماعات أو لتتخذ تجاه شخص أو جماعة. فت

إيجابية كذلك تجاه آخرين، والحكم في طبيعته وكذلك األشخاص أو األشياء، فإنها قد تكون 
، عنفي أو سلمي، يئالصورة يرتبط بالمشاعر المختلفة تجاه موضوع الصورة )جيد أو س

 .(2)ظلم أو عدل، متقدم أو متخلف.. وغيرها(

وربما تظهر الصور النمطية السالبة بوضو  تجاه األقليات العرقية والدينية في 
ر التي تحملها جماعات أو دول أخرى تربطها عالقة جيدة مع تلك بلدانها، ولكن الصو 

عام "تكون الصورة النمطية المقولبة  على نحوٍ األقليات نفسها، تكون صورًا إيجابية، و 
إيجابية في حالة وجود عالقات عامة جيدة بين الجماعتين.. وسلبية عند انقطاع أو تدهور 

 .(3)تلك العالقات بينهما

ن مضمون الصور هو الذي يحدد إلى حد بعيد ما اذا كانت إوكذلك يمكن القول 
خر أو آآلخرين من ثقافة أخرى أو من عرق إزاء ا ،ردود الفعل إيجابية أو سلبية أو محايدة

 .(4)من دين أو بلد آخر

  

                                                           
 .71، مرجع سابق، صالعالقات العامة والصورة الذهنية. علي عجوة، (1)

 .12، مرجع سابق. أيمن أبو نقيرة، ((2
 .75ص، مرجع سابق. إبراهيم الداقوقي، 3))

 .79، مرجع سابق، صصورة العرب في اإلعالم الغربي. أديب خضور، ((4
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 :وظائف الصورة -ثانيًا
 هاعلى مستوى الفرد والجماعة والنظام، وقد أمكن حصر  الذهنية تتعدد وظائف الصورة

 ية:تعدد من الوظائف الرئيسة اآلفي 

: تحقق الصورة الذهنية على مستوى الفرد عدة دراك الفرد وتفاعله مع اآلخرينإتوجيه  .3
وظائف معرفية تشمل االقتصاد في المجهود، فتكوين الصور الذهنية من شأنه أن يوفر 

إذ  ؛(1)دون إمعان النظر في خصائصهم من يكفل التعامل مع اآلخرين إطارا عامًا جاهزاً 
معرفية توجه سلوكه وتفاعله  اً أطر بصفتها اعتماد الفرد على صوره النمطية  تؤكد الدراسات

من . و (2)مع اآلخرين، فيسلك تجاههم على نحو يتسق مع هذه الصور وينسجم مع محتواها
األفراد من عملية اإلدراك لديهم، وتزيد من قدرتهم على فهم سهل الصور المتكونة لدى ت   ث مّ 

 دمجها في فئات سهلة التصنيف واالستيعاب. بفضلمنبهات المحيطة بهم واستيعاب ال

: تؤدي الصور الذهنية إلى الشعور باألمن واالستقرار إزاء وظائف على المستوى النفسي .0
 ذاته الوقت ال أنها قد تؤدي فيالمجهول، إاألخطار المحتملة وتخفيف حدة الخوف من 

. وقد فسر علي عجوة (3)إلى التحيز والتعصب، أو التمركز حول الذات، أو الشعور بالوحدة
النفسي العام التخاذ القرارات،  اإلطارالعالقة بين الصورة والقرار باعتبار أن الصورة هي 
 .(4)أو هي البيئة النفسية التي تتم فيها عملية صنع القرار

                                                           

  اهتم العديد من الباحثين بوظائف الصورة الذهنية إال أن ذلك جاء تحت عناوين ومسميات مختلفة، فأطلق عليها
أيمن د. المغيث و أشرف عبد د. الدكتور علي عجوة والدكتورة راجية قنديل "أهمية الصورة"، بينما أطلق عليها 

 أيمن أبو نقيرة "وظائف الصورة".د. منصور ندا و 
 ..72، صمرجع سابق. أيمن منصور ندا، ((1
"المرأة كآخر: دراسة في هيمنة التنميط الجنساني على مكانة المرأة في المجتمع األردني"،  ،حلمي خضر ساري. ((2

 ..12صمرجع سابق، ، ومنظورًا إليهصورة اآلخر: العربي ناظرًا في الطاهر لبيب )محرر(، 
 .729ص  ،مرجع سابق، . شادن نصير((3
 .735مرجع سابق، ص، العالقات العامة والصورة الذهنية، . علي عجوة((4
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من الوظائف النفسية للصورة الذهنية، يمكن رصدها  وأجملت سلوى العامري عدداً 
 :(1)تيباآل
تساعد على اختصار جهد الفرد بما تقدمه له من أطر عامة جاهزة تكفرل لره التعامرل .أ 

 مع اآلخر.
رفرة ما تقدمه من مع بفضلطاق جهل حاملها باآلخرين، تضيق الصورة الذهنية من ن.ب 

 التعامل معهم. فيخرين، مسبقة حول صورة اآل
تحقررق الصررورة هرردفًا أساسرريًا مررن األهررداف التوافقيررة للعلررم أو المعرفررة اإلنسررانية، وذلررك .ج 

 بما تتضمنه من تعميم واختزال وتجريد.

إن تكروين الصررور الذهنيرة مررن شرأنه أن يسررهم إيجابيررا وظـائف علــى المســتوى االجتمــاعي:  .1
سررهم فرري تحديررد الرردور االجتمرراعي لهررم، وترروفر يالهويررة االجتماعيررة لألفررراد، كمررا فرري تحديررد 

قرد ترؤدي إلرى وظرائف اجتماعيرة غيرر  ذاتره الوقرت إال أنها فري أسس التعامل مع اآلخرين..
ال برين األفررراد عنرردما مرغوبرة علررى المسررتوى االجتمراعي، فالصررورة الذهنيررة قرد تعرروق االتصرر

 .(2)األن الصورة السلبية عنهم تجعل االتصال بهم صعب ؛تكون سلبية
أيمن أبو نقيرة العديد من الوظائف التي تؤديها الصورة على الصعيد د. ورصد 

 :(3)االجتماعي، وهي كاآلتي
 دورًا حاسمًا في التأثير على التفاعل االجتماعي للشعب. ؤديت.أ 
 تخدم غاية إنشاء نظام خلقي بسيط في عالم معقد..ب 
 اآلخرين.يمكن أن تقوي الحاجة إلى اإلحساس بالتفوق على .ج 
تؤدي وظيفة أساسية في بناء المجتمع وتماسكه، وهي الرابطة األساسية للمجتمع، أو .د 

 المنشأة، أو الثقافة والثقافة الفرعية، أو أي شكل جمعي.

تسرتغل الطبقرات الحاكمرة سريطرتها علرى اإلنتراج الثقرافي  توظيف النخـب الحاكمـة للتنمـيط: .4
ض المهيمنررة أن ترردعم الوضررع القررائم، بحيررث والفكررري لكرري تضررمن للصررور واألفكررار والعرررو 

                                                           
. سلوى حسني العامري، "تصورات المثقفين المصريين لخصائص بعض الجماعات القومية أو اتجاهاتهم نحو ((1

 .37-31م( ص7532)القاهرة: كلية اآلداب بجامعة عين شمس،  غير منشورة أطروحة دكتوراههذه الجماعات"، 
 .729 -.72ص ،مرجع سابق، . شادن نصير((2
 .19، صمرجع سابق. أيمن أبو نقيرة، (3)
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، مرع أنهرا فري الحقيقرة مصرالح وكأنها مصالح أفراد المجتمرع كلره تقدم صورة معينة للمجتمع
 .(1)النخبة الحاكمة وحدها

لقررد تمكررن الغرررب مررن  توظيــف الصــورة الذهنيــة فــي الغــزو الفكــري والثقــافي واالقتصــادي: .5
توظيف الصورة الذهنية في هذه الجوانب بصورة كبيرة، وربما تكرون العولمرة مرن أهرم السربل 

"علرى الرذين يسرعون إلرى االسرتفادة «: صموئيل هنتنغترون»الحديثة لتحقيق ذلك، وكما يقول 
تجاهراتهم من العولمة وجني ثمارها، أن يندمجوا في منظومتها الثقافية، وأن يقوموا بتكييرف ا
 .(2)وأنماط تفكيرهم مع منظومة القيم وطرق التفكير التي تتطلبها تفاعالت العولمة"

ط م  ن  ي ررر الخطررراب االسرررتعماري الرررذي عرررن طريرررق: وذلرررك الـــدول الحتاللهـــا الشـــعوب ســـوي ت .6
ألصرل العرقري، وذلرك مرن أجرل من أنواع منحط ة علرى أسراس ا اً شعوببوصفهم رين المستعم  

. ولنررا أن نتأمررل فرري االحررتالل األمريكرري (3)غررزوه واسررتعباده لهررا واسررتغالله لثرواتهررا سررو غأن ي
هم علرررى أرض مررردة وجرررودريون يتحررردثون عرررن إطالرررة للعرررراق، والرررذي مرررا انفرررك قادتررره العسرررك

 ونهم.ؤ عدم مقدرة العراقيين على تسيير شالعراق، وذلك بحجة 

عملية تكوين الصورة الذهنية الطيبة للمنظمة من  عدت  توظيف الصورة في العالقات العامة:  .2
اسررعًا فرري أساسرريات العمررل فرري مجررال العالقررات العامررة، حيررث شررغلت الصررورة الذهنيررة حيررزًا و 

وهناك العديد من الوظائف التري تؤديهرا الصرورة  الطيبرة للمنشرأة، ، دراسات العالقات العامة
للعمررل فيهررا، وسررعادة العرراملين فعررال  منهررا: العمررل علررى اجتررذاب المهررارات البشرررية الالزمررة

..، وكرذلك تسرهم هرذه الصرورة فري اجترذاب المروردين والمتعهردين  والمروزعين، إليهاباالنتماء 
 .(4)باإلضافة إلى سهولة التعامل مع الهيئات التنفيذية والتشريعية في الدولة

عن أهمية تحدثنا في السابق  توظيف منظمات حقوق اإلنسان للصورة الطيبة للمنظمة: .8
الصورة الطيبة المكونة للمنشأة أو المنظمة، والوظائف التي يمكن أن تؤديها لصالح 

                                                           
دراسة اجتماعية للثبات والتغير في مجمل : صورة العرب في الصحافة البريطانية. حلمي خضر ساري، (1)

 .715م( ص7533) بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  77أطروحات الدكتوراه ، سلسلة 7، طالصورة
 .73م( ص3113)عمان: األهلية للنشر والتوزيع،  7، طالعولمة اإلعالمية. انظر: مؤيد عبد الجبار الحديثي، ((2
 .71ص، مرجع سابق، صورة العرب في اإلعالم الغربي. أديب خضور، ((3
 ..1مرجع سابق، ص ،العالقات العامة والصورة الذهنية ،علي عجوة. (4)
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، يمكن رصدها المنظمة، ولدى الحديث عن توظيف تلك الصورة لمنظمات حقوق اإلنسان
 في النقاط اآلتية:

تحظى المنظمة الحقوقية صاحبة الصورة الطيبة بثقة المسؤولين وأركان النظام  .أ 
يسهم في تسهيل مهام هذه المنظمات، ومنحها العديد من  في الدولة، مما سيالسيا

 االمتيازات التي تطور عملها.
الصورة الطيبة للمنظمة على زيادة التفاعل والمشاركة الجماهيرية ألنشطة هذه  تعمل.ب 

 وقت األزمات أو في حالة الضغط السياسي عليها.المنظمات،  والوقوف بجانبها 
طيبة للمنظمة في جلب مصادر التمويل المحلي والخارجي، الذي ي عد تسهم الصورة ال.ج 

 العصب األساسي لعمل أي منظمة حقوقية.
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 المبحث الثالث

 ل الصورة.. ودور وسائل اإلعالم فيها:َتَشكُّ

األفراد صورهم عن العالم الخارجي، حيث تبدأ من األسرة  بفضلهاشكل ي   التيمصادر تتنوع ال
المنشأ األول للفرد، ثم التعليم والجماعات المرجعية، إضافة إلى العوامل االتصالية األخرى  ت عدالتي 

التي تقدم للفرد ما يقرأه أو يسمعه أو يشاهده، وتلك العوامل مجتمعة تشكل  اإلعالمالمتمثلة بوسائل 
ي تشكيل ف ألهم العوامل التي تؤثر -في هذا المبحث–ولذا تعرض الدراسة  رؤية الفرد للعالم.

 .، وال سي ما وسائل اإلعالمالصورة

 ل الصورة وأهم العوامل المؤثرة فيها:َتَشكُّ -أوال
يبدأ تكوين الصورة الذهنية من اللحظة األولى لوالدة اإلنسان، وربما قبل ذلك، حيث يتلقى 
 اإلنسان الحي رسائل مستمرة عن طريق حواسه، تكون غير واضحة في البداية، وبنمو الطفل

م الموجود ضوأشخاص، ويدرك نفسه ضمن ذلك الخ فيستطيع تمييز هذا العالم الخارجي إلى أشياء
 Consciousفي العالم الخارجي، ومن هنا تبدأ ما أسماها "بولدنج" الصورة الذهنية الواعية 

Image(1). 
من هذا العالم الذي ال  كبيراً  ن اإلنسان يتعلم أن يرى بعقله وخياله جزءاً إويقول "ليبمان" 

يستطيع أن يراه بعينه، أو يلمسه بيده، أو يدركه بحواسه األخرى، وبذلك يبدأ تدريجيًا في تكوين 
 .(2)ذلك العالم الذي ال يدركه بحواسه عنصور مقبولة لديه داخل عقله 

جيهان رشتي أن عملية تكوين الصورة هي عملية نفسية  الدكتورة في علم االتصالوترى 
تتأثر بشدة بالجماعة التي ينتمي صعب تجنبها، فهي تتأثر بالثقافة والموروث االجتماعي، كما ي

نما هي نتاج نشاط جماعي إليها  .(3)الفرد، فهي ال تتكون على أساس فردي عقالني، وا 

ذا كان اإلنسان منذ لحظات حياته األولى يبدأ بتشكيل صور ذهنية عما يحيط به، فإن هذه ا  و 
د وتتعزز وتترسخ أو تتالشى، أو بمعنى آخر قد تقوى أو تضعف مع نمو حياة اإلنسان الصور تزدا

                                                           
. أشرف عبد المغيث، "دور اإلعالم في تكوين الصورة الذهنية لدى الشباب المصري عن العالم الثالث: دراسة ((1

 .33م( ص7552)القاهرة: كلية اإلعالم بجامعة القاهرة،  رسالة ماجستير غير منشورةتحليلية ميدانية"، 
( م7552)الرياض: الزهراء لإلعالم العربي،  3، طصورة اإلسالم في اإلعالم الغربيعبد القادر طاش،  .((2

 ..3ص
، ديسمبر 22العدد  مجلة البحوث والدراسات العربية،. جيهان رشتي، "اإلعالم العربي وقضايا المرأة"، في ((3

 .27-21، صم3113
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واتساع مداركه، وال يوجد عامل واحد يؤثر منفردا في تكون تلك الصور، بل تتعاضد مجموعة من 
العوامل في بناء وتقوية الصور الذهنية عند اإلنسان، ومن هذه العوامل ما يقوم بزرع البذور األولى 

ضافية في تدعيم صورة لتأتي عوامل أخرى تسهم في نمو تلك الصور، بينما تشارك عوامل إلل
 .(1)وترسيخ تلك الصور

لقد أثبتت الدراسات النفسية واالجتماعية أن تكوين الصور الذهنية من العمليات المعقدة التي 
العديدة التي أجريت  تخضع لتفاعل العديد من العوامل النفسية واالجتماعية. كما أثبتت الدراسات

في مجال علوم االتصال أن تأثير االتصال في تكوين أو تعديل الصور الذهنية ال ينفصل عن 
 .(2)األوضاع النفسية واالجتماعية التي يعمل في ظلها هذا االتصال

 ي أهم العوامل التي تسهم في خلق أو تدعيم الصورة الذهنية، وتتمثل في اآلتي:أتوفيما ي

 :(3)اإلدراك .3
بتناول ومعالجة المعلومات وتقييم  الفرد الطريقة التي يقوم بمقتضاها دراك هواإلو 

الحواس، وطريقة االستجابة لهذه  عن طريقالمثيرات الخارجية، والتي ترد إليه جميعا 
 األحاسيس واالنطباعات.

راك الفرد اإلدراك بعدًا أساسيًا من األبعاد المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية، فإد عدُّ ي  و 
لشيء معين أو لحقيقة معينة يشترك في تكوينها عناصر بنائية مستمدة أساسًا من طبيعة 

واآلثار العصبية التي تثيرها في الجهاز العصبي للفرد، وعناصر وظيفية  ،عييالمثير الطب
تستمد من احتياجات الفرد ومزاجه وتجاربه السابقة وذاكرته.. وتشترك هذه العناصر في 

 الشيء تكون عن األفراد اآلخرين إزاءإنتاج صورة ذهنية تختلف عن الصورة الذهنية التي ت
 .نفسه

 األسرة: .0
الحضن األول  وت عدية األساسية في المجتمع وأهم جماعاته األولية، األسرة هي الخل

ها من غرس الكثير ن  ك  م  الذي ينشأ فيه الفرد، والقناة األولى لعبور المعلومات إليه، وهذا ي  
 من المعاني والمفاهيم.

                                                           
 .37-31ص ،مرجع سابق، . أيمن أبو نقيرة((1
 .17ص ، مرجع سابق،العالقات العامة والصورة الذهنية، علي عجوة. ((2
صال  الدين أحمد كامل، "العالقات العامة والصورة الذهنية ألجهزة المخابرات: مع دراسة تطبيقية لجهاز  .(3)

 م(7515)القاهرة: كلية اإلعالم بجامعة القاهرة،  رسالة ماجستير غير منشورةالمخابرات العامة في مصر"، 
 .25-.2ص
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لذلك تمثل األسرة المرحلة األولى في عملية النمو المتعلق بخلق الصور الذهنية 
نتاجها التربية يتعلم األطفال العديد من األلفاظ التنميطية، التي تسهم في  فعن طريق، (1)وا 

التوجيه، أم  سواء أكانت بصورة مقصودة بسبب اكتسابهم صورًا معينة سلبية أو إيجابية
ال سي ما غير مقصود عندما يستمع األطفال للكبار وهم يتحدثون غير اآلخرين، و  على نحوٍ 

 .(2)الجماعات األخرى

، وكذلك ديه داخل األسرة، اتصاال وجاهياً ولما كان أسلوب االتصال بين الطفل ووال
ها الطفل منهما تكون راسخة احتكاك الطفل بهما دائم ومستمر، فإن الصور التي يتلقا

ألنها الصور األولى لديه عن األشخاص والعالم والجماعات، والتي تصبح فيما بعد  وقوية؛
.(3)سير الصور الجديدة التي يتعرض لهاحدد قبول أو رفض أو تفصوره السابقة التي ت

 التعليم: .1

فمنذ الصغر  ية األجيال وتوجيهها لخدمة األمة؛ال أحد ينكر أهمية التعليم في ترب
أول خروج للطفل من حضن األسرة يكون إلى أماكن الرعاية والتعليم من الحضانة إلى 

 المدرسة إلى الجامعة وغيرها.
وتقوم المناهج الدراسية بدور كبير في إنتاج الصورة الذهنية لدى الطالب، وذلك بما 

عالمهم الخاص واتجاه  بالمعتقدات واالتجاهات والمواقف إزاءتسهم به من إمداد الطالب 
 .(4)اآلخرين، إضافة لما تعرضه عليهم من التاريخ اإلنساني وثقافات العالم المختلفة

في  كبيراً  ألهمية التعليم في بناء الصور الذهنية فإن معظم الدول تمارس قدراً  ونظراً 
السيطرة عليه، وتعطي نفسها الحق في التدخل في سياسات التعليم واإلشراف على وضع 

 .(5)المناهج، بما يكفل للنظام استمراره، وبما ينمي رو  االنتماء للوطن ومبادئه ومعتقداته

ويذكر د. أيمن أبو نقيرة العديد من األمثلة على أهمية التعليم في تشكيل الصور 
من مطالبة الدول العربية واإلسالمية  األميركيةالذهنية منها ما قامت به الواليات المتحدة 

أيلول/سبتمبر، بإعادة النظر في مناهج التعليم العربية،  77سافر بعد أحداث  على نحوٍ 

                                                           
 .23م( ص7537)الكويت: جامعة الكويت،  أساسيات التنشئة السياسية االجتماعية. فيصل السالم، ((1
 .25ص ،مرجع سابق. إرادة زيدان الجبوري، (2)

 .25، صمرجع سابق. ريا الحمداني، ((3
، بيروت،  مجلة المستقبل العربي في كتب التاريخ األميركية"،« يلياإلسرائ». إياد القزاز، "صورة الصراع العربي_((4

 .12، ص52، العدد م7531سنة
 .33ص، مرجع سابق، . أيمن أبو نقيرة(5)
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ة الواليات المتحدة، فكان أن استجابت بعض الدول اإلسالمية بإغالق وذلك لتحسين صور 
 .(1)المدارس الدينية، ووعدت دول أخرى بالنظر في المناهج

آلخر وربما تجدر اإلشارة هنا لقيام العديد من دراسات الصورة الذهنية بدراسة صورة ا
القومية ألمة أو شعب وذلك لالستدالل منها على الصورة ، *في الكتب والمناهج الدراسية

 أو دولة في تلك الكتب، وهو ما يسهم في تعزيز الصورة النمطية عن تلك الشعوب.

 الجماعات المرجعية: .4
الفرد، ويحرص على إظهار والئه لها وتبني  إليهاالتي ينتمي  اتوهي الجماع

أفكارها، وتشمل هذه الجماعات: العائلة الكبيرة، أو القبيلة، أو الحزب، أو الجمعيات 
النقابية التي ينضوي تحتها الفرد.. وغيرها من الجماعات التي تدعم اتجاهات الفرد وتقولب 

 ا.أو على األقل ال تعارضهلجماعات ماشى الصورة التي رسمتها هذه ابطريقة ت  سلوكه 

وللجماعات المرجعية دور كبير في تكوين الصور الذهنية لدى الفرد، فقد أثبتت 
دراسات الرأي العام المعاصرة أن ميل اآلراء الفردية تجاه قضية معينة يرتبط ارتباطًا وثيقًا 

 .(2)هؤالء األفراد إليهابالجماعات المرجعية التي ينتمي 

الجماعات على تدعيم االتجاهات السابقة أكثر مما تساعد على وتساعد هذه 
ة نقاط مرجعية، فإنه يصبح من المستحيل نزلمتاحة بم لتغيير، واذا لم تكن هناك أفكارا

 .(3)جدون فيهاو هم أو الظروف التي يلألفراد أن يكي فوا أنفسهم مع البيئة المحيطة ب

 قادة الرأي: .5
وتشكيل  ،والنخبة المثقفة بالقدرة على التأثير في اآلخرينيتسم قادة الرأي والخبراء 

نتيجة  ،وبناء الصور الذهنية عن مختلف الموضوعات والقضايا لديهم ،معارفهم واتجاهاتهم

                                                           
 .32، صنفسه سابقالمرجع ال. ((1
 :انظر على سبيل المثال *

بيروت: مركز دراسات الوحدة ) 7، طصورة العرب واإلسالم في الكتب المدرسية الفرنسيةمارلين نصر،  -
 (.م3117العربية، 

 7ط، صورة العرب لدى األتراكإبراهيم الداقوقي، "صورة الغرب في الكتب المدرسية التركية" في كتاب:  -
 (م7559بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، )
 مرجع سابق. "،األميركيةفي كتب التاريخ « اإلسرائيلي»صورة الصراع العربي_إياد القزاز، " -

)عّمان: مؤسسة الوراق للنشر 7، طاألنماط -النظريات -األفكار :بالجماهيرعلم االتصال . فال  المحنة، ((2
 .59( صم3117والتوزيع، 

رسالة . ثريا أحمد حسن، "دور االتصال في تكوين الصورة الذهنية لدى الشعب المصري عن األوروبيين"، (3)
 .722م( ص 7559)القاهرة: كلية اإلعالم بجامعة القاهرة،  غير منشورة ماجستير
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مجموعة السمات التي يتمتعون بها؛ فهم أكثر تعرضًا لما يقدم في وسائل اإلعالم حول ل
يجابية ف ي متابعة المضامين اإلعالمية وتحليلها، وهم األحداث المختلفة، وأكثر نشاطًا وا 

ويتسمون بالنشاط في مجال المشاركة  ،على اتصال مباشر بقادة التغيير في المجتمع
االجتماعية، وعلى اتصال بمصادر المعلومات، كما يتميزون بقدرات إقناعية وتأثيرية في 

 . (1)اآلخرين

لمعلومات عند بعض األفراد الذين ما يكون قائد الرأي هو المصدر األساسي ل وكثيراً 
لذلك يمثل قادة  (2)ال تسمح لهم ظروفهم أو استعداداتهم بالتعرض المباشر لوسائل اإلعالم.

بأنهم أفراد  الرأي أحد العناصر الحاسمة في تشكيل الصورة الذهنية، ويحددهم الزرسفيلد
غيرهم من الجمهور ذوو عالقات اجتماعية قوية، وهم يقومون بعملية نقل الرسائل إلى 

 .(3)ويحظون بمصداقية عالية

 األحداث: .6
تؤدي األحداث دورًا حيويًا في تشكيل الصور الذهنية لدينا عن الواقع المحلي 

بارز في تشكيل الصورة الذهنية لدينا،  على نحوٍ والدولي، وتتعدد أنواع األحداث التي تسهم 
 كمة، واألحداث المصطنعة.ة، واألحداث المترامهمشمل: األحداث المثيرة والوت

الحروب واألزمات والمشكالت االقتصادية والثورات ) :فاألحداث المثيرة مثل
 على نحوٍ من شأنها أن تسهم  (،واالكتشافات العلمية، واغتياالت الزعماء، وفضائح الحكم

مع اهتمام  وال سي ماواضح في صياغة اتجاهات الرأي العام وتكوين الصور الذهنية لديه، 
 قديم تطوراتها للجماهير. بمعالجة هذه األحداث وت اإلعالموسائل 

األحداث المتراكمة وهي التي تستغرق وقتًا طوياًل من الزمن وتتكون من  ؤديكما ت
مثل  عدد كبير من األحداث اليومية دورًا مؤثرًا على تشكيل الصور الذهنية لدى الجماهير

باإلضافة إلى الدور المؤثر الذي تؤديه األحداث المصنعة . الصراع الفلسطيني الصهيوني
عداد   . (4)، وتعد لتحقيق أهداف محددة سلفاً سابقوهي تكون نتيجة تخطيط وا 

والبريطانية  األميركيةما اختلقته أجهزة االستخبارات  األحداث المصطنعة ولعل أشهر
ومن ث ّم ، حول "إنتاج العراق ألسلحة الدمار الشامل" مما يشكل خطرا عليها، من تقارير

                                                           
 .55-53م( ص.753)القاهرة: عالم الكتب،  اإلعالم واالتصال بالجماهير والرأي العام ،. سمير حسين((1
 ..71ص ، مرجع سابق،العالقات العامة والصورة الذهنية، . علي عجوة((2
 .52ص ،مرجع سابق. أشرف عبد المغيث، ((3
 ..3-32ص  : المرجع السابق نفسه،انظر. ((4
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ي  غزو العراق فيما بعد، وهو ما أثر على الصورة الذهنية تجاه الحرب لدى األمريكيين  تسو 
 .(1)وتأييدهم للحرب فيما بعد والبريطانيين

 الخبرات السابقة: .2
، أو ظاهرة معينة في اً فكرة، أو رمز وهي االستعدادات السابقة لدى الفرد لتقديره 

عالمه بطريقة تجعله يقبل تلك الفكرة أو يرفضها. ويؤكد جيبرفز أن الخبرات السابقة التي 
 .(2)مر بها الفرد طوال مراحل عمره، لها قدرة كبيرة على تغيير الصور القائمة

ال يتم  أول مرةديدة عن أمور يتعامل معها الفرد فإن تكوين الصور الج من ث مّ و 
بمعزل عن الخبرة السابقة للفرد واتجاهاته، وما تكون لديه من صور لها صلة من قريب أو 

 بعيد بموضوعات جديدة.

وألن عملية تكوين الصور الذهنية تعتمد على تفاعل كل ما يحتفظ به العقل من 
ائل معارف وخبرات واتجاهات وتقييم وأفكار اكتسبها من الدراسة والقراءة والبيئة ووس

المختلفة مع المعلومات الحالية من المواقف المختلفة، فإن الخبرات السابقة تؤدي  اإلعالم
 .(3)دورًا مهمًا في هذه العملية

 االتصال الشخصي: .8
حتفظ االتصال الشخصي بمكان الصدارة بين وسائل االتصال األخرى في قوة ي

على االتصال الشخصي في بناء ، ويعلق الباحثون أهمية كبيرة (4)التأثير على مر العصور
وتشكيل الصور الذهنية لدى األفراد في المواقف االجتماعية المختلفة، حيث يتناول أطراف 

الرسمي في مختلف  اإلطاريبعد عن  على نحوٍ حديث فيما بينهم االتصال والتفاعل وال
 .(5)القضايا والموضوعات التي تهم الجماعة

لكن بعض الكتاب اآلخرين يرون أن االتصال المباشر بموضوع الصورة ال يمكن 
في إنتاج الصور القومية عن الشعوب؛ لقصوره في الغالب على فئات  جوهرياً  مؤثراً  عد ه

                                                           
 .31ص ،مرجع سابق، . أيمن أبو نقيرة((1
 :انظر كاًل من. (2)

 92صال  الدين كامل، مرجع سابق، ص. 
 722ثريا أحمد حسن، مرجع سابق، ص. 

 ..2ص ،مرجع سابق. راجية قنديل، ((3
 .713ص ، مرجع سابق،العالقات العامة والصورة الذهنية، . علي عجوة((4
 .773ص ، مرجع سابق، . شادن نصير(5)
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، إال أنه ال يمكن إغفال (1)مباشر على نحوٍ محدودة هي األقدر على السفر والتواصل 
على السفر واالحتكاك يحظون في مجتمعاتهم بمكانة  حقيقة أن أمثال هؤالء القادرين

قادة رأي، كلمتهم مسموعة وتصويرهم لألمور ينال الثقة والتصديق من بوصفهم اعتبارية 
المقاالت  عن طريقواسع  على نحوٍ جمهور الناس، وقد يمارسون دورهم في نقل الصورة 

 .(2)الصحفية أو الكتب المنشورة

 وسائل اإلعالم: .2
تكاد تتفق الدراسات اإلعالمية على كون وسائل اإلعالم أحد العوامل المهمة في 

ما تقدمه من أخبار ومعارف ومعلومات  بفضلتشكيل الصور الذهنية لدى الجمهور، وذلك 
ألهمية وسائل اإلعالم، واعتبارها و  واألشخاص والدول في شتى المجاالت،عن األحداث 

كيل الصورة، تم إفراد الحديث حولها في المحور المستقل من أكثر العوامل المؤثرة في تش
 اآلتي:

 

 :دور وسائل اإلعالم في تشكيل الصورة -ثانيا
ا تشتمل الحياة االتصالية اليومية لألفراد في غالبية الدول على مزيج من العالقات، بعضه

وسائل االتصال الجماهيري كالتلفزيون والصحف والمجالت  ؤديشخصية وأغلبها غير شخصية، وت
والكتب والراديو واألفالم دورًا أساسيًا في تشكيل هذه العالقات، حيث تجعل كل فرد منا يرتبط ليس 

فإن إدراكنا ومعرفتنا  لكعوب وأماكن الثقافات األخرى، وبذفقط بثقافته الخاصة به، ولكن أيضّا بش
بدرجة كبيرة على الصور الذهنية التي تبثها وسائل االتصال الجماهيري بالشعوب األخرى تعتمد 

 .(3)عن اآلخرين

%( من الصور التي يكونها اإلنسان عن عالمه 11) نحوأن  "شرام" عالم االتصال يرىو 
مستمدة من وسائل االتصال، لما لهذه الوسائل من دور كبير في الطريقة التي نبني أو نشّيد 

دورًا في تكوين  اإلعالمالمعلومات التي تتناقلها وسائل  تؤديللعالم، حيث بمقتضاها تصورنا 

                                                           
وائل قنديل، "صورة مصر في الخطاب الصحفي لمراسلي الصحف ووكاالت األنباء العربية العاملة في مصر: . ((1

م( 3113)القاهرة: كلية اإلعالم بجامعة القاهرة،  غير منشورة أطروحة دكتوراهم"، 7552حتى  7551من  مدةال أثناء
 .21ص

 .39ص ،مرجع سابق، نقيرة. أيمن أبو ((2
دور االتصال في تشكيل الصورة الذهنية لدى الشعب المصري عن األوروبيين "دراسة " ،. ثريا أحمد البدوي((3

، بجامعة القاهرة القاهرة: كلية اإلعالم) رسالة ماجستير غير منشورة ،ميدانية على عينة من الجمهور المصري"
 .7.7( صم7559



 

71 
 

معارف الجمهور وانطباعاته، وتؤدي في النهاية إلى تشكيل الصور العقلية التي تؤثر في تصرفات 
 .(1)اإلنسان

من أكثر المؤثرات قدرة  ت عدالجماهيرية  اإلعالمويرى كل من "ميريت" و "دويتش" أن وسائل 
قدرتها الفائقة في التأثير على الرأي  بفضلرة الذهنية القائمة، وذلك على إحداث تغيير في الصو 

العام وعمليات التنشئة االجتماعية، والتنمية، والثقافة، والتعليم، واالتجاهات والتراث، والعادات، 
ي التأثير في كل شيء يتصل بالفرد والجماعة أي قدرتها ف ؛ليد، والفن، والسياسة، واالقتصادوالتقا

 .(2)والحياة ذاتها

ووفقًا لكل من "ليبمان" و "ادلمان" يعد العالم الذي يعيشه كثير من الناس واقعًا يتم تشكيله 
تشكل صورة  اإلعالمبناًء على تفسير األخبار، وقد أطلق عليه ليبمان بيئة مزيفة، وذكر أن وسائل 

 .(3)العالم في عقولنا

ولوسائل االتصال الجماهيري دور كبير في الطريقة التي نبني بها تصورنا للعالم أو نكون 
على المستوى  واآلخربها آراًء وأفكارًا جديدة، كما أنها تثير اهتمامنا ببعض الموضوعات بين الحين 

زمات بما أو الدولي، وكثيرًا ما تؤثر على أحكامنا على بعض المواقف أو األ اإلقليميالمحلي أو 
 .(4)تقدمه من معلومات وتفسيرات تخدم هذا االتجاه أو ذاك

من أهم القنوات التي تسهم في تكوين الصور في أذهان الناس،  اإلعالمعد وسائل ت   من ث مّ 
، ومنافستها واإلبهاروتكتسب هذه األهمية من انتشارها الواسع ، وقدرتها البالغة على االستقطاب 

 االجتماعية األخرى في مجال التأثير الجماهيري.الشديدة للمؤسسات 

ة )النافذة( التي نزلهو بم مختلفةٍ  إعالميةٍ  جماهيرها من مواد   إلى اإلعالمما تبثه وسائل  إن
دراك أن موقع هذه النافذة إلمجازي يقتضي من حولهم، وهذا التشبيه ا عالمالون منها على لُّ ط  ي  

 .(5)فيما يمكن أن يراه الناس من أجزاء هذا العالم ومالمحهوحجمها وطريقة وضعها تؤثر جميعًا 

                                                           
)القاهرة: دار العاني للطباعة،  االتصال والرأي العام: األسس واإلسهامات العربية. عاطف عدلي العبد، ((1

 .275( صم7535
دراك الجمهور " ،. جيهان أحمد عبد الغني((2 العالقة بين صورة رجال وسيدات األعمال في الدراما التلفزيونية وا 

 .712( صم3111، بجامعة القاهرة القاهرة: كلية اإلعالم) غير منشورة أطروحة دكتوراه، "لواقعهم االجتماعي
دراسة مقارنة"، : العربية والغربية في التسعينياتصورة العراق في التغطية الصحفية " ،. آمال كمال طه محمد((3

 .92( صم3117 ،بجامعة القاهرة )القاهرة: كلية اإلعالم غير منشورة أطروحة دكتوراه
 .33ص ، مرجع سابق،العالقات العامة والصورة الذهنيةة، . علي عجو ((4
 .12ص ،مرجع سابق، . مهدي محمد صالح((5
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النسبة العظمى من الصور المتراكمة التي تتكون في أذهاننا عن العالم  نإ وبذلك يمكن القول
نه ليس من المبالغة في إاإلعالم المختلفة، بل من وسائل  -بالدرجة األولى–نستقيها  إنمامن حولنا 

واالتصال هي التي تصنع لنا تلك الصور وتصوغها وتؤطرها  اإلعالمشيء أن نقرر أن وسائل 
 .(1)بطريقتها الخاصة

في  ذلكتهيئ لوسائل االتصال الجماهيري القيام بدورها  التيوهناك العديد من العوامل 
 :(2)تكوين الصور اإلعالمية، منها

منافستها الشديدة للمؤسسات  مّ استيالء وسائل اإلعالم على معظم أوقات الناس، ومن ث  .أ 
 االجتماعية األخرى في مجال التأثير الجماهيري.

التطور الهائل لوسائل اإلعالم، وانتشارها الواسع، وقدرتها البالغة على االستقطاب واإلبهار، .ب 
 فضاًل عن تعددية الفضائيات والصحف والتغطية الفورية لألحداث العالمية في أي مكان.

 اد عن بضعهماتسم بالسرعة والتطور من ناحية، وبعزلة األفر  الذي ظروف العصر الحالي.ج 
لتكون مصدرًا للشعور بالمشاركة  كبيرةً  مما أعطى وسائل اإلعالم فرصةً  من ناحية أخرى؛

 وعدم العزلة.

القدرة الكبيرة لوسائل اإلعالم في التأثير على الرأي العام واالتجاهات والتنمية والثقافة والتعليم .د 
والتنشئة االجتماعية.. وبمعنى آخر التأثير في كل شيء يتصل بالفرد والجماعة والحياة 

 ذاتها.

في مجال صنع وترويج وتطوير الصور،  اإلعالمحدد سهير بركات ما تقوم به وسائل وت  
بأن دور وسائل  تؤكدو ، على أن تكون االمتداد الطبيعي ألبصارنا وأسماعنا الوسائلوفي قدرة هذه 

تقوم بتضخيم هذه  إنهاال يقف عند صنع الصور المنطبعة واألنماط لدى جماهيرها، بل  الماإلع
الحد الذي يشعر فيه المتلقي أنه التقى فعاًل  إلىالصور بدرجة كبيرة وبطبعها في أذهانهم 

، كما أنها تقوم بدور مهم في تطوير الصور الذهنية اإلعالموسائل  اتناولهتبالشخصيات التي 
 .(3)هاوتغيير 

بصفتها الصور من اعتمادنا المكثف عليها في بناء  اإلعالمويأتي الدور المباشر لوسائل 
للمعلومات عن العالم الخارجي، ويترتب على ذلك اعتمادنا على الصور التي تقدمها لنا  اً مصدر 

                                                           
 .35-33ص ،مرجع سابق. عبد القادر طاش، ((1
 .55-53ص ،مرجع سابق، . أيمن أبو نقيرة((2
 .27ص ،مرجع السابق. عبد القادر طاش، ((3
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 إلىذا كانت هذه الصور موضوعية أم محرفة، وهذا قد يؤدي إلنظر عما بغض ا اإلعالموسائل 
 فة عن الواقع واألحداث في المجتمعات األخرى.بناء صور محرّ 

ضافة في بناء الصور الجديدة عن الواقع المحيط  اإلعالمالدور الذي تقوم به وسائل  إلى وا 
تقوية صور كانت موجودة من قبل،  :تشمل ،تستطيع أن تقوم بأدوار أخرى فإنها ،والعالم الخارجي

 غيرها. إلىأو تقوم بتبديل أو تحويل صور موجودة  

وتتضمن الصورة قدرًا كبيرًا من الذاتية، ومن الطبيعي أن يتمسك الفرد بالصور التي كونها 
مما يجعله يقاوم تغييرها على الرغم من أن الصورة  ؛صحتهاعن العالم الذي يحيط به ويثق في 

تتسم بالمرونة والتفاعل المستمر، فهي تتطور وتنمو وتتسع وتتعدد  ،يتم بطريقة ديناميكيةوتكوينها 
 .(1)ل الحياةاوتتعمق وتقبل التغيير طو 

ولكن يبقى اختالف الباحثين حول وسائل اإلعالم في مدى قوة التأثير الذي يمكن أن تحدثه 
يات اإلعالم التي تناولت تأثير نظر  و ضعفه، وسرعته أو بطئه، وظهر هذا االختالف عن طريقأ

وسائل االتصال على الجمهور، ومدى الدور الذي تؤديه هذه الوسائل في تغيير اآلراء واالتجاهات 
 أو تدعيمها.

تشارك في صياغة  اإلعالمية التي تقدمها وسائل اإلعالمن الصورة إلذلك يمكن القول 
أهمية صياغة صورة المؤسسات  الصورة الذهنية المستقرة في وعي األفراد والجماعات، وهنا تبرز

هذه الوسائل، ويكون ذلك بعدة طرق من أهمها:  ماعية والمنظمات الحقوقية بوساطةالوطنية واالجت
ما من شأنه تحسين بناء الجسور بين المؤسسات ووسائل اإلعالم لتطوير العالقة ورفدها بكل 

 تها.عليااة الجيدة عن المؤسسة وأنشطتها وفالصورة الذهني

فإن عملية صناعة القرارات  ،في تكوين الصور اإلعالموألهمية الدور الذي تقوم به وسائل 
ج" يعتمد السلوك السياسي على الصورة الذهنية، كما ندللرأي "بو  ووفقاً تتأثر بتلك الصور المتكونة، 

السياسية هي عملية اتخاذ قرارات تأتي استجابة للصورة التي ترسمها وسائل االتصال  أن العملية
للمجتمع، كما أنه يوجد ارتباط وثيق بين الصورة الذهنية، وصناعة القرار، فبقدر ما تكون الصورة 

 .(2)ه وتصرفاته سليمة وناجحةؤ القرار دقيقة، بقدر ما تكون آرا المتكونة لدى صانع

                                                           
التلفزيون المصري  التي يقدمها األميركيةفي األفالم االجتماعية  األميركيةصورة األسرة " ،. ماريان ايليا تادرس((1

القاهرة: كلية ) رسالة ماجستير غير منشورة، "دراك الواقع االجتماعي لها لدى الجمهور المصريإوتأثيرها على 
 .732( صم3112، بجامعة القاهرة اإلعالم

 .31ص، مرجع سابق، . مهدي محمد صالح((2
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أهمية الصورة المكونة عن المنظمات لدى صناع القرار وأطراف النظام السياسي وهنا تبرز  
 قة تكونداسنة ومبنية على معلومات دقيقة وصوالنخب المختلفة، فبقدر ما تكون هذه الصورة ح

 القرارات والسياسات في صالح تلك المنظمات والعكس كذلك.

على تنقل األخبار وتعرضها نها فإ ،وسيلة اتصال جماهيريةالصحف بوصفها  وال شك أن 
، أو السياسة التي يضعها القائمون عليها، إليهايتوافق مع مبادئها أو األيديولوجية التي تنتمي  نحوٍ 

 وتتجاهل ما ال يخدم وال يتوافق مع هذه المبادئ واألهداف.
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 الفصل الثالث

 اإلعالم ومنظمات حقوق اإلنسان
 

 حقوق اإلنسان ومنظماتها:ول: مدخل إلى مفهوم المبحث األ

 مفهوم حقوق اإلنسان في اللغة واالصطال . أواًلرر
 أنواع حقوق اإلنسان. ثانيًارر
 .ماهية منظمات حقوق اإلنسان ثالثًارر
 أهمية منظمات حقوق اإلنسان. رابعًارر
 الديمقراطية.سًارر منظمات حقوق اإلنسان و خام

 فلسطين:المبحث الثاني: منظمات حقوق اإلنسان في 

 أدوار منظمات حقوق اإلنسان في فلسطين. أواًلرر
 المنظمات الحقوقية والنظام السياسي.ثانيًارر 
 تمويل المنظمات غير الحكومية. ثالثًارر
 أداة للتأثير السياسي.ها تصفبمنظمات حقوق اإلنسان  رابعًارر

 المبحث الثالث: اإلعالم وحقوق اإلنسان.. طبيعة العالقة والدور

 أهمية اإلعالم في مجال حقوق اإلنسان. أواًلرر
 ط باإلعالم في مجال حقوق اإلنسان.الدور المنو  ثانيًارر
 اإلعالم ومنظمات حقوق اإلنسان. ثالثًارر
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 المبحث األول 

 ومنظماتها مدخل إلى مفهوم حقوق اإلنسان

 تمهيد:

ن كان  المصطلح هو  استخدامتعد فكرة حقوق اإلنسان في جوهرها من األفكار القديمة وا 
ذلك أن جوهر حقوق اإلنسان يرتبط بقيم الحرية والعدالة والمساواة، وهي القيم  األمر الحديث دوليًا؛

التي خاضت البشرية صراعًا مريرًا في الدفاع عنها، واشتركت مختلف الحضارات واألديان في 
األمر الذي  الكرامة اإلنسانية؛بيعة البشرية و صياغتها وتطويرها، كما أن هذه القيم تنبع من الط

 ارتبط بوجود اإلنسان ذاته على سطح هذه األرض ومنذ بدء الخليقة.

ويعتقد أن بدء استخدام هذا المصطلح يرجع إلى عهد الثورة الفرنسية وما أسفرت عنه من 
، وقد اتخذ المفهوم منذ ظهوره أشكااًل متعددة؛ بسبب ارتباطه (1)إعالن لحقوق اإلنسان والمواطن

ة معينة، األنماط السياسية، السائدة في حقبوتأثره باألنساق الفكرية، والتنظيمات االجتماعية، و 
وتوسعت فكرة حقوق اإلنسان لتشمل: الحريات المطلقة، كالعدالة، والمساواة، وحرية السلوك، وحرية 

نها الحقوق المتأصلة في علماء القانون والسياسة واالجتماع والدين على أ قحيث يتف (2)المرأة،
 .(3)اً بشر طبيعتنا بوصفنا 

اول الدراسة في هذا المبحث المصطلحات المتعددة لحقوق اإلنسان، فتحدد المفهوم في تتنو 
باإلضافة إلى لحقوق وأنواعها، تشير لجهود الباحثين في تعريف مفهوم ا مّ المعاجم اللغوية، ومن ث  

 على ماهية منظمات حقوق اإلنسان وفئاتها وأهميتها. التركيز

  

                                                           
)القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق  ضمانات حقوق اإلنسان على المستوى اإلقليمي. مصطفى عبد الغفار، ((1

 .72م( ص3112اإلنسان، 
 .93ص ،مرجع سابق. إياد القرا، ((2
 .2م( ص7551)نيويورك: األمم المتحدة،  حقوق اإلنسان: أسئلة وأجوبة. ليا ليفين، ((3
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 مفهوم حقوق اإلنسان في اللغة واالصطالح: أواًلــ

ال يمكن القول بوجود لحظة محددة بدأت عندها األصول األولى لفكرة حقوق اإلنسان، 
عات البشر، وللوهلة فأغلب الظن أن هذه األصول بدأت مع بداية تكوين حياة مشتركة لمجمو 

األولى تبدو مفاهيم "الحقوق" و"اإلنسان" واضحة وجلية، لكن عند بحثها تكتشف أنه من الصعب 
إذ يفسرها كل منهم  كافة؛ مشاربهم ومعتقداتهم خاطب الجماعات اإلنسانية علىتحديد داللة مطلقة ت

عراض بعد است ضح ومحددوايختلف ولو نسبيًا عن اآلخر، ولعل الدراسة تصل لتعريف  على نحوٍ 
 اآلتي: ، عن طريقلمفهوم في اللغة واالصطال ل

 مفهوم حقوق اإلنسان في اللغة: .3

ينطوي مصطلح "حقوق اإلنسان" في اللغة على مفردتين اثنتين متالزمتين، هما: حقوق، 
نسان:  وا 

( حقوق:. أ أي صح   ؛جمع )حق(، و)الحق( اسم من أسماء اهلل الحسنى، و)حق  األمر 
. وهو األمر الثابت بال شك. وهو النصيب الواجب للفرد أو للجماعة د ق  . (1)وثب ت  وص 

 .(2))هو أحقُّ ب ه( بمعنى أجدر :والفعل منه )حّق( بمعنى ثبت ووجب، ويقال
هو اسم جنس يطلق على الذكر واألنثى. وهو الكائن الحي المفكر، واإلنسان  إنسان:. ب

عمار األرض. و، وه(3)الراقي ذهنًا وخلقاً   اإلنسان الذي خلقه اهلل لعبادته وا 

وتتكون عبارة حقوق اإلنسان من شقين: األول يتعلق باإلنسان موضوع الحق، والثاني: يتعلق 
بالحق والحرية التي تكون لهذا اإلنسان. وهي لغة تعني: األمور الواجبة والثابتة للفرد أو للجماعة، 

ولكنه ارتقى في الشريعة اإلسالمية ليشمل كل  ًا،بشري اً كائن وهي حقوق مكفولة ألي شخص كونه
مقاصدها لتحقيق المصلحة العامة، والتي تنقسم إلى مقاصد ضرورية لمصلحة الدين والدنيا، 

دون إفساد، ومقاصد تحسينية بما يليق بمكارم األخالق  من ة لتلبية مطالب الناسيّ ج  اومقاصد ح
 .(4)والعادات والقيم

مفهوم حقوق اإلنسان بطبيعته للعلوم االجتماعية وهي العلوم المتصلة بالقيم السياسية وينتمي 
ية وأخالقية ال ينظر إليه مجتمع قيمة سياس م بطبيعتها نسبية ومتغيرة، فما يع د هواألخالقية، وهذه القي

في سلم ًا ، وما يعطيه مجتمع ما أولوية في سلم اهتماماته يأتي متأخر النظرة نفسهاخر بمجتمع آ
                                                           

 .713ص، م7553مجمع اللغة العربية، ، القاهرةالجزء األول،  ،المعجم الوسيط. ((1
 ...7، ص7532، دار المشرق، الطبعة السادسة والعشرون، تبيرو  ،المنجد في اللغة واإلعالم. ((2
 .35، ص، مرجع سابقالمعجم الوسيط. ((3
..2م( ص3112)عمان: دار الشروق، 7، طحقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،. هاني الطعيمات((4
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فكل مجتمع يفسر مفاهيم مثل: الحرية، والديمقراطية، والعدالة، والمساواة،  أولويات مجتمع آخر؛
 .(1)بطريقته الخاصة

 حقوق اإلنسان في االصطالح: .0
التي يضعها الباحثون للمفهوم تتنوع وفقًا  ن التعريفات المتعددةكما العديد من المجاالت فإ
أحد مجاالت العلوم التأكيد على مفهوم حقوق اإلنسان بوصفه بق بلرؤاهم وتخصصاتهم، وهذا ينط

 اإلنسانية.
اإلنسان يشير إلى مجموعة االحتياجات أو المطالب التي حال فإن مفهوم حقوق  وعلى أي

. وتشمل وفقًا لذلك (2)يلزم توفيرها لألشخاص في أي مجتمع دون تمييز بينهم، ألي اعتبار
من ميثاق  ، التي استقر عليها القانون الدولي بدءاً والجماعية والنوعيةمجموعات من الحقوق الفردية 

م، والعهود الدولية 75.3م، مرورًا باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 75.9األمم المتحدة عام 
 م.. وغيرها. 7522للحقوق المدنية والسياسية عام 

ويعرفها مصطفى كامل السيد بأنها: "م م ك نات أو قدرات تسخرها اإلرادة لبلوغ غاية معينة 
دون استخدامها، وال يتمتع من مادية أو معنوية، وهي نابعة من طبيعة اإلنسان، فال يكون له وجود 

 .(3)بأية كرامة إال في ظل صيانتها"

جات أو المطالب التي يلزم توافرها ويرى الدكتور أحمد الرشيدي بأنها: "مجموعة االحتيا
سواء العتبارات الجنس، أو  -في هذا الخصوص–دون تمييز بينهم من بالنسبة لعموم األشخاص، 

 .(4)اللون، أو العقيدة السياسية، أو األصل الوطني، أو ألي اعتبار آخر"

يجاز للم فهوم، حيث ووجد الباحث في تعريف مؤسسة الحق قدرًا كبيرًا من الدقة والوضو  وا 
عرفت حقوق اإلنسان بأنها: "قيم إنسانية وأخالقية حضارية، ذات مصادر عديدة، أهمها: الشرائع 

ل ك  ش  السماوية، اتفقت عليها الشعوب، وتم تلخيصها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والذي ي  
تم تقنينها في العهود كافة"، كما  "المثل األعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه الشعوب واألمم

                                                           
)القاهرة: دار الجامعة  ا فكرية ودراسة تحليلية وميدانيةقضاي: اإلعالم وحقوق اإلنسان ،. قدري عبد المجيد((1

 .32( ص3171الجديدة للنشر، 
 .75-73شركة البهاء للبرمجيات والنشر، د.ت( ص :)اإلسكندرية موسوعة حقوق اإلنسان. عبد الفاتح مراد، ((2
، مجلة السياسة الدولية في، "قضايا نظرية: حقوق اإلنسان في المجتمع الدولي". مصطفى كامل السيد، ((3

 .17، ص7535، يناير 52العدد
 (م3113)دمشق: دار الفكر،  7، طحقوق اإلنسان في الوطن العربيعدنان السيد حسين، و  . أحمد الرشيدي((4

 .32ص
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والمواثيق الدولية على شكل حقوق محددة ومعرفة بدقة، تتصل جميعها بصون حرية وكرامة 
 .(1) وسالمة كل شخص في المجتمع وبضمان كيان المجتمع ككل

ولدى البحث عن المفهوم األوسع واألشمل لحقوق اإلنسان، فإن تعريف أكبر منظمة عالمية 
ن حقوق اإلنسان هي: "حقوق متأصلة لكل ي األمم المتحدة، يقول إنسان وهراعية لحقوق اإل

البشر، أيًا كانت جنسياتهم، مكان إقامتهم، نوعهم، انتماءاتهم العرقية أو الوطنية، لونهم، ديانتهم، 
دون تمييز، وهذه تساوون طبقًا لحقوقهم اإلنسانية من لغاتهم أو أي أوضاع أخرى، الجميع م

 .(2)على بعضها، فهي ال تتجزأ الحقوق تترتب وتعتمد
 

 أنواع حقوق اإلنسان: اًــثاني
لحقوق اإلنسان، غير أن التقسيم الذي ورد في  تعددت التقسيمات التي وضعها الباحثون

معظم اإلعالنات واالتفاقيات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان، وهي تحظى باهتمام كبير من جانب 
 :(3)ي لهاالمحلية، ويمكن وضع التقسيم اآلتوسائل اإلعالم سواء الدولية أو 

وهي تلك الحقوق المتصلة بشخص اإلنسان، وتستمد أصولها من  :الحقوق المدنية .7
ومن أهمها: )الحق في الحياة، الحق في  شخصيته ويكون ارتباطها به ارتباطًا وثيقا،ً 

األمن، الحق في الحرية، الحق في الكرامة والحرمة الشخصية، الحق في المساواة، الحق 
في حرية التنقل، الحق في اكتساب الجنسية، الحق في حماية الحياة الشخصية، الحق في 

 سية وغير إنسانية(.العدالة، حق كل فرد في أال يتعرض للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قا
وهي تلك الحقوق التي ت ث ب ت  للشخص باعتباره عضوًا في جماعة  :الحقوق السياسية .3

سياسية معينة والتي تبيح لألفراد المساهمة في تكوين اإلرادة الجماعية، وتنقسم إلى: )الحق 
 شخصفي المشاركة السياسية، حرية الرأي والتعبير، الحق في التجمع السلمي، حق كل 

                                                           
مقاالت منشورة في جريدة القدس، المجلد األول )رام اهلل: أضواء، ، زاوية حقوق اإلنسان ،. مؤسسة الحق((1

7559.) 
معالجة قضايا حقوق اإلنسان في الصحف وشبكة اإلنترنت في المملكة العربية ". خالد عبد اهلل النامي، ((2

.711م( ص3171) القاهرة: كلية اإلعالم بجامعة القاهرة،  رسالة ماجستير غير منشورة، "السعودية
 .قدري عبد المجيد، هاني الطعيمات، جابر الراوي، أحمد منسي،.. وغيرهم 
 :انظر كاًل من. ((3

  ،حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في القانون الدولي والشريعة اإلسالميةجابر إبراهيم الراوي 
 ..73-725م( ص7555)عمان: دار وائل للنشر، 

  ،م( 7552)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  واالتصالديمقراطية اإلعالم محمد عبد القادر حاتم
 .713ص
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ون بالده، حق تكوين الجمعيات واألحزاب، الحق في انتخابات في المشاركة في إدارة شؤ 
 نزيهة، حقوق األقليات(.

وهي الحقوق التي تهدف إلى إشباع حاجات األفراد االقتصادية وفقًا  :الحقوق االقتصادية .2
ي لمجهوداتهم، وتتمثل في: )الحق في الملكية والعمل، حق تكوين النقابات، الحق ف

 اإلضراب(.
وهي الحقوق التي يتمتع بها الفرد في عالقته بالمجتمع الذي يعيش  :الحقوق االجتماعية ..

فيه، وهي حقوق نسبية تختلف من مجتمع إلى آخر، وتشمل اآلتي: )الحق في المستوى 
المعيشي الكافي، الحق في الرعاية الصحية، الحق في الضمان االجتماعي، الحق في 

 سرة، .. وغيرها(.تكوين وحماية األ
وهي تعني حق كل إنسان في الثقافة التي تقتضي تلقي العلم وتعليم  :الحقوق الثقافية .9

في الحقوق اآلخرين وتوجيه الثقافة نحو التنمية الشاملة للشخصية اإلنسانية، وتتمثل 
 ية: )الحق في المعرفة، الحق في التعليم، الحق في الثقافة(.اآلت

بدأ الكثير من المفكرين يطالبون بصياغة الجيل  )الجيل الثالث(: مجموعة الحقوق الحديثة .2
الثالث من حقوق اإلنسان، حيث إن الحقوق المدنية والسياسية يمثالن الجيل األول، بينما 

يرون أن الجيل الثالث  ية يمثالن الجيل الثاني، ومن ث مّ الحقوق االقتصادية واالجتماع
الناشئة من العالقة بين المعالجة اآللية للمعلومات لحقوق اإلنسان سينطبق على الحقوق 

والحرية، وتتمثل في: )حقوق المعلومات والحصول عليها، حق االتصال، حقوق اإلعالم، 
 وغيرها من حقوق البيئة والسالم والتنمية(.

جماالً  ن الجيل األول من المنظمات الحقوقية ركز على حماية المبادئ، وعلى يمكن القول إ وا 
ق السياسية والمدنية، بينما اتجه الجيل الثاني من هذه المنظمات نحو دعم الثقافة الوطنية الحقو 

قرار المواطنة، أما الجيل الثالث فقد أبرز اهتمامًا إيجابيا في مجاالت مختلفة منها ا لحق في وا 
والصحة،  اآلخر إلى التصدي لقضايا المرأة وتمكينها، وقضايا البيئة، التعليم، بينما اتجه بعضهم

 وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب..باإلضافة إلى االهتمام بانتهاكات السجون، 
 

 منظمات حقوق اإلنسان:ماهية  ثالثاًــ
كبير في السنوات الماضية، وفي ظل هذا  على نحوٍ لقد تطورت مسيرة حقوق اإلنسان 

التطور نشأت العديد من المنظمات العالمية الحكومية وغير الحكومية الناشطة في مجال حقوق 
اإلنسان، منها: لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، واللجنة األوروبية 
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عام، ود ع م  على نحوٍ أثرى حركة حقوق اإلنسان لحقوق اإلنسان، وغيرها من المنظمات، مما 
 .(1)وشجع على قيام منظمات غير حكومية في البلدان النامية أيضاً 

ق أما عن مؤسسي هذه المنظمات فهناك ما يشير إلى أن األجيال األولى لمنظمات حقو 
إلى هذا االتجاه نتيجة إلحباطات سياسية متنوعة، وهم يحملون  اإلنسان قد تشكلت من أناس لجؤوا

خبرات حزبية سابقة بكل ما يعنيه ذلك من ثقافة وممارسات سياسية إلى جانب بعض األشخاص 
 .(2)غير المسيسين، المتطلعين إلى المساهمة في تحقيق حقوق اإلنسان

حكومية، وهذه المنظمات منظمات حقوق اإلنسان من أهم شرائح المنظمات غير ال وت عد
بشقيها العالمي والمحلي، "هي عبارة عن جمعيات ومؤسسات خاصة ينصب جل اهتمامها وعملها 

عالميًا، وتختلف  والقيم اإلنسانية المتعارفة على تعزيز وتطبيق وحماية مبادئ حقوق اإلنسان
، ومنها ما يختص أهدافها واستراتيجيات عملها باختالف اهتماماتها وتخصصاتها وظروف عملها

.(3)في المجال الطبي، االجتماعي، السياسي، القانوني.. إلى غير ذلك"

نها: "بنى متخصصة في قضايا الحقوق الفردية، أو العامة، أو القطاعية، أو ويمكن القول إ
جميعها، تحكمها هيئات مشرفة من شخصيات مجتمعية، عضويتها غالبًا مغلقة، أو محدودة؛ أو 

المثقفين واألكاديميين المختصين بعلوم القانون والسياسة واالجتماع، فتأخذ أشكال مقتصرة على 
معاهد أبحاث، أو مراكز جامعية متقدمة، أو جمعيات وشركات وهيئات ومراكز حقوقية غير ربحية. 
وهي تستند في عملها إلى أسس أخالقية، وقانونية، ووطنية، وقد تكون دولية، أو إقليمية، أو 

و محلية، وتتمايز في أدوارها ونطاق عملها، وتتميز بحداثتها من حيث اإلدارة واألهداف، وطنية، أ
واآلليات، واألدوات. كما تتميز بالمهنية والتخصص واتساع نطاق عالقاتها المحلية واإلقليمية 

.(4)والدولية"

بأنها:  نسانالمنظمات الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق اإل وي ع ر ف الزبيدي وشفيق
عن تجمع لعدد من األفراد بقنوات متعددة تهدف إلى تقديم خدمات إنسانية لكل من يحتاجها "عبارة 

                                                           
. دعاء عادل محمود، "توظيف المؤسسات الحقوقية والتنموية المصرية لشبكة اإلنترنت ودوره في التفاعل مع ((1

( م3171)القاهرة: كلية اإلعالم بجامعة القاهرة،  رسالة ماجستير غير منشورةقطاعات المجتمع المصري"، 
 .732ص

، في تحديات الحركة العربية "جذور االضطراب في المنظمة العربية لحقوق اإلنسان". محمد السيد سعيد، ((2
 .73م( ص7551لحقوق اإلنسان، )القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 

 ، د ص.مرجع سابق ،. مؤسسة الحق((3
 .53ص ،مرجع سابق. خضر شعت، ((4
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 في وقت الحرب، كما هو في وقت السلم، كما تعمل على كشف حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان
.(1)في جميع دول العالم، وهي تؤدي عملها اإلنساني النبيل بكل صدق وأمانة وحيادية"

 اية القرن السابع عشر، إال أنها تطورتفي نه ن هذا النوع من المنظمات نشأويمكن القول إ
 ير من الضحايا والكوارث، ومن ث مّ رب العالمية األولى التي خلفت الكثوأخذت باالتساع بعد الح

إذ كانت وراء تضمين  أدت هذه المنظمات دورًا متميزًا؛ وقد من السابق، أشد إليهاكانت الحاجة 
أي قائمة من الحقوق التي تتعهد الدول باحترامها،  مم المتحدة ملحقًا بحقوق اإلنسان؛ميثاق األ

.(2)والمؤسسات التي تعمل في اطار األمم المتحدة تتولى السهر على تنفيذ المعاهدات

الدولي، وذلك  على المسر  وكما يبدو فإن هذه المنظمات غدت العبًا مهمًا إلى جانب الدول
شبكة واسعة جدًا من المنظمات الفرعية سواء على مستوى الدولة الواحدة أو على  عن طريق

المستوى اإلقليمي والدولي.

ة حقوق اإلنسان إلى ثالث فئات رئيسووفقًا آلراء العديد من الباحثين، تنقسم منظمات 
 :(3)وفقًا لطبيعة نشاط واهتمام هذه المنظمات، وهي

، وتميل حماية وتدعيم حقوق اإلنسان المنظمات التي يكون هدفها الرئيستلك  األولى: الفئة. 7
جهات استشارية في األمم المتحدة، هذه المنظمات للعمل بوصفها شبكات عالمية أو بوصفها 

وتقوم بأنشطة عديدة في هذا المجال، مثل: مراقبة حقوق اإلنسان في جهات مختلفة من العالم، 
 التقارير، وتشكيل جماعات ضغط، وتعليم حقوق اإلنسان.وأيضا إعداد 

هي المنظمات التي يرتكز عملها على المساواة لمجموعة محددة مهمشة في  الفئة الثانية:. 3
المجتمع والتي يهتم فيها المجتمع بصفات معينة، مثل: النوع، السن، العرق، عدم القدرة، 

 ماعات حقوق اإلنسان غير الحكومية.وتختلف هذه الجماعات في هدفها األساسي عن ج
يكون هدفها قضايا أخرى غير حقوق اإلنسان، ولكنها ترى أن حقوق اإلنسان  الفئة الثالثة:. 2

تمثل قضية فرعية في هدفها، أو هي طريقة تساعدها في عملها مثل الجماعات والمنظمات 
 التي تعمل ضد المناجم األرضية، والتي تعمل من أجل إسكان مالئم.

 

 أهمية منظمات حقوق اإلنسان: رابعاًــ
ه منظمات حقوق اإلنسان على الصعيدين الدولي عد باإلمكان تجاهل الدور الذي تؤديلم ي

أصبحت تتعامل بصورة  -خصوصًا في العالم الثالث–والوطني، ولهذا نجد أن كثيرًا من الحكومات 
                                                           

 .732م( ص3115)عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  حقوق اإلنسانحسان شفيق، و  . علي الزبيدي((1
 .الصفحة نفسها، المرجع السابق نفسه. ((2
 .713-711، صمرجع سابق. قدري عبد المجيد، ((3
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فروع المنظمات الدولية، والممثلين لها  إيجابية مع منظمات حقوق اإلنسان المحلية في بالدها، ومع
الموجودين على أرضها، وذلك بهدف رسم صورة زاهية عن أنظمة حكمها أمام العالم الخارجي، 

 .(1)بغض النظر عن مصداقية هذه الصورة أم ال

ومن هنا فقد أتيحت الفرصة لظهور حركات وجمعيات محلية تعنى بحقوق اإلنسان، وتقوم 
سة النظم السياسية للحريات العامة، ومدى احترامها لحقوق اإلنسان في بلدانها، بمتابعة ورصد ممار 
ون الحكم، وفي نشر ئرة الممارسة الشعبية في إدارة شؤ في توسيع دا -إلى حد ما–وهذا األمر أسهم 

 الوعي بالحقوق والحريات العامة في أوساط الناس.

ادر عن البنك الدولي، إلى أن التنمية م الص3111-م7555فقد أشار تقرير التنمية العالمية 
ولية تهيئة البيئة العالمية المالئمة تي تقع عليها مسؤ مرهونة بالمؤسسات الفاعلة والمتطورة، ال

الدولية، مما يعني ولية بالمنظمات غير الحكومية ءات العولمة، حيث أنيطت هذه المسؤ لتطبيق إجرا
ة لهذه المنظمات، واقتحام مجاالت حيوية كانت من مة في التوجيهات االستراتيجيحدوث تغيرات مه

احتكار الحكومات والمنظمات الدولية واإلقليمية الرسمية، إضافة إلى تبني قضايا واهتمامات نوعية 
 .(2)كالبيئة، وحقوق اإلنسان، والحريات السياسية، واألسرة، والمرأة، ونشر القيم الديمقراطية، وغيرها

نحو  -المتقدمة منها أو النامية على السواء-المجتمعات كافة  لذلك يتسابق المهتمون في
تشكيل المنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمات اإلنسانية، وتعزيز التنمية االقتصادية، ومنع 
التدهور البيئي، وحماية الحقوق المدنية، ولتحقيق آالف من األهداف األخرى التي لم تعد الدولة 

دور القوى الموازنة لقوى الدولة، مما يساعد على حماية  الحكومية تؤدي بها، فالمنظمات غيرتقوم 
 .(3)حقوق اإلنسان، وفتح قنوات المشاركة أمام المواطنين

وفي البلدان النامية يتم تهيئة المنظمات غير الحكومية لتقوم بهذه األدوار، فعلى سبيل 
غير الحكومية في أفريقيا تمثل جزءًا  المثال:  هناك العديد من الجهات المانحة ترى أن المنظمات

مًا من عملية التحول الديمقراطي في هذه القارة، وتقوم بدور المراقب والمدافع عن حقوق اإلنسان مه
بالتعاون مع المنظمات –والحكم الرشيد، حيث يمكن للمنظمات غير الحكومية في العالم الثالث 

مج التنمية المطروحة، وكل البرامج التي تعالج القضايا التصدي لبرا -اإلقليمية والدولية المثيلة لها

                                                           
 .73.ص، مرجع سابق. هاني الطعيمات، ((1
أطروحة دكتوراه غير . كمال منصوري، "المنظمات غير الحكومية ودورها في عولمة النشاط الخيري والتطوعي"، ((2

 ..3م( ص3111)الجزائر: جامعة بسكره،  ةمنشور 
 أطروحة دكتوراه. نهاد محمد جوهر، "المجتمع المدني العالمي ودور المؤثرات الموازية في دعم قضايا الجنوب"، ((3

 .3.م( ص3119)القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة،  ةغير منشور 



 

84 
 

المعقدة التي تواجه العالم، كالدفاع عن حقوق اإلنسان، وتحقيق الديمقراطية، والتبادل الحضاري 
 .(1)والثقافي، واإلسهام في عملية التنمية

على والمراقب للواقع يالحظ اتساع أجندة العمل األهلي لتتجاوز تلك المرحلة القاصرة 
مجاالت البر واألعمال الخيرية إلى مرحلة المشاركة في صياغة أولويات القضايا الدولية، وتعميق 
مجاالت عملها تجاه قضايا السالم والديمقراطية وحقوق اإلنسان، والفقر، والبيئة، والتنمية 

بين  ثاً بحت المنظمات غير الحكومية تطر  بوصفها قطاعًا ثالاالجتماعية واالقتصادية، حيث أص
الدولة والقطاع الخاص، باعتبارها أحد المحفزات لمدخل تنموي جديد يستند إلى المبادرة الفردية 

 وتشغيل البنية االجتماعية واالقتصادية للقواعد الشعبية التحتية.

 ال تستطيع القيام بدور الحكومات؛ رغم ذلك يجب التأكيد على أن المنظمات غير الحكوميةبو 
 .(2)إلى العالقة بين الطرفين على أساس تعايشهما، وليس نفي أحدهما لآلخرلذا يجب النظر 

 

 الديمقراطية:منظمات حقوق اإلنسان و  خامساًــ
عة من "حقوق اإلنسان" يسيطران على مساحة واسال شك بأن مصطلحي "الديمقراطية" و

الحظ التأثير يث ي  حارتباط موضوعي بين المصطلحين،  ثمة  و ، الفكر السياسي واالجتماعي
ما يلفت االنتباه بهذا الصدد، هدف كال المفهومين، حيث تسعى وم .المتبادل لكٍل منهما في اآلخر

الديمقراطية إلى إيجاد نظام سياسي يجعل من مشاركة المواطن الركيزة األولى، في حين تهدف فكرة 
بر منحه الحقوق القية، عقيمة إنسانية أخبوصفها حقوق اإلنسان إلى صون كرامة اإلنسان 

ت مك ن المواطن من ممارسة ، ترى في الديمقراطية نظامًا وآلية فكرة حقوق اإلنسان أي أن بأنواعها؛
 .(3) فالكثير من القيم التي تقوم عليها الديمقراطية لها عالقة مباشرة بحقوق اإلنسان حقوقه،

طار هذا التطور العالمي اإلنساني، وهذه التبادلية بين الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وفي إ
يشهد العالم تركيزًا الفتًا على هاتين القضيتين، حتى تكادا تحتكران حيزًا واسعًا من االهتمامات 

تزايد االهتمام ومع بداية األلفية الميالدية الثالثة ي وشعوبًا، منظمات حكومية وأهلية..العالمية، دواًل 
 .(4)العالمي بالديمقراطية وحقوق اإلنسان، فكرًا وسياسًة واجتماعًا واقتصادًا وثقافة

                                                           
 .23، صمرجع سابق. دعاء عادل محمود، ((1
تفكير من أجل دور أكثر فعالية مع إشارة  والتنمية: إعادةالمنظمات غير الحكومية . عطية حسين أفندي، ((2

 .32م( ص7553، الكتب والوثائق القوميةالهيئة العامة لدار )القاهرة:  خاصة للحالة المصرية
 م(7552 مواطن، )رام اهلل: مؤسسة 7ط ،حول الخيار الديمقراطي: دراسات نقدية. سعيد زيداني وآخرون، ((3

 .312-319ص
 .715ص، مرجع سابقعدنان السيد حسين، و  . أحمد الرشيدي((4
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نجده ، من المنظمات غير الحكومية اً جزءمنظمات حقوق اإلنسان بوصفها مستقبل  حتى إن
على ، ويعتمد أيضا اإلنسانوتوسيع نطاق الحريات، واحترام حقوق  ،يرتبط بمستقبل الديمقراطية

استقاللية المنظمات وتوفير البيئة الخصبة، والمناخ القانوني والديمقراطي الضامن لحرية الناشط 
جذرية سياسية واقتصادية واجتماعية على أساس  إصالحاتونشر الوعي، وحدوث  ،األهلي

 .(1)ديمقراطي يفسح المجال أمام قوى هذه المنظمات للعمل من دون قيود وضواغط

إذ ال يمكن  ية؛حقوق اإلنسان الركن األهم من الممارسة الديمقراطية الحقيق ت عدوعلى ذلك 
أن مكانة حقوق اإلنسان في  ويرى بعض الباحثين .(2)ها أن يوجد نظام ديمقراطي حقيقيدونمن 

وسائل اإلعالم تقاس بنسبة الحرية والديمقراطية التي يتمتع بها المواطن في مجتمع من 
مهمة وسائل اإلعالم في التعريف بثقافة حقوق اإلنسان ال يمكن أن تنبع  وبالطبع .(3)المجتمعات

نما تنبع من بيئة تسمح بال ينعكس  حريات والحقوق الحقيقية، ومن ث مّ من بيئة قاحلة أو من فراغ، وا 
 ذلك على الخطاب اإلعالمي.

  

                                                           
 .11ص ،مرجع سابق. دعاء عادل محمود، ((1
)القاهرة: دار العربي للنشر  7، طاإلعالم والديمقراطية في الوطن العربي ،السالم السعدي محمد العامري وعبد. ((2

 .731( صم3171والتوزيع، 
، بحث مقدم إلى ندوة دور اإلعالم العربي في نشر ثقافة حقوق "اإلعالم وحقوق اإلنسان، ". الطيب البكوش((3

نسان واالتحاد العام للصحفيين العرب )القاهرة: ، المعهد العربي لحقوق اإل7555سبتمبر  21-33اإلنسان، 
 ..3( صم3117مطبوعات اتحاد الصحفيين العرب، حرية الصحافة وقيود التشريعات، 
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 المبحث الثاني
 منظمات حقوق اإلنسان في فلسطين 

 تمهيد:
شأن  –بالدولة العثمانية  مرتبطةفي المجتمع الفلسطيني  -عموماً –نشأت المنظمات األهلية 

خاصًا ألسباب تتعلق  ، ولكنه اتخذ منحىً -فلسطين في ذلك شأن بقية البلدان واألقاليم العربية
الظروف التي تعاقبت على المجتمع الفلسطيني منذ االحتالل البريطاني، فالصهيوني، فالحكم ب
، وقد تنوعت صي  التنظيمات األهلية من حيث السلطة الفلسطينية مّ مصري واألردني، ومن ث  ال

 .(1)العدد والتاريخ والنشاط وأنواعه

وقد أحدث الواقع السياسي نقالت نوعية في عمل ورؤى المنظمات األهلية الفلسطينية، 
المرتبطة بالحزب السياسي، إلى بالتحول التدريجي لدى األطر الجماهيرية والمنظمات القطاعية 

منظمات أكثر مهنية ومؤسساتية، تعتمد على نخب مثقفة، وطاقم مهني مدفوع األجر، وتتبنى 
 وهيئات مرجعية فاعلة. وماليةً  إداريةً  اً ونظم مفاهيم  

، أدى إلى نمو وتوسيع فر تمويل خارجياولعل االهتمام العالمي بالوضع الفلسطيني، وتو 
وال سي ما بعد االتفاقات السلمية مع االحتالل الصهيوني منذ  ير الحكومية..نشاط المنظمات غ
م، وقد زاد عدد هذه المنظمات المتخصصة، تحديدًا في مجال التنمية 7557مؤتمر مدريد عام 

والديمقراطية وحقوق اإلنسان، حسبما أشار تعداد معهد ماس للمنظمات األهلية منتصف عام 
 .(2)م3111

حيث إن التسوية السلمية مع االحتالل الصهيوني، التي بدأت بمؤتمر مدريد للسالم عام  
م، قد زادت عدد هذه المنظمات المتخصصة، وتحديدًا في 7552م، ثم اتفاق أوسلو عام 7557

 مجال التنمية والديمقراطية وحقوق اإلنسان. 

                                                           

 :قطاع غزة  -دراسة تحليلية: وق اإلنسان في المجتمع الفلسطينيمنظمات حق"خضر شعت، للمزيد انظر
 .59-51صم( 3177جامعة األزهر،  :غزة) غير منشورة رسالة ماجستير ،"نموذجاً 

 م،3172-5-.7بتاريخ  "،التحوالت المجتمعية ودور المنظمات األهليةدراسة بعنوان " ،. كريم أبو حالوة((1
 :منشورة على اإلنترنت على الرابط

 http://www.mokarabat.com/kri1.htm 
، "أثر المعوقات الذاتية والبيئة على دور ورؤية المنظمات األهلية العاملة في حقوق اإلنسان . رائد القاروط((2

م( .311)نابلس: جامعة النجا  الوطنية،  رسالة ماجستير غير منشورةوالديمقراطية في الضفة الغربية والقدس"، 
 .22ص
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الفلسطيني، تنطلق من  وعلى ما يبدو فإن توجهات منظمات حقوق اإلنسان في المجتمع
الثقافة النخبوية والتوجهات الفكرية للقائمين عليها، حيث إن بعض هذه التوجهات كامنة )مستترة( 
غير معلنة، من قبيل التأثر بتوجهات أيديولوجية أو تيارات فكرية أو سياسية ما، وبعضها معلنة 

صدارات هذه المنظمة، و  ر هذه التوجهات بعوامل أخرى عام تتأث على نحوٍ ضمن لوائح وبرامج وا 
مثل: الوضع السياسي والمحلي والدولي، ومساحة الحريات المسموحة، والثقافة العامة للمجتمع 

 الفلسطيني، وقدرات المنظمة، وتأثير الممولين.
 

 أدوار منظمات حقوق اإلنسان في فلسطين: ــأوالً 
تدخلها وتقليص سلطتها  في الوقت الذي تجري فيه إعادة النظر في دور الدولة وحدود

في بعدها االقتصادي فإن هناك اهتمامًا عالميًا  من إجراءات عملية العولمة، ال سيًّما اً ءجز بوصفه 
نمائها  ونزعًة نحو تقوية المنظمات والمؤسسات غير الحكومية، المحلية واإلقليمية والدولية وا 

عطائها أدوارًا مؤثرة على مراكز اتخاذ القرارات السياسية واالقتصادية  .(1)وا 
بوساطة لقد أصبحت هذه المنظمات العبًا مهمًا إلى جانب الدول على المسر  الدولي، وذلك 

شبكة واسعة جدا من المنظمات الفرعية سواء على مستوى الدولة الواحدة أو على المستوى اإلقليمي 
 .(2)أو الدولي

ق اإلنسان ة على عاتق منظمات حقو كبيرة ملقا ولية مهامُّ ومن ث ّم يترتب على هذه المسؤ 
في المجتمع الفلسطيني لخصوصيته  شريحة مهمة من المنظمات غير الحكومية، وتحديداً بصفتها 
ويمر بمرحلة انتقالية للوصول للدولة. ويمكن تلخيص  ،تحت االحتالل اً واقع اً مجتمعبوصفه 

 الوظائف واألدوار التي تؤديها منظمات حقوق اإلنسان في المجتمع الفلسطيني في اآلتي:

 في نشر قيم حقوق اإلنسان: هادور  .3
 العامة والمختصين: لدىنشرها  .أ 

إن نشر ثقافة حقوق اإلنسان من أهم األدوار التي تباشرها هذه المنظمات، حيث تزيد 
ن معرفة اإلنسان لحقوقه ينها، وتعمق احترامها لدى المجتمع، حيث إمن المعرفة بقيمها وقوان

ألن هذه المعرفة هي التي تمهد  حقوق اإلنسان؛قع على عاتق منظمات تخطوة  ىأول ت عد
 لتحصين وتحصيل هذه الحقوق وحمايتها.

وتستخدم هذه المنظمات العديد من اآلليات والوسائل لتحقيق ذلك، منها: عقد دورات 
دورية وغير تدريبية، وندوات، ومحاضرات، وورش عمل، ولقاءات مجتمعية ومطبوعات 

                                                           
 .21، صمرجع سابق. دعاء عادل محمود، ((1
 .731، صمرجع سابقحسان شفيق، و  دي. علي عبد الرزاق الزبي((2
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ت إعالمية، ومؤتمرات محلية ودولية وأعمال بحثية وذلك رك بحمالت، كما تنظم أو تشدورية
في تغيير سلوك  أهميتها وبطرق تحصيلها، واإلسهامبهدف تطوير المعرفة بحقوق اإلنسان وب

 .(1)الفرد والمجتمع، وتعزيز احترام وحماية حقوق اإلنسان، وتحفيزه للمشاركة اإليجابية

زًا للمصادر أو مكتبة كمر  تخصص معظم منظمات حقوق اإلنسان إضافة إلى أن
، للبحث واالطالع والتثقيف، نحقوقية، لمساعدة وتسهيل مهمة الباحثين واألكاديميين والمثقفي

 عام. على نحوٍ في ظل ندرة أو فقر المكتبات القانونية في األراضي الفلسطينية المحتلة 
 الدور التربوي والتوعوي: .ب 

نجحت في  فقد تربوي،تطور نشاطها اللقد تعاظم دور منظمات حقوق اإلنسان مع 
التأثير على الجهات المعنية، إلدخال مادة التربية المدنية ضمن المنهاج المدرسي الحكومي، 

دخال مادة حقوق اإلنسان لمناهج وكالة الغوث، من   التاسع، صف الرابع وحتى الصفالوا 
اإلنسانية، كذلك  وشاركت في وضع مقررات هذه المواد، ودعت لتطويرها وفقًا للحاجات

، (2)لتطوير ثقافة حقوق اإلنسان في مناهج التعليم الفلسطيني ةبرزت إسهامات وأنشطة عديد
المنظمات في تقديم النصيحة والمساعدة للفئات التي تتعرض  تلكباإلضافة إلى مهمة 

 .(3)توجيههم لخطوات عملية بفضلالنتهاكات 

 الفلسطيني:في التنمية السياسية للمجتمع دورها  .0
 تعزيز الثقافة السياسية للمجتمع الفلسطيني: .أ 

بتخصيص  معظمها فقامثقيف المدني الديمقراطي، بالت منظمات حقوق اإلنسان تهتم
وحدة خاصة للتثقيف والتدريب، وبعضها قام بإنشاء برامج تعزز ثقافة الحوار والتسامح 

ور، وبرنامج تعليم األقران بمركز والتربية المدنية والديمقراطية، مثل برنامج واجه الجمه
الميزان، وبرنامج حرية تكوين الجمعيات األهلية بمؤسسة الضمير، ولتحقيق ذلك توظف هذه 

 .(4)المنظمات أدوات عديدة لتنفيذ أنشطتها التثقيفية

                                                           
 .727-721ص ،مرجع سابق. خضر شعت، ((1
 :انظر كاًل من. ((2

  ،(.م.311)رام اهلل: جامعة بير زيت، .311 تقرير التنمية البشرية للعاممركز دراسات التنمية 
  :اهلل: مركز )رام  3، طحقوق اإلنسان في مناهج التعليم الديني العالي في فلسطينإياد دويكات وآخرون

 م(.3111رام اهلل لدراسات حقوق اإلنسان، 

، دراسات مختارة قام بتحريرها مركز "حقوق اإلنسان الثقافة العربية والنظام العالمي". اتحاد المحاميين العرب، ((3
 .713-713م( ص7552اتحاد المحاميين العرب للبحوث والدراسات القانونية )القاهرة: اتحاد المحاميين العرب، 

 .771، صمرجع سابق. خضر شعت، ((4
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مثل: عقد مؤتمرات دولية ومحلية، أو المشاركة  أعمال،عدة  وتقوم بذلك عن طريق 
صدارات إعالمية بلغات مختلفة، ولقاءات وبرامج متلفزة، وحمالت إقناع وتأثير،  فيها، وا 
ولقاءات شعبية ونخبوية، وأنشطة ضغط ومناصرة، وورش عمل وندوات ومحاضرات، 

 والتثقيف الديمقراطي. ،يةوالتنمية السياس ،ودورات تدريب للعامة، وللعاملين في مجال الحقوق
 تعزيز مبادئ الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني: .ب 

ع بُّ ت  ت   ية في تعزيز الديمقراطية، بفضليبرز دور منظمات حقوق اإلنسان الفلسطين
مسيرة أنشطتها، وفي تقاطعها جميعًا في هذا الدور، ليس فقط في مراقبة االنتخابات، 

ر مستمر في ، لكنها تتميز بدو التنفيذية والقضائية لها سلطتينومدى تطبيق ال ،والتشريعات
ومن هذه من مبادئ حقوق اإلنسان وتطورها الدولي؛  اً زءج  نشر قيم الديمقراطية بوصفها 

، وتفرد : )التعددية، حرية الرأي، الحق في التنمية والحياة الكريمة، والمواطنة المتساوية(القيم
 .ر الديمقراطيةالمركز الفلسطيني بإنشاء وحدة تطوي

رغم أن عملية التحول الديمقراطي في المناطق الفلسطينية هي حالة استثناء عن بو 
المجتمعات األخرى، فالسلطة السياسية محدودة السيادة، والمجتمع يمر في مرحلة تحول، 
واالحتالل يتعمد إجهاض حلم بناء الدولة واستقرار المجتمع، مما يؤدي إلى خلط في دور 

وطنية، أو مالحقة الحقوقية، بين تعزيز التنمية الوطنية والرقابة على السلطات ال المنظمات
 .(1) رغم ذلك لتثبيت مكانتها وأدوارها المتنوعةبلكنها سعت  جرائم االحتالل،

 تنمية وتعزيز حقوق المرأة: .ج 
بجانب المنظمات النسوية تسعى بعض منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية للمساهمة 

ية حقوق المرأة، ليس فقط من انتهاك االحتالل لحقوقها، بل من النظرة النمط في حماية
التي وصلت إلى حد استسهال قتلها بحجة الشرف، وهو ما دعا ، للمجتمع المحلي تجاهها

 على نحوٍ بعض هذه المنظمات إلى مساندة برامج الحركة النسوية، ودعم ومناصرة قضاياها 
عالمي، حيث  الميزان، آليات عدة لذلك، مركز خصص المركز الفلسطيني و قانوني وتثقيفي وا 

شراكها في  والقليل من المنظمات سعى لتقويم التشريعات الوطنية إلنصاف حقوق المرأة وا 
 .(2)مجاالت الحياة العامة، وهو ما وجد وفرة كبيرة من الدعم والتمويل األجنبي
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 على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية: دورها في الرقابة .1
واضح ضمن برامجها وأنظمتها ولوائحها  على نحوٍ  منظمات حقوق اإلنسان تعلن

د بأن تكون الداخلية، عن وجود اهتمامات رقابية على السياسات والحكومات المحلية، وتع  
قوى حقيقية ضاغطة إلنصاف حقوق قطاعية أو جماعية أو فردية، لكن بعضها ال يتجاوز 

ومن األدوار  ويتفاوت حسب الظروف ونوع الحكومة،الطر  النظري، والمحاوالت الشكلية، 
 -التي تمارسها منظمات حقوق اإلنسان في فلسطين في مجال الرقابة:

 طة التشريعية:ممارسة الدور الرقابي على السل.أ 
منظمات حقوق  ، أصبحتبعد اتفاق "أوسلو" م.755عام  السلطة الفلسطينيةمع نشوء 

طبيعة دورها وذلك ألهمية و  في النظام السياسي واالجتماعي؛ رةً مؤث جهةً  اإلنسان الفلسطينية
عمال الرقابة البرلمانية ع لى في مراقبة أداء المجلس التشريعي بلجانه ونوابه وتشريعاته، وا 

 .(1) طبيق قانون ماالحكومة ومساءلتها حول انتهاك أو عدم تطبيق أو سوء ت

عدة آليات هي: مناقشة مشروعات القوانين ولوائحها  المنظمات ولتحقيق ذلك وظفت
لغاء أو إضافة أو تعدي ل بنودها، وتقديم مقترحات التنفيذية، ومراجعة المسنونة منها، وا 

قوانين عبر بعض النواب، وتحفيز رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية، وتقديم  لمشروعات
مالبسات قضايا الفساد للجان المجلس التشريعي طلبًا لمساءلة المفسدين، ودعم حركات 
اجتماعية للضغط والتأثير، وفتح قنوات وعالقات مع لجان المجلس، وتقديم مقترحات 

رغم العالقة الوطيدة التي نشأت ب، و حقوق إنسان وطنيةوانين وتوصيات لتطوير تشريع ق
 .(2)بينهما؛ غاب التواصل المنتظم بين المجلس وهذه المنظمات

الهيئة المستقلة بإنشاء دائرة مراقبة  قامت منظمات حقوق اإلنسان وال سيًّماوقد 
م 7553استحدث المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان عام التشريعات والسياسات العامة، و 

واهتمت بعض المنظمات كذلك بإعداد دراسات  ،لتقييم أداء المجلس التشريعيتقريرًا سنويًا 
 .(3) وأبحاث تقويمية ألداء المجلس التشريعي

 ممارسة الدور الرقابي على السلطة القضائية: .ب 
سنوات حكم السلطة الفلسطينية، قامت منظمات حقوق اإلنسان المحلية  ىمع أول

وطواقم فنية واستشارية في بيت الشرق ومعهد  ،والهيئة المستقلة لحقوق المواطن ،واألجنبية
                                                           

 .7.2ص ،المرجع السابق نفسه. ((1
، مركز هدف لحقوق اإلنسان)غزة:  "0228-3226تجربة المجلس التشريعي الفلسطيني " ،. يوسف صافي((2

 .711ص م(3115
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الحقوق بجامعة بير زيت، بإجراء العديد من الدراسات واألبحاث والمسو  الميدانية حول 
إشكاليات واحتياجات القضاء الفلسطيني، ووصلت إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها 

 .(1)ونه"لية في إدارة شؤ قاره إلى االستقالفي "افت

تبين أن اهتمام  (2)نتائج الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث خضر شعت وباستعراض
منظمات حقوق اإلنسان بهذا الدور نال الترتيب األقل مقارنة باهتمامها بأدوارها األخرى، 
وعزى هذا االهتمام المحدود إلى نخبوية االهتمام بالمجال القضائي لدى المجتمع ولدى 

ضائي بعض هذه المنظمات، ومحدودية قدرتها اإلدارية والمهنية، وانعدام الخبرة بالشأن الق
 .  القضائي من قبل السلطة الفلسطينيةلدى بعض هذه المنظمات، وبطء إجراءات اإلصال

 ممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذية: .ج 
 ة أداء السلطة التنفيذية، بفضلدورًا مهمًا في مراقب منظمات حقوق اإلنسان ؤديت

الحث على تطبيق قوانين حقوق اإلنسان، وتوسيع دائرة الحقوق المحمية وتعريفها، ورفع 
وتطوير آليات حمايتها، باستخدام آليات:  ،مستوى وعي المجتمع والموظفين الحكوميين بها

والمتابعة اإلدارية والقضائية، والتدخل لدى األجهزة المعنية، وتصدير  ،والتوثيق ،الرصد
فضة، والنشر والفضح والضغط اإلعالمي، إلثارة الرأي العام المحلي والدولي، المواقف الرا

 وعقد أنشطة احتجاجية ضاغطة لوقف هذه االنتهاكات.
من هذه المنظمات )وحدة البحث الميداني(  مجموعةوإلنجا  هذا الدور خصصت 

قانونية تضم  ةمهمتها الرصد والتوثيق المهني الدقيق، ووحدة لتلقي الشكاوى، ووحدة مساعد
والدفاع  ،وتقدم لهم اإلرشاد واالستشارة القانونية ،ن، وتقوم باستقبال الشكاوىفريقًا من المحامي
ة والتنموية، كما تقوم بإعداد الدراسات القانونية حول المشكالت االجتماعي القضائي مجانًا،

 طة التنفيذية.وتقدم التوصيات للسل
، باستثناء ما شابها نظمات والمجلس التشريعي ونوابهرغم العالقة الجيدة بين هذه المبو 

رغم ما حققته هذه المنظمات من جملة قوانين وقرارات ومواقف في باالنقسام، و  من جمود مدة
مواجهة السلطات التنفيذية وواقع االحتالل، لكنها لم تكن كافية إلنجاز بيئة أكثر حرية 

ؤية استراتيجية تقوم على أساس شراكة وحقوقية ورفاهية، لخلوها من عالقة منتظمة ور 
 .(3)وتكامل بينهما

                                                           
"، حقوق المواطن الفلسطيني في مقاالت، مسلسل تواصل ..تهميش القضاء الفلسطيني" ،. حسين أبو هنود((1

 .717صم( 3111الهيئة المستقلة لحقوق المواطن،  )رام اهلل: مشروع التوعية الجماهيرية
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 واعتماد ،للقضاء وجهازين ،حكومتين وجود بسبب السلطة مؤسسات انقسام أسهم قدو 
 عبر تشريعات سن وكذلك ،الفلسطيني محمود عباس الرئيس قبل من القانون بفعل قرارات
في ظل  غزة قطاع في "حماس"والتغيير التابعة لحركة المقاومة اإلسالمية  اإلصال  كتلة
 والقانونية، التشريعية البيئة تشويه في فاعلة بصورة أسهم األخرى، البرلمانية الكتل غياب
 بالقوانين التأثير تستهدف التي والحقوقية األهلية المنظمات على اإلحباط من أجواء وأضفى

 مؤسسة بنية ظل في بذلك القيام تستطيع ال ولكنها واإلجراءات، والسياسات والتشريعات
 برؤية بالضرورة وليس ،خاصة برؤية الحكومة لتعزيز توظف اتوسياس وقوانين منقسمة،
 .(1)والعدالة اإلنسان وحقوق والمواطنة الديمقراطية مبادئ على مبنية

أدت  االنقسام حالة عن والناتجة األهلية المنظمات على المفروضة القيود فإن من ث مّ و 
 بالرقابة التنفيذية للسلطة حق يوجد الذي ففي الوقت العام، األداء على الرقابي دورهالتراجع 
 حق يوجدأيضا  ،7/3111 رقم الجمعيات قانون وفق األهلية المنظمات عمل على

 للمنظمات ةالرئيس األدوار أحد وهذا للسلطة، العام األداء على بالرقابة األهلية للمنظمات
 يتم بحيث ،بالسياسات بالتأثير بل فقط الخدمات بتقديم تكتفي ال أن يجب التي األهلية،
 .(2) العامة والحريات الديمقراطية حالة تعزيز

 :الصهيونيمالحقة انتهاكات وجرائم االحتالل  .4
كز عمل منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية على مالحقة انتهاكات االحتالل ر  ت  

سندّا ألي  رصد وتوثيق االنتهاكات، لتكون عن طريق جيد نوعا ما على نحوٍ الصهيوني 
طورت تصنيفها لقضايا االنتهاكات باتجاه تحقيق اإلدانة  لذا مالحقة قضائية محتملة،

بين هذه  ةمتفاوت التغطية اإلعالمية، وقد تم ذلك بصفةالقانونية لالحتالل، وليس لمجرد 
 ورها المهني.المنظمات، وفقًا لتط

على الرغم من أن التوجه نحو المالحقة القضائية لجرائم االحتالل هو األقل ترتيبًا في و 
ضعف اهتمام المنظمات الحقوقية الفلسطينية، بسبب محدودية اإلمكانات ماليًا وفنيًا، و 

مات ظدولي، وقلة الممولين لهذا التوجه، إال أن بعض هذه المنالتأثير البشرية، و القدرات ال
ويمكن  وارتباطها مع منظمات عالمية غير حكومية، لتجسيد هذا التوجه،استخدمت عالقاتها 

                                                           
"، ورقة مقدمة في مؤتمر الئتالف أمان دور منظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد" ،أبو رمضان . حسن((1

متا  على الرابط:   ،م(3172للنزاهة والشفافية )غزة: أبريل 
http://www.amin.org/Print.php?t=opinion&id=21225 

 . حسن أبو رمضان، المرجع السابق نفسه.((2
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لية ًا لنضوج الهدف والفاعمعيار ور؛ بوصفه أن نعتمد على درجة توجه المنظمة للقيام بهذا الد
 .(1) ل عند عدد محدود من هذه المنظماتواإلنجاز لديها، وهو ما قد تجسد بالفع

حقوق كات االحتالل الصهيوني لانتهاوتالحق منظمات حقوق اإلنسان العديد من 
: )القتل العمد، الحرمان من حق تقرير المصير، التهجير القصري واإلبعاد، ، مثلاإلنسان

تدمير المنازل والممتلكات، مصادرة األراضي واالستيطان، االعتقال السياسي والتعذيب، 
يمة الحصار وبناء جدار الفصل العنصري، انتهاكات حقوق االعتداء على المقدسات، جر 
 .(2) ية اإلعالم والصحفيين، وغيرها..(األطفال، االعتداء على حر 

م منظمات حقوق اإلنسان العديد من اآلليات لمالحقة هذه االنتهاكات، منها: ستخد  ت  و 
نتهاك، لبيانات اال)الرصد والتوثيق، تقديم المساعدة القانونية للضحايا، البحث والتحليل 

وتبين أن قلة من هذه المنظمات تباشر  ، المالحقة القضائية(،التوعية والكشف اإلعالمي
فتكتفي بالمالحقة  بقيتهاالمالحقة القضائية أو تعقد أنشطة حشد ومناصرة دولية لتعزيزها، أما 

م، مثل: المهإلدارة هذا الدور  افي هيكليته اً أو قسم اإلعالمية، وقلة منها خصصت وحدةً 
 .(3)ومركز الميزان لحقوق اإلنسان ،المركز الفلسطيني

 

 والنظام السياسي: منظمات حقوق اإلنسان ــثانياً 
حقوق  انتهاك مكن لدولة ما أن تختبئ خلفه لتسو غإن حقوق اإلنسان لم تعد شأنًا سياديًا ي

تقاد أو منع الدولة نال ،أو دول أخرى ،أو وسائل إعالم ،مواطنيها من دون تدخل منظمات دولية
انتقل مفهوم حقوق اإلنسان من النطاق الداخلي ارتكاب هذه الخروقات اذا أمكن. حيث  المعنية من

تبني األمم المتحدة لإلعالن العالمي لحقوق  عن طريقللدول إلى النطاق العالمي األوسع 
 محورين: ويمكن تناول هذه الجزئية بفضل .(4)اإلنسان

 طبيعة العالقة بين منظمات حقوق اإلنسان والدولة:المحور األول: 
نسان، مبني على ومنظمات حقوق اإل اً سياسي اً كيانل في العالقة بين الدولة بوصفها إن األص

ألدوار، وليست عالقة تناقض أو خصومة، وكما أن الدولة ترعى هذه المنظمات التكامل وتوزيع ا
على سلطات  -أحيانا–وتوفر لها البيئة القانونية المناسبة للعمل، وتفتح لها مجال المشاركة والرقابة 

الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فإن منظمات حقوق اإلنسان ضمن قطاع المنظمات غير 

                                                           
 .779، صسابقمرجع . خضر شعت، ((1
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مدادها  ة هي التي تحمي الدولة من اإلخفاقميالحكو  أو االنهيار، وتعمل على إعادة إنتاجها وا 
 بالحيوية.

عام  على نحوٍ إال أن الواقع يعكس وضعًا مختلفًا؛ فهناك ضعف ثقة بين المجتمع المدني 
خاص والدولة، وتخوف األخيرة من نوايا هذه المنظمات والنظر  على نحوٍ ومنظمات حقوق اإلنسان 

الستمرارية واستقرار النظم السياسية، حيث يتحول ضعف الثقة هذا إلى  اً د  هد  م   اً عنصر بوصفها  إليها
استراتيجيات متنوعة تتعامل بها الدولة العربية مع منظمات حقوق اإلنسان، وتختلف من لحظة إلى 

 :(1)أخرى تبعًا لمتغيرات داخلية وخارجية، وتتمثل هذه االستراتيجيات في

 لالحتواء تقوم فيها الدولة بمحاولة السيطرة على هذه المنظمات، وتقنين أنشطتها  سياسات
 وتحديد تدخالتها، بما ال يجعلها خارجة عن نفوذ الدولة والنظام السياسي القائم.

 .سياسات لإلقصاء والتهميش، وعدم التعاون، في مجاالت العمل والرقابة والمشاركة 
 ى قطع التمويل الداخلي والخارجي، وتشريع قوانين سياسات لإلضعاف، مثل: العمل عل

 صارمة على أعمال هذه المنظمات.
  سياسات للدمج الوظيفي؛ أي االستفادة من المزايا النسبية المتوافرة لقطاعات خدمية من

المجتمع المدني؛ لتحقيق وظائف تدمج في إطار الدولة وتغطي المساحات التي تراجعت 
 عنها الدولة.

 منظمات غير حكومية عادة ما ترتبط بالنظام الحاكم ويقودها رموز النظام. سياسات خلق 

وفي دراسة أعدها "بنيامين جيدرون" و "رالف كرام" و"ليستر سالمون" عن العالقة بين 
على  سؤال حلفاء أم أعداء، اعترض المبحوثون نالحكومة والمنظمات غير الحكومية لإلجابة ع

 :(2)سيادة نموذج المنافسة، واقترحوا أربعة نماذج للعالقة بين هذه المنظمات والدولة
 الحكومة الدور الرئيس في عملية  وبوساطته تؤدي: نموذج سيادة الحكومة النموذج األول

 التمويل وتقديم الخدمات.
 لث الدور الرئيس في القطاع الثاوبوساطته يؤدي : نموذج سيادة القطاع الثالث، النموذج الثاني

 عملية التمويل وتقديم الخدمات.
 النموذج الثنائي بحيث يقتسم الطرفان عمليات التمويل وتقديم الخدمات النموذج الثالث :

 العامة.
 حسب االستطاعة  يقوم الطرفان بأداء العمليات كلٌ  : النموذج التعاوني بحيثالنموذج الرابع

 وع من التقسيم.دون النظر ألي ن من والظروف المتاحة
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وفي بعض الدول، وهي ندرة، تتعاون المنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان مع النظام 
اًل في عاة القانونية لحقوق اإلنسان، وتؤدي دورًا إيجابيًا وفالحاكم في بلدها من أجل تعزيز الحماي

المجال. هذا إضافة إلى تطوير القانون واآلليات القضائية، وكثيرًا ما تستشيرها الحكومة في هذا 
م الذي تقوم به هذه المنظمات في إقامة دورات تعليمية ألجهزة الشرطة والقوات المسلحة الدور المه

للبلد حول احترام حقوق اإلنسان في إنفاذ القانون وفي النزاعات المسلحة، ومن أفضل األمثلة على 
الصليب األحمر والهالل األحمر في ذلك بعض الدول اإلسكندنافية، والدور الذي تقوم به لجان 

 .(1)تعليم القانون اإلنساني الدولي في العديد من البلدان
 

 المحور الثاني: منظمات حقوق اإلنسان والنظام السياسي الفلسطيني:
، ينطلق من فلسطينيةوالسلطة ال عام على نحوٍ  إن بحث العالقة بين المنظمات األهلية

 الصهيوني الحياة الفلسطينية عامة، العتبارات لها عالقة باالحتاللالخصوصية التي تتمتع بها 
ومقاومته، فقبل عملية السالم شكلت هذه المنظمات جزءًا مهمًا من النسيج السياسي المقاوم، غير 

م، لمواكبة التغير من المها عديدأن قيام سلطة فلسطينية تمارس الحكم والسيطرة فرض عليها ال
مشاركتها في تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة، وتطوير البنية الداخلية   سيماوال، السياسي الحاصل

للمجتمع، ودورها الرقابي على المؤسسات العامة، وتعزيز مفاهيم الديمقراطية والتعددية، فكرًا 
 .(2)في رسم السياسات، ومحاوالت الضغط والتأثير على الهيئات التشريعية للبلد سهاموممارسة، واإل

فيما يتعلق -عله من الطبيعي أن تكون العالقة بين الحكومة والمنظمة غير الحكومية ول
عالقة يشوبها التوتر والنفور، حيث تقف المنظمة غير الحكومية بالمرصاد  -بحقوق اإلنسان

لتصرفات الحكومة وموظفيها، منتقدة ومحتجة أحيانًا، وفاضحة النتهاكات الدولة في محاولة إلثارة 
ت الرأي العام المحلي والدولي، فالصراع األساسي ما بين الجهتين هو صراع بين المبدأ اهتماما

اية، ورؤية الدولة لهذا للحم اً جهاز بوصفه والمصلحة، بين رؤية منظمة حقوق اإلنسان للقانون 
 .(3)أداة للسلطة وبسط النفوذالقانون بوصفها 

لية، لوضع قانون خاص بالمنظمات األه وكانت السلطة الفلسطينية قد سارعت عقب نشأتها
ن، األول: كبر عددها وطبيعة دورها المقاوم والخارج عن القانون حيث ساند هذا االهتمام دافعا

بحاجة إلى دعم وال سي ما أنها السلطة بأن تنشغل بمناكفتها،  كثيرة لدى اً والذي أقلق أوساطحينها، 

                                                           
 .721، صمرجع سابق. مؤسسة الحق، ((1
 .731ص، مرجع سابق. رائد القاروط، ((2
 .735ص، مرجع سابق، . مؤسسة الحق((3
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، أما الدافع الثاني: فيرتبط بمشاركتها "أوسلو"اقية شعبي متزايد يعزز مواقفها السياسية من اتف
 . (1)ومقاسمتها للسلطة للموارد المالية الممنوحة من الغرب

الوظائف األساسية للقانون، فهو يكفل للسلطة الحق  عد تنظيم العالقة مع السلطة، أحدوي  
القانونية لعمل المنظمات مقابل ذلك، يوفر القانون الحماية و بممارسة دورها في اإلشراف والرقابة، 

أنه لم ينص رية بعيدًا عن التداخل أو التدخل، وقد وجه للقانون عدة انتقادات، منها: األهلية بح
مواقع قيادية داخل الهيئات  لعليا في األجهزة الحكومية من تبؤعلى عدم تمكين أصحاب المراتب ا

ن قبل السلطة الوطنية، عبر إصدارها الحاكمة للمنظمة، إضافة إلى محاوالت االحتواء والسيطرة م
ولة لتعدد المرجعيات الرسمية، والمسؤ  ، إضافةمرجعية للتسجيل والمتابعةاخلية بوصفها اعتماد الد

 .(2)عن إصدار التراخيص

منظمات حقوق ن رزمة اإلجراءات والوظائف، التي تضطلع بها عطفًا على ما سبق، فإ
عالقتها مع السلطة الحاكمة في حالة مد وجزر، فهي تارة تكاملية، عبر أنشطتها  ت، جعلاإلنسان

التوعوية والدفاعية عن المجتمع الفلسطيني أمام االحتالل، ومناصرتها لمسائل االستقالل الوطني، 
 ال سي ماة نحو التصادم، ومساعدتها الفنية للمؤسسات الحكومية، وفي أحوال كثيرة تتجه العالق

 ألداء السلطة، إذن هي عالقة تتجاذبها مصالح الطرفين. ا الناقددوره

كغيرها من المنظمات، ما زالت تواجه بيئة ظمات حقوق اإلنسان ل من ذلك، أن منستد  ي  
رؤيتها  سياسية واجتماعية، واقتصادية، تمنع تقدمها، وتحد من قدرتها على تحقيق أهدافها ونقل

فة لمرور المجتمع الفلسطيني بحالة غير مسبوقة من االنقسام لفئات المجتمع الفلسطيني، باإلضا
م، المستمر حتى تاريخ كتابة هذه الكلمات، الذي أفرز حالة مضطربة في 3111السياسي منذ عام 

 المجتمع الفلسطيني لم تستطع المنظمات الحقوقية التعامل معها.

ن حقوق اإلنسان يحتم وجود وأخيرًا، فإن اضطالع المنظمات غير الحكومية بمهمة الدفاع ع
ول المباشر عن ومات في بلدانها، التي ت عد المسؤ عالقة متواصلة بينها وبين السلطات أو الحك

االنتهاكات، وغالبًا ما تجد هذه المنظمات نفسها في صراع مع حكومات بلدانها على خلفية هذه 
ناجز،  على نحوٍ وق اإلنسان االنتهاكات ومعالجتها. ولكي يتسنى لهذه المنظمات الدفاع عن حق

يجب أال تكون جزءًا من السلطة السياسية أيًا كانت، وأن تبقى في برج المراقبة لتحافظ على 
 .(3)موضوعيتها

 

                                                           
 .733، صمرجع سابق. رائد القاروط، ((1
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 تمويل المنظمات غير الحكومية: اًــثالث
يعد التمويل من أهم الجوانب الحيوية للمنظمات األهلية، فعليه يتوقف حجم نشاطها وتنوعه، 

ن أهميته ترتبط بطبيعة مصادره، لما لهذا بطه بالمجتمع الذي تخدمه، كذلك فإور  ومستواه،
لتمويل الخارجي الكثير من الموضوع من تأثير على استقاللية الرؤية للمنظمة، ففي الغالب، يرافق ا

والتعقيدات، ذات الصلة بالبعدين السياسي واالجتماعي داخل المجتمع والدولة، كذلك  المشكالت
ه تمتد لتشمل القيم المالية والعينية، التي تدخل في ميزانية المنظمة لتغطية النفقات الثابتة أهميت

 .(1)والجارية

وقد اعتمد النشاط األهلي العربي التقليدي )النشاط الخيري( في تمويله أساسًا على التبرعات 
يرادات األوقاف لألغراض الخيرية ، أما الحكومات قلياًل جداً ، وكان نصيب الفردية، وأموال الزكاة، وا 

المنظمات األهلية المستحدثة في الدول النامية، فتعتمد على المصادر الحكومية من ناحية، وعلى 
التمويل الخارجي من ناحية أخرى. ويثير التمويل الخارجي ضرورة حل المعادلة الصعبة، وهي: 

المنظمة من جهة أخرى، حيث  إمكانية الحصول على التمويل من جهة، والمحافظة على استقاللية
 .(2)تبقى العالقة محكومة بشروط المنظمات المانحة

قامة الشرا كة مع وفي رصد لواقع العمل األهلي نجد أن المنظمات الدولية مهتمة بالتواصل وا 
وليس عن طريق  ،في عملية التنمية عن طريق هذه المنظمات المنظمات الوطنية؛ لإلسهام

الحكومة التي يتضاءل دورها في مقابل تلك المنظمات طبقًا للنظام العالمي السائد، والذي يروج 
لنظام الخصخصة، وسيادة آليات السوق، وانسحاب الدولة من بعض األدوار. كما تتواصل أيضًا 

ال حول الديمقراطي مع منظمات حقوق اإلنسان نظرًا لالهتمام العالمي بحماية حقوق اإلنسان، والت
في الدول النامية، فدول العالم المتقدمة بمنظماتها الحكومية وغير الحكومية ترى أن السبيل  سي ما

 .(3)األمثل لتحقيق هذه األهداف هو  المنظمات غير الحكومية

أشكااًل غير مرغوب  ت الدولية والمنظمات الوطنيةالعالقة بين المنظما أحيانًا تأخذ لكن
دون  من فرض أجندة معينة على المنظمات الوطنية، والتركيز على قضايا معينة : عندمثالً فيها.. 

ايا على عمل غيرها قد ال تتفق وأولويات المجتمعات النامية، باإلضافة إلى فرض نوع من الوص

                                                           
 .52، صمرجع سابق. رائد القاروط، ((1
مقدم في مؤتمر القاهرة الخاص بالتنظيمات  ث"، بحالعربيالمشكالت المؤسسية للعمل األهلي . شهيدة الباز، "((2

 م(.7535األهلية العربية )القاهرة: 
 .713، صمرجع سابق. دعاء محمود، ((3
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أن معظم المنظمات غير الحكومية ال تزال تعتمد بشدة على المساعدات تلك المنظمات، وال سي ما 
 .(1)مالية الخارجية وعلى المانحين من دول الغرب في المقام األولال

 :(2)ة هية مصادر رئيساألهلية إلى ثالث مكن تقسيم مصادر تمويل المنظماتويُ 
: وتتمثل في اشتراكات األعضاء، التبرعات، الهبات، عائد المنتجات مصادر ذاتية .7

 والخدمات التي تقدمها الجمعيات، وكذلك عن طريق حمالت جمع التبرعات. 
: وتتمثل في اإلعانات التي يقررها صندق إعانة الجمعيات والمؤسسات مصادر حكومية .3

 محددة. الخاصة واالتحادات على سبيل المثال، وفقًا لنظم وقواعد 
: وتتمثل هذه المصادر في كل ما تحصل عليه المنظمات األهلية مصادر تمويل أجنبية .2

 . أهليةً  من معونات نقدية، أو عينية من جهات أجنبية، سواء أكانت دواًل أم منظماتٍ 
 

 :مخاطر االعتماد على التمويل األجنبي
التي طبقت على المنظمات غير الحكومية أن مشكلة  لقد أثبتت عدد من الدراسات الميدانية

هذه المنظمات، ومن المعروف أن بناء سلطة الحكم  ي من أهم المشكالت التي تعانيهاالتمويل ه
مرهون بالمعونات والمساعدات  -السلطة الوطنية الفلسطينية-الذاتي في األراضي الفلسطينية  

منها منظمات حقوق اإلنسان التي تعمل في فلسطين. األجنبية، فكيف بالمنظمات غير الحكومية، و 
في تنفيذ أنشطتها الحقوقية والقانونية  (3)معظم هذه المنظمات تعتمد على التمويل األجنبي

والتنموية، ولذلك مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بالسلب على عمل هذه المنظمات والمجتمعات التي 
 تنشط فيها، ومن هذه المخاطر:

التي تنطلق في بنائها وخطط عملها واستراتيجيتها على أساس كم معين من إن المنظمة  .7
نما تأتيها من جهة خارجية، ستجعل من أي اختالف مع تلك  الموارد التي ال تمتلكها، وا 

عه، إن لم نقل توقفه( الجهة سببًا إما لقطع التمويل )وما يعنيه ذلك من تعثر العمل وتراج
 .(4)ة الممولة وأجندتهاالمؤسسة لشروط الجه أو لخضوع

                                                           
(1). Lee Davis, "The NGOs Entrepreneur: Nonprofit in Purpose", For-Profit in 
Approach, Available at: 
 http://www.isar.org/pubs/ST/NGOselffunding48.html 

 ..71-712، صمرجع سابق. دعاء محمود، ((2
 مرجع سابق هذه الدراسات، دراسة فلسطينية للباحث رائد القاروط، ىحدإ. 
.59-.5ص، مرجع سابقرائد القاروط، .((3
شكالية مصادر التمويل. سامي حسن، "((4  متا  على الرابط: .3112"، مؤسسات المجتمع المدني وا 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=58374 
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على العديد من المنظمات األهلية ارتباط التدفق األجنبي للتمويل  يأخذ بعضهم .3
والمساعدات بمجاالت معينة دون غيرها، حيث ترتبط هذه المجاالت بأولويات المانح 
 األجنبي ال بحاجات المجتمع المحلي. ومن أكثر األمثلة إثارة لالنتباه األولوية التي يعطيها

 .(1)التمويل للحقوق المدنية والسياسية على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
االعتماد على التمويل  إليهاتؤكد التجربة على النتائج السلبية، بل الكارثية التي أدى  .2

سببًا في انتشار  -ما الضخم منه والزائد عن الحاجةسي   ال–الخارجي، فقد كان هذا التمويل 
ثارة الصراعات فيما بينهمالفساد   .(2)في المؤسسات وا 

عدة،  الفلسطينية، ما زالت تواجه بمشكالتإن مهمة توفير الموارد المالية للمنظمات األهلية 
أهمها على اإلطالق، تعلقه تاريخيًا بأغراض سياسية بحتة، حيث ارتبط تكثيف الدعم الخارجي 

على  الصهيونيةم، بقرارين سياسيين عملت اتفاقية السالم المصرية 7521لألراضي الفلسطينية عام 
ّثل  الموقف العربي عقب قمة بغداد في نهاية عام ألولتحريكهما: ا اء بهدف م، الذي ج7513: م 

دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، أمام الحلول غير المنصفة من وجهة نظرهم، بينما ارتبط 
بالموقف األمريكي الداعم لالتفاقية، عبر توفير ظروف معيشية مناسبة تقنع الثاني  القرار

الفلسطينيين بقبولها، حيث تولت خمس منظمات غير حكومية مهمة صرف المساعدات، والمنح 
 .(3)ماليةال

المساعدات بأشكالها، حيث أفقدتها ظمات األهلية الفلسطينية بصفتها جسرًا عملت المنوقد 
هذه الوظيفة الرغبة باالعتماد على الذات، وجعلها تلجأ للدعم الخارجي لتقديم الخدمة، فقد أعرب 

مويل عن عدم قدرتها على ت %( من المنظمات الحقوقية المبحوثة في دراسة فلسطينية51)
إلى اعتماد المنظمات على الدعم  في الدراسة ذاتها %( منهم52نشاطاتها ذاتيًا. وقد أشار )

الخارجي لتمويل نشاطاتها، وهو مؤشر على أن منظمات حقوق اإلنسان والديمقراطية لم تحقق بعد 
داعمة، تكالية للمنظمات الفلسطينية على الجهات السمة اإل فإن ومن ث مّ مراحل نموها الطبيعي. 

 يعطي األخيرة هامشًا أكبر للمناورة بوضعها شروطًا تعجيزية، تسمح لها باالبتزاز.

على عينة من  (4)ومن المهم هنا اإلشارة إلى نتائج الدراسة الميدانية التي أجراها خضر شعت
العاملين في منظمات حقوق اإلنسان في قطاع غزة، التي أكدت على الدور السلبي الذي ينتج عن 

                                                           
 المرجع السابق نفسه.. ((1
 .مرجع سابق. سامي حسن، ((2
 .22-23ص م(7551 الملتقى الفكري، )القدس: مؤسساتنا في فلسطين: نحو تنمية مجتمعية. خليل نخلة: ((3
 ،مرجع سابقدراسة رائد القاروط. 
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%( من المبحوثين أن التوجهات السياسية للمولين أثرت سلبًا 1.2.التمويل الخارجي، حيث رأى )
نه ال يمكن تجاهل أثر أجندة الممولين على تلك ات حقوق اإلنسان الفلسطينية، إذ إعلى أداء منظم

 المنظمات وعلى عالقتها بالمجتمع وبالسلطات المحلية.

رؤيتها  جب أن يعكس عملهاات تأثير إيجابي، يلذلك، حتى تكون المنظمة فاعلة وذ
اكة محاولة خارجية لحرفها عن مفهوم الشر  ت التنموية المحلية، وأن ترفض أيلألولويات واالحتياجا

منظمات حقوق اإلنسان تبين حجم االعتماد الكبير ل ما بعد الصحيحة، وهي مهمة صعبة، وال سي ما
 الفلسطينية على الدعم الخارجي.

 أداة للتأثير السياسي:منظمات حقوق اإلنسان بصفتها  ــاً رابع
وبالذات منظمات حقوق -عند طر  قضية الدور السياسي للمنظمات غير الحكومية 

يتبادر إلى الذهن على الفور أسئلة أساسية، منها: ما هي العالقة فعاًل، بين الميدان  -اإلنسان
دورًا سياسيًا أم أن السياسة  الحقوقية أن تؤدين؟ وهل للمنظمات السياسي وميدان حقوق اإلنسا

بعيدة عن عمل هذه المنظمات؟ وما حدود هذا الدور اذا أتيح لها أن تقوم به؟ وهل يمكن 
عام أن تكون أداة للتأثير السياسي من  على نحوٍ للمنظمات الحقوقية أو المنظمات غير الحكومية 
 ير سياسية؟قبل قوى خارجية؟ أم أنه يوجد بالفعل منظمات غ

حكومة في احترام أو انتهاك الحقوق هو باألساس قرار سياسي،  مما ال شك فيه أن قرار أي
يعتمد على رؤية هذه الحكومة لمصلحتها السياسية في حينه، بما في ذلك قراراتها التي تنتهي 

ع" و"القضاء بانتهاك حقوق اإلنسان بذرائع مختلفة مثل: "الحفاظ على األمن العام" و"حماية المجتم
 .(1)على اإلرهاب"، وغيرها

احترام ومما ال شك فيه أيضًا أن منظمات حقوق اإلنسان تتوجه باألساس في مطالبتها ب
ولة، وبذلك عليها أن تكون على تمام الوعي بالخارطة السياسية للبلد، الحقوق إلى الحكومات المسؤ 

األمر الضروري اذا أرادت هذه المنظمات والمصالح المختلفة التي قد تؤثر على القرار السياسي، 
أن تحرز تقدمًا ملموسًا في الدفاع عن حقوق اإلنسان، ولكن هذا التوجه حافل بالمخاطر، أهمها: 

اسية في الفخ سالمة المنظمة والعاملين فيها من حكومة عدوانية، واحتمال وقوع المنظمة غير السي

                                                           
 . انظر كاًل من:((1

  ،3.صمرجع سابق، رائد القاروط. 
 727ص، مرجع سابق، مؤسسة الحق. 
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تبنيها لمواقف سياسية بحتة، وفي  أم طوعًا، أو بسببدئها، قصرًا بيعها لمبا السياسي إما عن طريق
 . (1)كال االتجاهين تفقد تلك المنظمة مصداقيتها، ليس فقط لدى الحكومة، بل لدى المجتمع ككل

إن قرار المدافع عن الحقوق يجب أن يكون قرارًا مستقاًل، وغير مسيٍس، معتمدًا باألساس 
النظر عن المواقف السياسية  وتحمي حقوق اإلنسان، بغضعلى المبادئ والقوانين التي ت ع ر ف 

جب على ن أهم حقوق اإلنسان، ويًا، فالمساواة مل عن االنتهاك وضحية االنتهاك معو للمسؤ 
ات السياسية أو الفكرية المنظمة الحقوقية الدفاع عن الحقوق بالمساواة، أي بغض النظر عن التوجه

 ية لألطراف المعنية.د  أو الع ق  

 )نموذجًا( األميركيةيات المتحدة الوال
يشير )هيرمان وتشومسكي( إلى أن وسائل اإلعالم الغربية تركز على انتهاك حقوق اإلنسان 

، مثل: كوبا، وكوريا الشمالية، أعداءً بصفتها  األميركيةالواليات المتحدة  إليهافي الدول التي تنظر 
وايران، فضحايا حقوق اإلنسان في هذه الدول هم الذين يستحقون التغطية من وجهة نظر وسائل 
اإلعالم الغربية، بينما الذين يتعرضون لالضطهاد وانتهاك حقوق اإلنسان على يد الواليات المتحدة 

مام والتغطية، ولذلك فإن تغطية وسائل وأصدقائها يع دُّون ضحايا ال يستحقون االهت األميركية
 األميركيةاإلعالم الغربية لقضايا حقوق اإلنسان تستخدم لتحقيق أهداف سياسة الواليات المتحدة 

 .(2)ضد الدول العدوة
صراحة أن المنظمات غير الحكومية هي الذراع الدبلوماسي األمريكي للتغيير  ويرى بعضهم

 األميركيةم إلى الحكم، عدلت الوكالة 3117وش االبن في يناير في البلدان النامية، فبعد وصول ب
( من عالقاتها مع المنظمات غير الحكومية ألجل إدماجها تدريجيًا في USAIDللتنمية الدولية )

. وهذا ما تكشفه قراءة التقرير المنشور من قبل الوكالة األميركيةجهاز االستعالمات المركزية 
 وان:بعن 3112الصادر في يناير 

"Foreign Aid in the National Interest: Promoting Freedom, Security and 
Opportunity, USAID" 

" ويمكن قراءة المعونة الخارجية في المصلحة الوطنية: تدعيم الحرية واألمن والفرصأو "
عدًا لن " بوضو ، فمن اآلن وصاUSAIDللتنمية الدولية " األميركيةاألولويات الجديدة للوكالة 

                                                           
 . انظر كاًل من:((1

  ،زاوية حقوق "المنظمات غير الحكومية بين الميدان السياسي وميدان حقوق اإلنسان"فاتح عزام ،
 .735ص م(7559)رام اهلل: مؤسسة الحق،  اإلنسان

 727ص ،مرجع سابق، مؤسسة الحق. 
 .725( صم3112)الكويت: مكتبة الفال  للنشر والتوزيع،  أخالقيات اإلعالم :. سليمان صالح((2
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مآسي اإلنسانية، لكنها شرعت بر "تشجيع اإلصالحات لوكالة ببرامجها ألجل تخفيف تحتفظ ا
 .(1)الديمقراطية"

القومي بالنسبة للواليات هذا التغيير في السياسة خلق صدى في االستراتيجية الجديدة لألمن 
أنظمة ديمقراطية في الدول عن ضرورة ضمان أمنها بإقامة  األميركية، فقد أعلنت اإلدارة المتحدة
( التي ترى أن األنظمة USAIDللتنمية الدولية ) األميركيةوتقوم بتنفيذ هذا الدور الوكالة  العدوة،
التنمية، بينما الدول "المعادية" ستكون هدفًا لبرنامج  ة" ستحظى بالمكافأة بتمويل مشروعات"الصديق

فيؤكد التقرير أن الديمقراطية والحكم الرشيد  ،تي تقودها المنظمات غير الحكومية"اإلصالحات" ال
 .(2)ان حيويان ألمن الواليات المتحدةالبلدان النامية، كما أنهما أمر وبة لتحفيز التنمية بأمور مطل

بقطع التمويل عن المنظمات غير صراحة  USAID))للتنمية  األميركيةوقد هددت الوكالة 
 آخر جانب واحد، وفي سياقالحكومية الفلسطينية اذا تم اإلعالن عن الدولة الفلسطينية من 

على المنظمات المحلية تعبئة وثيقة "لمناهضة اإلرهاب" بهدف الحصول  اشترطت الوكالة ذاتها
حول مفهوم  صهيونيةوال األميركية عندما نرى تطابق المواقف بالتأكيد الخطورة تزدادعلى التمويل، و 

 .(3)وأسلوب حل الصراع على نحوٍ "اإلرهاب"، وفي هذا مساس بقضايا وطنية تتعلق 

وهنا تثار إشكالية أساسية، وهي: مدى استقاللية المنظمات غير الحكومية في األراضي 
هذه المنظمات الفلسطينية في صياغتها لمشروعاتها وسياساتها، حيث يتبين أن عددًا كبيرًا من 

للتنمية  األميركيةالوكالة  ت عديحدد سياساته في ضوء توجهات مصادر التمويل األجنبي التي 
 أهم أركانه، وليس وفقًا الحتياجات المجتمع وأولوياته.  ( إحدىUSAIDالدولية )

االعتماد الكلي على الدعم الخارجي، يعرض المنظمة لالبتزاز، ويحولها ألداة بيد  وال شك أن
الجهة الداعمة، للتأثير على األحداث السياسية في الداخل، عبر تحويلها األموال لمنظمات وأفراد، 

 على نحوٍ من المهم التأكيد على خطورة االعتماد  تراقات سياسية وثقافية واقتصادية، لذالتحقيق اخ
من جهات وطنية؛ حتى  جنبي، فيجب أن يكون هناك تمويل حكومي وتمويلكامل على التمويل األ

 .(4)ت من أجلهاالمنظمات في أغراض غير التي أنشئ ال تستخدم هذه

  
                                                           

(1). "Foreign Aid in the National Interest: Promoting Freedom, Security and 

Opportunity, USAID" 2003. Pdf. Available at: 
http://www.usaid.gov/ 

 المرجع السابق نفسه.. ((2
 .55-59ص ،مرجع سابق. رائد القاروط، ((3
 .773ص ،مرجع سابق. دعاء عادل محمود، ((4



 

113 
 

 المبحث الثالث

 اإلعالم وحقوق اإلنسان.. طبيعة العالقة والدور 

 تمهيد:
العصر الحاضر، ومدى تأثيره في األحداث يتردد كثير من الحديث عن قوة اإلعالم في 

وصنع السياسات وتحقيق االستراتيجيات؛ وتزداد هذه القوة في يد اإلنسان كما تزيد قوة األسلحة 
 التي يصنعها ويتفنن في قوة تأثيرها وتطوير فاعليتها.

يقاظ لقد أصبح اإلعالم اليوم من أكثر األدوات تأثيرًا في كل المجاالت، أصبح قادرًا على إ
مبراطوريات، هو سال  ال غنى عنه بجانب  سقاط أنظمة سياسية وا  يقاف أخرى، وا  حروب وا 
األسلحة التقليدية اذا لم يكن السال  األساسي في بعض األحيان، وقوة اإلعالم تلك تستدعي من 
 القائمين على أي مجال من المجاالت، العمل على استثمار هذه القوة في خدمة قضاياهم وأعمالهم،
وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم؛ لذلك ال يجب أن يبقى مفهومنا وتعاملنا مع وسائل اإلعالم في إطار 

م تحقيق إلعالم وتسخيره وتوجيهه بما ي الئالتلقي والتفاعل فقط، بل تتجاوز ذلك إلى صناعة ا
 أهدافنا النبيلة، وخدمة قضايانا.

نى بالحفاظ على كرامة اإلنسان، وي ع د مجال حقوق اإلنسان من أنبل القطاعات التي تع
انًا فقط ومنحه حقوقه واحتياجاته األساسية في الحياة واألمن واالستقرار والحرية... الخ، لكونه إنس

نسانيته تستدعي أن يكون على قائمة االهتمامات  وليس لشيء آخر، ومن ث مّ  أهمية هذا المجال وا 
لم؛ من هنا وجب استثمار حقوق في كل العاهذه ال وفي أولوية وسائل اإلعالم لغرس البشرية،

أهم القوى المؤثرة في عالمنا المعاصر، لتنمية حقوق اإلنسان وفضح منتهكيها،  اإلعالم بوصفه
 ثقافة أساسية لدى كل البشر.بوصفها وترسيخها 

مجال حقوق اإلنسان، والدور  ويأتي هذا المبحث لتسليط الضوء على أهمية اإلعالم في
 ليات تفعيل هذا الدور، باإلضافة لعالقة اإلعالم بمنظمات حقوق اإلنسان.ط به وآالمنو 
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 أهمية اإلعالم في مجال حقوق اإلنسان: أواًلــ
ت ع د وسائل اإلعالم الوسيلة الرئيسة لنقل المعلومات إلى الجمهور، وتزداد مصداقيتها عندما 

مستوى ل اإلعالم الحرة المستقلة في ذات يضع بعضهم وسائ مّ تكون حرة ومستقلة ومهنية، ومن ث  
لمحاربة االنحراف بالقانون والفساد،  ما أن كليهما يعمل بوصفه قوة فاعلةالقضاء المستقل، ال سي  

وتكمن أهمية اإلعالم في التعريف بمبادئ حقوق اإلنسان ونشرها، وال سيما أنه في حد ذاته حق 
ي والفكر والتعبير والنشر، والحق في االتصال من حقوق اإلنسان، ووسيلة لتحقيق حرية الرأ

 .(1)والحصول على المعلومات الصحيحة ونشرها

ت ضمن الوسائل التي تحقق التنمية بكل أبعادها، ح  ر  ط   وسائل اإلعالم على الرغم من أنو 
الحكومة، القطاع يًا على الشراكة بين كل الفاعلين )إال أن األلفية الثالثة قد شهدت تأكيدًا قو 

لكي  -في هذا السياق العالمي واإلقليمي الجديد–مفهوم الشراكة  (. وقد أتىالخاص، واإلعالم
" لفهم وتوزيع األدوار والمسئوليات بين األطراف الشريكة، وأيضًا إلبراز "قدرات اً "إلزامي يعطي معنىً 

ي. يترتب على اإلعالم" على اإلسهام في عملية التغيير السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقاف
أي في مرحلة  رامج التنموية، منذ لحظة البداية؛ذلك تفهم شراكة اإلعالم في مختلف السياسات والب

 .(2)التخطيط ثم التنفيذ ثم المتابعة لالنعكاسات

 لإلعالمهي عالقة عضوية حتمية تبادلية، فال بد  واإلعالم اإلنسانالعالقة بين حقوق  إن
قوي يعمل على توعية  إعالمبوجود  إال ت صانا أن هذه الحقوق ال ، كماإلنسانمن وجود لحقوق 

 اإلعالمكعالقة الجزء بالكل؛ ذلك أن  اإلنسانبحقوق  تربطه اإلعالمن ويمكن القول إ ،الجمهور بها
الرأي والتعبير، وهو ما أكدته  إبداءيمثل ركنًا أساسيًا من بين تلك الحقوق، وهو الحق في حرية 

 .(3)المواثيق والنصوص الدولية والتشريعات الوطنية

خاص فضح انتهاكات حقوق  على نحوٍ عام والصحافة  على نحوٍ ويتجاوز دور اإلعالم 
اإلنسان أو العمل على شحذ التعاطف مع نشطاء حقوق اإلنسان في هذه القضية أو تلك، بل 

                                                           
 م( .311 ،القاهرة: المنظمة العربية لحقوق اإلنسان ) 7ط ،اإلعالم وحقوق اإلنسان ،. عالء الشلبي((1

 .71-5ص
 .751-735، صمرجع سابق. محمد العامري وعبد السالم السعدي، ((2
مؤتمر اآللية في ، "األداء اإلعالمي لمنظمات حقوق اإلنسان: الضوابط والمعوقات"عصام الدين حسن،  .((3

 م(.7553يونيو  73القاهرة: البرنامج العربي لحقوق اإلنسان، )، اإلعالمية لحركة حقوق اإلنسان
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، فقد أصبحت المطبوعات (1)لمباشر الذي تؤديه الصحافة في كل يوميتعدى ذلك إلى الدور غير ا
، وهي ما زالت تؤدي دورًا مهمًا في (2)واحدة من أكثر الوسائل تأثيرًا في تعزيز حقوق اإلنسان

بقة صياغة الوجدان الشعبي، وتشكيل الوجدان السياسي والثقافي للمبدعين والمثقفين، وفئات الط
دورًا حاسمًا في نقل المعرفة وتشكيل المفاهيم، وصياغة مواقف  يؤدون الوسطى المتعلمة الذين

 واتجاهات الجماهير العريضة من حقوق اإلنسان.

وباختصار يحصل الفرد على المعلومات واآلراء والمواقف من وسائل اإلعالم، وتساعده على 
واقع العالم  تعرُّففي  -باإلضافة إلى خبراته–تكوين تصور للعالم الذي يحيا فيه، ويعتمد عليها 

كبير في تشكيل صورة عن منظمات حقوق  على نحوٍ يسهم هذا الدور  ، ومن ث مّ (3)المحيط به
اإلنسان لدى فئات الجمهور المختلفة، وتشكيل اتجاهات إيجابية أو سلبية نحو هذه المنظمات. 

قداته، جعلها من ثير على المتلقي ومفاهيمه ومعتفالدور الهائل الذي تمارسه وسائل اإلعالم في التأ
 ة التي تشارك في تحديد مالمح سلوك الجمهور وتصوراته عن األشياء.المحددات الرئيس

ه وسائل اإلعالم في األحداث اليومية الجارية بالذات ن القول إن الدور المهم الذي تؤديويمك
لى المنظمات الدولية مثل مجلس األمن في مجال حقوق اإلنسان، جعلها تصل إلى حد التأثير ع

 ومنظمة األمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة.

يختلف من وسيلة  هاوقضايا اإلنسانبحقوق  اإلعالمأن اهتمام وسائل  )خالد النامي(يرى و 
وأهمها: مدى عناية النظام السياسي بهذه  ،ألخرى ومن مجتمع آلخر، وفقًا للعديد من العوامل

في الدول االشتراكية يكون االهتمام بالحقوق  :فمثالً  ،للمجتمع األيديولوجيالتوجه الحقوق، وكذلك 
 وال سي مابينما في المجتمعات الرأسمالية الجماعية واالجتماعية واالقتصادية في مرتبة متقدمة، 

تحظى الحقوق المدنية والسياسية بمراتب متقدمة، وجماعات الضغط  األميركيةالواليات المتحدة 
 .(4)والمصالح وغيرها من العوامل

                                                           
الرهان على المعرفة ومداوالت ، بحث منشور بكتاب اإلعالم كمنتهك لحقوق اإلنسانعبد الهادي،  . آمال((1

، تحرير الباقر عفيف وعصام الدين محمد المؤتمر الدولي الثاني لحركة حقوق اإلنسان في العالم العربي
 .72.-73.م( ص3113القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، )حسن

، بحث مقدم إلى ندوة "نحو استراتيجية مشروع استراتيجية إعالمية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان. فاروق أبو زيد، ((2
 .3( ص3119يونيو،  33-37إعالمية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان" )القاهرة: 

 .31ص( 3117)القاهرة: دار الفكر العربي،  3، طصورة المعلم في وسائل اإلعالم. عاطف عدلي العبد: ((3
 .2.ص ،مرجع سابق، . خالد عبد اهلل النامي((4
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التي اهتمت بقياس مدى اهتمام وسائل اإلعالم  شير نتائج بعض الدراساتت   ذاته السياق وفي
بتبني قضايا حقوق اإلنسان ودعمها، إلى أن هذه الممارسة اتسمت باالنتقائية وتسيس حقوق 

 .(1)اإلنسان، وارتباط التغطية اإلعالمية بالموقف السياسي الرسمي إلى حد كبير

والمتعمد لوسائل اإلعالم  من االستخدام السيئ (Rupert Neudeck)ويحذر روبرت نيودك 
سبب قدرة هذه الوسائل الفنية في مجال حقوق اإلنسان، ألن تأثيرات ذلك ستكون كبيرة جدًا، ليس ب

نما ألن  وسائل اإلعالم بمكر  يستخدمونفي األنظمة التي تنتهك حقوق اإلنسان،  نالسياسييفقط، وا 
ظهار أنهم يح ،ودهاء من أجل تحقيق هدف معين أن ترمون حقوق اإلنسان، ويرى )نيودك( وا 

 .(2)األفضل هو أن نقوم بأفعال جدية تدعم حقوق اإلنسان ثم نعلن عنها بوسائل اإلعالم
ن أن أهمية دراسة اإلعالم وحقوق اإلنسان ترجع إلى عدد من يؤكد بعض الباحثي في حين

إيجازها في النقاط  ألخير من القرن العشرين، ويمكنالربع ا فيالتحوالت التي شهدها العالم 
 :(3)اآلتية

التحوالت السياسية العالمية الجديدة، حيث كان انهيار االتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية  .7
عاماًل أساسيًا في دفع االهتمام بدراسة حقوق اإلنسان، وبدأت تدخل وظهور القطب الواحد 

قضية حقوق اإلنسان مجال العالقات السياسية بين الدول الغنية والدول الفقيرة، واستخدمتها 
الواليات المتحدة، وكذلك االتحاد األوروبي، أوراق ضغط على البلدان التي تنتهك فيها 

 حقوق اإلنسان.
 صادية العالمية وتنامي الملكية الخاصة لوسائل اإلعالم.التحوالت االقت .3
 التحوالت التكنولوجية العالمية وتضاؤل سيطرة الدولة. .2
 تنامي دور المنظمات غير الحكومية في الدفاع عن حقوق اإلنسان. ..
 التحوالت الثقافية العالمية والمطالبة بالتعددية الثقافية في المجتمعات العرقية. .9

                                                           
بحث مقدم إلى الدورة التدريبية ، "اإلعالم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان في الدراما التلفزيونية" ،. هويدا مصطفى((1

، 3113أكتوبر  21-31من  عالم  وحقوق اإلنسان خالل المدةلمعدي برامج اإلذاعة والتلفزيون المصري حول اإل
م( 3112)القاهرة: مشروع دعم القدرات في مجال حقوق اإلنسان التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  7ط
 .31.ص

 . نقاًل عن:773، صمرجع سابق ،قدري عبد المجيد. ((2
 Rupert Neudeck, the importance of the media for public relations and the 

protection of human rights (committee on foreign Affairs, security and defense 
policy, Brussels, 25 April 1995), p. 1. 

موسوعة حقوق اإلنسان في اإلسالم وسماتها في المملكة العربية . عدنان بن محمد عبد العزيز الوزان، ((3
 .925-923ص (م3119، الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعبيروت: مؤسسة ) ، المجلد الثالثالسعودية
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 ط باإلعالم في مجال حقوق اإلنسان:الدور المنو  ثانياًــ
يؤدي اإلعالم دورًا أساسيًا في رفع مستوى الوعي الجماهيري بحقوق اإلنسان، ويحتل مكانًا 

ط ام، حيث يأتي الوعي الحقوقي المنو متقدمًا في التأثير على الجماهير وتشكيل وصياغة الرأي الع
وية التي تتمحور حول اإلنسان، إذ إن إبداع اإلنسان باإلعالم تحقيقه في مقدمة األهداف التنم

 مرهون بالحرية والكرامة، وهو ما يجعل الشأن الحقوقي ينعكس على سائر مجاالت نشاط اإلنسان.

ط باإلعالم كذلك تصحيح كثير من المفاهيم والمسلمات الخاطئة، والسلوكيات المنحرفة، ومنو 
، كما أن توفير وسائل (1)مية لنشر الرسالة الحقوقيةوهو ما يحتم االتكاء على الرسالة اإلعال

اإلعالم المعرفة الكافية للمواطنين عن هذه الحقوق يسهم في حمايتها وزيادة وعي المواطنين بها، 
 .(2)وزيادة الكفا  من أجل تحقيقها

على نحو خاص تقوم في  ويرى األستاذ الدكتور "علي عجوة" أن وسائل اإلعالم والصحافة
وليتها االجتماعية بتنبيه األفراد إلى التمسك بحقوقهم ومعرفة الضمانات الدستورية إطار مسؤ 

والقانونية لحمايتها، كما تحرص الصحف على الضغط على الحكومات لوضع اآلليات الالزمة 
ري أن تنشر الصحف لتنفيذ المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان وتضمينها في قوانينها، ومن الضرو 

بد أن تنشر  النفسه الوقت  لتأكيدها والتدعيم عليها، وفيالممارسات اإليجابية لحقوق اإلنسان 
 .(3)أيضًا االنتهاكات التي تتم ضد هذه الحقوق

في  ويرى بعض الباحثين أن دور اإلعالم قد نشط في مجال حقوق اإلنسان في العالم العربي
الربع األخير من القرن العشرين عبر المراكز البحثية العربية، وبحوث المنظمة العربية لحقوق  أثناء

اإلنسان وجهودها، واتحاد المحامين العرب، والرابطة التونسية لحقوق اإلنسان، وغيرها من 
المنظمات العاملة في مجال حقوق اإلنسان. وبالرغم من هذه التطورات اإليجابية التي يشهدها 

زال يفتقر إلى وجود خطة واضحة تهتم بقضية ق اإلنسان فإنه ما ياإلعالم العربي في مجال حقو 
 .(4)التوعية بحقوق اإلنسان في وسائل اإلعالم العربية

                                                           
أطروحة ، "الخطاب الصحفي لقضايا حقوق اإلنسان المدنية والسياسية في الصحافة اليمنية". علي العمار، ((1

 .773ص (م3113، جامعة القاهرة)القاهرة: كلية اإلعالم ب غير منشورة دكتوراه
المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر "، بحث مقدم في وحقوق اإلنسانوسائل اإلعالم . سليمان صالح، "((2

 .7732م( ص3115"، الجزء الثاني )القاهرة: كلية اإلعالم بجامعة القاهرة، "اإلعالم واإلصالح: الواقع والتحديات
 .739ص (م3119)القاهرة، عالم الكتب،  7، طاإلعالم وقضايا التنمية. علي عجوة: ((3
 . نقاًل عن:91ص مرجع سابق،، اهلل الناميخالد عبد . ((4

 Black , J. & Bryant,J. Introduction to communication, Fourth Edition, U. S. A: 
Broom& Benchmark, 1995, p. 493. 
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ويمكن رصد بعض األدوار والمهام التي تؤديها وسائل اإلعالم في مجال حقوق اإلنسان 
 في النقاط اآلتية:

مصادر المعلومات حول انتهاكات حقوق اإلنسان، وتستخدمه د اإلعالم من أهم ع  ي   .7
منظمات حقوق اإلنسان ليكون وسيطًا بينها وبين الجمهور، ويشكل التلفزيون والراديو 

  .(1)والصحف واإلنترنت أهم تلك المصادر للحصول على المعلومات
ي مختلف يعمل اإلعالم على تشكيل اتجاهات الرأي العام نحو قضايا حقوق اإلنسان ف .3

ونظرًا ألهمية وسائل اإلعالم في تشكيل الرأي العام والتعبير عنه، فإنها يمكن  دول العالم.
 .(2)أن تكون شريكًا مهمًا للغاية للمنظمات الوطنية العاملة في مجال حقوق اإلنسان

تعمل وسائل اإلعالم على توعية الرأي العام ونقل ثقافة حقوق اإلنسان إلى المواطن  .2
 .(3)ليعرف حقوقه ويدافع عنها ويحترم حقوق اآلخرينالبسيط 

للتعبير عن اآلراء واألفكار بحرية كاملة ومناقشتها  اً رئيس وسائل اإلعالم منبراً  ت ع د ..
 وتعزيزها، ويشكل اإلنترنت أحد أهم هذه المنابر لتبادل األفكار واالطالع على المعلومات.

نقل  حقوق اإلنسان، ويأتي ذلك عن طريقم يبرز الدور المهم لوسائل اإلعالم في تعلي .9
 .(4)تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال

 مًا في الدفاع عن حقوق األفراد والجماعات واألقليات.يؤدي اإلعالم دورًا مه .2
 

 :(5)، وهياألدوار لوسائل اإلعالم في مجال حقوق اإلنسان بعضويحدد الدكتور )علي عجوة( 

 لحقوق اإلنسان.إبراز الممارسات الواقعية  .7
 التوعية بقضية حقوق اإلنسان. .3
 لقاء الضوء على القوانين والتشريعات المعنية بحقوق اإلنسان.إ .2
 تسليط الضوء على أنشطة المنظمات والهيئات المعنية بحقوق اإلنسان. ..

 

                                                           
 : متاح على الرابط. الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، المصطفى صويلح، ((1

http://www.anhri.net/hotcase/2008/0323.shtml 
 .731ص ،مرجع سابق، . قدري عبد المجيد((2
 .37ص، مرجع سابق. إياد القرا، ((3
 .721ص ،نفسه سابقالمرجع ال، . قدري عبد المجيد((4
 .739، مرجع سابق، صالتنميةاإلعالم وقضايا . علي عجوة: ((5

http://www.anhri.net/hotcase/2008/0323.shtml
http://www.anhri.net/hotcase/2008/0323.shtml
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وأما )محمد السماك( فيتحدث عن مجموعة من األدوار األخرى لوسائل اإلعالم في مجال 
 :(1)منها حقوق اإلنسان،

شاعة ثقافة احترامها والتمسك بها. .7  التعريف بالحقوق اإلنسانية وا 
 ولية التوجيه للنضال ضد حجب أي حق أو تعطيله.مسؤ  .3
 التحريض على المطالبة بالحقوق المنتقصة. .2
 عدم التعسف في استخدام الحق. التنبيه على ..
 ة.التربية على احترام الحقوق اإلنسانية لآلخر فردًا كان أو جماع .9

 

 األدوار الجانبية لوسائل اإلعالم في مجال حقوق اإلنسان:
ؤدي دورًا سلبيًا في مقابل الدور المهم لوسائل اإلعالم في مجال حقوق اإلنسان، فإنها قد ت

د أو انتهاكات نشرها النتهاكات حقوق اإلنسان في مناطق قد يؤدي إلى حدوث تقلي أحيانًا بفضل
المؤسسات اإلعالمية التي تمتلكها تكتالت إعالمية لديها مصالح ن فإخر مشابهة، وفي سياق آ

قد يؤثر على تلك المصالح، مما يدفعها  اً خطير  عل من الحديث عن حقوق اإلنسان شيئاً مالية تج
 .(2)هذا الحديثلغض الطرف عن 

 :(3)ويوجه لوسائل اإلعالم العديد من االنتقادات في هذا المجال، منها

 ما: اإلنسان حقوق فهم في قصور لديهم الصحفيين ألن ؛القضايا بين تخلط اإلعالم وسائل .7
نفاذها تعزيزها وكيفية ،الحكومات ومسؤوليات ،نشأت وكيف ،هي  .وا 

 عرض طرق أو األخبار بعض الصحفيين تفوت اإلنسان، حقوق مراعاة عدم عن طريق .3
 .المعلومات على الحصول في الجمهور وحق الصحافة جودة على ذلك فيؤثر. القضايا

 أو جرائم  بوصفها  يعرضونها فهم اإلنسان، حقوق قضايا بتغطية الصحفيون يقوم عندما .2
 لحقوق الدولية المعايير وجود يتجاهلون وهم ،اإلنسان حقوق قضايا من بدالً  ةيسياس اً أخبار 

 على واالعتداء المهاجرين ومعاملة العنصري والتمييز المنزلي بالعنف المتعلقة اإلنسان
 دور من ذلك فيضعف. كثيرة أخرى وقضايا الثقافية والحريات والصحة والتعليم األطفال

                                                           
، يناير/ 771العدد  القاهرة: ،مجلة الدراسات اإلعالميةفي  اإلعالم العربي وحقوق اإلنسان"،". محمد السماك، ((1

 .27-21م، ص3112مارس 
 .723ص ،مرجع سابق، . قدري عبد المجيد((2
3)).((Speak Up, Speak Out متاح على الرابطالتقارير عن قضايا حقوق اإلنسان،  بإعداد، موقع خاص: 

http://www.speakupspeakout.internews.org/ar/section-2-ar/wsyl-llm-wlshf-whqwq-
lnsn 
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 حكوماتهم مساءلة يمكنهم ال الصحفيين ألن اإلعالم؛ وسائل تمارسه الذي" الرقيب"
 .القضايا هذه حول األخرى القوية والمؤسسات

 حقوق انتهاكات تبدو لذلك، ونتيجة ،تحليل أو سياق دونمن  المعلومات الصحفيون يقدم ..
 .فردية حاالتبوصفها  اإلنسان

 طريق عن األحيان بعض في اإلنسان لحقوق انتهاكات ترتكب اإلعالم وسائل قد ترتكب .9
 عن اإلحجام أو السلبية، النمطية الصور تدعيم أو ،التحيز مداومة أو ،الخصوصية انتهاك
 .الصراعات تعميق أو الحكومات مساءلة

من المحددات والمحاور الجدلية لعالقة الخطاب  أن هناك مجموعةً  ويرى بعض الباحثين
 :(1)اإلعالمي بثقافة حقوق اإلنسان، وهي

فراغ وال من التعريف بثقافة حقوق اإلنسان من  يمكن أن ينبع الخطاب اإلعالمي في ال .7
نما ين بع من بيئة فيها على األقل قدر من الديمقراطية، يسمح بالحريات بيئة قاحلة، وا 

 والحقوق الحقيقية فينعكس هذا على الخطاب اإلعالمي.
ال يستطيع الخطاب اإلعالمي وحده أن يقدم ثقافة حقوق اإلنسان، فاإلعالم وحده ال يبني  .3

مع األسرة، والمدرسة، والجامعة، قافة المجتمع، ولكنه يبنيها بوصفه عنصرًا متوافقًا ث
 ومنظمات المجتمع المدني المختلفة.

اإلعالم ذات قدرات عالية في تشكيل الوعي والعقل والوجدان بفضل ثورة أصبحت وسائل  .2
المعلومات وتكنولوجيا االتصال؛ لذا فان اهتمام وسائل اإلعالم بخطاب إعالمي يشر  

 مبسط، هو متطلب مهم وضروري. على نحوٍ للناس ويقدم لهم ثقافة حقوق اإلنسان 
إن اإلعالميين مطالبون أيضًا سان، ففي مواجهة المطالبة بتدعيم الحرية وحقوق اإلن ..

ولية االلتزام بالقوانين العادلة، وبالمبادئ الصريحة، وبالحقوق التي تقرها الشرائع بمسؤ 
 السماوية والوضعية السليمة، التي تجعلنا في النهاية نصل إلى منظومة الحريات والحقوق.

كون مطلقة، ولكن التوازي بين ولية كذلك ال ينبغي أن تذا لم تكن الحرية مطلقة فإن المسؤ ا .9
حقوق اإلنسان، ويشكل في الحرية والمسئولية هو الذي يحدث وعيًا حقيقيًا بحركة وثقافة 

 خطابًا إعالميا يمكن أن يحقق هذه األهداف. الوقت نفسه

 

 

                                                           
 .32.صمرجع سابق، ، اإلعالم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان في الدراما التلفزيونية ،. هويدا مصطفى((1
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بعض االعتبارات التي تسهم في تفعيل دور اإلعالم في تناول قضايا حقوق  وفيما يأتي
 :(1)اإلنسان

 التأكيد على أهمية الدور الرقابي لوسائل اإلعالم في حماية حقوق اإلنسان. .7
نشر ثقافة حقوق اإلنسان في  دعوة المؤسسات اإلعالمية إلى تبني لغة إعالمية تسهم في .3

 .كافة وسائل التقنية الحديثةكافة، وباستخدام  أشكال البرامج
دريبية لتنمية مهارات اإلعالميين عقد الندوات المتخصصة لإلعالميين، وعقد الدورات الت .2

 في تناولهم لقضايا حقوق اإلنسان.
تأسيس قاعدة بيانات من جانب الجهات والمنظمات المعنية بحقوق اإلنسان إلمداد  ..

 اإلعالميين بالمعلومات لدى تناولهم لقضايا حقوق اإلنسان.
ت وتقارير حقوق تركيز وسائل اإلعالم على نشر المبادئ والمعايير الدولية واالتفاقيا .9

 اإلنسان على نطاق واسع.
التعاون بين وسائل اإلعالم وكل من المنظمات غير الحكومية والهيئات الرسمية بما يدعم  .2

 نشر ثقافة حقوق اإلنسان.
 إيجاد برامج ثابتة للتغطية الدورية لقضايا حقوق اإلنسان. .1
 ى أهمية نشر الرأي.التأكيد على أهمية تدفق المعلومات ووضع القواعد التي تشدد عل .3

من أهم العوامل التي تؤثر على تناول الصحافة لقضايا يرى )محسن عوض( أن  في حين
 :(2)حقوق اإلنسان

 ملكية وسائل اإلعالم. .7
 موقع اإلعالم في النظام السياسي القائم. .3
 المرجعيات الفكرية. .2

ضافة إلى العوامل السابقة هناك بعض األمور التي تؤثر على تناول الصحافة لقضايا  وا 
المثقف الناقد نظرة األنظمة حقوق اإلنسان، منها ما يرجع إلى اإلرادة السياسية، فال يغيب عن 

أو أنها  ،عةن  ق  حيث ترى فيها معارضة م   ،في الدول العربية إلى منظمات حقوق اإلنسان السياسية
 ،تخدم أطرافًا أجنبية معادية. إضافة إلى تكوين الصحفيين الذين لم يستأنسوا بمبادئ حقوق اإلنسان

                                                           
اإلسكندرية: منشأة ) حقوق اإلنسان: مصادره وتطبيقاته الوطنية والدوليةقانون  ،. الشافعي محمد بشير((1

 ..31-312ص م(.311المعارف، 
منشورات )تونس:  في اإلعالم العربي وحقوق اإلنسان"، اإلعالم المصري وحقوق اإلنسان". محسن عوض، ((2

 .71.-73.صم( 3111المعهد العربي لحقوق اإلنسان، 
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فر ما يلزمهم ماديًا وأدبيًا ابوظيفتهم التثقيفية والتربوية، فضاًل عن عدم تو  وليس لديهم وعٌي كافٍ 
 لالضطالع بهذا الدور.

من بين العوامل المحددة الهتمام الصحافة بل إن البعض يرى أن القارئ نفسه قد يكون 
بحقوق اإلنسان، فتعبير القارئ والمواطن عن حاجات جديدة نسبيًا مثل حقوق اإلنسان يكون حافزًا 

ن من واجبات القارئ والمواطن إعالم )اإلعالم( بانتهاك حقوق اإلنسان، لتطوير اإلعالم، وا  ودافعًا 
المضطهدة حتى تصمد أمام القمع حين يسلط عليها. ومن واجبه كذلك مساندة وسائل اإلعالم 

وكانت الصحافة بتنوع ملكيتها وتوجهاتها موضوعًا لصراع مفتو  من شقين، أحدهما: حول دور 
واحدة من قضايا العمل العام، والثاني: باعتبار في قضايا حقوق اإلنسان بوصفها الصحافة 

 .(1)ق اإلنسانالصحافة ميدانًا للخالف حول مفاهيم وممارسات حقو 

ويؤكد )فاروق أبو زيد( على أن التناول اإلعالمي لقضايا حقوق اإلنسان ينبغي أن يعتمد 
على منهجية الحوار والتبادل الحر لألفكار واآلراء وقبول التعددية في المواقف واالتجاهات، وذلك 

المثيرة للجدل بين القضايا الخالفية  ع حقوق اإلنسان يمثل تاريخيًا إحدىانطالقا من كون موضو 
أصحاب الرؤى الفكرية بمرجعياتهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلك سعيًا لتطوير 
مناخ يعترف بحق االختالف، ويحترم لغة الحوار والمناقشة الموضوعية، بعيدًا عن التعصب 

 .(2)وفرض الرأي
 

 اإلعالم ومنظمات حقوق اإلنسان: ثالثاًــ
نتائج العديد من الدراسات األكاديمية على أن االتصال المباشر هو أهم أشكال أكدت 

رغم مزايا هذا النوع من االتصال إال أنه باالتصال التي تعتمد عليها المنظمات غير الحكومية، و 
يصل لعدد محدود من األفراد، وفي ظل العولمة وانتشار وسائل اإلعالم التي أصبحت تغطي العالم 

صبح االتصال المباشر ال يكفي لتأمين التفاعل بين مختلف الشرائح المعنية والمستهدفة؛ بأسره، أ
بد أن تطور المنظمات غير الحكومية عالقتها بوسائل اإلعالم لخدمة أهدافها وتحقيق  لذلك فال

 .(3)مزيد من المكاسب

تها وبدأت ويرى بعض الباحثين أن منظمات حقوق اإلنسان أبدت تغييرا في أهدافها وآليا
تبحث عن وسائل جديدة تصل بها إلى المواطن العادي في محاولة لجذب انتباهه، ومن هنا كان 

                                                           
رسالة ، "اتجاهات خطاب الصحافة المصرية تجاه قضايا حقوق اإلنسان في عصر العولمة". أسامة قرطام، ((1

  .793م( ص3177)القاهرة: كلية اإلعالم بجامعة القاهرة،  ماجستير غير منشورة
 .9صمرجع سابق،  ،"مشروع استراتيجية إعالمية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان". فاروق أبو زيد، ((2
 .7.1ص ،مرجع سابق. دعاء عادل محمود، ((3
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المنظمات الحقوقية بجهد كبير إلى فرض أجندتها في سعت  مّ ، ومن ث  (1)اتجاهها نحو اإلعالم
إمداد تلك الوسائل بمختلف البيانات  بين وسائل اإلعالم، وذلك عن طريق مجال حقوق اإلنسان

 والمعلومات والتقارير الخاصة بحقوق اإلنسان.

إن الكثير من قضايا حقوق اإلنسان هي بطبيعتها قضايا خالفية تحتاج إلى طر  الرأي 
في  الرأي العام بهذه القضايا، وتؤدي وسائل اإلعالم الدور الرئيس والرأي اآلخر، وصواًل إلى إقناع

منذ قد بدأ  اإلعالمهمية أل اإلنساندراك منظمات حقوق إوأكد بعض الباحثين أن ، (2)كتحقيق ذل
جعلها تتبنى آليات إعالمية  (3)ات من القرن العشرينيات وأوائل عقد الثمانينينهايات عقد السبعين

 عن طريق الحمالت اإلعالمية. عليتها وال سي ماام وتوعية الرأي العام بفهدفها إعال
الحديث عن األداء اإلعالمي لمنظمات حقوق اإلنسان أهمية خاصة في ظل عدة ويكتسب 
 :(4)اعتبارات، وهي

ن  ن األداء اإلعالمي يشكل وسيلة حيوية لدى حركة حقوق اإلنسان داخل المجتمع، ت ؤ م  إ .7
المعادي ألجهزة الدولة في معظم األحيان لحركة حقوق  لها حماية حقيقية في ظل الموقف

الرافض إلضفاء المشروعية عليها، والمتحفز دائما الختيار اللحظة المناسبة اإلنسان و 
 لالنقضاض على هذه الحركة. 

في الجوانب المتعلقة برصد ومراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان  ن األداء اإلعالمي وال سي ماإ .3
لوقف هذه االنتهاكات أو  ؛على مؤسسات الدولة اً ضاغط اً عام اً يمكن أن يشكل رأي

 تحجيمها. 
مًا في مواجهة اإلعالم الحكومي غير مي يشكل بدوره عنصرًا إيجابيًا مهن األداء اإلعالإ .2

 المهتم بالقضايا اإلنسانية.

                                                           
، 97لعدد ا )القاهرة: في مجلة الدراسات اإلعالمية، "البعد اإلعالمي في قضايا حقوق اإلنسان، ". أماني قنديل((1

 .39ص م(7533أبريل/ يونيو 
 .71صمرجع سابق، ، "مشروع استراتيجية إعالمية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان". فاروق أبو زيد، ((2
 . نقاًل عن:..ص ،مرجع سابق، خالد عبد اهلل النامي. ((3

 E. Geyer,A. & Y. Shapero,R. The polls: A Report of Human rights, Public 
Opinion Quarterly, vol. 52, Spring 1998, No. 1, pp. 386- 398. 

دراسة تحليلية مقارنة لصحف  :الخطاب الصحفي المصري لقضايا حقوق اإلنسان". محمد إبراهيم بسيوني، ((4
كلية  :الزقازيق) رسالة ماجستير غير منشورة، "م3117-7553األهرام والوفد واألهالي واألسبوع في الفترة من 

 .(م3113 ،جامعة الزقازيقب اآلداب
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ة ن اآلليحقوق اإلنسان وأبعدها تأثيرًا، حيث إ اإلعالم من أخطر أدوات منظمات دع  وي  
لنشر ثقافة حقوق اإلنسان أصبحت  اً وجوهري اً أساسي اً محدداإلعالمية لحركة حقوق اإلنسان بصفتها 

 معيارًا كاشفًا لتقدم المجتمعات.
في خلق مجتمعات  ومختلفةمن منظمات حقوق اإلنسان واإلعالم أدورًا مميزة  ويؤدي كلٌ 

قوموا بهذا الدور فان مجموعات مفتوحة قادرة على تدعيم الحقوق األساسية لإلنسان، ولكي ي
 .(1)الصحفيين ومنظمات حقوق اإلنسان تحتاج إلى فهم أفضل ألدوارهم المختلفة ومسئولياتهم

تعاونها مع اإلعالم الجماهيري،  من الفوائد بفضل العديد وتحقق منظمات حقوق اإلنسان
 :(2)أهمها

الذي تمارس فيه عملها، يساعد اإلعالم الجماهيري على خروج المنظمة من أسر المقر .أ 
ويصبح بإمكانها مخاطبة المجتمع وشر  أهدافها للجمهور، مما يؤدي إلى جذب أنصار 

 لها سواء في شكل متطوعين أو ممولين أو مستفيدين من خدماتها.
إيصال صورتها المشرقة للجمهور مما يعمل على تطوير العمل األهلي، كما يساعد في .ب 

 العمل األهلي في المجتمع. تأسيس رؤية جادة عن إسهامات
توضيح دور المنظمات في التنمية والتحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان في اإلعالم، من .ج 

شأنه أن يخلق رأيًا عامًا مؤيدًا ومساندًا للعمل األهلي، والمشاركة في إنجا  السياسات 
 الحكومية أو إعادة صياغتها.

 على نحو  ويقترح )محمد الرميحي( بعض النقاط لتطوير العالقة بين اإلعالم والعمل األهلي 
 :، يمكن االستفادة منها لتطوير العالقة بين اإلعالم والمنظمات الحقوقية، وهي(3)عام

ولي المشروع في النشاط األهلي، وبين اإلعالم عن التفريق بين الدعاية الشخصية لمسؤ  .7
 ة واإلنجاز الفعلي.األهداف الحقيقي

إسهام الشخصيات اإلعالمية األكثر قبواًل لدى القر اء في الكتابة، والترويج ألفكار العمل  .3
 الحقوقي وأغراضه وأهميته.

ة والخبرة ن يقوم باإلعالم مهنيون ذوو مستوًى عاٍل من الكفايابتكار أشكال جديدة لإلعالم، وأ .2
 مقروءة أو مسموعة، تجذب المتلقي وتشده. المهنية العالية، لكي تقدم مادة إعالمية

                                                           
(1). Aidan White, Journalism media and the challenge of human rights reporting, op. cit, 
p. 183.  

 .7.3-7.1ص ،مرجع سابق. دعاء عادل محمود، ((2
: القاهرة) مؤتمر التنظيمات األهلية العربية، ورقة عمل مقدمة إلى اإلعالم والنشاط األهلي. محمد الرميحي، ((3

 م(.7535، لجنة متابعة المنظمات األهلية العربية
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة التحليلية

 

صورة منظمات حقوق  لتعرُّفيستعرض الباحث في هذا الفصل نتائج الدراسة التحليلية 
اإلنسان في الصحف اليومية الفلسطينية، ممثلة بصحيفتي )فلسطين، والحياة الجديدة(، ومن ثم 

 التعليق عليها ومناقشتها.

منظمات  هم نتائج التحليل اإلحصائي لمحتوى وشكل موضوعاتوتعرض الدراسة هنا أل
المدة الزمنية للدراسة؛ مما يساعد في الكشف عن  سان المنشورة في صحف الدراسة فيحقوق اإلن

االختالفات اإلعالمية بين صحف الدراسة في نقل صورة منظمات حقوق اإلنسان )من حيث 
مدى اتفاق واختالف الصورة التي ترسمها صحف  تعرُّفالمضمون والشكل واالهتمام(، ومن ثم 

 الدراسة.

(، لتحليل البيانات التي توصلت SPSSنات )الدراسة على برنامج معالجة البيااعتمدت وقد 
الدراسة، بحيث تتناول النتائج الرقمية )التكرارات والنسب المئوية( المتصلة بكل فئة من فئات  إليها

التحليل، وكذلك المقارنة بين تلك النتائج، والتعرض بالشر  والتحليل والتفسير ألهم مؤشراتها 
 ت االرتباطية بين أهم المتغيرات، بما يخدم أهداف الدراسة.العالقا لتعرُّفودالالتها، باإلضافة 

األول يتعلق بفئات محتوى موضوعات منظمات  المبحثثالثة مباحث:  ويتضمن هذا الفصل
موضوعات منظمات ، أما المبحث الثاني فيتعرض لفئات شكل حقوق اإلنسان في صحف الدراسة
 .ثالث حول العالقات االرتباطيةويتبعه المبحث ال، حقوق اإلنسان في صحف الدراسة
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 المبحث األول
 حقوق اإلنسان في صحف الدراسة منظمات موضوعاتفئات محتوى 

تستهدف الدراسة في هذا المبحث اإلجابة عن القسم األول من تساؤالت الدراسة، التي تتعلق 
الدراسة حول منظمات بمضمون المادة اإلعالمية، أو المعاني التي تنقلها تلك المادة لقر اء صحف 

حقوق اإلنسان؛ مما يفيد في توصيف االختالفات في مضمون الصورة التي يتعرض لها قراء 
الصحف، باإلضافة لتعرُّف التصنيفات المختلفة لفئات محتوى االتصال، ومن ثم مقارنة المستويات 

 المختلفة لهذا المضمون في كل صحيفة.
 

 أهم قضايا منظمات حقوق اإلنسان التي طرحتها صحف الدراسة أواًلــ

 ت حقوق اإلنسان، سواء أكانت مواد  بحصر جميع الموضوعات المتعلقة بمنظما قام الباحث
 273، وقد بلغت في صحف الدراسة مجتمعة )تفسيريةً  استقصائيةً  رأي أم مواد   أم مواد   خبريةً 

 ي:موضوعًا( كما يبينها الجدول اآلت
 (3جدول رقم )

 في صحف الدراسة المتعلقة بمنظمات حقوق اإلنسان عدد الموضوعات
 النسبة )%( التكرار )ك( يفةـــــالصح
 5.1. 799 ينررررررررررفلسط

 91.2 791 الحياة الجديدة
 322 130 وعـــــــالمجم

 

حسب التصنيفات المختلفة للقضايا كما وردت في  الصحفية   كان تقسيم المواد   مّ ومن ث  
عدد تكرارات كل نوع من جهة، ونسبته إلى غيره من األنواع في الصحيفة  لتعرُّفاستمارة التحليل، 

وهو ما من جهة ثانية، ونسبة كل نوع إلى غيره في صحف الدراسة مجتمعة من جهة ثالثة، 
 (:3ي رقم )توضحه بيانات الجدول اآلت
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 (0قم )جدول ر 
 قضايا المنظمات الحقوقية في صحف الدراسة

 الصحيفة                  
 القضية

 االتجاه العام الحياة الجديدة فلسطين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 08.8 22 75.7 21 23.1 21 قضايا األسرى
 30.0 18 71.3 33 2.9 71 قضايا مجتمعية
 33.5 16 75.1 27 2.3 9 قضايا التنمية

 32.6 11 5.2 79 77.2 73 قضايا الحريات السياسية
 2.2 13 3.2 72 77.2 73 قضايا االنتهاكات عامة

 5.3 36 2.3 9 1.7 77 قضايا القتل
 4.8 35 9.1 5 2.5 2 قضايا االستيطان
 4.8 35 9.1 5 2.5 2 قضايا الطفل

 0.2 2 3.9 . 2.3 9 قضايا الصيادين
 2.1 02 3.2 72 71.2 72 أخرى

 %322 130 %322 352 %322 355 المجمــــــــوع
 

بالنظر إلى بيانات الجدول السابق يتضح لنا أهم القضايا التي تعرضت لها صحف الدراسة 
على لدى تناولها لمنظمات حقوق اإلنسان، وتشير المعطيات إلى أن صحف الدراسة قد اهتمت 

كبير بقضايا منظمات حقوق اإلنسان الخاصة باألسرى، كما أعطت قدرًا من االهتمام  نحوٍ 
بالقضايا المجتمعية والتنموية، وقضايا الحريات السياسية واالنتهاكات العامة، وقد كانت درجة 

 ي:الصحف بكل قضية من القضايا كما يأتاهتمام 

المرتبة األولى وبفارق كبير عن احتلت قضايا منظمات حقوق اإلنسان الخاصة باألسرى 
%( من مجموع القضايا كافة، تليها في المرتبة الثانية القضايا 33.3القضايا األخرى، وذلك بنسبة )

%(، أما 77.9%( ثم جاءت قضايا التنمية في المرتبة الثالثة بنسبة )73.3المجتمعية بنسبة )
%(، ومن ثم جاءت قضايا 71.2) المرتبة الرابعة فكانت لقضايا الحريات السياسية بنسبة

%(، وأما بقية القضايا فيما يخص االستيطان والقتل وقضايا الطفل 5.5االنتهاكات العامة بنسبة )
 %(.9.7والصيادين فجاءت بنسبة أقل من )

ن قضايا منظمات حقوق اإلنسان الخاصة باألسرى تصدرت ترتيب القضايا ويمكن القول إ
 ن النقاط، أهمها:بنسبة عالية نظرًا للعديد م

قضية األسرى من أكثر المجاالت الحيوية التي تهتم بها منظمات حقوق اإلنسان في  .7
األراضي الفلسطينية، نظرًا لالنتهاكات المتكررة بحقهم من قبل االحتالل الصهيوني، التي 
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تعنى تمثل انتهاكا للمواثيق الحقوقية الدولية، مما يتطلب تدخاًل مستمرًا من المنظمات التي 
 بحقوق اإلنسان.

م، على أحداث متتالية خاصة 3173لدراسة وهي العام هذه ااشتملت المدة الزمنية ل .3
باألسرى، بدأت باإلضرابات الفردية لألسرى في سجون االحتالل، مثل: إضراب األسير 
خضر عدنان، واألسير سامر العيساوي، واألسيرة هناء الشلبي، وانتهت جميعها باإلفراج 

لذي ع رف بإضراب كان اإلضراب المفتو  عن الطعام لجميع األسرى وا مّ من ث  عنهم، و 
يومًا، ويؤكد  33م واستمر قرابة 3173/./71في يوم األسير بتاريخ  الكرامة، وقد ب دئ

دُّر أطروحة  (1)دراسة نسرين حسونة إليهاذلك النتيجة التي توصلت  التي أشارت إلى ت ص 
أطروحات قضايا حقوق اإلنسان المدنية والسياسية في "إضراب األسرى عن الطعام" 

، وهي العام نفسها مدة الدراسة ن، والحياة الجديدة(، وذلك فيصحيفتي الدراسة )فلسطي
 م.3173

ولدى النظر إلى التغطية الصحفية لقضايا المنظمات الخاصة باألسرى نجد أن صحيفة 
في هذا المجال، حيث كانت التغطية  فلسطين اهتمت بقدر مضاعف عن صحيفة الحياة الجديدة

%(، كما تباينت 75.7%( وفي صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )23.1في صحيفة فلسطين بنسبة )
الصحيفتان في إعطاء قضايا منظمات حقوق اإلنسان المجتمعية المرتبة الثانية، فكانت نسبتها في 

 %(.71.3الجديدة ) بينما كانت نسبتها في صحيفة الحياة ،%(2.9صحيفة فلسطين )

ن في االهتمام بقضايا المنظمات الحقوقية الخاصة أتي االختالف الواضح بين الصحيفتيوي
%( 2.3بالتنمية؛ فقد أظهرت النتائج الخاصة بصحيفة فلسطين أن نسبة قضايا التنمية بلغت )

اهتمام  عفض%(. وت ظه ر هذه النسبة 75.1فقط، بينما كانت في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )
صحيفة فلسطين بالجانب التنموي لمنظمات حقوق اإلنسان، مقارنة بما أولته صحيفة الحياة الجديدة 

 وهو ما يعادل ستة أضعاف ما أفردته صحيفة فلسطين لهذه القضايا.

أما قضايا المنظمات الحقوقية الخاصة بالحريات السياسية، وقضايا االنتهاكات العامة فقد 
%( ، ونسب متقاربة في صحيفة الحياة 77.2وية في صحيفة فلسطين بمعدل )احتلت نسب متسا
 %( لقضايا االنتهاكات العامة.3.2%( لقضايا الحريات السياسية و)5.2الجديدة كانت )

ن بنسبة في كلتا الصحيفتي تقاربةوالطفل م وجاءت قضايا المنظمات الخاصة باالستيطان
صحيفة الحياة الجديدة، تلتها في الترتيب القضايا %( في 9.1%( في صحيفة فلسطين، و)2.5)

                                                           
 .372ص ،مرجع سابق. نسرين حسونة، ((1
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%( في صحيفة الحياة 3.9%( في صحيفة فلسطين و)2.3الخاصة باعتداءات الصيادين بنسبة )
 الجديدة.

 ية:القضايا الرئيسة، المالحظات اآلتر تفسير نتائج أنواع ظه  ويُ 

أنواع من القضايا وبنسب متفاوتة،  ة  ر  ش  توزيع نتائج قضايا المنظمات الحقوقية على ع   .7
يظهر تنوعًا مقبواًل في اهتمام هذه المنظمات بالعمل في عدة مجاالت، وعدم االكتفاء 

 بجانب معين.
دراسة، ارتفاع نسبة قضايا منظمات حقوق اإلنسان الخاصة باألسرى في صحيفتي ال .3

ضعف ما توليه  من االهتمام فقد أولت صحيفة فلسطين وبفارق كبير بين الصحيفتين؛
صحيفة الحياة الجديدة لهذه القضايا، وربما جاء ذلك على حساب القضايا األخرى الخاصة 

  بالمنظمات في صحيفة فلسطين، مثل قضايا التنمية والقضايا المجتمعية.

مًا أقل لقضية ن صحيفة الحياة الجديدة تولي اهتماإلكن مع ذلك ال يمكن القول و 
ألن هناك العديد من الموضوعات التي تتحدث عن قضايا األسرى  األسرى في صفحاتها؛

 في صحيفة الحياة وال ترتبط بمنظمات حقوق اإلنسان.

إال أن االهتمام العام بقضايا المنظمات الحقوقية الخاصة باألسرى لدى الصحف 
الفلسطينية، ربما ينبع من أهمية قضية األسرى باعتبارها قضية إنسانية تحتاج الصحف 

ظهار بعدها الحقوقي، وكذلك ت عد من أهم الملفات األساسية في الصراع مع االحتالل إل
 الصهيوني. 

يدلل االهتمام الواضح من صحيفة الحياة الجديدة بقضايا المنظمات الحقوقية الخاصة  .2
بالتنمية وحصولها على أعلى نسبة في القضايا، على اتجاه الصحيفة بتغطية أنشطة 

عطائه أولوية على القضايا األخرى.المنظمات الحقوقي  ة في هذا المجال، وا 
ثل )قضايا الطفل، وقضايا قلة االهتمام بالقضايا الحقوقية المتعلقة بالفئات الخاصة، م ..

%(، حيث كانت 3..إذ بلغت نسبة ظهور قضايا الطفل في صحيفتي الدراسة ) المرأة(؛
ن ظهور قضايا المرأة نادرًا جدا في في المرتبة قبل األخيرة في ترتيب القضايا، وكذلك كا

مما جعل الباحث يدمجها مع فئة "أخرى"، والنتائج السابقة حول قلة  ؛صحف الدراسة
التي أكدت  (1)االهتمام بقضايا الفئات الخاصة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة إياد القرا

في المواقع ف معالجة حقوق الفئات الخاصة، مثل: حقوق المرأة وحقوق األطفال ع  ض  
 اإللكترونية الفلسطينية.

                                                           
 .311ص، مرجع سابق. إياد القرا، ((1
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 منظمات حقوق اإلنسان التي تبرزها صحف الدراسة ثانياًــ

، في صحف الدراسةتوزيع أنواع وأسماء منظمات حقوق اإلنسان كما وردت بم الباحث قا
وستعرض بالتفصيل أنواع المنظمات الحقوقية )فلسطينية، منظمات أراضي فلسطين المحتلة عام 

ية، دولية، عامة( والمنظمات الحقوقية التي تندرج تحتها، كل واحدة منها بنسبة ، عرب75.3
 ي:حدة، كما يظهر في الجدول اآلت ظهورها في صحف الدراسة، وفي كل صحيفة على

 (1جدول رقم )
 منظمات حقوق اإلنسان كما ظهرت في صحف الدراسة

 نوع المنظمة
 

 الصحيفة                 
 اسم المنظمة

 االتجاه العام الحياة الجديدة فلسطين
 % تكرار % تكرار % تكرار

منظمات 
 فلسطينية

 2.6 12 ..72 37 9.3 5 الهيئة المستقلة
 2.6 12 3.2 72 77.1 71 مركز الميزان

 2.6 12 2.3 2 79.9 .3 مؤسسة التضامن
 6.2 03 5.2 79 2.5 2 المركز الفلسطيني
 4.8 35 3.5 .7 1.2 7 مركز شمس

 4.8 35 2.3 2 9.3 5 أكثر من منظمة
 4.5 34 9.7 3 2.5 2 مؤسسة الضمير
 4.5 34 1.2 7 ..3 72 مركز أحرار
 0.6 8 7.2 3 2.5 2 مركز سواسية
 3.2 6 7.5 2 7.5 2 مركز حريات
 3.2 6 2.3 2 - - مركز رام اهلل
 3.1 4 7.5 2 1.2 7 مؤسسة الحق

 6.2 03 1.1 77 2.9 71 أخرى
 68.5 034 ..25 715 21.3 719 إجمالي المنظمات الفلسطينية

منظمات 
األراضي 

المحتلة عام 
3248 

 0.6 8 7.5 2 2.3 9 مركز "بتسيلم"
 3.1 4 3.9 . - - مركز "عدالة"

 0.0 2 2.3 9 7.2 3 أخرى

 6.3 32 1.2 73 9.. 1 75.3منظمات أراضي إجمالي 

 منظمات عربية
 1.8 30 9.. 1 2.3 9 المنظمة العربية
 0.6 8 2.3 2 7.2 3 المرصد السوري

 3.2 1 1.2 7 7.2 3 أخرى
 2.4 01 3.5 .7 9.3 5 إجمالي المنظمات العربية
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 منظمات دولية

 4.8 35 2.3 9 2.9 71 األورومتوسطيالمرصد 
 1.0 32 9.. 1 7.5 2 هيومان رايتس ووتش
 3.6 5 1.2 7 3.2 . مجلس حقوق اإلنسان
 3.1 4 7.5 2 1.2 7 المفوضية السامية
 2.1 3 - - 1.2 7 منظمة العفو الدولية

 3.2 1 1.2 7 7.2 3 أخرى
 30.0 18 71.3 71 72.9 37 إجمالي المنظمات الدولية

 5.8 38 2.3 9 ..3 72 عـــــــــــــــــــــــــــــــــامة
 %322 130 %322 352 %322 355 مـــــــوعــــــــــــجــــــالم

 

استحوذت المنظمات الحقوقية الفلسطينية المحلية على اهتمام صحف الدراسة بنسبة بلغت 
والمنظمات العربية  ،75.3%( مقارنة بالمنظمات الحقوقية داخل األراضي المحتلة عام 23.9)

والدولية األخرى، وهي نتيجة طبيعية نظرًا ألن عينة صحف الدراسة هي الصحف اليومية 
 الفلسطينية.

 

 شير معطيات الجدول السابق إلى أهم النتائج اآلتية:تُ و 

 المنظمات الحقوقية الفلسطينية: .3
منظمات حقوقية فلسطينية، وهي )الهيئة المستقلة، مركز الميزان، مؤسسة  تصدرت ثالث

التضامن( االهتمام لدى صحف الدراسة، حيث حصلت على قدٍر متساٍو من االهتمام في 
نظمات يختلف في كل صحيفة على %( لكل منها، إال أن ترتيب الم5.2الصحف بنسبة )

%( في صحيفة فلسطين وهي أقل من 9.3فقد حصلت الهيئة المستقلة على نسبة ) حدة؛
بعض المنظمات كمركز الميزان ومؤسسة التضامن وغيرها،  بينما حصلت على النسبة 

 %(...72بمعدل ) األعلى في صحيفة الحياة الجديدة

ويمكن أن يفسر ذلك نتيجة للخلفية شبه الرسمية لصحيفة الحياة الجديدة، والهيئة 
فالهيئة هي المنظمة الحقوقية الوحيدة الرسمية في األراضي المستقلة لحقوق اإلنسان، 

الفلسطينية، حيث تشكلت بمرسوم رئاسي من رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، 
ها يتبعون لديوان الموظفين دة تتبع للسلطة الفلسطينية وموظفو صحيفة الحياة الجدي فإن وكذلك

 الخاص بالسلطة.

حصل على نسب متقاربة في كلتا الصحيفتين، فقد جاء بنسبة  أما مركز الميزان فقد
%( في صحيفة الحياة الجديدة، لكن يأتي التباين  3.2%( في صحيفة فلسطين، و)77)

وهي  ،%( في صحيفة فلسطين79.9الواضح في نسبة مؤسسة التضامن التي جاءت بمعدل )
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( في صحيفة الحياة الجديدة، %2.3أعلى نسبة في المنظمات الحقوقية، بينما جاءت بمعدل )
ويمكن أن يفسر ذلك في سياق اهتمام مؤسسة التضامن بقضايا األسرى وارتفاع نسبة هذه 

الذي يبين ( 71وضح في جدول رقم )القضايا في صحيفة فلسطين، وسيظهر ذلك بصورة أ
 العالقة بين المنظمات الحقوقية والقضايا التي تعمل عليها.

%(، 2.1فقد جاء في الترتيب الرابع في صحيفتي الدراسة بنسبة )أما المركز الفلسطيني 
%( بما يقارب ضعف نسبة صحيفة 5.2إال أن نسبته في صحيفة الحياة الجديدة بلغت )

%(، بينما ظهرت النتائج متباينة تماما فيما يخص مركز شمس، فقد 2.5فلسطين التي بلغت )
طين، بينما حصل على نسبة %( فقط في صحيفة فلس1.2حصل المركز على نسبة )

%( في صحيفة الحياة الجديدة، وهذه النتيجة لمركز شمس وما قبلها مؤسسة التضامن 3.5)
 على نحوٍ يمكن أن ت ظهر اعتماد صحف الدراسة على التعامل مع منظمات حقوقية بعينها 

 أكبر من منظمات أخرى.

صحفية في التحليل ت صاد ف  ، فقد وردت موادبأكثر من منظمةأما بالنسبة للفئة الخاصة 
، لذلك وجب تسمية هذه نفسها ليةعار من منظمة حقوقية مشتركة في النشاط أو الففيها أكث

%( من مجموع المنظمات، حيث اشتركت العديد من 3..الفئة التي حصلت على نسبة )
 المنظمات فيها مثل: )المركز الفلسطيني، ومركز الميزان( و)الهيئة المستقلة، مؤسسة

 الضمير(، )مؤسسة الحق، مركز الميزان(.

ي بنسبة متقاربة بين الصحيفتين ءت مؤسسة الضمير في الترتيب اآلتفقد جا مّ ومن ث  
%( من المجموع الكلي للمنظمات، أما بالنسبة لمركز أحرار فقد حاز كذلك على 9..بلغت )
اسة، فقد حصل في %( من مجموع المنظمات، لكن بتباين كبير بين صحيفتي الدر 9..نسبة )

%( بينما حصل في صحيفة الحياة الجديدة على معدل ..3صحيفة فلسطين على نسبة )
 %( فقط. وهذا يعود لتعامل كل صحيفة مع منظمات حقوقية بعينها في قضايا محددة.1.2)

أما المنظمات الحقوقية الفلسطينية )سواسية، وحريات، والحق( فقد حصلت على نسبة 
كز رام اهلل الذي لم يحصل %( في صحف الدراسة، ما عدا مر 7.2% إلى 3.2تتراو  ما بين )

%( في صحيفة الحياة 2.3نسبة في صحيفة فلسطين، بينما حصل على نسبة ) على أيّ 
 الجديدة.

وقد اندرجت العديد من المنظمات الحقوقية التي لم تحصل على تكرار كاف في صحف 
)مؤسسة مانديال، مركز مساواة، مركز حماية، مركز الدراسة تحت فئة "أخرى"، ونذكر منها: 

 القدس،.. وغيرها(.
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 :3248العاملة في األراضي المحتلة عام  المنظمات الحقوقية .0
التحليل تناول صحف الدراسة لبعض المنظمات الحقوقية العاملة  رصد الباحث بوساطة

على ما نسبته  م، فقد حصل مركز "بتسيلم"75.3في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
%(، وشملت فئة 7.2%( من مجموع المنظمات، بينما حصل مركز عدالة على نسبة )3.2)

"أخرى" كذلك العديد من المنظمات الحقوقية العاملة في األراضي المحتلة، منها منظمة "يش 
 دين".

وقد أظهر التحليل أن صحف الدراسة تتناول أخبار هذه المنظمات فيما يختص بالشأن 
سطيني، واالنتهاكات التي يرتكبها جيش االحتالل الصهيوني بحق الفلسطينيين، وسيتضح الفل

والذي يبين العالقة بين المنظمات الحقوقية والقضايا التي تعمل ( 71جدول رقم )ذلك أكثر في 
 عليها.

 المنظمات الحقوقية العربية: .1
نسبي في أظهرت النتائج حصول بعض المنظمات الحقوقية العربية على حضور 
%(، 2.3صحف الدراسة، حيث تبين أن المنظمة العربية لحقوق اإلنسان ظهرت بنسبة )

ويمكن تفسير ذلك بمتابعة المنظمة النتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية، 
صدار تقارير بشأنها، كذلك تولي الحقوقي الفلسطيني راجي الصوراني لرئاسة مجلس أمنائها  وا 

%(، 3.2م، بينما حصل المرصد السوري لحقوق اإلنسان على نسبة )3177مطلع عام 
 تغطية األحداث في سوريا، ومن ث مّ ويمكن تفسير ذلك بتخصيص صحف الدراسة مساحة ل

 االهتمام بما يصدر عن المرصد السوري.
 المنظمات الحقوقية الدولية: .4

د ر "المرصد األورومتوسطي" لحقوق اإلنسان ال مركز األول في صحف بينت النتائج ت ص 
%(، وبنسبة مضاعفة في صحيفة 3..الدراسة من بين المنظمات الحقوقية الدولية بنسبة )

%(، 2.3%( وفي الثانية )2.9إذ بلغت في األولى ) ؛فلسطين عن صحيفة الحياة الجديدة
ولعل اهتمام المرصد بالعمل في مناطق الصراع بالشرق األوسط أكثر من بعض المنظمات 

ية الدولية، وتركيز عمله كذلك في فلسطين هو أحد األسباب الرتفاع نسبة ظهوره في الحقوق
 صحف الدراسة. 

وجاءت في المرتبة الثانية المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش" بنسبة 
%( 9..%( في صحيفتي الدراسة، حيث كان اهتمام صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )2.3)

ان جاء مجلس حقوق اإلنس مّ %(، ومن ث  7.5ام صحيفة فلسطين بنسبة )أكثر من ضعف اهتم
ن، غير أن اهتمام صحيفة فلسطين بموضوعات المجلس %( في كلتا الصحيفتي7.2بنسبة )
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منظمة  من نصيب بلغت أربعة أضعاف صحيفة الحياة، أما المرتبة الرابعة والخامسة فكانت
 نسان.العفو الدولية والمفوضية السامية لحقوق اإل

 

 أدوار منظمات حقوق اإلنسان التي تظهر في صحف الدراسة ثالثاًــ

الذي المبحث الثاني من الفصل الثالث المعرفي للدراسة، وتحديدًا  اإلطاربالرجوع إلى 
يتحدث عن منظمات حقوق اإلنسان، وطبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه في المجتمعات، قسمت 

التي يمكن أن تؤديها منظمات حقوق اإلنسان إلى ثالثة أدوار، باإلضافة الدراسة األدوار الرئيسة 
الذي يتناسب مع خصوصية المجتمع  -رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي-لتخصيص دور آخر 

الفلسطيني الواقع تحت االحتالل، ويوضح الجدول اآلتي تقسيم هذه األدوار لمنظمات حقوق 
 سة:اإلنسان كما ظهرت في صحف الدرا

 (4جدول رقم )
 أدوار منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة

 الصحـيفة                                
 الـدور   

 االتجاه العام الحياة الجديدة فلسطين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 50.2 365 22.5 93 25.1 711 رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
 35.4 48 71.3 31 72.9 37 المحليةرصد انتهاكات السلطات 
 33.5 16 75.1 27 2.3 9 التثقيف والتنمية

 2.1 02 1..7 33 9.. 1 الرقابة
 32.2 14 73.7 75 5.1 79 أدوار أخرى

 %322 130 %322 352 %322 355 وعــــمـــــــالمج
 

اإلسرائيلي" على ت شير معطيات الجدول السابق إلى حصول الدور "رصد انتهاكات االحتالل 
%(، وأظهرت تباين 93.5غالبية اهتمام صحف الدراسة من بين أدوار المنظمات بنسبة )

بمنظمات حقوق اإلنسان التي  المتعلقة   الصحيفتين في مدى االهتمام بهذا الدور، حيث كانت الموادُّ 
ة، حيث ترصد انتهاكات االحتالل في صحيفة فلسطين ضعف نسبتها في صحيفة الحياة الجديد

 %(.22.5%(، أما في صحيفة الحياة الجديدة فكانت بنسبة )25كانت في صحيفة فلسطين )
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وتتفق النتائج السابقة حول اهتمام ارتفاع نسبة دور رصد انتهاكات االحتالل مع ما توصلت 
ان التي أكدت سيطرة االنتهاكات الصهيونية على معالجة قضايا حقوق اإلنس (1)إليه دراسة إياد القرا

 في المواقع اإللكترونية الفلسطينية. 

وتقاربت منظمات حقوق اإلنسان في صحيفتي الدراسة برصد انتهاكات السلطات المحلية، 
%(، وهو ما يشير إلى اتفاق تقريبي بين منظمات حقوق ..79حيث كانت نسبة ذلك الدور )

ولكن بالكشف عن الجهة  اإلنسان في اهتماماتها بانتهاكات السلطات المحلية لحقوق اإلنسان،
مدى تركيز كل صحيفة على ما تشير الفاعلة لالنتهاك يمكن الوصول إلى نتائج أكثر دقة حول 

، وقد جاء الدور الرقابي لمنظمات حقوق اإلنسان ليه المنظمات من جهات معينة ترتكب انتهاكاتإ
فلسطين بنسبة حقوق اإلنسان في الترتيب الرابع لصحف الدراسة، حيث كان في صحيفة 

 %(..7%(، بينما حصل الدور في صحيفة الحياة الجديدة على نسبة )9..)

العامة للجدول يتضح تناسق توزيع أدوار منظمات حقوق اإلنسان في صحيفة  ونتيجة للنظرة
صد انتهاكات السلطات المحلية( ر الحياة الجديدة بنسب متقاربة ألدوار )التثقيف، والرقابة، و 

ة معقولة في مجال "رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي"، بينما يظهر في صحيفة وارتفاعه بنسب
فلسطين التركيز الكبير على دور المنظمات في "رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي"، وهو من 

ألسف جاء هذا التركيز على حساب األدوار األخرى رة الوطنية جيد ومقبول، ولكن لزاوية النظ
 )الثقيف، والرقابة( التي لم تأخذ حيزا مناسبًا وجاءت بنسب ضئيلة.للمنظمات، مثل 

بت إلى كل منظمة حقوقية على حدة، والتكرارات التي حصلت  وسيتم توضيح األدوار التي ن س 
 .(.7الجدول رقم ) ور بصحف الدراسة فيعليها في كل د  

 

 
 السمات التي تبرزها صحف الدراسة لمنظمات حقوق اإلنسان رابعاًــ
دراسة الصورة الذهنية لشيء ما، يتطلب البحث في سمات ذلك الشيء لتحديد ال شك أن 

سان في سمات منظمات حقوق اإلن تعرُّفماهية صورته؛ لذلك كان من أهم ركائز هذه الدراسة 
يجابية والسلبية التي يمكن أن تنسبها البحث عن السمات اإل صحف الدراسة، وذلك عن طريق

الصحف للمنظمات الحقوقية، وكان الباحث قد قسم الفئات الخاصة بالسمات إلى ثالث فئات 
 ي:واضحة(، كما يظهر في الجدول اآلترئيسة: )إيجابية، سلبية، غير 

  

                                                           
 .317، صمرجع سابق. إياد القرا، ((1
( 2( الجدول رقم )731انظر ذلك في ص.) 
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 (5جدول رقم )
 لمنظمات حقوق اإلنسانالسمات التي تبرزها صحف الدراسة 

 الصحـــيفة                         
 الـــــسمــــــــــات

 االتجاه العام الحياة الجديدة فلسطين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 إيجابية

 2.2 08 3.2 72 5.1 79 نشيطة وقائمة بدورها
 3.6 5 3.9 . 1.2 7 وطنية
 3.6 5 7.2 3 7.5 2 مؤثرة

 3.1 4 3.9 . - - تعزز الديمقراطية
 2.6 0 - - 7.2 3 أكثر من سمة إيجابية

 34.3 44 2..7 32 72.9 37 إجمالي السمات اإليجابية

 سلبية
 2.1 3 - - 1.2 7 متحيزة

 2.1 3 - - 1.2 7 ال تحترم العادات والتقاليد
 2.6 0 - - 7.3 3 إجمالي السمات السلبية

 85.1 066 ..39 .72 39.3 723 غير واضحة
 %322 130 %322 352 %322 355 وعـــــــــمــــالمج

 

أن نسبة كبيرة من موضوعات منظمات حقوق اإلنسان  ت شير معطيات الجدول السابق إلى
%(، وقد كانت 39.2في صحف الدراسة لم تتضمن أي سمات إيجابية أو سلبية وذلك بنسبة )

السمات السلبية بنسبة %(، في حين جاءت 7..7النسبة المتبقية للسمات اإليجابية بنسبة )
 %( فقط.1.2)

ولوحظ أن السمات اإليجابية بنسبة متقاربة بين الصحيفتين، حيث تصدرت السمة اإليجابية 
%( في صحيفة الحياة 3.2%( في صحيفة فلسطين، و)5.1األولى "نشيطة وقائمة بدورها" بنسبة )

%( فقط في صحيفة 1.2نسبة )الجديدة، بينما حصلت السمة اإليجابية الثانية "وطنية" على 
%( 7.2%(، أما السمة الثالثة "مؤثرة" فقد كانت بمعدل )3.9فلسطين، وفي صحيفة الحياة بنسبة )

في كلتا الصحيفتين، بينما ظهرت السمة الرابعة "تعزز الديمقراطية" في صحيفة الحياة الجديدة فقط 
 %(.3.9بنسبة )

فة فلسطين فكانت نادرة، حيث ظهرت في صحي أما السمات السلبية لمنظمات حقوق اإلنسان
%(، وكان الباحث قد صنف السمات اإليجابية والسلبية 1.2ال تزيد عن ) فقط بنسبة ضئيلة جداً 

في استمارة التحليل وقسم كل واحدة منها إلى خمس سمات، ولكن عدم وجود تكرارات لبعض 
 السمات أدى بالضرورة إلى حذفها.
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%( من المواد المتعلقة بمنظمات حقوق 39.2انت في أن ما نسبته )ولعل النتيجة الالفتة ك
يشير إلى أن صحف  اإلنسان لم يظهر فيها أي سمات واضحة يمكن نسبها لتلك المنظمات، مما

المواد المنشورة عن تلك  ة عن منظمات حقوق اإلنسان بوساطةلتشكيل صورة محدد الدراسة لم تسع  
نما اهتمت بالدرجة دون  من األولى بنقل ما يدور من قضايا منظمات حقوق اإلنسان المنظمات، وا 

 سوى إبراز بعض السمات اإليجابية أحيانًا. ،التطرق لرسم سمات لهذه المنظمات

حول الصورة التي تقدمها  (1)ولربما تتفق تلك النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة نبيل خليل
ن الصحافة الفلسطينية قدمت رجل الشرطة التي أكدت بألصحافة الفلسطينية لرجل الشرطة، ا

دون أن يطغى عليها اإليجابية أو السلبية وفق ما أشارت إليه من الفلسطيني بصورة "غير محددة" 
 نتائج إجابات المبحوثين من الجمهور العام ورجال الشرطة.

 

 أهم الجهات التي ترصد منظمات حقوق اإلنسان انتهاكاتها في صحف الدراسة خامساًــ

ال تخلو معظم قضايا منظمات حقوق اإلنسان التي طرحتها صحف الدراسة، من الجهات 
الفاعلة التي ترصد منظمات حقوق اإلنسان انتهاكاتها، وتهدف الدراسة في هذا الجزء الكشف عن 
أهم الجهات الفاعلة لالنتهاك التي تقوم الصحف بإظهارها والتركيز عليها، ومن هنا فإن هذه الفئة 

واضح في معرفة توجه صحف الدراسة إزاء جهات أو حكومات بعينها  على نحوٍ أن تسهم يمكن 
جهة فاعلة لالنتهاك أو تجاهل إظهارها. والنتائج كما يظهر في عن طريق التركيز عليها بوصفها 

 الجدول اآلتي:
 (6جدول رقم )

 الجهات التي ترصد منظمات حقوق اإلنسان انتهاكاتها في صحف الدراسة

 الصحـــيفة               
 الجهة الفاعلة لالنتهاك

 االتجاه العام الحياة الجديدة فلسطين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 54.5 322 7. 22 25 711 االحتالل اإلسرائيلي
 6.2 03 5.2 79 2.5 2 حكومات وجهات عربية

 5.4 32 7.2 3 5.1 79 حكومة رام اهلل
 3.6 5 7.5 2 7.2 3 حكومات وجهات دولية

 3.1 4 3.9 . - - حكومة غزة
 3.2 1 7.2 3 1.2 7 حكومتي غزة ورام اهلل

 02.5 20 2.2. 23 79.9 .3 ال يوجد
 %322 130 %322 352 %322 355 وعــــــــمـــــالمج

 

                                                           
 .792، صمرجع سابق . نبيل خليل،((1
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 للنتائج اآلتية: السابق الجدول معطياتشير تُ 
لالنتهاك في مواد منظمات حقوق اإلنسان ت صد ر "االحتالل اإلسرائيلي" الجهات الفاعلة 

%(، ولكن مع تفاوت كبير وواضح بين 9..9بصحف الدراسة بنسبة كبيرة وصلت إلى )
إذ جاء في صحيفة فلسطين   لالنتهاكات؛فاعالً ن في إظهار االحتالل اإلسرائيلي بوصفه الصحيفتي
فاعاًل لالنتهاكات بنسبة %( من موضوعاتها، بينما في صحيفة الحياة الجديدة كان 25بنسبة )

 %( من الموضوعات.7.)
%( في صحف الدراسة، 2.1أما "حكومات وجهات عربية" فجاءت فاعلة لالنتهاك بنسبة )

وتظهر هذه الفئة في مواد منظمات حقوق اإلنسان التي تتحدث عن األوضاع في البلدان العربية، 
  ما يسمى "الربيع العربي". مثل: )سوريا، ومصر( في ظل

%( من االنتهاكات التي ظهرت في صحف ..9وقد حصلت "حكومة رام اهلل" على نسبة )
فة فلسطين أظهرت حكومة رام اهلل بوصفها الدراسة، ولكن بالمقارنة بين الصحيفتين نجد أن صحي

%( 7.2لحياة الجديدة بنسبة )%(، بينما ظهرت في صحيفة ا5.1جهة فاعلة لالنتهاك بنسبة )
%(، وعلى نحٍو متقارب في 7.2"حكومات وجهات دولية" فاعلة لالنتهاك بنسبة )فقط، بينما جاءت 

 الصحيفتين.

%( فقط من 7.2لالنتهاكات شغلت نسبة ) فاعالً كومة غزة" بصفتها وفي المقابل فإن "ح
لدراسة، غير أنها لم تحصل على أي نسبة في صحيفة فلسطين مجموع االنتهاكات في صحف ا

 %(.3.9نتهاك، بينما ظهرت في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )جهة فاعلة لالبصفتها 

ن التي تظهر حكومة رام وهذا يشير الهتمام صحيفة فلسطين بقضايا منظمات حقوق اإلنسا
منظمات التي تشير جهة فاعلة لالنتهاك، بينما تهتم صحيفة الحياة الجديدة بقضايا الاهلل بصفتها 

يبدو أن كل صحيفة تتعامل مع مواد  النتهاكات، ومن ث مّ إلى حكومة غزة بصفتها جهة فاعلة ل
وق اإلنسان منظمات حقوق اإلنسان بانتقائية فيما يتعلق بموضوعات االنتهاكات المحلية لحق

 ولية كل جهة عن هذه االنتهاكات. ومسؤ 

%(، 7غزة ورام اهلل" في صحف الدراسة بنسبة ضئيلة بلغت ) قد ظهر الفاعل "حكومتاو 
جهة واحدة اهلل بوصفها  بعض المنظمات الحقوقية للحكومة في غزة والحكومة في رام حيث أشارت

%( في صحيفتي الدراسة، 35.9أما فئة "ال يوجد فاعل" فحصلت على نسبة )فاعلة لالنتهاك، 
وبنسبة أكبر في صحيفة الحياة الجديدة مقارنة بصحيفة فلسطين، وهذا يرجع لوجود عدد أكبر من 

حقوق اإلنسان التي ال يوجد بها جهة فاعلة لالنتهاك في صحيفة الحياة الجديدة، قضايا منظمات 
 مثل: قضايا التثقيف، والتنمية، والرقابة، وغيرها.
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 المصادر اإلعالمية لقضايا منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة سادساًــ

عليها صحف الدراسة تهتم الدراسة في هذا الجزء بتحديد المصادر اإلعالمية التي اعتمدت 
في نقل المادة الصحفية التي تتعلق بمنظمات حقوق اإلنسان وأنشطتها وموضوعاتها المنشورة على 
صفحاتها، ويمكن للرسائل اإلعالمية حول حدث ما أن تتأثر وبدرجات متفاوتة بالمصدر اإلعالمي 

المصادر اإلعالمية التي  ي طبيعةقلها لآلخرين، ويبين الجدول اآلتالذي أنتج المادة الصحفية ون
 اعتمدت عليها صحف الدراسة:

 (2جدول رقم )
 المصادر اإلعالمية لقضايا منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة

 الصحـــيفة                            
 المصادر االعالمية

 االتجاه العام الحياة الجديدة فلسطين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 02.2 82 77.9 73 9... 25 بيانات صحفية
 00.3 62 ...2 .9 5.1 79 وكاالت أنباء
 34.3 44 77.9 73 72.3 32 مصادر ذاتية
 3.2 6 7.2 3 3.2 . كتاب ومفكرون
 2.1 3 - - 1.2 7 قراء عاديون

 3.1 4 - - 3.2 . وسائل إعالم أخرى
 10.4 323 ..7. 29 32.3 22 غير مبين المصدر

 %322 130 %322 352 %322 355 وعـــــــــمـجــالم
 

في  صحف الدراسةالمصادر اإلعالمية التي اعتمدت عليها  بين نتائج الجدول السابقت  
حيث جاءت "البيانات الصحفية" في الترتيب األول من عاتها عن منظمات حقوق اإلنسان، و موض

%(، ومن ثم في 33.7)%(، ثم في الترتيب الثاني "وكاالت األنباء" بنسبة 31.5المصادر بنسبة )
%(، تلتها "الكتاب والمفكرون" بنسبة 7..7الترتيب الثالث كانت "المصادر الذاتية" للصحف بنسبة )

%( لكل 7.2%(، تبعها مصادر "وسائل إعالم أخرى" و"قراء عاديون" بنسبة لم تتجاوز )7.5)
 منهما.

ن مبينة المصدر" بنسبة ويتضح من الجدول السابق أن ثلث المواد الصحفية تقريبًا "لم تك
 %( من الموضوعات...23عالية بلغت )

 ي:لى حدة، فقد توزعت المصادر كما يأتأما على مستوى كل صحيفة ع
احتلت "البيانات الصحفية" الترتيب األول وبنسبة عالية في صحيفة فلسطين بلغت 

تكون هذه المواد %(، وفي الغالب يمكن أن 77.9%(، وفي صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )9...)
 قد وصلت للصحيفة عن طريق أقسام ودوائر العالقات العامة واإلعالم بمنظمات حقوق اإلنسان. 
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لمعلوماتها، والتي  اً مصدر على "وكاالت األنباء" بوصفها وبالنسبة للموضوعات التي اعتمدت 
ينما اعتمدت %(، ب5.1كانت في الترتيب الثاني من المصادر، جاءت في صحيفة فلسطين بنسبة )

جة %( مما يظهر تباينًا واضحًا بين الصحيفتين في در ...2عليها صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )
إذ وصل في صحيفة الحياة الجديدة إلى ثالثة أضعاف صحيفة  اعتمادهما على وكاالت األنباء؛

ة الفلسطينية فلسطين، وكانت صحيفة الحياة تستعين في األخبار المحلية بوكالة األنباء الرسمي
"وفا"، بينما استعانت صحيفة فلسطين في األخبار المحلية بوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا". أما 
في أخبار المنظمات الحقوقية غير المحلية فقد اعتمدت الصحيفتان على وكاالت األنباء الدولية 

 واإلقليمية.

جاءت في المرتبة الثالثة في  المراسلين، فقد لمصادر الذاتية" للصحف بوساطةوبالنسبة "ل
صحف الدراسة، وحصلت صحيفة فلسطين في اعتمادها على المصادر الذاتية على نسبة 

 %(. 77.9%(، بينما حصلت صحيفة الحياة الجديدة على نسبة )72.3)

وفيما يتعلق بالمصادر الخاصة "الك ت اب والمفكرون"، فقد حصلت على نسبة قليلة في 
%(، بينما جاءت في صحيفة الحياة الجديدة 3.2في صحيفة فلسطين بنسبة )الصحيفتين، فكانت 

%(، أما المصادر "وسائل اإلعالم األخرى" و"القراء العاديون"، فكانت بنسبة أقل من 7.2بنسبة )
 نسبة في صحيفة الحياة الجديدة. فلسطين، بينما لم تستحوذ على أي %( في صحيفة3.2)

%( من ..23مبينة المصدر" نسبة عالية في صحف الدراسة بلغت )وقد احتلت المواد "غير 
الموضوعات، وهذا يدل على أن صحف الدراسة بالغت في إغفال توضيح المصدر اإلعالمي، 
ولكن مع تفاوت في النسبة بين الصحيفتين، حيث جاءت الموضوعات مجهولة المصدر في 

النسبة تقريبًا في صحيفة الحياة %( ، بينما بلغت ضعف هذه 32.3صحيفة فلسطين بنسبة )
 %(...7.الجديدة بنسبة )

%( من موادها 21نتائج السابقة أن صحف الدراسة فيما يقارب )ال ويظهر باستعراض
الصحفية الخاصة بالمنظمات الحقوقية اعتمدت على البيانات الصحفية، ومواد غير مبينة 

وهذا يعطي إشارة  %( فقط،72اب بل  )بينما اعتمادها على مصادرها الذاتية والك تّ  المصدر،
ليات وأنشطة منظمات حقوق عاالتغطية الصحفية لف في المبادرة إلى صير الصحفواضحة لتق
 اإلنسان.
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 نياالث المبحث
 حقوق اإلنسان في صحف الدراسة منظمات موضوعاتفئات شكل  

 

الدراسة، التي تتعلق تستهدف الدراسة في هذا المبحث اإلجابة عن القسم الثاني من تساؤالت 
بالشكل الذي قدمت فيه صحف الدراسة مادتها الصحفية للقراء حول منظمات حقوق اإلنسان 
وقضاياها، وستركز الدراسة هنا على اكتشاف مدى اتفاق أو اختالف صحف الدراسة في طريقة 

 لمحتوى.تناولها للمحتوى باستعراض الشكل الذي قدمته على صفحاتها، ووسائل إبرازها لهذا ا

 الفنون أو األشكال الصحفية لموضوعات منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة أواًلــ

أو األشكال الصحفية التي استخدمتها صحف  الدراسة في هذا الجزء أهم الفنونتعرض 
، الدراسة لصياغة المادة الصحفية التي تتعلق بمنظمات حقوق اإلنسان وأنشطتها وموضوعاتها

مدى استخدام صحف الدراسة لكل شكل من األشكال الصحفية المختلفة، والتركيز  لتعرُّفوذلك 
 دون غيرها.من على أنواع محددة 

مة وهي أن التنوع في األشكال الصحفية ال يعني إطالقًا أن هذه األشكال وثمة حقيقة مه
مستقل عن  حوٍ على نالمختلفة والمتعددة منعزلة عن بعضها، وأنها تعمل على التأثير على القارئ 

متكاملة لعكس الواقع ..، ومعالجة الوقائع والظواهر  منظومةً بعضها، بل هي تعمل بوصفها 
تي األشكال الصحفية ال تعرُّف. ويمكن (1)والتطورات من جوانب مختلفة وبمستويات مختلفة

 الجدول اآلتي: استخدمتها صحف الدراسة باستعراض
 (8جدول رقم )

 الصحفية لموضوعات منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة األشكال
 الصحـــيفة                            

 األشكال الصحفية
 االتجاه العام الحياة الجديدة فلسطين

 % تكرار % تكرار % تكرار
 22.3 083 ..53 7.9 31.1 722 الخبر الصحفي
 2.2 04 9.1 5 5.1 79 التقرير الصحفي

 3.1 4 7.2 3 7.2 3 الصحفيالمقال 
 2.1 3 - - 1.2 7 الحديث الصحفي
 2.6 0 1.2 7 1.2 7 رسائل القراء

 %322 130 %322 352 %322 355 وعــــــــمـجـالم
 

                                                           
 .92م( ص3111)دمشق: أديب خضور،  3، طمدخل إلى الصحافة نظرية وممارسة. أديب خضور، ((1
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شير معطيات الجدول السابق إلى استخدام صحف الدراسة لمعظم األشكال الصحفية، ولكن ت  
 واضح، وقد أسفرت تلك المعطيات عن النتائج اآلتية: على نحوٍ بنسب متفاوتة 

تبين أن "الخبر الصحفي" يهيمن على معظم اهتمام صحف الدراسة،  :الخبر الصحفي .7
%( من إجمالي موضوعات منظمات حقوق اإلنسان، 51.7باحتالله المركز األول بنسبة )

%(، أما في صحيفة الحياة 31.1حيث حاز الخبر في صحيفة فلسطين على نسبة )
 %(...53الجديدة فقد حاز على نسبة )

إذ  كز الثاني من اهتمام صحف الدراسة؛"التقرير الصحفي" في المر جاء  :التقرير الصحفي .3
%( من إجمالي موضوعات منظمات حقوق اإلنسان، فكان في 1.1حصل على نسبة )

 %(.9.1%(، بينما جاء في صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )5.1صحيفة فلسطين بنسبة )
اهتمام الصحف باألنواع  جاء "المقال الصحفي" في المركز الثالث من :المقال الصحفي .2

فقد جاءت المقاالت  ر مقارنة بالخبر والتقرير الصحفي؛الصحفية، ولكن بنسبة ال تذك
 %( من إجمالي الموضوعات.7.2بنسبة متعادلة في كلتا الصحيفتين بلغت )

شكال الصحفية حصل "الحديث الصحفي" على المركز الرابع في األ :الحديث الصحفي ..
%(، بينما لم يحصل على أي اهتمام 1.2ي صحيفة فلسطين بنسبة )ف وبدرجة ضعيفة جداً 

 يذكر في صحيفة الحياة الجديدة.
وتتناول هذه الفئة مساهمات القراء الذي يرسلون بها إلى الصحيفة، تعليقًا  :رسائل القراء .9

وردت في الصحيفة أو استفسارًا منهم حول موضوعات معينة تخص منظمات  على مواد  
جاءت "رسائل القراء" في ن أو تطالب بتوضيح في قضايا حقوقية معينة، و حقوق اإلنسا

المركز الخامس من األشكال الصحفية وبنسبة ضئيلة متساوية كذلك في صحيفتي الدراسة 
 %(.1.2بمعدل )

كبير على التغطية اإلخبارية  على نحوٍ اعتماد صحف الدراسة لعرض السابق ويتضح نتيجة ل
فيما يتعلق بقضايا منظمات حقوق اإلنسان، ولعل التطور الكبير في مجال االتصال وظهور وسائل 
إعالمية جديدة يوما بعد يوم، يفرض على الصحافة الجادة أن تلجأ إلى استثمار خصائصها المميزة 

ضيح وتحليل المعلومات المتعلقة على تفسير وتو  -إلى جانب تقديم المعلومة-لها، باالعتماد 
ا، مما يساعد القارئ على فهمها باألحداث والوقائع، وربطها بمختلف العوامل التي تؤثر أو تتأثر به

 دراك مغزاها، واالطالع على مسبباتها واإلحاطة بنتائجها وآثارها.وا  

طية اإلخبارية ومن هنا فإن المفهوم الحديث للتغطية الصحفية يعتمد على الموازنة بين التغ
العاجلة لألحداث والوقائع من جهة، والتغطية الصحفية التفسيرية والتحليلية لهذه األحداث من جهة 
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ثانية، والمعالجة الفكرية المعمقة التي تعين على فهم واستيعاب المعلومات التي تحيط بتلك 
 األحداث من جهة ثالثة.

حداث، المزاوجة بين يتها الصحفية لألوال شك أن هذا المفهوم يتطلب من الصحف لدى تغط
: من خبرية "الخبر"، وتفسيرية "التقرير"، وتحليلية توضيحية كافة األشكال الصحفية استخدام

 "الحديث والتحقيق الصحفي"، وتحليلية فكرية "المقال الصحفي".
(. إلى %51ولكن نتائج البحث أظهرت هيمنة الطابع اإلخباري على التغطية الصحفية )

%(، مقابل تجاهل 7.2نب ضعف االهتمام بالتغطية الفكرية المعمقة )المقاالت الصحفيةجا
الصحف لألنواع الصحفية التفسيرية الشارحة لمواقف الشخصيات وآرائها تجاه المنظمات الحقوقية 

 %(.1.2وأنشطتها المختلفة )األحاديث والتحقيقات الصحفية 
التي  (1)بع اإلخباري مع نتائج  دراسة نسرين حسونةالنتائج السابقة حول هيمنة الطا وتتقارب

اإلنسان المدنية والسياسية في صحيفتي )فلسطين، والحياة توصلت إلى أن تغطية قضايا حقوق 
 %( من الموضوعات، وتشير..35)ذات طابع إخباري بنسبة  تم، كان3173العام  الجديدة( في

خلاًل كبيرًا في استخدام صحف الدراسة لألنواع في الدراستين على أن ثمة  كافة النتائج السابقة
 تها. ضايا منظمات حقوق اإلنسان وموضوعاالصحفية لدى تغطيتها لق

 

 الصور المصاحبة لموضوعات منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة ثانياًــ
تتناول الدراسة في هذا الجزء التعرض ألنواع الصور الصحفية التي استخدمتها صحف 

مية مع موضوعات منظمات حقوق اإلنسان، وال شك أن الصورة تعطي إشارة واضحة ألهالدراسة 
جذب القارئ لمطالعة المادة الصحفية، واختزال العديد من الكلمات  المحتوى الذي ترافقه، عن طريق

وتبسيط األفكار، وتقريب المعاني، ويوضح الجدول اآلتي أنواع الصور المصاحبة لموضوعات 
 قوقية في صحف الدراسة:المنظمات الح

 (2جدول رقم )
 الصور والرسوم المصاحبة لموضوعات منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة

 الصحـــيفة                            
 نوع الصورة

 المجموع الحياة الجديدة فلسطين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 32.6 11 73.7 75 5.1 .7 صورة حدث )إخبارية(
 4.8 35 - - 5.1 79 شخصية صورة

 3.2 6 7.2 3 3.2 . صورة جمالية
 80.2 058 32.2 722 13.1 733 ال يوجد صورة
 %322 130 %322 352 %322 355 المجموع

                                                           
 .312، صمرجع سابق. نسرين حسونة، ((1
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ت شير بيانات الجدول السابق إلى أن صحف الدراسة قد أغفلت استخدام الصور مع غالبية 
 %( من الموضوعات لم تصاحبها أي33.1)موضوعات منظمات حقوق اإلنسان، حيث تبين أن 

%( من إجمالي موضوعات 71.2صور، بينما بلغت نسبة الموضوعات التي صاحبتها صور )
 منظمات حقوق اإلنسان.

وت ظهر تلك النتائج أن صحف الدراسة أعطت اهتمامًا منطقيًا لموضوعات منظمات حقوق 
فإن هذه  الموضوعات تخلو من الصور؛غالبية  اإلنسان من حيث استخدامها للصور، ولئن كانت

ذلك أن أقل من خ مس الموضوعات تقريبا صاحبتها  ة التي شغلتها الصور تبدو منطقية؛النسب
موضوعات تتعلق بمنظمات حقوق اإلنسان قد  ةصور، مما يعني أن موضوعًا من بين خمس

صاحبته صور، وهذه نسبة معقولة بالنظر إلى استخدام الصحيفة للصور مع الموضوعات األخرى 
 التي ال تتعلق بالدراسة.

 ة فلسطين األكثر استخدامًا للصور؛أما على مستوى كل صحيفة على حدة، فقد كانت صحيف
موضوعات المنظمات، بينما كانت نسبة الموضوعات  %( من37.2إذ بلغت نسبة استخدامها )

 %(...72التي صاحبتها الصور في صحيفة الحياة الجديدة )

وبالنظر في بيانات الجدول السابق يتضح أن أكثر الصور استخدامًا مع موضوعات 
منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة، هي صور األحداث )اإلخبارية( التي ت عبر عن مشهد 

%( من إجمالي الموضوعات، 71.2لحظة وقوعه، وحصلت على الترتيب األول بنسبة ) الحدث
%(، ثم كانت "الصور الجمالية" بنسبة 3..وتبعتها "الصور الشخصية" في الترتيب الثاني بنسبة )

 %( فقط.7.5)

وأما على مستوى كل صحيفة على حدة، فقد كشف التحليل تقارب صحف الدراسة في ترتيب 
%(، في مقابل نسبة 5داث" تقريبًا، حيث جاءت في صحيفة فلسطين بنسبة )صور "األح

%( في صحيفة الحياة الجديدة، بينما كان هناك تباين تام في استخدام "الصور الشخصية"، 73.7)
%(، مقابل غيابها تمامًا 5.1حيث حصلت في صحيفة فلسطين على المرتبة األولى بنسبة بلغت )

ة، وقد ظهرت الصور الشخصية في صحيفة فلسطين بمصاحبة المقاالت في صحيفة الحياة الجديد
 واألحاديث الصحفية وبعض المواد الخبرية.

وبالنسبة "للصور الجمالية"، وهي غالبًا صور غير ذات معان إخبارية، كما أنها ال تتضمن 
نما يستفاد منه ا إلحداث أي أبعاد يمكن أن تستخدم في خدمة الوحدات التحريرية المنشورة، وا 

لمسات جمالية على الصفحات، فكانت مصاحبة للموضوعات بمقدار ضئيل، وجاءت في صحيفة 
 %( فقط.7.2%(، وفي صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )3.2فلسطين بنسبة )
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 موقع موضوعات منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة ثالثاًــ

ر حجم االهتمام الذي توليه تلك ال شك أن موقع المادة المنشورة على صفحات الصحف يظه
الصحف للمادة الصحفية، سواء بنشرها المادة على الصفحة األولى أم على الصفحات الداخلية أم 
األخيرة، ومن هنا وجب تناول مواقع المواد الصحفية الخاصة بمنظمات حقوق اإلنسان في صحف 

موضوعاتها، ويبرز الجدول اآلتي مدى االهتمام الذي توليه الصحف للمنظمات و  لتعرُّفالدراسة، 
 مواقع نشر الموضوعات في صحف الدراسة:

 (32جدول رقم )
 المواقع التي شغلتها موضوعات منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة

 الصحـــيفة                 
 الموقع  

 االتجاه العام الحياة الجديدة فلسطين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 24.0 024 52.2 7.1 3..5 7.1 صفحات داخلية
 1.2 30 3.9 . 9.3 3 صفحة أولى وداخلية معاً 

 3.2 6 2.3 2 - - فقط صفحة أولى
 %322 130 %322 352 %322 355 وعـــــــمـجـالم

 

ت شير معطيات الجدول السابق إلى أن معظم موضوعات منظمات حقوق اإلنسان تم نشرها 
الموضوعات المنشورة على تلك الصفحات على المرتبة األولى على الصفحات الداخلية، فقد حازت 

%( من إجمالي موضوعات المنظمات الحقوقية المنشورة في صحف الدراسة، وتلتها 3..5بنسبة )
%(، وأخيرًا 2.3في الترتيب الثاني الموضوعات المنشورة في الصفحة األولى والداخلية معًا بنسبة )

 %(.7.5األولى وحدها بنسبة )الموضوعات المنشورة في الصفحة 

قوق وعلى مستوى كل صحيفة على حدة، فقد كانت مواقع نشر موضوعات منظمات ح
 ي:اإلنسان كما يأت

: توافقت صحف الدراسة على إعطاء المرتبة األولى من اهتمامها الصفحات الداخلية .7
كانت في %(، بينما 3..5لهذه الفئة بنسبة عالية متقاربة، فبلغت في صحيفة فلسطين )

 %(.52.2صحيفة الحياة الجديدة بمعدل )
في  منشوراً  جزء منها التي يكون: وهي المادة الصحفية الصفحة األولى والداخلية معاً  .3

لصفحة األولى الصفحة األولى وبقيتها في صفحة داخلية أو يشار إلى عنوانها في ا
لترتيب الثاني في في صفحة داخلية، وقد حازت هذه الفئة على ا ويعاد نشرها كامالً 

%(، بينما بلغت في 9.3صحف الدراسة، حيث كانت في صحيفة فلسطين بنسبة )
 %(.3.9صحيفة الحياة الجديدة معدل )
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على الصفحة األولى، وقد  المادة الصحفية المنشورة كاملةً  : وهيالصفحة األولى فقط .2
دة بنسبة حازت هذه الفئة على الترتيب الثالث، وظهرت في صحيفة الحياة الجدي

%(، مقابل غيابها تمامًا في صحيفة فلسطين، وربما يرجع ذلك لقطع الصحيفة، 2.3)
فصحيفة فلسطين ذات القطع النصفي )تابلويد(  ال يمكن أن تضع مادة صحفية كاملة 
على الصفحة األولى إال في حاالت نادرة، بينما صحيفة الحياة الجديدة ذات القطع 

كامل في الصفحة  على نحوٍ المواد الصحفية الصغيرة )الستاندرد( يمكن أن تضع 
 األولى، كما ورد في الجدول.

 وتعكس نتائج تحليل موقع المادة الصحفية المنشورة في صحف الدراسة المالحظات اآلتية:

تقاربت نتائج صحيفتي الدراسة فيما يتعلق بموقع نشر موضوعات منظمات حقوق  -
متقاربة فيما يتعلق بنشر الموضوعات في الصفحات اإلنسان، ففي حين أن النتائج كانت 

الداخلية، تقاربت أيضا فيما يخص نشر الموضوعات على الصفحة األولى أو األولى 
صحيفة والداخلية معًا، ولكن المقارنة هنا غير متكافئة؛ نظرًا الختالف قطع الصحيفتين، ف

من لحياة الجديدة صحيفة ا، أما )تابلويد( من الصحف ذات القطع الصغير فلسطين
كان هناك فرصة أكبر لدى صحيفة الحياة  ، ومن ث مّ ذات القطع الكبير )ستاندر(الصحف 

في التوسع بنشر الموضوعات في الصفحات األولى والداخلية، ولكنها كانت قريبة من 
 صحيفة فلسطين في نشر الموضوعات من حيث الموقع.

%( 9.3ن المنشورة في الصفحات األولى )نسبة موضوعات منظمات حقوق اإلنسا لم تتعد   -
في كلتا الصحيفتين، وهو ما يعطي انطباعًا بضعف االهتمام بهذه الموضوعات التي ت عب ر 
عن قضايا على درجة عالية من األهمية، مثل )قضايا األسرى، واالستيطان، والطفل، 

 وقضايا القتل، والقضايا المجتمعية، وغيرها..(.

  



 

137 
 

 منظمات حقوق اإلنسانأنواع العناوين التي استخدمتها صحف الدراسة في موضوعات  رابعاًــ

ت سهم فئة العناوين في معرفة حجم اهتمام الدراسة بالمادة الصحفية المنشورة، فكلما زادت 
 أهمية المواد المنشورة لدى الصحيفة، زادت من اتساع عنوان تلك المادة على الصفحة، وتشغل

ونها تؤدي عدة وظائف في آن واحد، مثل: تلخيص األنباء كبيرة لدى الصحف؛ ك العناوين أهمية
والموضوعات، وتقديمها مرتبة حسب أولوياتها وأهميتها التحريرية، واالشتراك في البناء التيبوغرافي 

غراء القارئ بقراءة أكبر عدد من الموضوعات، فضاًل عن ت نظيم قراءة الصفحات للصفحات، وا 
ل في العصر الحديث سي ما العديدة وال أنواع العناوين التي  لتعرُّف، و (1)بالنسبة للقارئ المتعج 

سان، عن طريق نتائج الجدول استخدمتها صحف الدراسة مع موضوعات منظمات حقوق اإلن
 :اآلتي

 (33جدول رقم )
 عناوين موضوعات منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة

 الصحـــيفة              
 اتساع العنوان  

 االتجاه العام الحياة الجديدة فلسطين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 6.3 32 1.1 77 9.3 3 عريض
 20.2 082 ..51 7.3 52.9 7.9 ممتد
 3.2 6 3.9 . 7.2 3 عمودي

 %322 130 %322 352 %322 355 وعــــــمـجـالم
 

كبير على العناوين  على نحوٍ ت بين معطيات الجدول السابق أن صحف الدراسة اعتمدت 
%( من إجمالي العناوين، وتلتها العناوين 53"الممتدة"، حيث كانت العناوين من هذا النوع بنسبة )

إجمالي العناوين في  %( من7.5%(، ثم تبعتها العناوين "العمودية" بنسبة )2.7"العريضة" بنسبة )
صحف الدراسة، وقد خلت صحف الدراسة تمامًا من أي عنوان "مانشيت" متعلق بمنظمات حقوق 

 اإلنسان في صحف الدراسة.

ويتراو  امتداد العناوين "الممتدة" في صحيفة فلسطين من عمودين إلى خمسة أعمدة، بينما 
على أعمدة، وقد تقاربت نتائج الصحيفتين تتراو  في صحيفة الحياة الجديدة من عمودين إلى سبعة 

 ملحوظ في نوعية العناوين المصاحبة للموضوعات. نحوٍ 

  

                                                           
-.1م( ص3117)القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  7، طإلى اإلخراج الصحفي مدخل. سعيد الغريب النجار، ((1
19. 
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 مساحة موضوعات منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة خامساًــ

 (30جدول رقم )
 0بالسم المساحة التي شغلتها موضوعات منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة

 الصحيفة            
 المساحة

 المجموع الحياة الجديدة فلسطين
 % 3المساحة بالسم % 3المساحة بالسم % 3المساحة بالسم

 - - - 7539= 99*29 - 311= 23*39 الصفحة الكاملة
 - - - 3273 - 3333 جميع صفحات األعداد

= 311*3333 مساحة األعداد كافة
3323.11 711 3273*7539 =

..91211 711 6231222 322% 

 3.24 62256 1.12 23911 7.37 31.32 موضوعات المنظمات
معدل مساحة الموضوعات 

 - - - 291 - 213 في العدد الواحد
 

ي ظهر الجدول السابق نسبة مساحة موضوعات منظمات حقوق اإلنسان، والتي تم حسابها 
في صحف الدراسة عن طريق قياس مساحة كل موضوع من موضوعات منظمات حقوق اإلنسان 

حساب مساحة األعداد  ، وجمعها في كل صحيفة على حدة، ومن ثم3في صحف الدراسة بالسم
حساب مساحة الصفحة الواحد لكل صحيفة وضربها في عدد صفحات جميع  كافة بوساطة

 األعداد، وأخيرا حساب نسبة الموضوعات من المساحة الك لية.

الدراسة لموضوعات قضايا  أن نسبة المساحة التي أفردتها صحف النتائج إلىت شير و 
%( من إجمالي مساحة الصحيفتين، وذلك مع تفاوت في .7.5منظمات حقوق اإلنسان بلغت )

إذ تفوقت صحيفة فلسطين من حيث اهتمامها بتلك  اهتمام كل صحيفة من حيث المساحة؛ درجة
نظمات القضايا على صحيفة الحياة الجديدة، حيث بلغت نسبة الموضوعات المتعلقة بقضايا م

مدة الدراسة، بينما أثناء  في %( من مساحة الصحيفة7.37حقوق اإلنسان في صحيفة فلسطين )
 %( من مساحة الصحيفة.1.12في صحيفة الحياة الجديدة ) نفسها الموضوعات بلغت نسبة

ويمكن مالحظة مساحة موضوعات منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة "بالصفحة" 
 في الجدول اآلتي:بين الصحيفتين  حتى ت س ه ل المقارنة
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 (أ-30جدول رقم )
 المساحة المواد المنشورة حول منظمات حقوق اإلنسان بالصفحة

 الصحيفة
 اإلجمالي الحياة الجديدة فلسطين المساحة بالصفحة

المساحة المنشورة حول منظمات حقوق 
 اإلنسان )بالصفحة(

2..29 72.53 53.02 

في العدد الواحد متوسط المساحة المنشورة 
 )بالصفحة(

1.23 1.73 2.56 

في العدد  الصحيفة صفحاتعدد متوسط 
 الواحد

27.7 39.. 56.5 
 

وتوضح النتائج السابقة أن المساحة التي أفردتها صحيفة فلسطين لقضايا منظمات حقوق 
وعدد اإلنسان بلغت ضعف اهتمام صحيفة الحياة الجديدة، وذلك بالنسبة إلى حجم كل صحيفة 

في العدد  %( من الصفحة1.23) صفحاتها، فقد منحت صحيفة فلسطين تلك القضايا ما معدله
ة تلك الواحد )ما يزيد قلياًل من ثلث صفحة من صفحاتها(، في حين منحت صحيفة الحياة الجديد

 مس صفحة من صفحاتها(.في العدد الواحد )ما يقارب خ   %( من الصفحة1.73القضايا )
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 الثالث المبحث
 فئاتبين ال االرتباطية العالقات

 

القسم الثالث من تساؤالت الدراسة التحليلية،  لدراسة في هذا المبحث اإلجابة عنتستهدف ا
بين متغيرات وفئات الدراسة، ويسعى هذا النوع من التحليل لتقدير  االرتباطية والخاصة بالعالقة

 تعرُّفالموقع الذي توليه لها، و  دون أخرى انطالقًا من من ة بقضايا حقوقيةاهتمام صحف الدراس
العالقة بين المنظمات الحقوقية والدور المنسوب لها في صحف الدراسة، وكذلك توضيح السمات 

 اإليجابية والسلبية المنسوبة لكل منظمة حقوقية وردت في التحليل.

 صحف الدراسةالعالقة بين قضايا منظمات حقوق اإلنسان وموقعها في  أواًلــ

ي شير موقع المادة الصحفية إلى االهتمام الذي توليه صحف الدراسة لموضوعات منظمات 
مواقع المواد الخاصة ( 71الجدول رقم )حقوق اإلنسان، وكانت الدراسة قد تناولت سابقًا في 

يا تتناول الدراسة موقع كل قضية من قضاعام في صحف الدراسة، ولكن هنا  على نحوٍ بالمنظمات 
ذا كانت الصحف تولي ما إ حدة في صحف الدراسة، ومن ث ّم تعرُّف منظمات حقوق اإلنسان على

موقع، كما يتضح في ال من دون غيرها عن طريق اهتمامًا لبعض قضايا المنظمات الحقوقية
 الجدول اآلتي:

 (31جدول رقم )
 العالقة بين قضايا منظمات حقوق اإلنسان ومواقعها في صحف الدراسة

 الصحيفة                  القضية
 الموقع

 االتجاه العام الحياة الجديدة فلسطين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 قضايا األسرى

 2.1 3 1.2 7 - - صفحة أولى
 3.6 5 7.3 3 7.5 2 صفحة أولى وداخلية

 06.2 84 71.2 31 22.5 91 صفحة داخلية
 08.8 22 75.7 21 23.3 21 المجموع

قضايا الحريات 
 السياسية

 2.1 3 1.2 7 - - صفحة أولى
 2.6 0 1.2 7 1.2 7 صفحة أولى وداخلية

 2.6 12 3.2 72 77 71 صفحة داخلية
 32.5 11 5.9 79 77.2 73 المجموع

قضايا 
 االستيطان

 2.6 0 7.3 3 - - صفحة أولى
 4.0 31 9.. 1 2.5 2 صفحة داخلية

 4.8 35 9.1 5 2.5 2 المجموع
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 قضايا مجتمعية
 2.1 3 - - 1.2 7 صفحة أولى وداخلية

 33.2 12 73 33 9.3 5 صفحة داخلية
 30.0 18 73  ..2 71 المجموع

 قضايا القتل
 2.6 0 - - 7.2 3 صفحة أولى وداخلية

 4.5 34 2.3 9 9.3 5 صفحة داخلية
 5.3 36 2.3 9 1.7 77 المجموع

 قضايا الصيادين
 2.1 3 1.2 7 - - وداخليةصفحة أولى 
 0.6 8 3 2 2.3 9 صفحة داخلية

 0.2 2 3.2 . 2.3 9 المجموع
قضايا 

االنتهاكات 
 العامة

 2.6 0 7.3 3 - - صفحة أولى
 2.1 02 1 77 77.2 73 صفحة داخلية

 2.2 13 3.3 72 77.2 73 المجموع
 33.5 16 75.1 27 2.3 9 صفحة داخلية قضايا التنمية

 4.8 35 9.1 5 2.5 2 صفحة داخلية الطفلقضايا 

 قضايا أخرى
 2.1 3 - - 1.2 7 صفحة أولى وداخلية

 2.0 08 3.2 72 5.1 79 صفحة داخلية
 2.5 02 3.2 72 71.2 72 المجموع

 %322 130 %322 352 %322 355 عـــــــــــــو مـمجـــال
 

على حصلت  (األسرىو  السياسية،)الحريات قضايا  ت شير بيانات الجدول السابق إلى أن
الموقع، فقد أفردت الصحف مساحة لتلك القضايا في  حيثاالهتمام األكبر في صحف الدراسة من 

 .في أحيان أخرى معاً  ، وفي الصفحة األولى والصفحات الداخليةأحياناً  فقط الصفحة األولى

المرتبة الثانية من  الصيادين( فيو المجتمعية، و القتل، و جاءت قضايا )االستيطان، وقد  
قضايا )التنمية، ات األولى والداخلية، أما االهتمام حيث أولت لها الصحف مساحة في الصفح

، ولم فقط في الصفحات الداخلية وقد جاءتمن حيث الموقع،  أقل القضايا اهتماماً  فكانتالطفل( و 
 ى.تحصل على أي وجود في الصفحة األول

من  اً يمكن مالحظة أن صحيفة فلسطين لم تنشر أيف، أما بالنسبة لكل صحيفة على حدة
كانت  ع الصحيفة )تابلويد(، ومن ث مّ القضايا على الصفحة األولى فقط، ويرجع ذلك إلى صغر قط

الصحيفة تسعى لنشر عنوان المادة الصحفية على الصفحة األولى أو العنوان ونسبة من الموضوع، 
ا ويمكن مالحظة اهتمام صحيفتي الدراسة بقضاياخلية، بقية المادة في الصفحة الد ومن ثم تكون

تقريبًا، أما بالنسبة لقضايا )االستيطان،  نفسها درجة االهتماماألسرى والحريات السياسية ب
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إذ عرضتها على  ؛واالنتهاكات العامة( فكان االهتمام بها بدرجة أكبر لدى صحيفة الحياة الجديدة
 للصفحات الداخلية.الصفحات األولى أحيانًا باإلضافة 

فة الحياة الجديدة ألنواع قضايا منظمات ر قضايا التنمية في صحيمن تصدُّ  وعلى الرغم
 من حيثها أهمية (، إال أن الصحيفة لم ت ول3رقم ) التي تم التعرض لها في الجدول حقوق اإلنسان

والحريات  ،سرىاأل)مثل قضايا  ،الموقع بالمقارنة مع القضايا األخرى لمنظمات حقوق اإلنسان
حات فقد ظهرت في الصف يث الموقع؛، بل على العكس كانت من أضعف الفئات من ح(السياسية

لدى التعرض للقضايا المجتمعية التي أولتها صحيفة  نفسها النقطة الداخلية فقط، ويمكن مالحظة
الحياة اهتمامًا كبيرًا من بين القضايا، ولكنها لم تعطها أهمية من حيث الموقع، فلم تظهر القضايا 
المجتمعية إال على الصفحات الداخلية فقط لصحيفة الحياة، بينما ظهرت في صحيفة فلسطين في 

 الصفحات األولى والداخلية.
 

 العالقة بين منظمات حقوق اإلنسان والدور المنسوب لها في صحف الدراسة اًــثاني

فإن المنظمة  المعرفي للدراسة؛ اإلطارمنظمات حقوق اإلنسان في  أدوار لتقسيم بقاً ط  
نما يجب أن يكون ب ال يقف عملها عند القيامالحقوقية  هناك توزيع في األدوار ونوع دور معين، وا 

يقها، وكانت الدراسة قد قسمت أدوار المنظمات إلى أربعة رئيسة، يوضح من التكامل في تحق
الجدول اآلتي نسبة كل دور منها في عمل المنظمة الحقوقية، ويوضح ما إذا كان هناك تركيز من 

 دون أخرى:من المنظمات على أدوار 
 (34جدول رقم )

 الدراسةالعالقة بين منظمات حقوق اإلنسان والدور المنسوب لها في صحف 

 المنظمة
 

 الصحيفة                                              
 الدور

 االتجاه العام الحياة الجديدة فلسطين
 % تكرار % تكرار % تكرار

المركز 
 الفلسطيني

 40.2 2 1.1. 2 91.1 2 رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
 32.2 4 72.2 3 22.2 3 رصد انتهاكات السلطات المحلية

 34.1 1 31.1 2 - - الرقابة
 32.2 4 31.1 2 72.1 7 التثقيف والتنمية

 4.8 3 2.1 7 1 1 أدوار أخرى
 322 03 322 35 322 6 المجموع

الهيئة 
 المستقلة

 1.1 3 - - 77.7 7 رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
 12.2 2 2..7 2 22.1 2 رصد انتهاكات السلطات المحلية

 12.2 2 23.7 3 77.7 7 الرقابة
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 36.2 5 32.3 9 - - التثقيف والتنمية
 02.2 6 32.3 9 77.7 7 أدوار أخرى

 322 12 322 03 322 2 المجموع

 مركز الميزان

 56.2 32 2.3. 2 1..2 77 رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
 6.2 0 1.1 7 9.5 7 رصد انتهاكات السلطات المحلية

 6.2 0 1.1 7 9.5 7 الرقابة
 01.1 2 21.3 . 71.2 2 التثقيف والتنمية

 6.2 0 1.1 7 9.5 7 أدوار أخرى
 322 12 322 31 322 32 المجموع

 مركز أحرار

 23.4 32 711 7 25.3 5 رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
 2.2 3 - - 1.1 7 رصد انتهاكات السلطات المحلية

 03.4 1 - - 32.7 2 أدوار أخرى
 322 34 322 3 322 31 المجموع

مؤسسة 
 الضمير

 23.4 32 23.9 9 32.2 9 رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
 34.1 0 39.1 3 - - الرقابة

 34.1 0 73.9 7 72.1 7 أدوار أخرى
 322 34 322 8 322 6 المجموع

مؤسسة 
 التضامن

 21.1 08 32.2 9 59.3 32 رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
 1.1 3 72.1 7 - - الرقابة

 1.1 3 - - 3.. 7 أدوار أخرى
 322 12 322 6 322 04 المجموع

 مركز حريات
 81.1 5 22.1 3 711 2 رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي

 36.2 3 22.2 7 - - أدوار أخرى
 322 6 322 1 322 1 المجموع

مؤسسة 
 الحق

 05.2 3 - - 711 7 االحتالل اإلسرائيليرصد انتهاكات 
 05.2 3 22.2 7 - - رصد انتهاكات السلطات المحلية

 52.2 0 22.1 3 - - أدوار أخرى
 322 4 322 1 322 3 المجموع

 مركز شمس

 31.1 0 1.7 7 711 7 رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
 02.2 1 ..37 2 - - الرقابة

 66.2 32 ..17 71 - - التثقيف والتنمية
 322 35 322 34 322 3 المجموع

مركز 
 سواسية

 60.5 5 711 3 91.1 2 رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
 30.5 3 - - 72.1 7 رصد انتهاكات السلطات المحلية

 30.5 3 - - 72.1 7 الرقابة
 30.5 3 - - 72.1 7 أدوار أخرى
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 322 8 322 0 322 6 المجموع

 رام اهلل مركز

 36.2 3 72.1 7 - - الرقابة
 66.2 4 22.1 . - - التثقيف والتنمية

 36.2 3 72.1 7 - - أدوار أخرى
 322 6 322 6 - - المجموع

أكثر من 
منظمة 
 فلسطينية

 21.1 33 22.2 3 711 5 رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
 31.1 0 22.2 3 - - رصد انتهاكات السلطات المحلية

 36.2 3 72.1 7 - - التثقيف والتنمية
 36.2 3 72.1 7 - - أدوار أخرى

 322 35 322 6 322 2 المجموع

أخرى 
 فلسطينية

 50.4 33 9..9 2 91.1 9 رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
 4.8 3 - - 71.1 7 رصد انتهاكات السلطات المحلية

 2.5 0 5.7 7 71.1 7 الرقابة
 34.1 1 73.3 3 71.1 7 والتنميةالتثقيف 

 32.2 4 73.3 3 31.1 3 أدوار أخرى
 322 03 322 33 322 32 المجموع

مركز 
 "بتسيلم"

 82.5 2 22.1 3 711 9 رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
 30.5 3 22.2 7 - - أدوار أخرى

 322 8 322 1 322 5 المجموع

 مركز عدالة
 25.2 1 19.1 2 - - اإلسرائيليرصد انتهاكات االحتالل 

 05.2 3 39.1 7 - - أدوار أخرى
 322 4 322 4 - - المجموع

أخرى 
 إسرائيلية

 85.2 4 31.1 . 711 3 رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
 34.1 3 31.1 7 - - التثقيف والتنمية

 322 2 322 5 322 0 المجموع

المنظمة 
 العربية

 52.2 6 33.2 3 31.1 . االحتالل اإلسرائيليرصد انتهاكات 
 43.2 5 ..17 9 - - رصد انتهاكات السلطات المحلية

 8.1 3 - - 31.1 7 أدوار أخرى
 322 30 322 2 322 5 المجموع

المرصد 
 السوري

 322 8 711 2 711 3 رصد انتهاكات السلطات المحلية

 322 1 711 7 711 3 رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي أخرى عربية
مجلس 
حقوق 
 اإلنسان

 82.2 4 711 7 19.1 2 رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
 02.2 3 1 1 39.1 7 رصد انتهاكات السلطات المحلية

 322 5 322 3 322 4 المجموع
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منظمة العفو 
 الدولية

 322 3 - - 711 7 رصد انتهاكات السلطات المحلية

المفوضية 
 السامية

 52.2 0 22.2 7 711 7 انتهاكات االحتالل اإلسرائيليرصد 
 52.2 0 22.1 3 - - رصد انتهاكات السلطات المحلية

 322 4 322 1 322 3 المجموع

هيومن 
رايتس 
 ووتش

 42.2 4 33.2 3 22.1 3 رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
 42.2 4 91.7 . - - رصد انتهاكات السلطات المحلية

 32.2 3 2..7 7 - - الرقابة
 32.2 3 - - 22.2 7 أدوار أخرى

 322 32 322 2 322 1 المجموع

المرصد 
األورومتوس

 طي

 82.2 30 31.1 . 31.1 3 رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
 6.2 3 - - 71.1 7 رصد انتهاكات السلطات المحلية

 6.2 3 - - 71.1 7 الرقابة
 6.2 3 31.1 7 - - أدوار أخرى

 322 35 322 5 322 32 المجموع

 أخرى دولية

 11.1 3 - - 91.1 7 رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
 11.1 3 - - 91.1 7 رصد انتهاكات السلطات المحلية

 11.1 3 711 7 - - الرقابة
 322 1 322 3 322 0 المجموع

 عام

 52.2 2 21.1 2 2.3. 2 رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
 33.3 0 - - ..79 3 رصد انتهاكات السلطات المحلية

 33.3 0 - - ..79 3 الرقابة
 5.6 3 31.1 7 - - التثقيف والتنمية

 00.2 4 31.1 7 32.7 2 أدوار أخرى
 322 8 322 5 322 31 المجموع

 %322 130 %322 352 %322 355 وعـــــــــــــــمـــجـمـال
 

)المركز منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية ت شير معطيات الجدول السابق إلى أن 
الفلسطيني، الهيئة المستقلة، مركز الميزان( هي أكثر ثالث منظمات فلسطينية تحقق تناسبًا في 
األدوار المطلوبة منها، مع الفوارق النسبية بين كل دور، بينما ركزت منظمات حقوق اإلنسان 

 من األخرى )أحرار، الضمير، التضامن، حريات، الحق، شمس، رام اهلل( على أدوارالفلسطينية 
 دون أخرى.

فقد  ؛75.3اضي الفلسطينية المحتلة عام أما بالنسبة للمنظمات الحقوقية العاملة في األر 
ركزت صحف الدراسة على دورها في رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي، بينما برزت المنظمات 
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الحقوقية العربية وبعض من المنظمات الحقوقية الدولية في أدوار)رصد انتهاكات االحتالل 
ومنظمة "هيومن  اإلسرائيلي، رصد انتهاكات السلطات المحلية(، ما عدا "المرصد األورومتوسطي"

 ن اهتمتا باإلضافة إلى الدورين السابقين بمجال الرقابة.رايتس ووتش" اللتي

عام فقد أشارت النتائج إلى أنها عملت على تلبية األدوار  على نحوٍ وقية أما المنظمات الحق
، والدور الرقابي، باإلضافة ألدوار كافة المتعلقة برصد انتهاكات االحتالل والسلطات المحلية

 التثقيف والتنمية كما ظهر في صحف الدراسة.
 تية:االطالع على نتائج الجدول السابق يمكن رصد المالحظات اآل وبفضل

 منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية: .3
ركزت منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية بالدرجة األولى على دور "رصد انتهاكات .أ 

االحتالل اإلسرائيلي"، وكان أعلى تلك المنظمات في رصد انتهاكات االحتالل )مؤسسة 
التضامن الدولي، ثم مركز الميزان لحقوق اإلنسان، يليه مركز أحرار، ثم مؤسسة 

اإلنسان(، بينما مارست المنظمات الفلسطينية  الضمير، ثم المركز الفلسطيني لحقوق
الحقوقية األخرى )الهيئة المستقلة، وحريات، والحق، وشمس، وسواسية(  ذلك الدور 

 مركز رام اهلل لدراسات حقوق اإلنسان بهذا الدوربدرجة ضئيلة، في حين لم يهتم 
 وركز على أدوار )الرقابة، والتثقيف والتنمية(. مطلقًا،

د انتهاكات السلطات المحلية" بارزًا لدى بعض منظمات حقوق اإلنسان جاء دور "رص.ب 
الفلسطينية، كان أعالها لدى الهيئة المستقلة، يليها المركز الفلسطيني، ثم مركز 

 .نفسها الدرجةحرار، والحق، وسواسية( جاءت بالميزان، ومن ثم منظمات )أ
ظمات حقوق اإلنسان حصل دور "التثقيف والتنمية" على اهتمام متفاوت من من.ج 

الفلسطينية، كان أعالها لدى مركز الشمس، يليه مركز الميزان، ومن ثم كانت الهيئة 
 المستقلة، يتبعها المركز الفلسطيني، وأخيرا مركز رام اهلل لدراسات حقوق اإلنسان.

النتائج تركيز الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان على الدور الرقابي بدرجة  تبين باستعراض.د 
بيرة كانت األعلى ضمن منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية، ومن بعدها جاء ك

)المركز الفلسطيني ومركز شمس(، ومن ثم كان )مركز الميزان، ومركز الضمير( 
 بدرجات أقل.

ظهرت األدوار األخرى لدى الهيئة المستقلة بنسبة عالية، وكانت هذه األدوار عبارة عن .ه 
مع مؤسسات أخرى، ولقاءات لتشبيك العالقات وزيادة أنشطة متعلقة بتواصل الهيئة 

 التعاون.
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 منظمات الداخل الفلسطيني: .0
 75.3كان الدور األبرز لمنظمات حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة عام 

هو "رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي" كما ظهر في صحف الدراسة، ولم يظهر 
مثل )الرقابة، والتثقيف والتنمية(، ولربما لم تكن لتلك المنظمات اهتمام باألدوار األخرى 

صحف الدراسة مهتمة كثيرًا بهذه األدوار نظرًا ألن تلك المنظمات تعمل في األراضي 
 .75.3المحتلة عام 

 منظمات حقوق اإلنسان العربية: .1
لم يظهر للمرصد السوري في صحف الدراسة إال دور واحد فقط وهو "رصد 

لية"، ولعل ذلك ناتج عن اهتمام الصحف بما يصدر عن انتهاكات السلطات المح
المركز بخصوص األزمة السورية، وما يوثقه من جرائم وانتهاكات تقع بحق الشعب 
السوري، أما المنظمة العربية لحقوق اإلنسان فقد انقسم دورها بين رصد انتهاكات 

 االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكات السلطات المحلية.

 نسان الدولية:منظمات حقوق اإل  .4
ق المركز األورومتوسطي على منظمات حقوق اإلنسان الدولية في أداء دور و  ف  ت  

"رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي"، وجاء من بعده مجلس حقوق اإلنسان، ثم منظمة 
"هيومن رايتس ووتش"، ولم يظهر دور "التثقيف والتنمية" لدى أي من منظمات حقوق 

باإلضافة إلى اهتمام متواضع باألدوار األخرى المتعلقة بالرقابة ورصد اإلنسان الدولية، 
 انتهاكات السلطات المحلية.
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 طبيعة العالقة بين منظمات حقوق اإلنسان والسمات المنسوبة لها في صحف الدراسة ثالثاًــ

ان ت شير السمات المنسوبة لمنظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة إلى ركٍن مهٍم من أرك
الصورة التي يمكن أن ترسمها الصحف للمنظمات الحقوقية، وكانت الدراسة قد تناولت سابقا 

(، أما في هذا 9عام في الجدول رقم ) على نحوٍ السمات التي نسبتها صحف الدراسة للمنظمات 
نظمة حقوقية على حدة، الجزء ستتناول الدراسة السمات اإليجابية والسلبية المنسوبة لكل م

ذا كانت الصحف تعطي سمات بعينها لمنظمات حقوقية محددة، وما طبيعة هذه وستتعرف ما إ
 السمات.
 تحظ بأي المنظمات التي لم تضمنال ي (79رقم ) اآلتي تجدر اإلشارة إلى أن الجدولو 

سمات إيجابية أو سلبية في صحف الدراسة، وهي )مركز حريات، مؤسسة الحق، مركز سواسية، 
، مركز عدالة، مجلس حقوق اإلنسان، منظمة العفو الدولية، المفوضية السامية لحقوق مركز رام اهلل
 اإلنسان(.

 (35جدول رقم )
 يوضح العالقة بين منظمات حقوق اإلنسان والسمات اإليجابية والسلبية المنسوبة لها في صحف الدراسة

 الصحيفة             المنظمة
 نوع السمات

 االتجاه العام الحياة الجديدة فلسطين
 % تكرار % تكرار % تكرار

 مركز الميزان

 31 6 ..71 . 3.1 3 بدورها وقائمة نشيطة
 0.32 3 29.. 7 - - الديمقراطية تعزز
 4.15 0 29.. 7 29.. 7 مؤثرة

 0.32 3 - - 29.. 7 سمتان إيجابيتان فأكثر
 02.62 32 06.3 6 32.4 4 المجموع

 الهيئة المستقلة

 6.50 1 3.1 3 29.. 7 بدورها وقائمة نشيطة
 0.32 3 29.. 7 - - الديمقراطية تعزز
 6.50 1 3.1 3 29.. 7 وطنية
 0.32 3 29.. 7 - - مؤثرة

 36.12 8 06.3 6 8.2 0 المجموع

 المركز الفلسطيني

 4.15 0 29.. 7 29.. 7 بدورها وقائمة نشيطة
 0.32 3 29.. 7 - - الديمقراطية تعزز
 0.32 3 29.. 7 - - وطنية
 0.32 3 - - 29.. 7 مؤثرة

 32.86 5 31.5 1 8.2 0 المجموع
 0.32 3 - - 29.. 7 نشيطة وقائمة بدورها مركز أحرار

 0.32 3 - - 29.. 7 نشيطة وقائمة بدورها مؤسسة الضمير
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السمات السلبية بالنظر إلى نتائج الجدول السابق يتبين لنا أن صحف الدراسة تكاد تخلو من 
ن تلك السمات لم تظهر سوى بنسبة إذ إ ؛يمكن أن ت نسب لمنظمات حقوق اإلنسان التي
%( كذلك 3.71وبنسبة )"متحيزة"،  لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" وذلك بوصفها فقط %(3.71)

 "ال تحترم العادات والتقاليد". نسان "عام" بوصفهالمنظمات حقوق اإل

وت ظهر النتائج حصول "مركز الميزان" على أعلى نسبة من السمات اإليجابية المتنوعة التي 
%( تقريبًا، 31.1بنسبة ) كافة منظمات حقوق اإلنسان بت له في صحف الدراسة من بينن س  

منها في صحيفة فلسطين، أما الترتيب الثاني  وكانت تلك السمات أعلى في صحيفة الحياة الجديدة
%( تقريبًا من السمات ..72فكان "للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان" التي حصلت على ما نسبته )

اإليجابية، وكانت تلك السمات للهيئة في صحيفة الحياة الجديدة ثالثة أضعاف السمات المنسوبة 

                                                           

  تم تصنيف السمات اإليجابية والسلبية الخاصة بمنظمات حقوق اإلنسان في هذا الجدول، من دون التطرق
 موضوعًا فقط. 2.، بل 273للموضوعات التي لم تكن تتضمن أي سمات، لذلك لم يكن مجموع الموضوعات 

 0.32 3 - - 29.. 7 نشيطة وقائمة بدورها مؤسسة التضامن
 0.32 3 29.. 7 - - الديمقراطيةتعزز  مركز شمس

أكثر من منظمة 
 فلسطينية

 6.50 1 3.1 3 29.. 7 نشيطة وقائمة بدورها
 0.32 3 - - 29.. 7 سمتان إيجابيتان فأكثر

 8.62 4 8.2 0 8.2 0 المجموع
 0.32 3 29.. 7 - - نشيطة وقائمة بدورها أخرى فلسطينية
 0.32 3 - - 29.. 7 نشيطة وقائمة بدورها مركز "بتسيلم"
 0.32 3 - - 29.. 7 مؤثرة المنظمة العربية
 0.32 3 29.. 7 - - نشيطة وقائمة بدورها المرصد السوري
 0.32 3 - - 29.. 7 نشيطة وقائمة بدورها أخرى عربية

 0.32 3 - - 29.. 7 )سلبية( متحيزة هيومن رايتس ووتش
 31 6 3.1 3 72.5 . نشيطة وقائمة بدورها األورومتوسطيالمرصد 

 عام

 0.32 3 - - 29.. 7 نشيطة وقائمة بدورها
 0.32 3 29.. 7 - - وطنية

ال تحترم العادات 
 0.32 3 - - 29.. 7 والتقاليد )سلبية(

 6.50 1 4.15 3 8.2 0 المجموع

  01 322 01 322 46 322%موعــــــــــجـــــمالــ
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لصحيفة الحياة والهيئة  ذاتها الخلفية الرسمية صحيفة فلسطين، ولربما يرجع ذلك إلى لها في
 المستقلة لحقوق اإلنسان.

%( 71.3أما بالنسبة "للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان" فجاء في الترتيب الثالث بنسبة )
تقريبًا، وكانت سماته اإليجابية أعلى قلياًل لدى صحيفة الحياة الجديدة من صحيفة فلسطين، في 

ظمات الحقوقية الفلسطينية )أحرار، الضمير، التضامن، شمس، منظمات حين حظيت بقية المن
%(، وكانت معظم تلك 73أخرى( بنسبة ضئيلة من السمات اإليجابية بلغت كلها مجتمعة أقل من )

 السمات في صحيفة فلسطين.

"بتسيلم"، ومنظمات حقوق  75.3أما المنظمة الحقوقية العاملة في األراضي المحتلة عام 
ن العربية )المنظمة العربية، المرصد السوري(، فكلها حظيت بنسبة متساوية من السمات اإلنسا

%( لكٍل منها، وكانت عبارة عن سمات "نشيط وقائم 3.71اإليجابية في صحيفتي الدراسة بلغت )
 بدوره" أو "مؤثر".

 وفيما يتعلق بمنظمات حقوق اإلنسان الدولية حصل "المرصد األورومتوسطي" على نسبة
 %(، وكانت كلها للسمة "نشيط وقائم بدوره"، ولربما يرجع72عالية من السمات اإليجابية بلغت )

في األراضي الفلسطينية كما  كافة قضايا منظمات حقوق اإلنسان ذلك لنشاط المرصد في متابعة
 .(71الجدول رقم )سيظهر في 

على نسبة سمات أما بالنسبة لمنظمات حقوق اإلنسان تحت مسمى "عام"، فقد حصلت 
 %( في صحف الدراسة.3.71%(، ونسبة سمات سلبية بلغت )29..إيجابية بلغت )

 

 العالقة بين منظمات حقوق اإلنسان والجهات الفاعلة النتهاك في صحف الدراسة رابعاًــ

ي مكن أن يسهم تحليل الجهات الفاعلة التي تظهر في صحف الدراسة، في معرفة توجه تلك 
جهة فاعلة لالنتهاك أو و جهات بعينها بسبب التركيز عليها بوصفها حكومات أالصحف إزاء 

( إلى الجهات 2تجاهل إظهارها كذلك، وكانت الدراسة أشارت في تحليل سابق بالجدول رقم )
عام، لكن توضح الدراسة في هذا الجزء طبيعة  على نحوٍ الفاعلة لالنتهاك في صحف الدراسة 

اإلنسان والجهة الفاعلة لالنتهاك التي ظهرت في المواد الصحفية، وما  العالقة بين منظمات حقوق
 اذا كانت المنظمات تركز على إظهار جهات بعينها فاعلة لالنتهاك.
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وقية، كل وي شير الجدول اآلتي إلى الفاعلين لالنتهاك الذين ركزت عليهم المنظمات الحق
 تركز عليهم في موادها الصحفية:اختارت صحف الدراسة أن  منظمة على حدة، ومن ث مّ 

 (36جدول رقم )
 العالقة بين منظمات حقوق اإلنسان والجهات الفاعلة لالنتهاك في صحف الدراسة

لفاعلة ا
 لالنتهاك

 الصحيفة                         
 نوع واسم المنظمة

 االتجاه العام الحياة الجديدة فلسطين
 % تكرار % تكرار % تكرار

االحتالل 
 اإلسرائيلي

منظمات 
 فلسطينية

 36.5 08 1.5 9 37.9 32 مؤسسة التضامن
 32.2 32 5.9 2 71.2 77 مركز الميزان
 5.2 32 7.2 7 ..3 5 مركز أحرار

 5.2 32 1.5 9 1.. 9 مؤسسة الضمير
 5.2 32 7.2 7 ..3 5 أكثر من منظمة
 5.1 2 5.9 2 3.3 2 المركز الفلسطيني

 0.2 5 2.3 3 3.3 2 مركز حريات
 0.2 5 2.3 3 3.3 2 مركز سواسية
 3.0 0 7.2 7 1.5 7 مؤسسة الحق
 3.0 0 7.2 7 1.5 7 مركز شمس

 2.6 3 - - 1.5 7 الهيئة المستقلة
 2.6 31 77.7 1 9.2 2 أخرى

منظمات 
الداخل 
 المحتل

 4.3 2 2.3 3 1.. 9 مركز "بتسيلم"
 0.4 4 2.2 . - - مركز "عدالة"

 1.5 6 1.5 9 1.5 7 أخرى

 عربية
 0.4 4 2.3 3 7.5 3 المنظمة العربية

 3.8 1 7.2 7 7.5 3 أخرى

 دولية

 2.6 31 1.5 9 1.9 3 األورومتوسطيالمرصد 
 0.4 4 7.2 7 3.3 2 مجلس حقوق اإلنسان
 0.4 4 2.3 3 7.5 3 هيومان رايتس ووتش
 3.0 0 7.2 7 1.5 7 المفوضية السامية

 2.6 3 - - 1.5 7 أخرى
 5.2 32 3.. 2 2.9 1 عرررررررررررررررررررررررررررررررررامة
 322 322 322 61 322 322 المجموع

حكومة رام 
 اهلل

 فلسطينية
 02.4 5 91.1 7 32.1 . الهيئة المستقلة

 33.8 0 - - 72.2 3 المركز الفلسطيني
 33.8 0 91.1 7 2.1 7 مركز الميزان
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 5.2 3 - - 2.1 7 مركز أحرار
 5.2 3 - - 2.1 7 مركز سواسية

 32.6 1 - - 31.1 2 أخرى فلسطينية
 5.2 3 - - 2.1 7 األورومتوسطيالمرصد  دولية

 33.8 0 - - 72.2 3 عامة
 322 32 322 0 322 35 المجموع

 حكومة غزة
 فلسطينية

 52.2 0 91.1 3 - - المركز الفلسطيني
 05.2 3 39.1 7 - - الهيئة المستقلة
 05.2 3 39.1 7 - - أكثر من منظمة

 322 4 322 4 - - المجموع

غزة  احكومت
 ورام اهلل

 فلسطينية
 11.1 3 91.1 7 - - المركز الفلسطيني
 11.1 3 - - 711 7 الهيئة المستقلة
 11.1 3 91.1 7 - - مؤسسة الحق
 322 1 322 0 322 3 المجموع

حكومات 
وجهات 
 عربية

 4.8 3 2.1 7 - - أكثر من منظمة فلسطينية
 4.8 3 - - 72.1 7 أخرى إسرائيلية الداخل

 عربية
 11.1 2 22.2 9 22.2 3 المرصد السوري
 01.8 5 22.2 9 - - المنظمة العربية

 دولية

 34.1 1 31.1 2 - - هيومان رايتس ووتش
 4.8 3 - - 72.1 7 مجلس حقوق اإلنسان
 4.8 3 - - 72.1 7 منظمة العفو الدولية
 4.8 3 2.1 7 - - المفوضية السامية

 4.8 3 - - 72.1 7 أخرى دولية
 322 03 322 35 322 6 المجموع

حكومات 
وجهات 
 دولية

 02.2 3 - - 91.1 7 مركز سواسية فلسطينية
 02.2 3 22.2 7 - - المرصد السوري عربية

 دولية
 02.2 3 22.2 7 - - المفوضية السامية

 02.2 3 22.2 7 - - هيومان رايتس ووتش
 02.2 3 - - 91.1 7 عامة
 322 5 322 1 322 0 المجموع
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 :يإلى ما يأتالخاصة بالجهة الفاعلة لالنتهاك  (36السابق رقم ) شير معطيات الجدولتُ 

 :االحتالل اإلسرائيلي .7
د ر  االحتالل اإلسرائيلي الجهات الفاعلة لالنتهاك في المواد الصحفية المتعلقة  ت ص 
بمنظمات حقوق اإلنسان بنسبة عالية في صحيفتي الدراسة وصلت ألكثر من نصف نسبة 

عام، حيث أبرزت منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية جميعها  على نحوٍ الفاعلين لالنتهاك 
ق اإلنسان وذلك بنسب متفاوتة، كانت أعالها لدى "مؤسسة التضامن" االحتالل منتهكًا لحقو 

 في صحيفة الحياة الجديدة. فلسطين، بلغت ثالثة أضعاف نسبتها بنسبة عالية في صحيفة
تالها في المرتبة الثانية مركز الميزان بنسبة عالية كذلك، في صحيفتي الدراسة، ومن 

ل فاعاًل لالنتهاك لدى منظمات )مركز أحرار، ثم كانت النسب متساوية في إظهار االحتال
مؤسسة الضمير، المركز الفلسطيني(، وكانت أدناها لدى منظمات )حريات، سواسية، الحق، 

 شمس، الهيئة المستقلة(.
، فقد أظهرت 75.3أما بالنسبة لمنظمات حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة عام 

قاربت مع المنظمات الفلسطينية، وتبعها المنظمة االحتالل فاعاًل بارزًا لالنتهاكات بنسب ت
 العربية لحقوق اإلنسان بنسبة أقل.

في حين كان "المرصد األورومتوسطي" من أكثر المنظمات الدولية التي أشارت 
لالحتالل فاعاًل لالنتهاك، ومن ثم تاله )مجلس حقوق اإلنسان، منظمة هيومن رايتس ووتش، 

 اربة.المفوضية السامية(، بنسب متق

 حكومات وجهات عربية: .0
نية عن إظهار حكومة وجهات عربية بوصفها ابتعدت منظمات حقوق اإلنسان الفلسطي

برازًا لها "المرصد السوري" المهتم حين كان أكثر المنظمات العربية إ جهة فاعلة لالنتهاك، في
أقل، ثم منظمة بالدرجة األولى باألحداث في سوريا، ومن ثم كانت "المنظمة العربية" بنسبة 

"هيومن رايتس ووتش"، ومجلس حقوق اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية، والمفوضية السامية، 
 بنسبة قليلة متقاربة.

 حكومة رام اهلل: .1
أظهرت خمس منظمات حقوقية فلسطينية حكومة رام اهلل جهة فاعلة لالنتهاك في مواد 

إلنسان"، وهذا يمكن أن يعطي مؤشرًا الدراسة، كانت أعالها لدى "الهيئة المستقلة لحقوق ا
على حيادية عمل الهيئة، فعلى الرغم من خلفيتها شبه الرسمية، إال أنها أظهرت حكومة رام 

 اهلل فاعلة لالنتهاك.
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أما المركز الفلسطيني ومركز الميزان فكانا بنسبة متساوية لكل منهما، تبعهما مركز 
أحرار ومركز سواسية بنسبة متدنية، وقد كانت تلك المواد كلها في صحيفة فلسطين، ما عدا 
المواد المتعلقة بالهيئة المستقلة ومركز الميزان التي ظهرت في صحيفة الحياة الجديدة بتكرار 

لكل منهما، وفيما يتعلق بالمنظمات الحقوقية الدولية فلم تظهر حكومة رام اهلل  واحد فقط
 جهة فاعلة لالنتهاك إال لدى المرصد األورومتوسطي بنسبة متدنية كذلك.بوصفها 

 حكومة غزة: .4
جهة فاعلة لالنتهاك، بصفتها ظهرت ثالث منظمات حقوقية فلسطينية حكومة غزة أ

بعه الهيئة المستقلة، ومن ثم كانت "أكثر من منظمة" وهي مركز أبرزها المركز الفلسطيني، ت
الميزان، والمركز الفلسطيني، ومن الالفت أن كل تلك المنظمات التي أشارت لحكومة غزة 

دون أي ظهور في صحيفة من فاعلة لالنتهاك ظهرت في صحيفة الحياة الجديدة فقط، 
 فلسطين.

 غزة ورام اهلل: حكومتا .5
طينية حكومتي غزة ورام اهلل معا بوصفهما جهتين منظمات حقوقية فلسأظهرت ثالث 

لالنتهاك، وهي )الهيئة المستقلة، المركز الفلسطيني، مؤسسة الحق(، وت عد تلك إشارة فاعلتين 
على مهنية منظمات حقوق اإلنسان المذكورة آنفًا، حيث أشار المركز الفلسطيني والهيئة 

ا على ملالنتهاك كاًل منه ين فاعلتينت، وحكومة غزة بوصفهما جهإلى حكومة رام اهللالمستقلة 
 لالنتهاك كذلك. ين فاعلتينتحدة، وقد أشاروا للحكومتين معًا بوصفهما جه

 :حكومات وجهات دولية .2
جهة فاعلة لالنتهاك بنسبة قليلة متساوية لكل ظهرت حكومات وجهات دولية بوصفها 

مرصد السوري، والمفوضية السامية، وهيومن رايتس من منظمات حقوق اإلنسان )سواسية، وال
 ووتش، ومنظمات عامة(.

 

على إظهار  عمل منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية جميعها نتائج السابقةال تؤكدو 
جهة منتهكة لحقوق اإلنسان، مما يشير للهم الوطني لتلك المنظمات، االحتالل اإلسرائيلي بوصفها 
ياد فيما يتعلق باالنتهاكات باإلضافة إلى تبني بعض  منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية الح 

المحلية لحقوق اإلنسان من ق ب ل الحكومات الفلسطينية، وعلى رأس تلك المنظمات )المركز 
 الفلسطيني لحقوق اإلنسان، والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان(.

دورًا في نشر الموضوعات  أدى ةلصحف الدراس ن االتجاه األيديولوجيأوتؤكد النتائج أيضًا 
الخاصة بمنظمات حقوق اإلنسان التي ت ظهر جهات بعينها فاعلة لالنتهاك، فبينما ركزت صحيفة 
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منتهكة جهة وقية التي ت ظهر حكومة رام اهلل بوصفها فلسطين على نشر موضوعات المنظمات الحق
التي ت ظهر حكومة غزة بوصفها لى المواد ، ركزت صحيفة الحياة الجديدة كذلك علحقوق اإلنسان

جهة فاعلة لالنتهاك، وفي المقابل تجاهلت صحيفة فلسطين نشر أي موضوعات للمنظمات 
 الحقوقية ت ظهر حكومة غزة جهة فاعلة النتهاكات حقوق اإلنسان.

 

 العالقة بين منظمات حقوق اإلنسان وقضاياها في صحف الدراسة خامساًــ
 باستعراضتعاملت الدراسة مع المواد الصحفية لمنظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة 

مت هذه القضايا إلى  العديد من القضايا التي تعمل عليها عدة فئات، تم حصر المنظمات، وق س 
(، أما في هذا الجزء 3التكرارات والنسب الخاصة بها في صحف الدراسة سابقًا في الجدول رقم )

مدى التنوع لدى  منظمة حقوقية على حدة، وتتعر فالدراسة القضايا التي عملت عليها كل  ستتناول
منظمات حقوق اإلنسان في تناول القضايا، وما إذا كانت هناك منظمات حقوقية تعطي أولوية 

الدراسة في هذا  إليهادون أخرى، ويوضح الجدول اآلتي النتائج التي توصلت  من لقضايا معينة
 المجال:

 (32جدول رقم )
 طبيعة العالقة بين منظمات حقوق اإلنسان وقضاياها في صحف الدراسة

 الصحيفة           نوع واسم المنظمة
 القضايا

 االتجاه العام الحياة الجديدة فلسطين

 % تكرار % تكرار % تكرار

لس
ت ف

ظما
من

   
   
   
   
   
ية 
طين

 

 مركز الميزان

 16.7 5 15.4 3 17.6 2 عامة انتهاكات
 16.7 5 15.4 3 17.6 2 قضايا التنمية

 13.3 4 15.4 3 11.8 3 صيادين انتهاكات
 10.0 1 15.4 3 5.9 7 مجتمعية قضايا
 10.0 1 7.7 7 11.8 3 األسرى قضايا

 10.0 1 15.4 3 5.9 7 قضايا الطفل
 6.7 0 7.7 7 5.9 7 السياسية الحريات
 3.3 3 0 1 5.9 7 االستيطان قضايا
 13.3 4 7.7 7 17.6 2 أخرى

 100.0 12 100.0 31 100.0 32 المجموع 

المركز 
 الفلسطيني

 23.8 5 20.0 2 33.3 3 السياسية الحريات
 23.8 5 26.7 . 16.7 7 قضايا التنمية

 14.3 1 20.0 2 - - مجتمعية قضايا
 9.5 0 13.3 3 - - األسرى قضايا

 9.5 0 - - 33.3 3 عامة انتهاكات
 4.8 3 6.7 7 - - االستيطان قضايا
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 4.8 3 - - 16.7 7 القتل قضايا
 4.8 3 6.7 7 - - صيادين انتهاكات
 4.8 3 6.7 7 - - أخرى

 100 03 100 35 100 6 المجموع

الهيئة 
 المستقلة

 06.2 8 5.9 3 22.1 2 السياسية الحريات
 02 6 33.2 2 - - قضايا التنمية

 12 2 23.7 3 77.7 7 مجتمعية قضايا
 6.2 0 3.. 7 77.7 7 األسرى قضايا

 1.1 3 - - 77.7 7 عامة انتهاكات
 31.1 4 75 . - - أخرى

 100 12 100 35 100 6 المجموع

مؤسسة 
 الضمير

 42.9 6 37.5 2 50.0 2 األسرى قضايا
 14.3 0 12.5 7 16.7 7 قضايا القتل

 14.3 0 25.0 3 - - مجتمعية قضايا
 7.1 3 12.5 7 - - قضايا الطفل

 7.1 3 - - 16.7 7 عامة انتهاكات
 14.3 0 12.5 7 16.7 7 أخرى

 100 34 100 8 100 6 المجموع 

 مركز أحرار

 78.6 33 100 7 76.9 71 األسرى قضايا
 7.1 3 - - 7.7 7 السياسية الحريات

 7.1 3 - - 7.7 7 قضايا الطفل
 7.1 3 - - 7.7 7 أخرى

 100 34 100 3 100 31 المجموع 

مؤسسة 
 التضامن

 90.0 02 83.3 9 91.7 33 األسرى قضايا
 3.3 3 - - 4.2 7 االستيطان قضايا

 3.3 3 - - 4.2 7 قضايا الطفل
 3.3 3 16.7 7 - - مجتمعية قضايا

 100.0 12 100 6 100 04 المجموع

 مركز حريات
 83.3 5 66.7 3 100 2 األسرى قضايا

 16.7 3 33.3 7 - - أخرى 
 100.0 6 100 1 100 1 المجموع 

 مؤسسة الحق

 50.0 0 33.3 7 100 7 مجتمعية قضايا
 25.0 3 33.3 7 - - االستيطان قضايا

 25.0 3 33.3 7 - - قضايا التنمية
 100.0 4 100.0 1 100 3 المجموع 

 66.7 32 71.4 71 - - قضايا التنمية مركز شمس
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 26.7 4 28.6 . - - مجتمعية قضايا
 6.7 3 - - 100 7 عامة انتهاكات

 100 35 100 34 100 3 المجموع 

 مركز سواسية

 37.5 1 50.0 7 33.3 3 مجتمعية قضايا
 25.0 0 - - 33.3 3 األسرى قضايا
 12.5 3 - - 16.7 7 الطفلقضايا 
 12.5 3 50.0 7 - - عامة انتهاكات
 12.5 3 0. 1 16.7 7 أخرى

 100 8 100 0 100 6 المجموع 

 مركز رام اهلل

 50.0 1 50.0 2 - - قضايا التنمية
 16.7 3 16.7 7 - - قضايا الطفل

 16.7 3 16.7 7 - - مجتمعية قضايا
 16.7 3 16.7 7 - - أخرى

 100 6 100 6 - - المجموع 

 أخرى

 28.6 6 45.5 9 10.0 7 األسرى قضايا
 23.8 5 36.4 . 10.0 7 قضايا الطفل

 14.3 1 - - 30.0 2 السياسية الحريات
 9.5 0 - - 20.0 3 االستيطان قضايا

 9.5 0 9.1 7 10.0 7 قضايا التنمية
 4.8 3 9.1 7 - - مجتمعية قضايا

 4.8 3 - - 10.0 7 قضايا القتل
 4.8 3 - - 10.0 7 أخرى

 100 03 100 33 100 32 المجموع 
خل
الدا
ت 
ظما

من
 

 مركز "بتسيلم"

 37.5 1 33.3 7 40.0 3 األسرى قضايا
 25.0 0 33.3 7 20.0 7 عامة انتهاكات
 12.5 3 33.3 7 - - مجتمعية قضايا

 12.5 3 - - 20.0 7 قضايا القتل
 12.5 3 - - 20.0 7 أخرى

 100 8 100 1 100 5 المجموع 

 مركز "عدالة"

 50.0 0 50.0 3 - - األسرى قضايا
 25.0 3 25.0 7 - - االستيطان قضايا
 25.0 3 25.0 7 - - أخرى

 100 4 100 4 - - المجموع

بية
عر
ت 
ظما

من
 

المنظمة 
 العربية

 33.3 4 28.6 3 40.0 3 األسرى قضايا
 25.0 1 42.9 2 - - السياسية الحريات
 16.7 0 14.3 7 20.0 7 عامة انتهاكات
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 8.3 3 - - 20.0 7 مجتمعية قضايا
 8.3 3 14.3 7 - - قضايا القتل

 8.3 3 - - 20.0 7 أخرى
 100 30 100 2 100 5 المجموع 

المرصد 
 السوري

 50.0 4 33.3 3 100 3 قضايا القتل
 25.0 0 33.3 3 - - السياسية الحريات
 25.0 0 33.3 3 - - عامة انتهاكات

 100 8 100 6 100 0 المجموع 

لية
 دو
ات
ظم
من

 

مجلس حقوق 
 اإلنسان

 40.0 0 100 7 25.0 7 االستيطان قضايا
 20.0 3 - - 25.0 7 عامة انتهاكات
 40.0 0 - - 50.0 3 أخرى

 100 5 100 3 100 4 المجموع 
منظمة العفو 

 الدولية
 100 3 - - 100 7 السياسية الحريات 

 100 3 - - 100 3 المجموع

المفوضية 
 السامية

 50.0 0 33.3 7 100 7 عامة انتهاكات
 25.0 3 33.3 7 - - السياسية الحريات

 25.0 3 33.3 7 - - قضايا القتل
 100 4 100 1 100 3 المجموع 

هيومن رايتس 
 ووتش

 20.0 0 28.6 3 - - السياسية الحريات
 20.0 0 14.3 7 33.3 7 مجتمعية قضايا

 20.0 0 14.3 7 33.3 7 عامة انتهاكات
 10.0 3 14.3 7 - - األسرى قضايا

 10.0 3 14.3 7 - - صيادين انتهاكات
 20.0 0 14.3 7 33.3 7 أخرى

 100 32 100 2 100 1 المجموع

المرصد 
 األورومتوسطي

 20.0 1 40.0 3 10.0 7 عامة انتهاكات
 20.0 1 20.0 7 20.0 3 األسرى قضايا
 13.3 0 20.0 7 10.0 7 االستيطان قضايا

 13.3 0 20.0 7 10.0 7 قضايا الطفل
 13.3 0 - - 20.0 3 صيادين انتهاكات
 6.7 3 - - 10.0 7 السياسية الحريات
 6.7 3 - - 10.0 7 مجتمعية قضايا

 6.7 3 - - 10.0 7 قضايا القتل
 100 35 100 5 100 32 المجموع 

 27.8 5 20.0 7 30.8 . األسرى قضايا ـــامـــــــــعـــ
 16.7 1 - - 23.1 2 السياسية الحريات
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 11.1 0 20.0 7 7.7 7 مجتمعية قضايا
 11.1 0 - - 15.4 3 عامة انتهاكات
 5.6 3 20.0 7 - - االستيطان قضايا

 5.6 3 20.0 7 - - قضايا التنمية
 5.6 3 - - 7.7 7 القتلقضايا 
 5.6 3 - - 7.7 7 صيادين انتهاكات
 11.1 0 20.0 7 7.7 7 أخرى

 100 38 100 5 100 31 المجموع
 

ت عطي نتائج الجدول السابق مؤشرًا عامًا على أداء المنظمة الحقوقية في مدى تناولها للعديد 
 فإن عمل المنظمة الحقوقية على القضايا ان التي رصدتها الدراسة، ومن ث مّ من قضايا حقوق اإلنس

ظهار مواقفها منها، كافة بينما يؤشر اهتمام منظمات  يدلل على شمولية أدائها ومواكبتها لألحداث وا 
لذلك وجبت دراسة العالقة بين  حقوقية بقضايا بعينها، على تركيزها على مجاالت وفئات محددة،

ليها في صحف الدراسة، وكان تناول المنظمات التي تعمل ع منظمات حقوق اإلنسان والقضايا
 للقضايا كاآلتي:

 منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية: .3
أظهرت النتائج أن منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية )المركز الفلسطيني، ومركز 

 تنوعًا في متابعة قضايا حقوق اإلنسان كما ظهر في الميزان( كانت من أكثر المنظمات
بنسب متفاوتة تتبع ألهمية كل منها لدى المنظمة وكان تنوع القضايا صحف الدراسة، 

أما من حيث عدد القضايا المتناولة لدى كل منظمة، فكانت منظمات )الميزان، نفسها، 
والهيئة المستقلة، والمركز الفلسطيني( هي األعلى من بين المنظمات الفلسطينية، وهذا يتفق 

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،  لتي توصلت إلى أن موقعا ،(1)ع نتائج دراسة إياد القرام
وا من أبرز المنظمات التي تناولت قضايا حقوق مركز الميزان، والهيئة المستقلة كانو 

 .اإلنسان
وقد بينت النتائج أن أكثر القضايا التي يعمل عليها المركز الفلسطيني كما ظهرت في 

ة، وقضايا التنمية( يليها في الترتيب القضايا صحف الدراسة هي قضايا )الحريات السياسي
المجتمعية، ومن ثم كانت قضايا )األسرى، وقضايا االنتهاكات العامة( بدرجة أقل، في حين 

 .متساوٍ  على نحوٍ بقية القضايا درجة أقل من االهتمام  المركز أولى

أما مركز الميزان فكان له اهتمامات مختلفة، حيث أظهرت النتائج أن قضايا التنمية 
وقضايا االنتهاكات العامة كانت أكثر القضايا اهتمامًا لدى المركز، تبعها قضايا انتهاكات 

                                                           
 .312، صمرجع سابق . إياد القرا،((1
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الصيادين التي حظيت بنسبة عالية لدى المركز، ومن ثم كانت القضايا )المجتمعية، 
ات اهتمام أقل، في حين جاءت قضايا الحريات السياسية واالستيطان األسرى، الطفل( بدرج

 في أدنى درجات االهتمام.
بينما أولت الهيئة المستقلة اهتمامًا كبيرًا بالقضايا المجتمعية وقضايا الحريات 
السياسية، يليها بدرجة أقل قضايا التنمية، ثم باهتمام متدني قضايا األسرى واالنتهاكات 

 الهيئة اهتمامًا بقضايا االستيطان، أو قضايا القتل، أو الصيادين. تول   العامة، ولم
تعمل على معظم القضايا وليست كلها،  فلسطينيةً  حقوقيةً  وقد أظهرت النتائج منظماتٍ 

ومنها )مؤسسة الضمير، ومركز سواسية، ومنظمات أخرى(، كانت أهم القضايا التي ركزت 
ايا القتل والقضايا عليها مؤسسة الضمير هي قضايا األسرى بالدرجة األولى، ثم تالها قض

النتهاكات العامة ، في حين كانت قضايا الطفل وقضايا انفسها درجة األهميةالمجتمعية ب
 بدرجة أقل من االهتمام.

قضايا  من بعدهاأما مركز سواسية فقد ركز على القضايا المجتمعية بالدرجة األولى، 
درجة أقل، ومن ثم كانت قضايا الطفل واالنتهاكات العامة في أدنى االهتمام، في باألسرى 

مانديال، ومركز القدس حين كانت اهتمامات المنظمات الفلسطينية األخرى، وهي )مؤسسة 
للحقوق االجتماعية واالقتصادية، ومركز مساواة، ومركز حماية( بقضايا األسرى وقضايا 
الطفل بدرجة عالية، ثم قضايا الحريات السياسية، من بعدها قضايا االستيطان وقضايا 

 ام.التنمية بدرجة أقل، وأخيرًا القضايا المجتمعية وقضايا القتل في أدنى درجات االهتم
أما المنظمات الحقوقية الفلسطينية األخرى )أحرار، التضامن، رام اهلل، شمس، الحق، 
حريات( فركزت على قضايا حقوقية دون قضايا أخرى كما ظهر في صحف الدراسة، ففي 

كبير  على نحوٍ حين ركز مركز أحرار ومؤسسة التضامن ومركز حريات على قضايا األسرى 
منظمات، ركز مركز شمس ومركز رام اهلل على قضايا التنمية جدًا وهو مجال عمل تلك ال

بدرجة كبيرة، ومن ثم كانت درجات االهتمام أقل بالقضايا األخرى )المجتمعية، الطفل، 
واالستيطان، الحريات السياسية(، أما مؤسسة الحق فركزت على القضايا المجتمعية، ومن ثم 

 قضايا االستيطان والتنمية بدرجة أقل.
 :م3248ت حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة عام منظما .0

أظهرت النتائج اهتمام منظمات حقوق اإلنسان في الداخل الفلسطيني )مركز بتسيلم، 
عدالة( بقضايا األسرى، ومن ثم كانت اهتماماتها بقضايا واالستيطان والقضايا المجتمعية 

العامة وقضايا القتل في أدنى درجات بدرجة أقل، في حين كانت قضايا االنتهاكات 
 االهتمام.
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 منظمات حقوق اإلنسان العربية: .1
برز اهتمام "المنظمة العربية لحقوق اإلنسان" بقضايا األسرى بدرجة عالية بالنسبة 
للمنظمات الحقوقية العربية، تليها قضايا الحريات السياسية، ثم قضايا االنتهاكات العامة، 

 معية وقضايا القتل كانت في أدنى درجات االهتمام.وأخيرًا القضايا المجت
أما "المرصد السوري لحقوق اإلنسان" فكانت اهتماماته بقضايا القتل بالدرجة األولى، 

 .نفسها الدرجةلسياسية واالنتهاكات العامة بومن ثم قضايا الحريات ا
 منظمات حقوق اإلنسان الدولية: .4

األورومتوسطي" منظمات حقوق اإلنسان الدولية في أظهرت النتائج ت صدُّر "المرصد 
التنوع بقضايا حقوق اإلنسان، وكانت أبرز اهتماماته بقضايا االنتهاكات العامة وقضايا 
األسرى، يليها قضايا )االستيطان، والطفل، وانتهاكات الصيادين( بدرجات متساوية لكل 

ى المجتمعية، وقضايا القتل( األدن منهم، ومن ثم جاءت قضايا )الحريات السياسية، والقضايا
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ثاني المنظمات في سلم االهتمامات بالدرجة نفسها، 

الدولية تنوعًا من حيث القضايا، حيث جاءت توزع اهتمامها على قضايا )الحريات السياسية، 
قضايا )األسرى والصيادين( ، ومن ثم نفسها الدرجةجتمعية( باالنتهاكات العامة، والقضايا الم

 بدرجة أقل.
في القضايا،  نفسها درجة التنوعن والمفوضية السامية فكانتا بأما مجلس حقوق اإلنسا

حيث ركز مجلس حقوق اإلنسان على قضايا االستيطان بالدرجة األولى، ومن ثم كانت 
لى قضايا قضايا االنتهاكات العامة بدرجة أقل، وبالنسبة للمفوضية السامية فركزت ع

 . وقضايا القتل بدرجة االهتمام نفسها االنتهاكات العامة، يليها الحريات السياسية
 بصفة عامة:منظمات حقوق اإلنسان  .5

قضايا  ى "عام" في صحف الدراسة، علىركزت منظمات حقوق اإلنسان تحت مسم
هي  ، وكان أبرز تلك القضايا في االهتمام لدى المنظماتكافة منظمات حقوق اإلنسان

ة قضايا األسرى بنسبة عالية، يليها قضايا الحريات السياسية، ثم كانت القضايا المجتمعي
، أما قضايا )االستيطان، والتنمية، والقتل، نفسها الدرجةوقضايا االنتهاكات العامة ب

 .نفسها النسبةن( فكانت في الترتيب األخير بوالصيادي
رت اهتمامات غالبية منظمات حقوق صد  وت ظهر النتائج السابقة أن قضايا األسرى ت

اإلنسان الفلسطينية والعربية والدولية، أما قضايا التنمية والحريات السياسية والقضايا 
المجتمعية واالنتهاكات العامة فكانت من بين القضايا األولى لمنظمات حقوق اإلنسان 

الدولية بقضايا التنمية، الفلسطينية، في حين لم تظهر اهتمامات ألغلب المنظمات الحقوقية 
 وقضايا الطفل.
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 الفصل اخلامس

 نتائج الدراسة امليدانية
 

الصورة الذهنية لمنظمات  لتعرُّفيستعرض الباحث في هذا الفصل نتائج الدراسة الميدانية 
 حقوق اإلنسان لدى النخبة الفلسطينية بأنواعها )السياسية، اإلعالمية، األكاديمية(.

ألهم نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات أفراد عينة النخبة الفلسطينية، وتعرض الدراسة هنا 
مما يساعد في الكشف عن طبيعة الصورة المرسومة لدى هؤالء عن منظمات حقوق اإلنسان، 
براز الجوانب اإليجابية والسلبية في تلك الصورة، ومن ثم مقارنة الصورة الذهنية لدى أفراد العينة  وا 

الحياة و الدراسة التحليلية على صحيفتي )فلسطين،  التي تم الكشف عنها بفضل الميةبالصورة اإلع
 الجديدة(.

(، لتحليل البيانات التي توصلت SPSSعلى برنامج معالجة البيانات ) اعتمدت الدراسةوقد 
الدراسة، بحيث تتناول النتائج الرقمية )التكرارات والنسب المئوية( المتصلة بكل سؤال من  إليها
باإلضافة ة االستمارة الميدانية، والتعرض بالشر  والتفسير والتحليل ألهم مؤشراتها ودالالتها، أسئل

 العالقات االرتباطية بين أهم المتغيرات، بما يخدم أهداف الدراسة. لتعرُّف

مباحث: المبحث األول منها  ةالفصل الخامس من الدراسة الميدانية إلى أربع وقس م الباحث
فراد العينة ت الشخصية لعينة النخبة الفلسطينية، أما المبحث الثاني فيتعرض لعالقة أيتعلق بالسما

الصحف، يتبعه المبحث الثالث الخاص بطبيعة الصورة المكونة لدى أفراد  بوسائل اإلعالم وال سي ما
بين العينة عن منظمات حقوق اإلنسان، وأخيرًا المبحث الرابع ويتعرض لبعض العالقات االرتباطية 

 المتغيرات.
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 المبحث األول
 لعينة الدراسة الميدانيةالسمات الشخصية 

العديد من التساؤالت الخاصة بالسمات  لدراسة في هذا المبحث اإلجابة عنتستهدف ا
 الشخصية لعينة الدراسة، والتي تتعلق برر )الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، ومجال العمل(.

 س:ـنــــــــجـال ــأوالً 

 (38جدول رقم )
 نسبة الذكور واإلناث في عينة

 % التكرار وعـــــــــــالن
 7..3 717 ذكر
 79.5 75 أنثى

 %322 302 المجموع
 

إذ  دراسة من النخبة الفلسطينية؛ت ظهر بيانات الجدول السابق غلبة نسبة الذكور على عينة ال
%( من عينة الدراسة، في حين بل  عدد اإلناث 7..3( شكلوا ما نسبته )717بل  عدد الذكور )

 %( من أفراد العينة.79.5( مبحوثة بنسبة )75)

ويرجع ذلك إلى سيطرة الذكور على النخبة الفلسطينية بأنواعها )السياسية، واألكاديمية، 
امعات من الذكور، وكذلك المجال السياسي يقل فيه واإلعالمية(، فمعظم األكاديميين من أساتذة الج

وجود الكادر النسائي، أما بالنسبة للمجال اإلعالمي فهو نوعًا ما يحتوي على وجود مقبول بالنسبة 
 لإلناث.

 

 ر:ــــــمــعـال ــثانياً 
 (32جدول رقم )

 الفئات العمرية ألفراد العينة
 % التكرار رــــــــــمـالع

 22.1 .. 1.من إلى أقل  21من 
 7..2 7. 91إلى أقل من  1.من 
 32.1 23 21إلى أقل من  91من 

 3.9 2 فما فوق 21
 %322 302 المجموع
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ن األولى والثانية من أفراد العينة، دول السابق ن سبًا متقاربة للفئتين العمريتيت شير معطيات الج
%(، وأما األفراد من سن 22.1بنسبة )( اً عام 1.إلى أقل من  21فجاءت نسبة األفراد من سن )

%(، ومن ثم األفراد 7..2إذ وصلت نسبتها ) ؛( فتتبعها بفارق ضئيلاً عام 91إلى أقل من  1.)
 21%(، فيما جاء األفراد من سن )32.1( حصلوا على نسبة )اً عام 21إلى أقل من  91من سن )

 %(.3.9فما فوق( بنسبة قليلة بلغت )

عامًا، حيث فاقت العينة في  91-21أعمار أفراد العينة تقع بين وتكشف النتائج أن معظم 
 %(.11.5هذه المرحلة العمرية ثلثي مجموع عينة الدراسة بنسبة )

 لمي:ــل العـــالمؤه ــثالثاً 
 (02جدول رقم )

 المؤهل العلمي ألفراد العينة
 % التكرار المؤهل العلمي
 91.1 21 بكالوريوس
 39.3 27 ماجستير
 3..3 35 دكتوراه
 %322 302 المجموع

 

بالنظر إلى بيانات الجدول السابق يتضح لنا تقسيم المؤهل العلمي ألفراد العينة، حيث تبين 
%( أي النصف تمامًا، في حين كانت نسبة 91أن نسبة الحاصلين على درجة البكالوريوس بلغت )

جاءت نسبة الحاصلين على درجة الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه متقاربة، وقد 
ن على درجة الدكتوراه فبلغت نسبتهم %( من عينة الدراسة، أما الحاصلو 39.3الماجستير )

(3..3.)% 

 :مجال العمل ــرابعاً 
 (03جدول رقم )

 أفراد العينة تخصصيوضح 
 % التكرار مجال العمل
 22.22 1. أكاديمي
 22.22 1. إعالمي
 22.22 1. سياسي
 %322 302 المجموع
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، وكان الباحث قد اختار ثالثة مجال العملي ظهر الجدول السابق توزيع أفراد العينة على 
أنواع من النخبة الفلسطينية ليجري عليها الدراسة، وهي: )األكاديمية، واإلعالمية، والسياسية(، 

 النخبة، من ث مّ نواع %( لكل نوع من أ22.2وقسمت هذه األنواع وفق العينة الحصصية بمقدار )
 األكاديمي واإلعالمي والسياسي كذلك. مجال العمللنسب متساوية في كانت ا

 

 المبحث الثاني
 بوسائل اإلعالم أفراد العينةعالقة 

عام  على نحوٍ عالقة أفراد العينة بوسائل اإلعالم  تعرُّفتستهدف الدراسة في هذا المبحث  
الكشف عن أكثر الوسائل اإلعالمية التي يستخدمها أفراد  خاص، بوساطة على نحوٍ والصحافة 

العينة في الحصول على المعلومات، ومدى متابعتهم للصحافة الفلسطينية، ودوافع هذه المتابعة، 
دور وسائل اإلعالم في تكوين الصورة الذهنية لمنظمات حقوق اإلنسان لدى أفراد  لتعرُّفباإلضافة 

 العينة.
 : في الحصول على المعلومات تي يعتمد عليها أفراد العينةوسائل اإلعالم ال ــأوالً 

 (00جدول رقم )
 وسائل اإلعالم التي تعتمد عليها العينة في الحصول على المعلومات

 % التكرار الوسيلة اإلعالمية
 31.9 719 اإلنترنت
 25.3 32 التلفزيون
 2.2. 93 الصحافة
 73.9 79 اإلذاعة
 3.. 9 المجالت
 2.2 . أخرى

 ( مفردة302)ن =  المجموع
 

المركز األول لدى أفراد حصل على الجدول السابق نجد أن اإلنترنت  بالنظر إلى معطيات
للحصول على المعلومات عن منظمات حقوق اإلنسان بنسبة  من حيث االعتماد عليه النخبةعينة 

                                                           

 مفردة؛ ألن السؤال يحتمل  731جاء مجموع الخيارات في هذا الجدول متجاوزًا المجموع األساسي للعينة البالغة
 أكثر من إجابة، ومن ث ّم هناك من اختار وسيلة إعالمية واحدة أو اثنتين أو ثالثًا أو أكثر.
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وسيلة إعالم في العصر إلنترنت بوصفه %(، وهذا يشير إلى التركيز الكبير على ا31.9بلغت )
نما لدى فئات الصفوة وقادة ا لرأي؛ فهذه الوسيلة الحديث ليس فقط من ق بل الجمهور العادي، وا 

 من )النصوص، والصور، والصوت، والفيديو(. كافة، عناصر الوسائط باتت تجمع بين

لى شبكة اإلنترنت، وقد أصبحت بعض الوسائل اإلعالمية اليوم بطريقة أو بأخرى متاحة ع
مثل: البث المباشر لقنوات الراديو، والقنوات الفضائية كذلك، باإلضافة لتوف ر نسخ مصورة من 

نت في مقدمة ترتيب الجمهور من المطبوعات كالصحف والمجالت على الشبكة، ولهذا حل  اإلنتر 
 .إن لم يكن بدياًل عن بعضها عالمية،اإل ضمن الوسائل

%( من أفراد العينة، 25.3فقد كانت من نصيب التلفزيون بنسبة بلغت ) أما المركز الثاني
اهتمام فئة واسعة من الجمهور، بينما عالمية الجماهيرية التي تحوز وي عد التلفزيون من الوسائل اإل

ة يعتمدون عليها العين %( فقط من أفراد2.2.في المركز الثالث، حيث تبين أن ) ةفاجاءت الصح
ألساسية المعلومات، وكانت الوسائل اإلعالمية الثالث السابقة هي المصادر افي الحصول على 

%( فقط من 73.9) اعليه في المركز الرابع بنسبة ضئيلة، حيث اعتمد للمعلومات، تلتها اإلذاعة
 ة في الحصول على المعلومات.أفراد العين

%( فقط من أفراد 3..) رة من وسائل اإلعالم، حيث عّدهاوجاءت المجالت في المرتبة األخي
العينة مصدرًا للحصول على المعلومات، ولعل ذلك يرجع لندرة وجود المجالت في قطاع غزة، فلم 

: مجلة (1)يرصد الباحث سوى عدد قليل من المجالت في قطاع غزة في مدة هذه الدراسة، وهي
جلة الدليل اإلعالنية، ون األسرة، مجلة يزن لألطفال، مة ذات الطابع االجتماعي وتعنى بشؤ السعاد

مجلة عين على بيت المقدس، مجلة الشرق األوسط للعلوم التطبيقية، مجلة أسواق للدعاية 
 واإلعالن.

وسيلة للحصول على ة بوصفها %( فقط من أفراد العين2.2دها )أما فئة "أخرى" فحد
خاصة على  المعلومات، وكانت هذه الخيارات عبارة عن بريد إخباري خاص، أو نشرة إخبارية

 دون غيرهم باالعتماد على هذه الوسيلة. من الجوال، وقد امتاز عدد من أفراد عينة النخبة السياسية

  

                                                           
-11م( ص.317)غزة: اإلدارة العامة للمطبوعات والنشر،  2، طاإلعالمي الفلسطينيالدليل . وزارة اإلعالم، (1)

15. 
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 للصحافة الفلسطينية: ة متابعة أفراد العينةطبيع ــثانياً 
 (01جدول رقم )

 مدى متابعة أفراد العينة للصحافة الفلسطينية
 % التكرار مدى المتابعة

 1.9. 91 دائما
 1.1. 3. أحيانا
 73.9 79 نادرا

 %322 302 المجموع
 

تشير نتائج الجدول السابق لمدى متابعة أفراد العينة للصحافة الفلسطينية، حيث كانت النسبة 
%( ما يعادل النصف تقريبًا، أما 1.9.األعلى للمتابعين الدائمين للصحافة أي "بصفة منتظمة" )

كانت نسبة المتابعين للصحافة  ي حين%(، ف1.متقطع" فبلغت ) على نحوٍ نسبة المتابعين أحيانا "
 %( من أفراد العينة.73.9نادر) على نحوٍ 

 على نحوٍ وبمعنى آخر فإن نصف أفراد العينة تقريبًا ال يتابعون الصحافة إال نادرًا أو 
والوعي ر من التثقيف بد أن تكون على قد ن فئة النخبة المتقطع، وهي نسبة عالية قلياًل؛ إذ إ

ه الصحافة بوصفها واإلدراك باألحداث والوقائع أكثر من أي فئة  وسيلة أخرى، وهذا ما ت ت يح 
 إعالمية تميل إلى الجانب التفسيري والتحليلي.

عدم ينتج عن النخبة عن متابعة الصحافة في قطاع غزة يمكن أن  عينة ولعل سبب نفور
فلسطين اليومية هي الوحيدة التي ت وّزع منها وجود منافسة بين الصحف، باعتبار أن صحيفة 

النسخة الورقية في قطاع غزة، وهي تمثل وجهة نظر واحدة، أما الصحف الفلسطينية اليومية 
األخرى )األيام، القدس، الحياة الجديدة( التي تمثل وجهات نظر أخرى، ممنوعة من دخول القطاع 

 نقسام الفلسطيني.منذ أعوام ألسباب تتعلق بالحصار الصهيوني واال

ولكن لدى مقارنة النتائج السابقة من نسبة متابعة عينة النخبة للصحف مع نتائج دراسة نبيل 
%( فقط ممن يتابعون الصحافة 1حول متابعة الجمهور العام للصحافة، التي أظهرت أن ) (1)خليل

، يتبين أن نسبة ت ة%( ال يتابعونها ألب72.9نًا، و)%( يتابعونها أحيا13.2منتظم، و) على نحوٍ 
 جيدة جدًا بالمقارنة مع نسبة المتابعة لدى الجمهور العام وبفارق كبير. عينة النخبةالمتابعة لدى 

  

                                                           
 .7.3، صمرجع سابق. نبيل خليل، ((1
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  على متابعتها: عينةالصحف الفلسطينية التي يحرص أفراد ال ــثالثاً 
 (04جدول رقم )

 ها أفراد العينةلسطينية التي يقرؤ الصحف الف
 % التكرار اسم الصحيفة
 12.2 33 فلسطين
 7.1. 91 الرسالة
 21.3 21 األيام
 35.3 29 القدس

 75.3 32 الحياة الجديدة
 77.1 .7 االستقالل
 2.2 . أخرى

 ( مفردة302)ن =  المجموع
 

اليومية الصادرة في قطاع غزة  بالنظر لنتائج الجدول السابق يتضح أن صحيفة فلسطين
%(، تالها في ذلك صحيفة 12.2كانت الصحيفة األبرز في المتابعة من قبل أفراد العينة بنسبة )

 %(. وهاتان الصحيفتان توزعان في قطاع غزة.7.1.الرسالة نصف األسبوعية بنسبة بلغت )

ا صحيفة %(، تلته21.3أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب صحيفة األيام بنسبة بلغت )
%(، وهذه الصحف باإلضافة لصحيفة الحياة الجديدة التي حصلت على 35.3) القدس بنسبة قريبة

خرى ستظهر الحقا في %( ال تدخل إلى قطاع غزة، ويتابعها الجمهور بطرق أ75.3نسبة )
إلى أنها رغم منع دخول هذه الصحف إلى القطاع ب(، ومن الالفت هنا أنه 39رقم ) الجدول اآلتي

ال تزال تحتفظ بنسبة جيدة من المتابعين والقراء، ونالحظ كذلك أن نسبة المطالعة لصحف األيام 
 والقدس كانت أعلى من نسبة المطالعة لصحيفة الحياة الجديدة شبه الرسمية.

%(، 77.1أما صحيفة االستقالل نصف األسبوعية فجاءت في المرتبة قبل األخيرة بنسبة )
%( والتي ذكر فيها أفراد العينة أنهم يتابعون صحيفة الرأي الحكومية 2.2رى بنسبة )تلتها فئة أخ

 الصادرة عن المكتب اإلعالمي الحكومي التابع لحكومة غزة.
                                                           

 مفردة؛ ألن السؤال يحتمل  731جاء مجموع الخيارات في هذا الجدول متجاوزًا المجموع األساسي للعينة البالغة
 واحدة أو اثنتين أو ثالثًا أو أكثر. أكثر من إجابة، ومن ث ّم هناك من اختار صحيفة

  ألسباب تتعلق وقت إجراء هذه الدراسةصحيفة فلسطين الصحيفة اليومية الوحيدة التي توزع في قطاع غزة  عدت ،
الصحف  ت كذلكع  ن  م   ين الضفة الغربية والقطاع، حيثبالحصار "اإلسرائيلي" على قطاع غزة، واالنقسام السياسي ب
)فلسطين،  اصحيفت تنع، وم  من دخول قطاع غزة اليومية الفلسطينية الثالث )القدس، الحياة الجديدة، األيام(

الضفة الغربية. من دخولالرسالة( 
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 مطالعة الصحف: آلية ــرابعاً 
 (05جدول رقم )

 يوضح آلية مطالعة الصحف
 % التكرار كيفية المطالعة

 21.9 37 تصفح النسخة الورقية
 2.2. 93 مطالعة المواد المنشورة على الموقع اإللكتروني للصحيفة

 27.1 23 للصحيفة المتا  على موقعها اإللكتروني  pdfتصفح العدد المصور 
 ( مفردة302)ن =  المجموع

 

 عن طريقة يتابعون الصحف %( من أفراد العين21.9السابق أن )تبين نتائج الجدول 
تصفح النسخة الورقية الخاصة بالصحيفة، وهي الصحف الصادرة في قطاع غزة )فلسطين، 

 االستقالل(.و الرأي، و الرسالة، و 

حول متابعة الجمهور العام للصحافة  (1)وبمقارنة النتائج السابقة مع نتائج دراسة نبيل خليل
الموقع اإللكتروني  عن طريق%( من العينة يقرؤون الصحف 31الفلسطينية، التي أظهرت أن )
النخبة  عينة %( منهم مطالعة النسخة الورقية، يتبين أن7.3.للصحيفة، في حين فضل )

الفلسطينية تحرص أكثر من الجمهور العام على مطالعة النسخة الورقية من الصحف بفارق ال يقل 
 %(.39عن )

مطالعة  قة النخبة يتابعون الصحف عن طري%( من أفراد عين2.2.بينما اتضح أن ) 
المواد المنشورة على موقع الصحيفة على شبكة اإلنترنت، وهو ما يختلف بالتأكيد عن مطالعة 
الصحيفة نفسها؛ ألن المواد الصحفية المنشورة على الموقع اإللكتروني يمكن تحديثها وتختلف من 

 يثها.وقت آلخر، بينما نسخة الصحيفة الورقية في الصحافة الفلسطينية واحدة ال يتم تحد

تصفح النسخة المصورة  عن طريقيتابعون الصحافة  ن أفراد العينة%( م27.1كما أن )
PDF  من المتاحة على الموقع اإللكتروني للصحيفة، وهي نسخة مطابقة تمامًا للصحيفة الورقية، و

العدد المصور على الموقع،  العينة يقومون بمطالعة الصحف باستعراضيتضح لنا أن ثلث أفراد  ث مّ 
وهي نتيجة منطقية تمامًا؛ نظرًا لعدم دخول بعض الصحف الفلسطينية وهي )األيام، الحياة 

، نتيجة الحصار وحتى انجاز هذه الدراسة م3111الجديدة، القدس( إلى قطاع غزة منذ العام 
 قطاع."اإلسرائيلي" على قطاع غزة، واالنقسام السياسي بين الضفة الغربية وال

                                                           

 مفردة؛ ألن السؤال يحتمل  731جاء مجموع الخيارات في هذا الجدول متجاوزًا المجموع األساسي للعينة البالغة
 ومن ث ّم هناك من اختار أكثر من آلية لمطالعة الصحف.أكثر من إجابة، 

 .7.3، صمرجع سابق. نبيل خليل، ((1



 

171 
 

بتاريخ  وتم السما  بدخول الصحف الفلسطينية الممنوعة في الضفة الغربية وقطاع غزة
 م، بعد االتفاق على تطبيق بنود المصالحة فيما يعرف باتفاق "مخيم الشاطئ"..3/9/317
 

 بعينها:دوافع قراءة أفراد العينة لصحف  ــخامساً 
 (06جدول رقم )

 دوافع قراءة أفراد العينة للصحف
 % التكرار الدافع

 3.9. 97 ألنها تتمتع بمصداقية وأثق بموضوعيتها
 7.1. 91 لعدم وجود بدائل أخرى

 22.2 1. ألنها تقدم معالجات متكاملة ومعمقة
 33.2 .2 تتوافق مع توجهاتي الفكرية
 33.9 31 النفرادها ببعض الموضوعات

 72.2 72 لتناولها الموضوعات بحرية وصراحة وجرأة
 77.1 .7 لتميز المحررين والكتاب الذين يعملون بها
 3.2 71 لمتابعة األخبار من وجهات نظر مختلفة

 3.9 2 أخرى
 ( مفردة302)ن =  المجموع

 

%( يتابعون 3.9.ة بمعدل )أن النسبة األعلى من أفراد العين ت ظهر نتائج الجدول السابق
بموضوعيتها"، وتتفق تلك النتيجة مع نتائج دراسة د. هذه الصحف "ألنها تتمتع بمصداقية ويثقون 

التي أظهرت أن الصحف تتمتع بالثقة  وبالمصداقية لدى الذين يقرؤونها بانتظام؛  (1)هناء فاروق
أن تسهم في تشكيل االتجاهات واآلراء وتصبح لصحف ا تلك لذلك يكون هناك مجال كبير أمام

منظمات حقوق اإلنسان المحلية، ودفع العمل األهلي فاعاًل وعنصرًا أساسيًا في تعزيز مكانة 
 عام. على نحوٍ والمدني 

%( فكان "لعدم وجود بدائل أخرى"، 7.1.أما الدافع الذي جاء في المرتبة الثانية بنسبة )
وهو نتيجة طبيعية ألن الصحيفة اليومية الوحيدة المتا  مطالعتها ورقيًا في قطاع غزة هي صحيفة 

 لصحف نصف أسبوعية، مثل: )الرسالة، االستقالل، الرأي(. فلسطين، باإلضافة

                                                           

 مفردة؛ ألن السؤال يحتمل  731جاء مجموع الخيارات في هذا الجدول متجاوزًا المجموع األساسي للعينة البالغة
 أكثر من إجابة، ومن ث ّم هناك من اختار أكثر من دافع للقراءة.

 .35.، صمرجع سابق. هناء فاروق، ((1
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ة في المرتبة الثالثة دافع مطالعة الصحف "ألنها تقدم %( من أفراد العين22.2وقد اختار )
عمقة حافة التي ينبغي أن تقدم تغطية ممعالجات متكاملة ومعمقة"، ويتفق ذلك مع طبيعة الص

 بالتحليل الم ت ن اولة األخبار واألحداث عن طريقجمهور وتوفر بيئة معرفية لل ،ومتعددة األبعاد
 والتفسير والبحث عما وراءها.

%( أنهم يتابعونها "ألنها تتوافق مع توجهاتهم الفكرية"، أما دافع 33.2أشار ) في حين
%( من 33.9المطالعة "النفرادها ببعض الموضوعات" فقد كان في مرتبة متدنية قلياًل واختاره )

ة، ويمكن أن يتفق ذلك مع طبيعة الصحافة ودوريتها التي ال تتيح المجال لالنفراد يناد العأفر 
باألخبار، بل استكمالها وتحليلها، ومن ثم تاله الدافع "لتناولها الموضوعات بحرية وصراحة وجرأة" 

 ة.%( من أفراد العين72.2نسبة بلغت )ب

%( من أفراد العينة، 77.1ها" بنسبة )وجاء الدافع "لتميز المحررين والكتاب الذين يعملون ب
%(، ومن ثم 3.2تاله دافع متابعتها "لالطالع على األخبار من وجهات النظر المختلفة" بنسبة )

ون لمجرد ة حيث أشار هؤالء إلى أنهم يقرؤ %( من أفراد العين3.9أخرى بنسبة )كانت دوافع 
 مطالعة األخبار والموضوعات.

 
 منظمات حقوق اإلنسان: لتعرُّفينة على وسائل اإلعالم اعتماد أفراد الع ــسادساً 

 (02جدول رقم )
 منظمات حقوق اإلنسان تعرُّفمدى اعتماد أفراد العينة على وسائل اإلعالم في 

 % التكرار مدى االعتماد
 3..3 35 ال أعتمد عليها

 21.9 9. أعتمد بدرجة محدودة
 39.1 21 أعتمد بدرجة متوسطة

 72.2 72 بدرجة كبيرةأعتمد 
 %322 302 المجموع

 

ة ال يعتمدون مطلقًا على %( من أفراد العين3..3ابق إلى أن)ت شير معطيات الجدول الس
منظمات حقوق اإلنسان، ولعل ذلك يعود إلى أن أفراد العينة من النخبة  تعرُّفاإلعالم في  وسائل

المنظمات، ففئات العينة عبارة  تعرُّفلديهم بدائل أخرى غير وسائل اإلعالم يعتمدون عليها في 
بد أن يحتكوا بمنظمات حقوق اإلنسان في مرحلة  عن إعالميين وسياسيين وأكاديميين، وهؤالء ال

تلك  تعرُّفما، لذلك يمكن أن يكون لديهم اعتماد بدرجة معينة على االتصال المباشر في 
 المنظمات.
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الذين يعتمدون على وسائل اإلعالم بدرجة محدودة فكانت نسبتهم  أما أفراد العينة 
من االحتكاك  اً ى، وربما يكون هذا الحكم نابع%(، وهي النسبة األعلى مقارنة بالنسب األخر 21.9)

فهم ال يحتاجون لالعتماد على وسائل  بة مع المنظمات الحقوقية، من ث مّ والتواصل المباشر للنخ
التواصل  من الملمين بها وبأعمالها عن طريقالمنظمات، كونهم  لتعرُّفاإلعالم بدرجة كبيرة 

 المباشر.

%(، أما 39على وسائل اإلعالم بدرجة متوسطة )في حين جاءت نسبة الذين يعتمدون 
منظمات حقوق  تعرُّفالنسبة األقل فكانت لمن يعتمدون على وسائل اإلعالم بدرجة كبيرة في 

%(، وغالبًا ما يكون هؤالء ليسوا على تماس أو احتكاك مباشر مع 72.2اإلنسان، وبلغت )
 منظمات حقوق اإلنسان.

 

 منظمات حقوق اإلنسان: تعرُّفعليها في  عينةترتيب وسائل اإلعالم حسب اعتماد أفراد ال ــسابعاً 
  ( 08جدول رقم )

يوضح الترتيب التفصيلي لوسائل اإلعالم حسب اعتماد أفراد العينة عليها في الحصول على المعلومات الخاصة 
 بمنظمات حقوق اإلنسان

 الوسيلة        
 الترتيب

 المجالت اإلنترنت التلفزيون الصحافة اإلذاعة
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

 - - 5.3. 95 75.3 32 9.1 2 3.. 9 األول
 7.1 3 37.1 32 75.3 32 39.3 27 3.. 9 الثاني
 3.9 2 3.. 9 72.2 72 75.3 32 71.9 37 الثالث
 2.1 3 1.3 7 71.1 73 72.2 72 3..3 35 الرابع
 7.1. 91 - - 3.9 2 2.2 . 9.1 2 الخامس

 1.9. 91 3..3 35 29.3 2. 22.2 1. 9.1. .9 لم تلق اهتماماً 
 %322 302 %322 302 %322 302 %322 302 %322 302 المجموع

 

ة في رتيب الوسائل اإلعالمية لدى أفراد العينبالنظر إلى معطيات الجدول السابق يتضح ت
حساب  انطالقًا منوعن طريق استخالص بيانات الجدول السابق، الحصول على المعلومات، 

كان ترتيب وسائل اإلعالم في الحصول على المعلومات، كما  المتوسط الحسابي، والوزن النسبي
 (:35يظهر في الجدول اآلتي رقم )

 

 

                                                           

  =مجموع متوسط كل الرتبالوزن النسبي
عدد الخيارات

  ×711 
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 (02جدول رقم )
عليها أفراد العينة  في الحصول على معلومات تخص منظمات حقوق الترتيب العام لوسائل اإلعالم كما يعتمد 

 اإلنسان
 الترتيب الوزن النسبي المتوسط الوسيلة اإلعالمية

 7 %52.92 2339.. اإلنترنت
 3 %21.33 2.2525 التلفزيون
 2 55.25% 3.1239 الصحافة
 . 46.75% 3.2211 اإلذاعة
 9 28.57% 332..7 المجالت

 

ت كان المصدر األول للحصول على الجدول السابق إلى أن اإلنترنت شير نتائج و 
وهي نتيجة طبيعية في ظل التطور  ،النخبة ةات حقوق اإلنسان لدى عينمعلومات عن منظم

مكانية مطالعة وسائل اإلعالم األخرى عبر اإلنترنت، التلفزيون   جاء في حين التكنولوجي، وا 
في المركز الرابع اإلذاعة،  افي المركز الثالث، تبعه تفكان صحافةفي المركز الثاني، أما ال

( إلى ضعف 33وت عد تلك النتيجة منطقية ال سي ما أن أفراد العينة أشاروا في جدول سابق رقم )
في المرتبة الرابعة  توسيلة للحصول على المعلومات؛ إذ جاءبوصفها اعتمادهم على اإلذاعة 

 ت في المركز األخير.من وسائل اإلعالم، أما المجالت فكان
 
 مدى اهتمام الصحف الفلسطينية بمنظمات حقوق اإلنسان وأنشطتها:ــ ثامناً 

 (12جدول رقم )
 مدى اهتمام الصحف الفلسطينية بالمنظمات الحقوقية كما يراها أفراد العينة

 % التكرار الصحف هتمامامدى 
 3.. 9 تهتم بدرجة كبيرة

 9.3. 99 تهتم بدرجة متوسطة
 1.9. 91 تهتم بدرجة محدودة

 3.9 2 ال تهتم
 %322 302 المجموع

 

%( يرون أن 1.9.ت فيد نتائج الجدول السابق أن ما يقارب من نصف أفراد العينة بنسبة )
الصحف الفلسطينية تهتم بدرجة محدودة بمنظمات حقوق اإلنسان وأنشطتها، ولم تبتعد هذه النسبة 

من %( من أفراد العينة، و 9.3.تهتم بدرجة متوسطة والتي بلغت )كثيرًا عمن يرون أن الصحف 
%( تقريبًا، يرون أن الصحف الفلسطينية تهتم بمنظمات 52.9فإن أغلبية أفراد العينة أي ) ث مّ 
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%( من أفراد العينة أن 3.2يرى ) ي حينحقوق اإلنسان وأنشطتها بدرجة متوسطة ومحدودة، ف
ت، أما الذين يعتقدون أن الصحف تهتم بدرجة كبيرة فبلغت نسبتهم بالمنظما لبت ةالصحف ال تهتم أ

 %( فقط.3..)
 

صورة التي تشكلها الصحف الفلسطينية عن منظمات حقوق اإلنسان كما يراها أفراد ال ــتاسعاً 
 :العينة

 (13جدول رقم )
 كما تراها العينة شكلها الصحف الفلسطينية عن منظمات حقوق اإلنسانالصورة التي تُ 

 % التكرار الصورة التي تشكلها الصحف
 3..9 29 ال تسهم في تشكيل صورة محددة

 39.3 27 صورة إيجابية
 71.1 73 صورة سلبية
 71.1 73 ال أدري
 %322 302 المجموع

 

( رأي أفراد العينة في الصورة التي يمكن أن تشكلها 27ت ظهر نتائج الجدول السابق رقم )
%( منهم أن الصحف الفلسطينية 3..9عن منظمات حقوق اإلنسان، ويرى ) الصحافة الفلسطينية
بلغت نسبة الذين يعتقدون أن الصحف  ل صورة محددة لهذه المنظمات، في حينال تسهم في تشكي

%(، أما الذين يعتقدون بأن الصحف تشكل صورة سلبية للمنظمات 39.3تشكل صورة إيجابية )
 %( أيضًا.71ت نسبة الذين ال يدرون ماهية هذه الصورة )%(، ومن ثم كان71فبلغت نسبتهم )

ن الصحف ال تسهم بتشكيل صورة محددة عن منظمات حقوق ائلة إوتتفق النتائج السابقة الق
وتحديدًا في الجدول رقم  اإلنسان، مع نتائج الدراسة التحليلية التي أجراها الباحث على الصحف،

%( 39بنسبة ) التي بينت أن غالبية موضوعات منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة (9)
 تخلو من أي سمات. تقريباً 
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 :معالجة الصحافة الفلسطينية لموضوعات منظمات حقوق اإلنسان كما يراها أفراد العينة ــعاشراً 
 (10جدول رقم )

 كما تراها العينة معالجة الصحافة الفلسطينية لموضوعات منظمات حقوق اإلنسان يوضح
 % التكرار المعـــــــــــالجـــة
 9.1. .9 غير موضوعية
 3..2 7. موضوعية
 31.3 39 ال أدري
 %322 302 المجموع

 

الفلسطينية لموضوعات ت شير نتائج الجدول السابق إلى تقييم أفراد العينة لمعالجة الصحف 
منظمات حقوق اإلنسان، وقد أظهرت النتائج انقسامًا حول هذه المعالجة، حيث يرى ما يقارب من 

%( أن معالجة الصحف لموضوعات المنظمات غير موضوعية، 9.نصف العينة بنسبة بلغت )
درون طبيعة %( من أفراد العينة أنها موضوعية، ومن ثم كانت نسبة الذين ال ي3..2بينما رأى )
 %(.31.3المعالجة )

إن موضوعية المعالجة اإلعالمية من عدمها ليس باألمر الهين الذي يمكن إصدار الحكم 
نما يعتمد على خبرات سابقة ومطالعة متكررة لألخبار والموضوعات، وربما يرجع  فيه بسهولة، وا 

المنظمات الحقوقية بأنها غير حكم نصف أفراد العينة تقريبًا على المعالجة الصحفية لموضوعات 
موضوعية، إلى اهتمام الصحف بأخبار المنظمات المتعلقة باالعتداءات على الحريات السياسية 

 واالعتقال التعسفي، أو األخبار ذات الطابع الشخصي.
ويبقى اعتقاد النصف اآلخر من أفراد العينة بموضوعية المعالجة مرهونًا بما يراه هؤالء من 

 حف بالمنظمات وأنشطتها وتقاريرها، إلى غير ذلك.اهتمام الص

 

 :سياسياً  استغالل الصحف الفلسطينية لتقارير منظمات حقوق اإلنسان استغالالً  حادي عشرــ
 (11جدول رقم )

 ات حقوق اإلنسان استغالاًل سياسيًا من وجهة نظر العينةتقارير منظمل الصحف الفلسطينيةاستغالل 
 % التكرار تستغل
 31.9 719 نعم
 3.. 9 ال

 3.2 71 ال أدري
 %322 302 المجموع
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ن أن الصحف %( يع د و 31.9فراد العينة بنسبة )ت ظهر نتائج الجدول السابق أن أغلبية أ
الفلسطينية تستغل تقارير منظمات حقوق اإلنسان استغالاًل سياسيًا يخدم توجهاتها، ولربما يرجع 
ذلك في األساس لملكية الصحف الفلسطينية التي يمثل أغلبها اتجاهات سياسية معينة، فمنها ما 

وبالتأكيد تقوم تلك  يمثل االتجاه الرسمي، ومنها ما يعبر عن االتجاه اإلسالمي، ومنها اليساري،
الصحف بالتركيز على ما يؤيد سياستها التحريرية النابعة أساسًا من توجهها األيديولوجي المرتبط 

 بالحزب أو الفصيل أو الحكومة أو االتجاه. 

الدراسة التحليلية التي أجراها الباحث، والتي أكدت  ليهما توصلت إ وتتفق تلك النتيجة مع
 نتقائيةاال بوساطةر جهات بعينها فاعلة النتهاكات حقوق اإلنسان، وذلك اهتمام كل صحيفة بإظها

ظهر جهات بعينها تنتهك حقوق اإلنسان،  الصحف للمواد الخاصة بالمنظمات التي ت   التي تمارسها
ظهر حكومة رام اهلل منتهكة لحقوق اإلنسان، في حين فصحيفة فلسطين ركزت على المواد التي ت  

 ظهر حكومة غزة فاعلة النتهاكات حقوق اإلنسان.الجديدة على المواد التي ت   ركزت صحيفة الحياة

التي أشارت إلى أن  (1)دراسة إياد القراوتتفق تلك النتائج كذلك مع ما توصلت اليه 
يرون أن التوجه الحزبي يترك تأثيرًا على تغطية المواقع اإلخبارية  دراستهعينة %( من 12.5)

أن غالبية المواقع اإلخبارية اإللكترونية الفلسطينية مملوكة لفصائل  ال سي ماو لقضايا حقوق اإلنسان، 
 غير مباشر. على نحوٍ فلسطينية أو تمولها 

%( فقط من أفراد العينة بأن الصحف ال تستغل تقارير المنظمات الحقوقية 3..بينما رأى )
أجاب  والمهنية اإلعالمية، في حين موضوعيةاستغالاًل سياسيًا، وتقوم بنشرها وفق ما تمليه عليها ال

 %( بأنهم ال يدرون ما اذا كانت الصحف تستغل تلك التقارير أم ال.3.2)

 
  

                                                           
 .312، صمرجع سابق . إياد القرا،((1
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 لثالمبحث الثا
 طبيعة صورة منظمات حقوق اإلنسان لدى أفراد العينة

طبيعة الصورة الذهنية المكونة لدى أفراد عينة  تعرُّفتستهدف الدراسة في هذا المبحث  
االنطباع العام عن هذه المنظمات،  تعرُّف بوساطةسطينية عن منظمات حقوق اإلنسان، النخبة الفل

ورصد السلبيات واإليجابيات التي يراها أفراد العينة في المنظمات الحقوقية، باإلضافة لمدى رضاهم 
 عن األدوار التي تقوم بها هذه المنظمات، وتقييمهم ألدائها.

 االنطباع العام لدى أفراد العينة عن منظمات حقوق اإلنسان: أواًلــ
 (14جدول رقم )

 يوضح االنطباع العام عن منظمات حقوق اإلنسان
 

 

 
 

عينة ت شير معطيات الجدول السابق إلى أن االنطباع العام عن منظمات حقوق اإلنسان لدى 
ع، فال هو سلبي طاعلى نحٍو قالنخبة الفلسطينية كان محايدًا بالدرجة األولى، غير محدد االتجاه 

 %(.99قاطع، وذلك بنسبة ) على نحوٍ وال إيجابي  حاد على نحوٍ 

تساوي الجوانب اإليجابية وتوجد أسباب كثيرة للحياد وحصوله على هذه النسبة، منها: 
ة بما يؤدي إلى بروز اتجاهين متعارضين، ما يجعل الفرد أفراد العين والسلبية لهذه المنظمات لدى

ة ال تملك ، كما أن العينللصراع بين القطب السلبي واإليجابي حالً بوصفه يسقط في دائرة الوسط 
ألنها ال تؤيد موقف المنظمات الحقوقية من األحداث وال ترفضها،  جاهًا قاطعًا؛موقفًا محددًا وات

نما ترى أن أداءها لم يكن على المستوى المطلوب على سبيل المثال، أو غير مؤثرة ألسباب  وا 
 خارجة عن إرادتها أحيانا.

عن احتكاك كبير من أفراد العينة بمنظمات حقوق اإلنسان، ما  اً ويمكن أن يكون الحياد ناتج
دراك الدور الذي تقوم به، والوصول إلى قناعة بحيادية ي االطالع على أنشطتها عن كثب، وا  يعن

 عملها.

خفاق كما يمكن تفسير المعالجة  الحياد في ضوء تغطية اإلعالم لشؤون هذه المنظمات، وا 
قضايا والموضوعات واألفكار التي تطرحها المنظمات الحقوقية، اإلعالمية في التركيز على ال

 % التكرار االنطباع العام 
 31.3 39 إيجابي
 3..3 35 سلبي
 99.1 29 محايد
 %322 302 المجموع
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ضيع جهود هذه وتركيزها بصفة أساسية على الفاعلين من الناشطين، وشخصنة األحداث بما ي
 المنظمات، وال تميل االنطباعات عنها لصالح اإليجاب.

ينة، مقابل %( من أفراد الع3..3وقد جاء االنطباع السلبي في المرتبة الثانية بنسبة )
اإليجابية بكل  عن -بفارق قليل–ويمكن تفسير تزايد النسبة السلبية %( لالنطباع اإليجابي. 31.3)

 حال، في ضوء عدة أمور:

فيًا منذ يمكن تفسير النسبة السلبية الرتباطها بالواقع الفلسطيني المنقسم سياسيًا وجغرا .7
تخاذل  للحقوق وتقييد للحريات، ومن ث مّ  االنقسام من انتهاك أعوام، وما ترتب على هذا
عن القيام بالدور المطلوب منها في الوقوف بوجه أي جهة  منظمات حقوق اإلنسان

ازها مع طرف ضد أو انحيق على الحريات وممارسة االعتقال التعسفي، يتسعى للتضي
نت أيضًا العديد من االنطباعات السلبية نتيجة لهذه  طرف آخر، ومن ث مّ   الممارسات.تكو 

يمكن أن يعود االنطباع السلبي في كثير من األحيان للتقصير في أداء الدور المطلوب،  .3
وال شك أن منظمات حقوق اإلنسان تقوم بعمل جيد في األراضي الفلسطينية في مجال 

النخبة عينة متابعة وتوثيق انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان، ولكن رؤية 
المنظمات بمهام الرصد والتوثيق، وتقصيرها في الجانب القضائي والعمل الكتفاء تلك 

، أدى إلى الشعور أحيانا بعدم جدية "اإلسرائيليين"على مالحقة مجرمي الحرب 
المنظمات في أداء عملها، واهتمامها في كثير من األحيان بإرضاء مصادر التمويل 

 والعمل في مجاالت أخرى أقل أهمية.

 صورة منظمات حقوق اإلنسان باستعراضأن الحياد الذي اتسمت به ويؤكد الباحث 
، سيدعم الجهود التي تقوم بها هذه المنظمات، باإلضافة إلى اعات أفراد العينة أمر مهم جداً انطب

اهتمام وسائل اإلعالم بتقديم صورة حقيقية عن إسهامات وأدوار هذه المنظمات، ومن ثم تمكينها 
وأنشطتها في خدمة المجتمع واالرتقاء به، ولذلك يتطلب هذا العمل مجهودًا من القيام بجهودها 

 مشتركًا من جانب منظمات حقوق اإلنسان واإلعالم لتحويل الحياد إلى إيجابية.
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 أفراد العينة انطباعاتهم عن منظمات حقوق اإلنسان: مصادر اكتساب ــثانياً 
 (15جدول رقم )
 المنظمات الحقوقيةمصادر االنطباع العام عن 

 % التكرار مصادر االنطباع
 21.1 13 مجال العمل

 92.2 .2 التعامل المباشر مع المنظمات
 29.3 2. وسائل اإلعالم
 35.3 29 تجارب اآلخرين

 7.1 3 أخرى
 ( مفردة302)ن =  المجموع

 

%( اكتسبوا 21إلى أن أكثر من نصف أفراد العينة بنسبة ) شير نتائج الجدول السابقت  
"مجال العمل"، تلتها في ذلك نسبة  عن منظمات حقوق اإلنسان عن طريق االنطباع الموجود لديهم

باشر مع المنظمات"، وهذا "التعامل الم لعينة اكتسبوا انطباعاتهم عن طريق%( من أفراد ا92.2)
ثة للنخبة )األكاديمية، واإلعالمية، والسياسية( لتكون عينة الدراسة صواب اختيار األنواع الثال يؤكد

 .فيها الميدانية؛ نظرًا لقرب مجال عملها من منظمات حقوق اإلنسان واحتكاكها الدائم بالعاملين

في حين جاءت "وسائل اإلعالم" في المرتبة الثالثة من مجاالت اكتساب االنطباع بنسبة 
مقارنة بالمجاالت األخرى، وربما يعود ذلك لمحدودية اهتمام وسائل  %(، وهي نسبة قليلة29.3)

النخبة مع هذه  عينة اإلعالم بالمنظمات الحقوقية وأنشطتها، في مقابل احتكاك كبير من ق ب ل أفراد
التعامل مع المنظمات نفسها  مباشر عن طريق على نحوٍ المنظمات، ما أدى لترك انطباعات لديهم 

ائل اإلعالم إال بنسبة محدودة، ومن البديهي أال يكون اعتماد النخب على وس وليس عن طريق
 مراكز صنع القرار. لكونها في كثير من األحيان قريبة منوسائل اإلعالم بدرجة أساسية، نظرًا 

بقلة تأثير وسائل اإلعالم في تشكيل  (1)وتتقارب النتائج السابقة مع رؤية د. هناء فاروق
شيء ما في ظل معرفة وخبرة األفراد وتعاملهم مع ذلك الشيء، حيث أكدت انطباع أو صورة عن 

ذه نتائج دراستها أن الصحافة لم تؤثر على صورة منظمات المجتمع المدني لدى أعضاء ه
 نظرًا لخبرتهم المباشرة بالعمل وأدوار تلك المنظمات في المجتمع.  المنظمات والممارسين ألنشطتها؛

                                                           

 مفردة؛ ألن السؤال يحتمل  731جاء مجموع الخيارات في هذا الجدول متجاوزًا المجموع األساسي للعينة البالغة
اختار أكثر من مصدر شك ل من خالله االنطباع العام لديه عن منظمات حقوق أكثر من إجابة، ومن ث ّم هناك من 

 اإلنسان.
 ..3.، صمرجع سابق. هناء فاروق، ((1
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التي تختلف تلك النتائج مع دراسته   (1)ابقة مع دراسة تابر الجراداتوبمقارنة النتائج الس
توصلت إلى أن المصدر األساسي الذي شكل صورة الواليات المتحدة لدى أساتذة الجامعات كان 

طبيعة ب يتأثره يتضح أن الشيء المراد  تكوين الصورة عنو "األخبار في وسائل اإلعالم المختلفة"، 
ادرة ن الواليات المتحدة شيء بعيد ال يمكن التعامل معه إال في حاالت نإ مصدر المعلومات؛ إذ

فإن حاجة المبحوثين لمعلومات عن الواليات المتحدة عن طريق  بالسفر أو الرحالت، ومن ث مّ 
وسائل اإلعالم تكون أكبر؛ لذلك كانت مصدرًا أساسيًا، أما منظمات حقوق اإلنسان فهي منظمات 

ية، واإلعالمية، ويتقاطع عملها مع عمل النخب الفلسطينية )األكاديم ةالفلسطينيعاملة في األراضي 
منظمات حقوق اإلنسان تكون أقل لدى تلك  لتعرُّففإن الحاجة لوسائل اإلعالم  والسياسية(؛ لذا

 مجال العمل. ؛ نظرًا لالحتكاك المباشر بوساطةالنخب

ن" تركت لديهم انطباعًا حول منظمات %( من أفراد العينة بأن "تجارب اآلخري35.3ويرى )
حقوق اإلنسان، وذلك يؤكد على تأثير األوساط االجتماعية المحيطة في تشكيل االنطباعات السلبية 

سهامه  نهاية المطاف.ا في تشكيل الصورة الذهنية لدى الفرد في أو اإليجابية، وا 

 اإليجابيات التي يراها أفراد العينة في منظمات حقوق اإلنسان: ــثالثاً 
 (16جدول رقم )

 اإليجابيات التي تتمتع بها منظمات حقوق اإلنسان من وجهة نظر العينة
 % التكرار اتـــــابيــــــاإليج

 31.1 51 تسهم في كشف جرائم االحتالل
 27.1 .1 تنشر ثقافة حقوق اإلنسان

 91.1 21 الرقابة على المؤسسات الحكوميةتسهم في 
 5.3. 95 تحد من انتهاكات السلطة التنفيذية لحقوق المواطنين

 22.1 .. تعزز الديمقراطية
 3..2 7. سمة حضارية في المجتمع الفلسطيني ت عد

 3.2 71 تتمتع بالخبرة الكافية ألداء مهامها
 1.9 5 ت سخر طاقاتها في مجاالت حيوية للمجتمع

 9.1 2 أخرى
 ( مفردة302)ن =  المجموع

 

                                                           
 .773، صمرجع سابق ،الجرادات. تابر ((1
 مفردة؛ ألن السؤال يحتمل  731جاء مجموع الخيارات في هذا الجدول متجاوزًا المجموع األساسي للعينة البالغة

 من إجابة، ومن ث ّم هناك من اختار أكثر من نقطة إيجابية تتمتع بها منظمات حقوق اإلنسان. أكثر
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ع ّدون أن إسهام عينة ي  %( من أفراد ال31بالنظر إلى معطيات الجدول السابق يتضح أن )
تلك المنظمات فمنظمات حقوق اإلنسان في كشف جرائم االحتالل من أبرز النقاط اإليجابية لديها، 

واسعة على الحقوق والحريات، من قبل االحتالل من  ي ظل أجواء استثنائية، وحالة تعدٍ تعمل ف
عدوان "اإلسرائيلي" المتكرر على وفي ظل الجهة، والحكومتين في غزة ورام اهلل من جهة أخرى، 

كشف  في المدة األخيرة، تزايدت وتيرةقطاع غزة والضفة الغربية،  وكثافة تلك االنتهاكات وتزايدها 
ورفعها إلى الجهات الدولية، إلى جانب فضح هذه الجرائم  ،توثيقهاو  ،جرائم االحتالل بحق المدنيينل

 إعالميًا.

وجاءت السمة اإليجابية للمنظمات بأنها "تنشر ثقافة حقوق اإلنسان" في المرتبة الثانية بنسبة 
الدور الجيد لمنظمات حقوق اإلنسان في عملية نشر  ( من أفراد العينة، وهذا ي شير إلى27.1%)

اإلنسان في المجتمع الفلسطيني، تلتها سمة الرقابة على المؤسسات الحكومية بنسبة ثقافة حقوق 
%(، ومن ثم كانت في المرتبة الرابعة من اإليجابيات كون المنظمات "تحد من انتهاكات 91)

يتضح من النقاط السابقة أن فاعلية  %(، ومن ث مّ 5.3.مواطنين" بنسبة )السلطة التنفيذية لحقوق ال
الحقوقية في القيام بدورها بما يخص مالحقة انتهاكات السلطات التنفيذية والرقابة على  المنظمة

 السلطات األخرى يؤدي إلى تكوين انطباعات إيجابية عنها لدى فئات الجمهور.

مة إيجابية لمنظمات حقوق %( من أفراد العينة أن "تعزيز الديمقراطية" هو س22.1ويعتقد )
فهذه المؤسسات تسهم في صياغة القوانين وصيانة متطلبات حقوق اإلنسان في العديد  اإلنسان؛

 من المجاالت، وتراقب عمليات االنتخابات، وتزيد من وعي الجمهور بحقوقه وواجباته.

وجاء في الترتيب التالي من اإليجابيات كون المنظمات الحقوقية "سمة حضارية في   
%( 3.2ة، ومن ثم رأت نسبة ضئيلة منهم )%( من أفراد العين3..2ني" بنسبة )المجتمع الفلسطي

أن المنظمات الحقوقية "تتمتع بالخبرة الكافية ألداء مهامها"، تالها في الترتيب قبل األخير من 
%( 9وقد أبدى )%(، 1.9يوية للمجتمع" بنسبة بلغت )اإليجابيات "ت سخر طاقاتها في مجاالت ح

أخرى لمنظمات حقوق اإلنسان، مثل: أنها تكشف تجاوزات السلطة ة إيجابيات من أفراد العين
 التنفيذية.
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 السلبيات التي يراها أفراد العينة في منظمات حقوق اإلنسان: ــرابعاً 
 (12جدول رقم )

 سلبيات منظمات حقوق اإلنسان كما يراها أفراد العينة
 % التكرار السلبيــــــــــات

 91.1 21 معينة في تقاريرهااالنحياز ألطراف 
 1.9. 91 عدم توافق سياساتها مع القيم االجتماعية أحيانا

 2.9. 92 ال تقوم بالدور المطلوب منها
 1.1. 3. تبدد طاقاتها في مجاالت ليست ذات أهمية كبيرة للمجتمع
 23.2 2. تمارس دورا في الصمت عن سلبيات األداء الحكومي

 27.1 23 تعاني فسادًا إدارياً 
 71.9 37 نقص الخبرة لدى طواقمها

 73.9 79 أخرى
 9.3 1 تضفي شرعية على انتهاكات السلطة التنفيذية لحقوق المواطنين

 2.3 . تقوم بأدوار مشبوهة لصالح االحتالل
 ( مفردة302)ن =  المجموع

 

ت شير معطيات الجدول السابق إلى أن السمة السلبية األبرز في عمل منظمات حقوق 
%(، 91اإلنسان كما يراها أفراد العينة هي "االنحياز ألطرف معينة في تقاريرها"، وذلك بنسبة )

م، نظرًا لحالة االنقسام السياسي 3111أكبر بعد العام  على نحوٍ ولعل هذه السمة السلبية برزت 
بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بدأت تظهر تقارير من منظمات حقوق اإلنسان  السائد

تتحدث عن تقييد الحريات السياسية، وممارسة االعتقال السياسي في شقي الوطن، وتلقي بالالئمة 
 على طرف هنا أو هناك.

جتماعية وجاءت في الترتيب الثاني من النقاط السلبية "عدم توافق سياساتها مع القيم اال
ة، وترجع تلك النقطة السلبية للعديد من المواقف التي راد العين%( من أف1.9.أحيانا" بنسبة بلغت )

تتخذها المنظمات الحقوقية أحيانا في مجاالت تتعلق بحرية المرأة، أو معارضة قوانين عقابية 
 وغيرها.. بعينها مثل أحكام اإلعدام، أو معارضة مبدأ الفصل بين الجنسين في التعليم،

%( من أفراد العينة أن السمة السلبية الثالثة للمنظمات الحقوقية أنها "ال تقوم 2.9.ورأى )
من األدوار، ومدى الرضا عن كل منها،  متعددةً  اً بالدور المطلوب منها"، وتشمل هذه النقطة أنواع
 (.23)رقم  اآلتيي مجاالت متعددة في الجدول وسنرى نتائج الرضا عن أداء األدوار بالتفصيل ف

                                                           

 مفردة؛ ألن السؤال يحتمل  731جاء مجموع الخيارات في هذا الجدول متجاوزًا المجموع األساسي للعينة البالغة
 وق اإلنسان.أكثر من إجابة، ومن ث ّم هناك من اختار أكثر من نقطة سلبية لمنظمات حق
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تبديد المنظمات الحقوقية لطاقاتها أما النقطة السلبية التي جاءت في الترتيب الرابع فكانت "
%(، ولربما تعتقد هذه النسبة من أفراد 1." بنسبة )في مجاالت ليست ذات أهمية كبيرة للمجتمع

لعمل عليها أكثر من يجب أن تبدأ منظمات حقوق اإلنسان بتبنيها، وا العينة أن هناك أولوياتٍ 
 التي ال ي ع دُّها أفراد العينة ذات أهمية كبيرة.عض األولويات التي تتخذها اآلن، ب

وجاءت السمة السلبية "تمارس دورًا في الصمت عن سلبيات األداء الحكومي" في الترتيب 
الحكومي في %( من أفراد العينة، ولربما يرجع ذلك إلى تزايد سلبيات األداء 23.2الخامس بنسبة )

شقي الوطن في اآلونة األخيرة، وانحسار دور المجلس التشريعي في الرقابة على أداء الحكومتين 
المنظمات الحقوقية عن  فإن تقصير الة االنقسام، ومن ث مّ في الضفة الغربية وقطاع غزة، نظرًا لح

 من من قبل الحكومتينأداء دورها بمالحقة هذه السلبيات والصمت عليها، يؤدي إلى التمادي فيها 
 دون رقيب.

 
 كما يراها أفراد العينة:األدوار التي تقوم بها منظمات حقوق اإلنسان  ــ أهميةخامساً 

 (18جدول رقم )
 ألفراد العينةدوار منظمات حقوق اإلنسان من حيث أهميتها أل التفصيلي بيرتالت

 الدور         
 
 
 
 

 الترتيب

 نشر قيم
 وثقافة
 حقوق
 اإلنسان

الرقابة على 
السلطات 
التشريعية 
والقضائية 
 والتنفيذية

مالحقة 
انتهاكات وجرائم 

االحتالل 
 اإلسرائيلي

مالحقة 
انتهاكات 
السلطات 

المحلية لحقوق 
 المواطنين

التنمية 
السياسية 
وتعزيز قيم 
الديمقراطية 
 والحريات

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
 3.. 9 3.2 71 99.3 21 3.2 71 32.2 33 األول
 72.2 72 3..3 35 33.9 31 73.2 33 37.1 32 الثاني
 71.9 37 39.1 21 2.1 3 35.3 29 37.1 32 الثالث
 32.2 33 33.9 31 9.3 1 23.9 25 79.1 73 الرابع
 1.3. 5. 75.3 32 5.3 77 77.1 .7 73.2 33 الخامس
 %322 302 %322 302 %322 302 %322 302 %322 302 المجموع

 

ت وضح معطيات الجدول السابق ترتيب أدوار منظمات حقوق اإلنسان من حيث أهميتها كما 
من حساب المتوسط نطالقًا ايراها أفراد العينة، وعن طريق استخالص بيانات الجدول السابق، 
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كان الترتيب العام ألدوار المنظمات، كما يظهر في الجدول اآلتي رقم  ،الحسابي، والوزن النسبي
(25:) 

 (12جدول رقم )
 يوضح الترتيب اإلجمالي ألدوار منظمات حقوق اإلنسان من حيث أهميتها ألفراد العينة

 الترتيب الوزن النسبي المتوسط دورـــــال
 7 %12.37 2.3.12 مالحقة انتهاكات وجرائم االحتالل اإلسرائيلي

 3 %71..2 2.3132 نشر قيم وثقافة حقوق اإلنسان
 2 %12..2 2.3171 مالحقة انتهاكات السلطات المحلية لحقوق المواطنين
 . %92.21 3.3222 الرقابة على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية

 9 %23 7.5 وتعزيز قيم الديمقراطية والحرياتالتنمية السياسية 
 

أظهرت النتائج أن دور منظمات حقوق اإلنسان في مالحقة انتهاكات وجرائم االحتالل 
اإلسرائيلي كان في الترتيب األول من حيث األهمية لدى أفراد العينة، في حين كان دور "نشر قيم 

الترتيب الثالث لدور المنظمات في كان جاء  ث مّ ، ومن الترتيب الثاني وثقافة حقوق اإلنسان" في
ًا عن النسبة التي "، وهو ما لم يبتعد كثير لمواطنين"مالحقة انتهاكات السلطات المحلية لحقوق ا

الترتيب الرابع "الرقابة على السلطات التشريعية والقضائية  أعطاها أفراد العينة ألهمية الدور في
 والتنفيذية".

كان دور المنظمات في "التنمية السياسية وتعزيز قيم الديمقراطية والحريات في الترتيب بينما 
ة، وهو ما تقارب مع نتائج الدراسة التحليلية في حيث األهمية كما يراه أفراد العيناألخير من 
( التي أظهرت أن صحف الدراسة أعطت دور "التثقيف والتنمية" الخاص بمنظمات .الجدول رقم )

 االنسان الترتيب الثالث في األدوار من حيث االهتمام. حقوق

 

  

                                                           

  =مجموع متوسط كل الرتبالوزن النسبي
عدد الخيارات

  ×711 
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تقوم بها منظمات حقوق اإلنسان في عدة درجة رضا أفراد العينة عن األدوار التي ــ سادساً 
 :مجاالت

 (أ -42جدول رقم )
 في رصد وتوثيق انتهاكات االحتالل منظمات حقوق اإلنسانبة عن دور درجة رضا عينة النخ .3

 الدور                         
 درجة الرضا

 رصد وتوثيق انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي
 % التكرار

 3.9 2 منخفضة جدا
 3.9 2 منخفضة
 31.3 39 متوسطة
 29.3 2. عالية

 23.2 2. عالية جدا
 %322 302 المجموع

 

دور منظمات حقوق اإلنسان شير نتائج الجدول السابق إلى أن درجة رضا أفراد العينة عن ت  
%(، وجاءت "عالية" كذلك 23.2في رصد وتوثيق انتهاكات االحتالل كانت "عالية جدًا" بنسبة )

لنسب العالية في %(، وتركزت ا31.3كانت بدرجة "متوسطة" بنسبة ) مّ %(، ومن ث  29.3بنسبة )
و"منخفضة جدًا" بنسبة السابقة، بينما كانت ضئيلة في درجات الرضا "منخفضة" الدرجات الثالث 

 %( لكل منهما.3.9)

ة جة الرضا العالية لدى أفراد العينفإن النتائج السابقة تعطي مؤشرًا واضحًا على در  ومن ث مّ 
إلسرائيلي في األراضي عن دور المنظمات الحقوقية في رصد وتوثيق انتهاكات االحتالل ا

أن أهم إيجابية  (، حيث عّدوا22م )جدول رقالفلسطينية، وهذا يتفق مع ما عبروا عنه سابقًا في ال
 لدى منظمات حقوق اإلنسان تمثلت في أنها تكشف جرائم االحتالل "اإلسرائيلي".

حول دور منظمات حقوق اإلنسان في رصد وكشف انتهاكات حقوق  وتتفق النتائج السابقة
نسان في قطاع غزة التي توصلت إلى أن منظمات حقوق اإل( 1)مع نتائج دراسة خليل شعت اإلنسان

 تقوم برصد وفضح انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بدرجة قوية.
 

  

                                                           
 .373، صمرجع سابق . خضر شعت،((1
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 (ب -42جدول رقم )
 في فضح انتهاكات االحتالل إعالمياً  منظمات حقوق اإلنسانة عن دور رضا أفراد العيندرجة  .0

 الدور                         
 درجة الرضا

 إعالمياً فضح انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي 
 % التكرار

 3.. 9 منخفضة جدا
 71.3 72 منخفضة
 3..2 7. متوسطة
 23.9 25 عالية

 73.2 33 عالية جدا
 %322 302 المجموع

 

إلى أن درجة رضا أفراد العينة عن دور منظمات حقوق اإلنسان  نتائج الجدول السابق ت ظهر
%(، ومن ثم 3..2في فضح انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي إعالميًا كانت بدرجة "متوسطة" بنسبة )

%( من أفراد العينة، وتبعتها بدرجة "عالية جدًا" بنسبة 23.9جاءت بدرجة "عالية" بنسبة )
لية في الدرجات الثالث السابقة، بينما كانت ضئيلة في درجات %(، وقد تركزت النسب العا73.2)

 %(.3..%، و71.3الرضا "منخفضة" و"منخفضة جدًا" بنسب )
فإن النتائج السابقة تعطي مؤشرًا واضحًا على درجة الرضا من )متوسطة إلى عالية  ومن ث مّ 

ت االحتالل اإلسرائيلي في ة عن دور المنظمات الحقوقية في فضح انتهاكاالعين نسبيًا( لدى أفراد
 األراضي الفلسطينية إعالميًا.

 (ج -42جدول رقم )
 في مالحقة انتهاكات االحتالل قضائياً  منظمات حقوق اإلنسانة عن دور درجة رضا أفراد العين .1

 الدور                         
 درجة الرضا

 مالحقة انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي قضائياً 
 % التكرار

 23.9 25 منخفضة جدا
 21.1 22 منخفضة
 21.3 21 متوسطة
 2.1 3 عالية

 - - عالية جدا
 %322 302 المجموع

 

في  منظمات حقوق اإلنسانبأن درجة رضا أفراد العينة عن دور  نتائج الجدول السابق فيدت  
%(، وكذلك 23.9مالحقة انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي قضائيًا كانت "منخفضة جدًا" بنسبة )
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ة، وقد %( من أفراد العين21.3طة" بمعدل )%(، ومن ثم "متوس21جاءت "منخفضة" بنسبة بلغت )
ة الرضا "عالية جدا" %(، بينما لم تحصل درج2.1كانت نسبة الرضا "عالية" بنسبة ضئيلة بلغت )

 على أي نسبة، 
ة عن نخفاض درجة الرضا لدى أفراد العينت عطي النتائج السابقة مؤشرًا واضحًا على ا وعليه،

وتتعارض النتائج  .دور منظمات حقوق اإلنسان في مالحقة انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي قضائياً 
التي توصلت إلى أن منظمات حقوق اإلنسان في المجتمع   (1)السابقة مع نتائج دراسة خضر شعت

 الفلسطيني طورت دورها المتعلق بمالحقة دولة االحتالل اإلسرائيلي قضائيًا بدرجة قوية.
منظمات حقوق اإلنسان عن الدور الذي تؤديه على الصعيد القضائي في  بعض مكت  ت  ولربما ت  

ل تلك ب  من ق  أن النشاط القضائي عادة ال ي علن عنه ما "، ال سي  اإلسرائيليينمالحقة مجرمي الحرب "
تتصل عادة بخصوصية العمل، والحاجة إلى الكتمان لحين تحقيق إنجازات أو  المنظمات لدواعٍ 

نجاحات، ذلك كله يجعل أفراد العينة يحكمون على هذا األمر بالتقصير، نظرًا للغموض الذي 
ومن الجدير ذكره هنا بأن معظم منظمات حقوق اإلنسان  يشوبه، وقلة المعلومات الواردة بشأنه،

الفلسطينية تقوم بمالحقة انتهاكات االحتالل في المحاكم اإلسرائيلية، إال أنه ال يتم مالحقة تلك 
الجرائم في المحاكم الدولية إال من منظمة حقوقية واحدة وهي "المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان" 

 على حد علم الباحث.
 

 (د -42رقم ) جدول
 في رصد وتوثيق انتهاكات السلطات المحلية منظمات حقوق اإلنسانة عن دور درجة رضا أفراد العين .4

 الدور                         
 درجة الرضا

 رصد وتوثيق انتهاكات السلطات المحلية لحقوق اإلنسان
 % التكرار

 9.1 2 منخفضة جدا
 73.9 79 منخفضة
 99.3 21 متوسطة
 31.1 .3 عالية

 2.1 3 عالية جدا
 %322 302 المجموع

 

ة عن دور منظمات حقوق اإلنسان في أن درجة رضا أفراد العين نتائج الجدول السابق ت ظهر
رصد وتوثيق انتهاكات السلطات المحلية لحقوق اإلنسان كانت "متوسطة" بنسبة كبيرة بلغت 

%(، وجاءت 73.9كانت "منخفضة" بمعدل ) مّ %(، ومن ث  31%(، وكانت "عالية" بنسبة )99.3)
                                                           

 .373، صمرجع سابق. خضر شعت، ((1



 

188 
 

%(، تالها أخيرًا درجة الرضا "منخفضة جدًا" 2.1درجة الرضا "عالية جدًا" بنسبة ضئيلة بلغت )
 %( من أفراد العينة.9بنسبة )

ة حول دور سبة رضا "متوسطة" لدى أفراد العينوتعطي النتائج السابقة مؤشرًا عامًا على ن
 رصد وتوثيق انتهاكات السلطات المحلية لحقوق اإلنسان. منظمات حقوق اإلنسان في

 

 (هـ -42جدول رقم )
 فضح انتهاكات السلطات المحلية إعالمياً في  منظمات حقوق اإلنسانة عن دور ضا أفراد العيندرجة ر  .5

 الدور                         
 درجة الرضا

 فضح انتهاكات السلطات المحلية إعالمياً 
 % التكرار

 71.1 73 منخفضة جدا
 29.1 3. منخفضة
 23.2 2. متوسطة
 3.2 71 عالية

 3.2 71 عالية جدا
 %322 302 المجموع

 

إلى أن درجة رضا أفراد العينة عن دور منظمات حقوق اإلنسان  شير نتائج الجدول السابقت  
%(، 23.2في فضح انتهاكات السلطات المحلية إعالميًا كانت بدرجة "متوسطة" بنسبة بلغت  )

%(، وجاءت درجات 71كانت منخفضة جدًا بمعدل )%(، و 29ءت "منخفضة" بنسبة )جا مّ ومن ث  
 %( لكل منهما.3.2) "عالية" و"عالية جدًا" بنسبة ضئيلة بلغت

ى منخفضة فإن النتائج السابقة تعطي مؤشرًا عامًا على درجة رضا )متوسطة إل ومن ث مّ 
ة عن دور منظمات حقوق اإلنسان في فضح انتهاكات السلطات المحلية في نسبيًا( لدى أفراد العين

 األراضي الفلسطينية إعالميًا.

نتهاكات السلطات المحلية من قبل منظمات وقد يرجع انخفاض نسبة المتابعة اإلعالمية ال
تلك مع تصاعد  ، ال سي ماحقوق اإلنسان إلى أنها تركز في أجندتها على انتهاكات االحتالل

لم أولويات المنظمات، وال سي ما ر س  مما يجعل تلك االنتهاكات تتصد   االنتهاكات في المدة األخيرة؛
عبر إصداراتها وبياناته، فمن المنطقي أن تجعل فضح  أن العديد منها يخاطب الرأي العام الغربي

 انتهاكات االحتالل في الصدارة.
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 (و -42جدول رقم )
 مالحقة انتهاكات السلطات المحلية قضائياً في  منظمات حقوق اإلنسانة عن دور درجة رضا أفراد العين .6

 الدور                         
 درجة الرضا

 المحلية قضائياً  مالحقة انتهاكات السلطات
 % التكرار

 1.3. 5. منخفضة جدا
 25.3 1. منخفضة
 73.2 33 متوسطة
 1.3 7 عالية

 1.3 7 عالية جدا
 %322 302 المجموع

 

أن درجة رضا أفراد العينة عن دور منظمات حقوق اإلنسان في  نتائج الجدول السابق فيدت  
%(، وكذلك جاءت 1.3."منخفضة جدًا" بنسبة ) مالحقة انتهاكات السلطات المحلية قضائيًا كانت

ة، وكانت %( من أفراد العين73.2طة" بمعدل )%(، ومن ثم "متوس25.3"منخفضة" بنسبة بلغت )
 %( لكٍل منهما.1.3بلغت ) و"عالية جدًا" بنسبة ضئيلة جداً نسبة الرضا "عالية" 

ض الحاد في درجة رضا أفراد فإن النتائج السابقة تعطي مؤشرًا واضحًا على االنخفا ومن ث مّ 
إذ بلغت  نتهاكات السلطات المحلية قضائيًا؛العينة عن دور منظمات حقوق اإلنسان في مالحقة ا

المنظمات الحقوقية  تقوم بهاويبدو أن عملية المالحقة القضائية التي %( من عينة النخبة، 31)
لمنتهكي حقوق اإلنسان سواء على مستوى مالحقة انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي أو حتى السلطات 

 ومن ث ّم يبدو أن منظمات حقوق اإلنسان ،الحالتين نخفضة جدًا في كلتاضا مالمحلية، نالت درجة ر 
 من وجهة نظر أفراد العينة. مقصرة في هذا الجانب

 (ز -42جدول رقم )
الرقابة على السلطات التشريعية والقضائية في  منظمات حقوق اإلنسانة عن دور درجة رضا أفراد العين .2

 والتنفيذية
 الدور                         

 درجة الرضا
 الرقابة على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية

 % التكرار
 79.1 73 منخفضة جدا
 29.1 3. منخفضة
 3.9. 97 متوسطة
 9.1 2 عالية

 3.9 2 عالية جدا
 %322 302 المجموع
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أن درجة رضا أفراد العينة عن دور منظمات حقوق اإلنسان في  نتائج الجدول السابق ت ظهر
الرقابة على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية كانت "متوسطة" بنسبة كبيرة بلغت 

%(، ومن ثم كانت "منخفضة جدًا" بمعدل 29بنسبة )%(، تالها درجة الرضا "منخفضة" 3.9.)
%(، وجاءت بعدها في الترتيب درجات الرضا "عالية" و"عالية جدًا" بنسب ضئيلة بلغت 79)
 %( من أفراد العينة.3.9%، و 9)

وتعطي النتائج السابقة مؤشرًا عامًا على نسبة رضا )متوسطة إلى منخفضة( لدى أفراد 
قوق اإلنسان في الرقابة على السلطات الثالث التشريعية والقضائية العينة حول دور منظمات ح

التي توصلت إلى أن منظمات حقوق  ،(1)والتنفيذية، وتتفق تلك النتيجة مع دراسة خضر شعت
حقوق ن في منظمات رى العاملو اإلنسان راقبت أداء السلطات الثالث بصفة "متوسطة" إجماال كما ي

 اإلنسان.
رضا المتوسطة المتجهة إلى االنخفاض لدى أفراد العينة، تعود إلى الوقت أن نسبة الوال شك 

الذي سيطر فيه العجز على مؤسسات الدولة الرسمية في المرحلة الماضية نظرًا لحالة االنقسام 
ي شقي الوطن، لذلك السياسي الفلسطيني، وتراجع الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني ف

مضاعف، وتكتسب  على نحوٍ حقوق اإلنسان في ظل هذه األوقات أن تعمل منظمات كان ينبغي ل
 أداء عملها الرقابي في ظل العجز الرسمي.  بفضلشعبية أكبر 

 
 (ح -42جدول رقم )

 نشر قيم وثقافة حقوق اإلنسانفي  منظمات حقوق اإلنسانة عن دور درجة رضا أفراد العين .8
 الدور                         

 الرضادرجة 
 نشر قيم وثقافة حقوق اإلنسان

 % التكرار
 71.1 73 منخفضة جدا
 71.9 37 منخفضة
 27.1 23 متوسطة
 22.2 1. عالية

 1.9 5 عالية جدا
 %322 302 المجموع

 

منظمات حقوق اإلنسان إلى أن درجة رضا أفراد العينة عن دور  شير نتائج الجدول السابقت  
%(، ثم جاءت 22.2في نشر قيم وثقافة حقوق اإلنسان كانت بدرجة "عالية" بنسبة بلغت  )

                                                           
 .377، صمرجع سابق. خضر شعت، ((1
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%(، وجاءت درجات 71.9%(، ومن ثم كانت "منخفضة" بمعدل )27.1"متوسطة" بنسبة )
%( من مجموع أفراد 1.9%، و71"منخفضة جدًا" و"عالية جدًا" بنسبة قليلة لكل منهما بلغت )

 عينة النخبة.
توسطة( لدى فإن النتائج السابقة تعطي مؤشرًا عامًا على درجة رضا )عالية إلى م ومن ث مّ 

ة عن دور منظمات حقوق اإلنسان في نشر قيم وثقافة حقوق اإلنسان، وتتفق تلك النتيجة أفراد العين
على التي توصلت إلى أن منظمات حقوق اإلنسان في قطاع غزة تعمل  ،(1)مع دراسة خضر شعت

قوي على نشر وتعزيز مبادئ وقوانين حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وأنها نجحت في نشر  نحوٍ 
 قيم وثقافة حقوق اإلنسان  في المجتمع الفلسطيني بدرجة ممتازة إلى جيدة.

 

 (ط -42جدول رقم )
الديمقراطية التنمية السياسية وتعزيز قيم في منظمات حقوق اإلنسان ة عن دور درجة رضا أفراد العين .2

 والحريات
 الدور                         

 درجة الرضا
 التنمية السياسية وتعزيز قيم الديمقراطية والحريات

 % التكرار
 77.1 .7 منخفضة جدا
 3..3 35 منخفضة
 3.9. 97 متوسطة
 75.3 32 عالية

 3.9 2 عالية جدا
 %322 302 المجموع

 

إلى أن درجة رضا أفراد العينة عن دور منظمات حقوق اإلنسان  شير نتائج الجدول السابقت  
في التنمية السياسية وتعزيز قيم الديمقراطية والحريات كانت بدرجة "متوسطة" بنسبة بلغت 

%(، 75.3%(، ومن ثم كانت "عالية" بمعدل )3..3%(، ثم جاءت "منخفضة" بنسبة )3.9.)
%( من 3.9%، و77.1بنسب أقل لكل منهما بلغت )وجاءت درجات "منخفضة جدًا" و"عالية جدًا" 

 مجموع أفراد عينة النخبة.
وسطة إلى منخفضة( فإن النتائج السابقة تعطي مؤشرًا عامًا على درجة رضا )مت من ث مّ و 

ة عن دور منظمات حقوق اإلنسان في التنمية السياسية وتعزيز قيم الديمقراطية لدى أفراد العين
 والحريات.

                                                           
 .379 -371، صمرجع سابق. خضر شعت، (1)
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 سباب التي تحول دون تحقيق منظمات حقوق اإلنسان للدور المطلوب منها:األ ــسابعاً 

 (43جدول رقم )
 من وجهة نظر أفراد العينة منظمات حقوق اإلنسان للدور المطلوب منهااألسباب التي تحول دون تحقيق 

 % التكرار األسباب
 31.9 719 االنقسام الفلسطيني
 22.2 12 القيود الحكومية

 22.2 1. الجمهور واستيعابه لدورهاعدم فهم 
 32.1 23 نقص الخبرة والكفاية
 32.2 33 ضعف التمويل
 73.2 33 عوائق تشريعية
 ( مفردة302)ن =  المجموع

  

ًتظهر نتائج الجدول السابق أن االنقسام الفلسطيني ي عد السبب األول واألكبر من وجهة نظر 
دون أدائها للدور  %(، ويحول31.9بة )حقوق اإلنسان بنسأفراد العينة في إعاقة عمل منظمات 

المطلوب منها، ولعل هذه النسبة الكبيرة ت شير إلى تأثير االنقسام على كثير من مناحي الحياة في 
 هذهمع  ،(1)المجتمع الفلسطيني، ومنها منظمات حقوق اإلنسان، وتتفق نتائج دراسة خضر شعت

وثين لديه بأن واقع االنقسام أثر سلبًا على عمل منظمات %( من المبح32النتيجة، حيث رأى )
 على نحوٍ حقوق اإلنسان، وأكدت الدراسة أن منظمات حقوق اإلنسان تعرضت النتهاكات عدة 

 طار االنقسام.لة بين حكومتي غزة ورام اهلل في إوضمن ردود فعل متباد ،مسي س

رتبة الثانية من مات في الموجاءت "القيود الحكومية" المفروضة على عمل هذه المنظ
%( ، ويمكن أن ت ف ر ض  القيود الحكومية على 22.2ق عمل المنظمات بنسبة )األسباب التي تعو 

عمل المنظمات بأكثر من طريقة، مثل: عدم التعاون مع المنظمات بإخفاء المعلومات والحقائق 
و منعها من تلقي تمويل من جهات عنها، أو عدم إفسا  المجال لها بالقيام بأنشطة تثقيفية معينة، أ

 معينة.

أما السبب الثالث فكان "عدم فهم الجمهور واستيعابه لدور منظمات حقوق اإلنسان" بنسبة 
ع الجمهور بالتوجه 22.2بلغت ) %(، ولربما ال توجد ثقافة واسعة في المجتمع الفلسطيني ت ش ج 

التنفيذية، أو عزوف القاعدة للمنظمات الحقوقية في حالة مواجهة مشكالت مع السلطات 
                                                           

 مفردة؛ ألن السؤال يحتمل  731للعينة البالغة جاء مجموع الخيارات في هذا الجدول متجاوزًا المجموع األساسي
 أكثر من إجابة، ومن ث ّم هناك من اختار أكثر من سبب يعتبر معيقًا لعمل منظمات حقوق اإلنسان.

 .323ص  مرجع سابق، . خضر شعت،((1
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الجماهيرية عن تشجيع ومناصرة مطالب المنظمات الحقوقية في العديد من المجاالت، مثل: 
 المطالبة بإيقاف تنفيذ أحكام اإلعدام في األراضي الفلسطينية.

التي أشارت إلى أن الرأي العام أو  ،(1)وتتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة خضر شعت
مباشر أو غير مباشر على عمل وأداء منظمات حقوق اإلنسان في  على نحوٍ الثقافة الشعبية أثرت 

 قطاع غزة.

" لدى المنظمات ة%( سبب "نقص الخبرة والكفاي32.1) وجاء في المرتبة الرابعة بنسبة
قلة الخبرة في مجال توثيق انتهاكات  ت عدا ق أداء الدور المطلوب منها، ولربمالحقوقية، مما يعو 

 ق عمل هذه المنظمات.الفلسطينية، أحد األسباب التي تعو القانون الدولي في األراضي 

%( من أفراد العينة أن ضعف التمويل ي عد سببًا يحول دون تحقيق 32.2ورأى ما نسبته )
تلقي التمويل الالزم للقيام تم للدور المطلوب، ويكون ذلك من عندما ال يمنظمات حقوق اإلنسان 

 التمويل المشروط ببرامج محددة. ة، أو بسبببخطوات وبرامج ومشروعات معين
 

 تفعيل دور منظمات حقوق اإلنسان في المجتمع الفلسطيني: ــناً ثام
 (40جدول رقم )

 أفراد العينةمن وجهة نظر  وق اإلنسان في المجتمع الفلسطينيتفعيل دور منظمات حق كيفية
 % التكرار كيفية تفعيل دور المنظمات

 17.1 32 تفعيل التعاون بين المنظمات المماثلة
 23.9 19 دعم الحكومات للمنظمات الحقوقية

 23.9 19 تفعيل المشاركة الجماهيرية
 7.1. 91 إزالة العوائق التشريعية

 22.2 1. تقديم إعانات مادية للمنظمات
 ( مفردة302)ن =  المجموع

 

ت ظهر نتائج الجدول السابق أن "تفعيل التعاون بين المنظمات المماثلة" حصل على أعلى 
%(، ويمكن أن يكون 17.1نسبة فيما يتعلق بكيفية تفعيل دور منظمات حقوق اإلنسان بمعدل )

تفعيل وتكثيف التعاون مع المنظمات الحقوقية العالمية له بال  األثر في تسليط الضوء على 

                                                           
 ..37ص  مرجع سابق،. خضر شعت، ((1
 مفردة؛ ألن السؤال يحتمل  731للعينة البالغة جاء مجموع الخيارات في هذا الجدول متجاوزًا المجموع األساسي

 أكثر من إجابة، ومن ث ّم هناك من اختار أكثر من طريقة لتفعيل دور المنظمات.
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قوق اإلنسان والحد منها، ال سيما في مجال انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بحق انتهاكات ح
 الفلسطينيين.

وتبعه في المرتبة الثانية كل من: "دعم الحكومات للمنظمات الحقوقية" و"تفعيل المشاركة  
 %( لكل منهما كمقترحات لتفعيل دور المنظمات الحقوقية.23.9الجماهيرية" بنسبة )
%( من أفراد العينة، 7.1.مرتبة الرابعة مقتر  "إزالة العوائق التشريعية" بنسبة )ثم كان في ال

 %(.22.2أما مقتر  "تقديم إعانات مادية للمنظمات" فكان في المرتبة األخيرة بنسبة )

 

 رأي أفراد العينة في طبيعة أداء منظمات حقوق اإلنسان ونشاطاتها وأعمالها: ــتاسعاً 

 (أ -41جدول رقم )
 تراعي منظمات حقوق اإلنسان الثقافة اإلسالمية وقيم المجتمع الفلسطيني في نشاطاتها وخدماتها. .3

 % التكرار الرأي
 32.1 23 موافق
 23.9 19 معارض
 71.3 72 ال أدري
 %322 302 المجموع

 

%( يرون أن 23.9ت شير نتائج الجدول السابق إلى أن أكثر من نصف أفراد العينة بنسبة )
ال تراعي الثقافة اإلسالمية وقيم المجتمع الفلسطيني في نشاطاتها  منظمات حقوق اإلنسان

%( من أفراد 71.3%( أنها تراعي ذلك، بينما لم يحدد ما نسبته )32.1يرى ) وخدماتها، في حين
 العينة موقفهم.

ولربما ترجع تلك النسبة العالية في االعتقاد بأن منظمات حقوق اإلنسان ال تراعي الثقافة 
على و اإلسالمية وقيم المجتمع، تعود لتبني هذه المنظمات المعايير الدولية في كثير من األمور، 

 رأسها مناهضتها لتطبيق عقوبة اإلعدام في األراضي الفلسطينية.
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 (ب -41جدول رقم )
 على نحو  على مالحقة انتهاكات السلطات المحلية في شطري الوطن  منظمات حقوق اإلنسانتعمل  .0

 موضوعي وشفاف.
 % التكرار الرأي
 75.3 32 موافق
 23.2 33 معارض
 73.9 79 ال أدري
 %322 302 المجموع

 

العينة،  يقترب من ث لثي%( أي ما 23.2بلغت ) ج الجدول السابق أن نسبة عاليةت ظهر نتائ
على يعتقدون بأن منظمات حقوق اإلنسان ال تالحق انتهاكات السلطات المحلية في شطري الوطن 

موضوعي  على نحوٍ %( أنها تالحق االنتهاكات 75.3أشار ) موضوعي وشفاف، في حين نحوٍ 
 ة.%( من أفراد العين73.9المالحقة ) وشفاف، ومن ثم كانت نسبة الذين ال يدرون طبيعة هذه

 

 (ج -41ول رقم )جد
 بعد االنقسام. أداء منظمات حقوق اإلنسان يتسم بالموضوعية والمهنية .1

 % التكرار الرأي
 3.2 71 موافق
 25.3 32 معارض
 33.9 31 ال أدري
 %322 302 المجموع

 

أن أداء منظمات %( من أفراد العينة يعتقدون 25.3ت فيد معطيات الجدول السابق إلى أن )
بعد االنقسام ال يتسم بالموضوعية والمهنية، مما يؤكد على تأثير االنقسام على عمل حقوق اإلنسان 

وشفاف فكانت  أن عمل المنظمات بعد االنقسام موضوعينظمات، وأما نسبة الذين يعتقدون هذه الم
%(، في حين وصلت نسبة الذين لم يحددوا موقفهم من ذلك 3.2إذ بلغت ) ضئيلة جدًا؛

 العينة.%( من أفراد 33.9)

وتلك النتيجة المرتفعة التي تقول بعدم موضوعية أداء المنظمات بعد االنقسام، يمكن أن 
يرى أن منظمات حقوق كل فرد  نإذ إ زب السائدة في المجتمع الفلسطيني؛ترجع إلى حالة التح

ال  مّ من ث  فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان، و  اإلنسان تقوم بإلقاء اللوم على حزبه أو حركته
 يرونها مهنية وموضوعية في هذا المجال.
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 (د -41جدول رقم )
 حزبي. على نحو  سة وتعمل ي  س  مُ  منظمات حقوق اإلنسانبعض  .4

 % التكرار الرأي
 13.2 .5 موافق
 79.3 75 معارض
 9.3 1 ال أدري
 %322 302 المجموع

 

أن بعض منظمات حقوق ى أن معظم أفراد العينة يعتقدون ت شير نتائج الجدول السابق إل 
%( منهم 79.3أشار ) في حين%(، 13.2حزبي بنسبة بلغت ) على نحوٍ وتعمل  م س ي سةاإلنسان 

حزبي، وكانت نسبة الذين لم يحددوا موقفهم من  على نحوٍ وال تعمل  م س ي سة إلى أن المنظمات غير
 %( من أفراد العينة.9.3ذلك )

 

 (هـ -41جدول رقم )
في توثيقها النتهاكات  الفلسطيني تنحاز بعض منظمات حقوق اإلنسان لطرف من طرفي االنقسام .5

 السلطات المحلية.
 % التكرار الرأي
 19.1 51 موافق
 31.1 .3 معارض
 9.1 2 ال أدري
 %322 302 المجموع

 

أن ة من النخبة الفلسطينية يعتقدون ت ظهر نتائج الجدول السابق أن غالبية أفراد العين
تهاكات المحلية بنسبة منظمات حقوق اإلنسان تنحاز لطرف من طرفي االنقسام في توثيقها لالن

%( من أفراد النخبة أن المنظمات تنحاز ألي طرف، أما نسبة 31عارض ) %(،  في حين19)
 %( الباقية فلم يكن لهم رأي في ذلك.9)
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 (و -41)جدول رقم 
 تعمل األنظمة السياسية على تمويل بعض منظمات حقوق اإلنسان إلصدار تقارير تحسن من صورتها. .6

 % التكرار الرأي
 23.9 19 موافق
 72.1 31 معارض
 31.3 39 ال أدري
 %322 302 المجموع

 

ة يرون أن األنظمة السياسية تعمل %( من أفراد العين23.9السابق أن )ت فيد نتائج الجدول 
تمويل بعض منظمات حقوق اإلنسان إلصدار تقارير تحسن من صورة تلك األنظمة، في على 

%( من أفراد العينة ذلك، ولم يحدد بقية أفراد العينة بنسبة 72.1حين عارض ما نسبته )
 %( موقفهم.31.3)

 

 (ز -41)جدول رقم 
 تفرض مصادر التمويل على منظمات حقوق اإلنسان إمالءات واشتراطات معينة. .2

 % التكرار الرأي
 12.1 53 موافق
 9.3 1 معارض
 71.9 37 ال أدري
 %322 302 المجموع

 

أن مصادر %( يعتقدون 12.1د العينة بنسبة )ت شير نتائج الجدول السابق إلى أن غالبية أفرا
التمويل تفرض على منظمات حقوق اإلنسان إمالءات واشتراطات معينة، في حين يعارض 

%( إلى موقف 71.9ر النسبة المتبقية من أفراد العينة )العينة ذلك، ولم ت ش%( من أفراد 9.3)
 معين.

التي أجراها على عينة من العاملين في  ،(1)وتتقارب تلك النتائج مع دراسة خضر شعت
%( من المبحوثين يرون أن التوجهات السياسية 1.2.منظمات حقوق اإلنسان وأشارت إلى أن )

 ًا.منظمات حقوق اإلنسان سلب اءمولين أثرت على أدملل
 

 

                                                           
 .321، صمرجع سابق . خضر شعت،((1
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 (ح -41)جدول رقم 

 عمل بعض منظمات حقوق اإلنسان في فلسطين مرتبط بأجندات خارجية. .8

 % التكرار الرأي
 75.3 32 موافق
 22.2 12 معارض
 71.9 37 ال أدري
 %322 302 المجموع

 

%( يرون أن عمل 22.2)ت ظهر نتائج الجدول السابق أن أكثر من نصف أفراد العينة بنسبة 
%( منهم أنها 75.3منظمات حقوق اإلنسان في فلسطين غير مرتبط بأجندات خارجية، بينما رأى )

 %( من أفراد العينة موقفهم من ذلك.71.9مرتبطة بأجندات خارجية، في حين لم يحدد )

منظمات (  إلى أن  -ز-و-ه-د-ج-ب-، أ2.المتعلقة بالجداول ) ُتشير النتائج السابقة
 ط غير مدرك لطبيعة دورها وأهميته؛ إذ تع دُّهاحقوق اإلنسان في المجتمع الفلسطيني تعمل في وس

نسبة كبيرة من أفراد عينة النخبة، حزبية، ومنحازة، ومرهونة بالتمويل األجنبي، وال تراعي ثقافة 
واعية والمثقفة، فما شكل إذا كانت هذه الرؤية موجودة لدى أفراد عينة النخبة ال من ثم  المجتمع، و 

 الصورة التي ستكون لدى الجمهور العام..؟!

تجاه توضيح رؤية وعمل هذه  ابق يؤكد على تقصير اإلعالم في أداء دورهوالحديث الس
المنظمات، والذي يتفق كذلك مع نتائج الدراسة التحليلية التي أشارت إلى تدني درجة االهتمام 

 المصلحة الحزبية.و  األيديولوجية طارا أحيانًا في إقضاياها، واستخدامهبالمنظمات و 
 

 عالقة ما تعلنه منظمات حقوق اإلنسان من أهداف ووظائف مع ما تحققه على األرض: ــعاشراً 
 (44جدول رقم )

 اف ووظائف مع ما تحققه على األرضما تعلنه منظمات حقوق اإلنسان من أهدبين عالقة ال
 % التكرار العالقة
 11.1 .3 قريب
 35.3 29 متنافر
 1.3 7 متطابق
 %322 302 المجموع
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%( يعتقدون أن عالقة ما 11ت شير نتائج الجدول السابق إلى أن معظم أفراد العينة بنسبة )
تعلنه منظمات حقوق اإلنسان من أهداف ووظائف "قريب" مع ما تحققه على أرض الواقع، في 

ن العالقة "متطابقة" "متنافرة"، وكانت نسبة من يعتقدون أ%( منهم أن العالقة 35.3حين يعتقد )
 %(.1.3بلغت ) ضئيلة جداً 

 

 مستقبل منظمات حقوق اإلنسان: حادي عشرــ
 (45جدول رقم )

 مستقبل منظمات حقوق اإلنسان كما يراه أفراد العينة
 % التكرار مستقبل منظمات حقوق اإلنسان

 22.2 12 البقاء على ما هي
 35.3 29 لألفضلالتطور 

 1.9 5 تراجع األداء
 %322 302 المجموع

 

ة يرون أن مستقبل منظمات %( من أفراد العين22.2يد نتائج الجدول السابق إلى أن )ت ف
أشار  في حيندون تطور،  من حقوق اإلنسان في المرحلة القادمة هو "البقاء كما هي عليه"

ألفضل، أما بقية المنظمات سيكون التطور نحو ا تقبل هذهة إلى أن مس%( من أفراد العين35.3)
وبمقارنة تلك النتائج مع دراسة خضر ها، %( فقد توقعوا بأن يتراجع أداؤ 1.9أفراد العينة بنسبة )

، فإن المبحوثين من العاملين في منظمات حقوق اإلنسان يعتقدون بدرجة كبيرة بإمكانية (1)شعت
ستقبل في مجال نشر ثقافة حقوق اإلنسان بنسبة تطوير دور منظمات حقوق اإلنسان في الم

 %(.13.5%(، وفي مجال رصد ومالحقة انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بنسبة )19.3)

وال يظهر أن أفراد العينة من النخبة الفلسطينية ينظرون بهذا التفاؤل لمستقبل منظمات حقوق 
 لمدة األخيرة، والذي ال يرى فيه أفرادروتين العمل الحقوقي في اا يعود ذلك إلى اإلنسان، ولربم

البقاء على "أفراد العينة إلى أن مستقبل تلك المنظمات هو  العينة تقدمًا ملحوظًا، ومن ث ّم أشار ثلثا
 ."ما هي عليه

 

 

                                                           
 .371-372، صمرجع سابق . خضر شعت،((1
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كما يراها أفراد  لية في المجتمع الفلسطينيعامنظمات حقوق اإلنسان األكثر ف ثاني عشرــ
 :العينة

 (46جدول رقم )
 ترتيب منظمات حقوق اإلنسان األكثر فاعلية كما يراها أفراد العينة

 % التكرار منظمات حقوق اإلنسان األكثر فاعلية
 19.3 57 المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
 11.3 39 مركز الميزان لحقوق اإلنسان
 22.1 .. مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان
 29.1 3. الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
 2.1 3 مركز حماية لحقوق اإلنسان

 9.1 2 مؤسسة الحق
 9.1 2 مؤسسة التضامن لحقوق اإلنسان

 1.3 7 المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في "إسرائيل" )عدالة(
 ( مفردة302)ن =  المجموع

 

قام الباحث بإحصاء التكرارات والنسب المئوية التي حصلت عليها كل منظمة حقوقية على 
منظمات حقوقية تعتقد أنها  كتب ثالث)أ سؤال نبة أفراد عينة النخبة عإجا باستعراضحدة، وذلك 

 على النحو اآلتي:نت نتائج الجدول السابق ، ومن ثم كا(كثر فاعلية في المجتمع الفلسطينياأل

حصل المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان على المركز األول من بين أكثر المنظمات 
%( من أفراد العينة، بينما جاء مركز 19.3الحقوقية فاعلية في المجتمع الفلسطيني، بنسبة )
 %(. 11.3الميزان لحقوق اإلنسان في المركز الثاني بنسبة )

فلسطيني ومركز أقل من المركز ال األخرى في مرتبة وقد كانت منظمات حقوق اإلنسان
ثالث من على األقل، فقد جاءت مؤسسة الضمير في المركز الالميزان بما يصل إلى النصف 

%(، تبعها بعد ذلك الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في المركز 22.1بنسبة )ترتيب المنظمات 
 %(.29الرابع بنسبة بلغت )

%، حيث جاء مركز حماية 1سبة ضئيلة تقل عن أما المنظمات الحقوقية األخرى فكانت بن
 %(، ومن ثم كانت مؤسستا2.1بنسبة )لحقوق اإلنسان في المركز الخامس من ترتيب المنظمات 

                                                           

مفردة؛ ألن السؤال يحتمل  731 جاء مجموع الخيارات في هذا الجدول متجاوزًا المجموع األساسي للعينة البالغة
 أكثر من إجابة.
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المركز القانوني %( لكل منهما، أما 9الحق والتضامن في المركز السادس بنسبة متساوية بلغت )
 %( فقط.1.3صل على الترتيب األخير بنسبة )فقد ح لحقوق األقلية العربية في "إسرائيل" )عدالة(

ولدى مقارنة النتائج السابقة مع ما توصلت اليه الدراسة التحليلية على الصحف في الجدول 
(، نجد أن منظمات حقوق االنسان الفلسطينية التي حصلت على المراكز األولى في 2رقم )

ثم مؤسسة التضامن، ثم المركز  الصحف كانت بالترتيب )الهيئة المستقلة، ثم مركز الميزان،
ف هذا الترتيب لدى عينة النخبة الفلسطينية، لكن تبقى هذه المنظمات اختال رغمالفلسطيني(، و 

 منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية جميعها.الحقوقية في مقدمة الترتيب من بين 
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 المبحث الرابع
 واختبار الفروض العالقات االرتباطية

توجد عالقة ارتباطية بين طبيعة متابعة الصحافة الفلسطينية ومتغير التحقق من الفرض األول: 
 )مجال العمل( لدى عينة النخبة الفلسطينية.

 (42جدول رقم )
 ومدى متابعة الصحافة الفلسطينية العالقة بين مجال العمل

 مجال العمل              
 طبيعة المتابعة

 االتجاه العام سياسي إعالمي أكاديمي
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

 73.9 79 1.9 2 73.9 9 71.9 1 نادراً 
 1.1. 3. 33.9 5 3.9. 71 99.1 33 أحيانا
 1.9. 91 11.1 33 9.1. 73 31.9 77 دائماً 

 %322 302 %322 42 %322 42 %322 42 المجموع
 

إلى مدى متابعة فئات النخبة )األكاديمية، واإلعالمية،  ر معطيات الجدول السابقت شي
النخبة السياسية هي أكثر النخب متابعة عينة والسياسية( للصحافة الفلسطينية، وقد تبين أن 

 دائم، تبعها النخبة اإلعالمية، ومن ثم النخبة األكاديمية. على نحوٍ للصحافة الفلسطينية 

أكثر النخب في  من متقطع "أحيانا"، فكانت النخبة األكاديمية على نحوٍ أما بالنسبة للمتابعة  
بين النخب األخرى في نسبة المتابعة النادرة قد كانت األعلى كذلك من هذا النوع من المتابعة، و 

 للصحافة. 

 من النخبة على النحو اآلتي: فئةبكل  وقد كانت النتائج المتعلقة

%( تتابع الصحافة 99بينت النتائج أن أكثر من نصف عينة النخبة األكاديمية بنسبة )
تابعة بصفة دائمة بنسبة الفلسطينية بصفة متقطعة "أحيانا"، بينما جاءت في المرتبة الثانية الم

%( من أفراد 71.9%(، وأخيرًا في المرتبة الثالثة كانت المتابعة بصفة نادرة بنسبة بلغت )31.9)
 النخبة األكاديمية.

أما النتائج الخاصة بالنخبة اإلعالمية، فقد تقاربت فيها نسب المتابعة بصفة دائمة وبصفة 
%(، وأخيرًا في 3.9.%( وبصفة متقطعة بمقدار )9.متقطعة "أحيانا"، فكانت بصفة دائمة بنسبة )

%( 73.9المرتبة الثالثة جاءت المتابعة بصفة نادرة بنسبة أقل من النخبة األكاديمية، حيث بلغت )
 من أفراد النخبة اإلعالمية.
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وقد كانت النتائج المتعلقة بالنخبة السياسية مختلفة قلياًل عن فئات النخب السابقة، فقد 
%(، تلتها في المرتبة الثانية 11المتابعة الدائمة للصحف هي األعلى، حيث بلغت )جاءت نسبة 

%(، ومن ثم كانت في المرتبة األخيرة متابعة 33.9المتابعة بصفة متقطعة "أحيانا" بنسبة )
%( من أفراد العينة، وهي النسبة األقل في المتابعة النادرة 1.9الصحافة بصفة نادرة بنسبة )

 أنواع النخب األخرى. بالمقارنة مع

وبالتالي أثبتت النتائج صحة الفرض بوجود عالقة بين مجال عمل عينة النخبة الفلسطينية 
وطبيعة متابعتها للصحافة، إذ تبين أن النخبة الفلسطينية في المجال السياسي لديها متابعة منتظمة 

 .األكاديمية واإلعالمية للصحافة الفلسطينية بشكل أكبر من النخب األخرى
 

العام عن منظمات حقوق اإلنسان توجد عالقة ارتباطية بين االنطباع التحقق من الفرض الثاني: 
 عينة النخبة الفلسطينية ومتغير )مجال العمل( لديهم. لدى

 (48جدول رقم )
 ومجال عمل أفراد العينة االنطباع العام عن منظمات حقوق اإلنسانالعالقة بين 

 مجال العمل              
 االنطباع

 االتجاه العام سياسي إعالمي أكاديمي
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

 31.3 39 1.1. 72 1.9 2 79.1 2 إيجابي
 3..3 35 73.9 9 21.1 73 21.1 73 سلبي
 99.1 29 1.9. 75 23.9 39 99.1 33 محايد
 %322 302 %322 42 %322 42 %322 42 المجموع

 

االنطباع العام لفئات النخبة )األكاديمية، واإلعالمية، ح معطيات الجدول السابق توض
والسياسية( عن منظمات حقوق اإلنسان، وقد كان االنطباع إيجابيًا بصفة أعلى لدى النخبة 

 لنخبة األكاديمية ، ومن ثم لدى النخبة اإلعالمية بدرجة أقل.السياسية، يليها ا

وقد جاء االنطباع سلبيًا بنسبة متساوية لدى النخبة األكاديمية واإلعالمية، ومن ثم كان 
بدرجة أقل لدى النخبة السياسية، أما فيما يتعلق باالنطباع العام المحايد فقد كان أعلى ما يكون 

 يها النخبة األكاديمية، وأخيرًا لدى النخبة السياسية بدرجة أقل.لدى النخبة اإلعالمية، يل
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 من النخبة على النحو اآلتي: فئةبكل  متعلقةوقد كانت النتائج ال

كان االتجاه العام السائد لدى النخبة األكاديمية عن منظمات حقوق اإلنسان محايدًا بنسبة 
%(، أما أقل نسبة فكانت 21سلبيًا بنسبة )%( من أفراد النخبة، ومن ثم كان االنطباع 99)

 %( من أفراد النخبة األكاديمية.79لالنطباع اإليجابي وبلغت )

األكاديمية حيث تساوت أما عينة النخبة اإلعالمية فلم تبتعد نتائجها كثيرًا عن عينة النخبة 
ايد الذي يمثل %(، وكان االنطباع المح21ن في نسبة االنطباع السلبي التي بلغت )كلتا الفئتي

%( 1.9%(، ومن ثم كانت النسبة األقل لالتجاه اإليجابي والتي بلغت )23.9االتجاه العام بنسبة )
 من أفراد عينة النخبة اإلعالمية.

رغم بأما عينة النخبة السياسية فكانت النتائج فيها مختلفة بعض الشيء عن الفئات األخرى، 
%(، فقد جاء االنطباع اإليجابي 1.9.عام للفئة بنسبة )سيطرة االنطباع المحايد على االتجاه ال

لدى عينة النخبة السياسية عن منظمات حقوق اإلنسان بنسبة عالية وصلت ألكثر من ضعف 
%(، أما نسبة االنطباع السلبي فكانت األقل من بين 1.النسبة في الفئات األخرى، حيث بلغت )

 اد النخبة السياسية.%( فقط من أفر 73.9الفئات األخرى، حيث بلغت )

وعند الحديث عن ارتباط االنطباع السلبي عن المنظمات الحقوقية بفئة بعينها من النخبة، 
كان الباحث يتوقع ارتباط هذا االتجاه بالنخبة السياسية؛ نظرًا ألن هذه الفئة من أكثر فئات النخبة 

في كثير من  التوتر والنفورتكون العالقة بينها وبين المنظمات يشوبها بالمنظمات و احتكاكًا 
بالمرصاد لتصرفات الحكومة، منتقدة ومحتجة وفاضحة ، حيث تقف المنظمة الحقوقية  األحيان

 ، ولكن النتائج كانت مغايرة تمامًا.النتهاكات النظام السياسي والقائمين عليه

األخرى، وربما فقد كان االتجاه السلبي هو األقل لدى فئة النخبة السياسية من بين الفئات 
نظرًا  رام اهلل؛اء في حكومتي غزة و يعود ذلك إلى أن الباحث استثنى من عينة النخبة السياسية الوزر 

فإن حكومة غزة تمثل طرفًا سياسيًا بعينه، وال يجوز  طاع غزة فقط، ومن ث مّ ألن العينة كانت على ق
ة بأعضاء المجلس لنخبة السياسيا ممثلة للنخبة السياسية؛ لذلك اكتفى الباحث في عينة اعدُّه

، وبقيادات من الفصائل الفلسطينية كذلك، فجاء االنطباع العام كافة الكتل البرلمانية التشريعي عن
 اإليجابي بنسبة أكبر من االنطباع السلبي.

ن ظهر فيهما خب )األكاديمية واإلعالمية( اللتيالن وفي المقابل كان االختالف في فئتيّ 
%(، ولعل تفسير ذلك يعود إلى مصادر تكوين 21االنطباع السلبي بنسبة أعلى وصلت إلى )
تبين أن نسبة كبيرة من ( .2رقم ) ففي الجدول اآلتياالنطباع عن منظمات حقوق اإلنسان، 

ن لديها بالتعامل المباشر مع  ت منظماانطباع النخبة السياسية عن منظمات حقوق اإلنسان تكو 
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، وقد كان االنطباع إيجابيًا بدرجة نسبية، أما أنواع النخب األخرى فكان تعاملها اإلنسانحقوق 
أكبر على وسائل اإلعالم ومجال  على نحوٍ اعتمدت  مع المنظمات بدرجة أقل، ومن ث مّ  المباشر

 العمل وتجارب اآلخرين، وفي النهاية كان االنطباع السلبي لديها بدرجة أكبر.

أثبتت النتائج صحة الفرض بوجود عالقة بين مجال عمل عينة النخبة الفلسطينية  وبالتالي
، إذ تبين أن النخبة الفلسطينية في واالنطباع العام المكون لديها عن منظمات حقوق اإلنسان

انطباع ايجابي عن المنظمات بنسبة أعلى من النخب األكاديمية المجال السياسي لديها 
 .واإلعالمية

 
توجد عالقة ارتباطية بين مصدر تكوين االنطباع العام عن منظمات من الفرض الثالث: التحقق 

 حقوق اإلنسان لدى عينة النخبة الفلسطينية ومتغير )مجال العمل( لديهم.

 (42جدول رقم )
 لدى أفراد العينة ومجال عملهم مصدر االنطباع العام عن منظمات حقوق اإلنسانالعالقة بين 

  مجال العمل                     
 مصدر االنطباع

 االتجاه العام سياسي إعالمي أكاديمي
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

 29.3 2. 73.9 9 9.1. 73 91.1 31 وسائل اإلعالم
 92.2 .2 11.1 33 3.9. 71 1.9. 75 التعامل المباشر مع المنظمات

 35.3 29 73.9 9 1.1. 72 29.1 .7 تجارب اآلخرين
 21.1 13 19.1 21 29.1 32 1.1. 72 مجال العمل
 7.1 3 - - - - 9.1 3 أخرى

 ( مفردة302)ن =  المجموع
 

إلى مصادر تكوين االنطباع العام ألنواع النخبة )األكاديمية، ر معطيات الجدول السابق ت شي
واإلعالمية، والسياسية( عن منظمات حقوق اإلنسان، وتبين أن وسائل اإلعالم  كانت ت عد مصدرًا 

ليها النخب فة أعلى لدى النخبة األكاديمية، تبصلتكوين االنطباع العام عن المنظمات الحقوقية 
 اإلعالمية، ومن ثم النخبة السياسية بدرجة أقل.

أما بالنسبة لتكوين االنطباع العام عن طريق "التعامل المباشر مع المنظمات الحقوقية" فقد 
بدرجة أقل، كان األعلى لدى النخبة السياسية، يليها النخبة األكاديمية، ومن ثم النخبة اإلعالمية 

                                                           

 مفردة؛ ألن السؤال يحتمل  731جاء مجموع الخيارات في هذا الجدول متجاوزًا المجموع األساسي للعينة البالغة
 أكثر من إجابة.
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"تجارب اآلخرين" بصفة أعلى لدى النخبة اإلعالمية،  كان تكوين االنطباع العام عن طريقوقد 
 يليها النخبة األكاديمية، ومن ثم النخبة السياسية.

"مجال العمل" فقد كان بدرجة عالية لدى النخبة  نطباع بوساطةوفيما يتعلق بتكوين اال
 ، ومن ثم النخبة األكاديمية بدرجة أقل.السياسية، يليها النخبة اإلعالمية

 ة بكل نوع من النخبة على النحو اآلتي:قمتعلالنتائج ال جاءتوقد 

كانت "وسائل اإلعالم" هي المصدر األساسي لتكوين االنطباع العام عن منظمات حقوق 
كان %(، أما المصدر الثاني لتكوين االنطباع فقد 91اإلنسان لدى النخبة األكاديمية بنسبة )

%(، ومن ثم كان المصدر الثالث "مجال 1.9."التعامل المباشر مع المنظمات الحقوقية" بنسبة )
"تجارب اآلخرين" في الترتيب  ت%( من أفراد عينة النخبة األكاديمية، وقد جاء1.العمل" بمقدار )

جاءت  %(، في حين29نظمات الحقوقية بنسبة )الرابع من مصادر تكوين االنطباع العام عن الم
عدا9"مصادر أخرى" في الترتيب األخير بنسبة ) د %( وذكر أصحابها أنها تشمل العمل البحثي وا 

 .أوراق عمل عن منظمات حقوق اإلنسان

ة بالنخبة اإلعالمية، فقد بينت أن المصدر األول لتشكيل االنطباع العام أما النتائج المتعلق
%(، في حين 29ل" بنسبة عالية بلغت )م"مجال الع منظمات حقوق اإلنسان كان عن طريق عن

%(، ومن ثم كان المصدر الثالث 9."وسائل اإلعالم" بنسبة ) جاء المصدر الثاني عن طريق
%(، أما المصدر الرابع واألخير فكان 3.9."التعامل المباشر مع المنظمات الحقوقية" بنسبة )

 عالمية.%( من أفراد عينة النخبة اإل1."تجارب اآلخرين" بنسبة بلغت )

وفيما يتعلق بالنخبة السياسية، فقد أظهرت النتائج أن المصدر األساسي لتكوين االنطباع 
ينة، %( من أفراد الع19العام عن منظمات حقوق اإلنسان كان "مجال العمل" بنسبة عالية بلغت )

%(، 11"التعامل المباشر مع المنظمات" بنسبة عالية كذلك بلغت ) تالها المصدر الثاني بوساطة
بلغت  وضئيلة ومن ثم كانت المصادر "وسائل اإلعالم" و"تجارب اآلخرين" بنسبة متساوية

 .لكل منهما%( 73.9)

وبالتالي أثبتت النتائج صحة الفرض بوجود عالقة بين مجال عمل عينة النخبة الفلسطينية 
ومصادر االنطباع المكون لديها عن منظمات حقوق اإلنسان، إذ تبين أن النخبة الفلسطينية في 

وبالتعامل  بالدرجة األولى "مجال العمل"المجال السياسي كونت االنطباع العام لديهم من خالل 
 كان االعتماد على وسائل االعالم بدرجة أقل.، في حين باشر مع منظمات حقوق اإلنسانالم

 من النخبة السياسية أما بالنسبة للنخب األكاديمية واإلعالمية فتبين أن لديها اعتمادًا أكبر
 ع.على وسائل اإلعالم في تكوين االنطبا



 

217 
 

 الفصل السادس

 توصيات الدراسةالنتائج وأهم 
عرضًا موجزًا لما اشتملت عليه نتائج الدراسة، وتلخيصًا مركزًا ألهم  الفصلهذا يتضمن 

الدراسة التحليلية لصورة منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة،  إليهاالنتائج التي توصلت 
نتائج  عرض أهممت فيه تلك المنظمات، باإلضافة إلى المحتوى والشكل الذي ق د   باستعراض

 على عينة النخبة الفلسطينية حول الصورة الذهنية لمنظمات حقوق اإلنسان.الدراسة الميدانية 

تصورًا لمالمح الصورة اإلعالمية لمنظمات حقوق اإلنسان في صحف  يضع الباحث مّ ومن ث  
نتائج الدراسة التحليلية، إضافة إلى بلورة مالمح الصورة الذهنية لتلك المنظمات  انطالقًا منالدراسة 

 نتائج الدراسة الميدانية، ومن ث ّم المقارنة بين الصورتين. انطالقًا منبة الفلسطينية لدى عينة النخ

عددًا من التوصيات التي يرى أنها من الممكن أن تسهم في تحسين أداء ويضع الباحث  
ي إلى تشكيل التغطية الصحفية لموضوعات منظمات حقوق اإلنسان على نحو خاص، بما يفض

آخر من التوصيات الخاصة بمنظمات حقوق اإلنسان نفسها  عدداً كما يضع صورة إيجابية عنها، 
حول أدائها، وطريقة العمل، وبعض اآلليات التي يمكن أن تسهم في تشكيل صورة حسنة عنها لدى 

 النخبة والجمهور الفلسطيني.

نتائج الدراسة التحليلية على  أهميتناول  المبحث األول ،وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين
ومن ث ّم  على عينة النخبة الفلسطينية،ألهم نتائج الدراسة الميدانية  تعرضيصحف الدراسة، ثم 

صياغة المالمح العامة لصورة منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة ولدى عينة النخبة، أما 
 صيات الدراسة.فيتناول تو  المبحث الثاني
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 المبحث األول
 نتائج الدراسة أهم

 نتائج الدراسة التحليلية: أهمأواًل ــ 
بالذات على  أشارت النتائج إلى تنوع القضايا التي تعمل عليها منظمات حقوق اإلنسان، .7

التي شملت قضايا األسرى، والقضايا المجتمعية، وقضايا التنمية، الساحة الفلسطينية، 
واالستيطان، والطفل، وقضايا االنتهاكات العامة، والحريات السياسية، وقضايا القتل، 

 وغيرها..
سان نتائج الدراسة أن قضايا األسرى استحوذت على اهتمام منظمات حقوق اإلن بينت .3

المدة الزمنية للدراسة، نظرًا للعديد من العوامل على رأسها اإلضرابات  بنسبة كبيرة في
اإلضافة إلى اإلضراب المفتو  عن الطعام الفردية التي قام بها األسرى في مدة الدراسة، ب

أبريل من العام  71"إضراب الكرامة" الذي خاضه األسرى في سجون االحتالل في 
 يومًا. 33م لمدة 3173

استحوذت منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية على اهتمام صحف الدراسة بنسبة عالية  .2
ظمات حقوق اإلنسان، وكان %( من نسبة االهتمام العام لصحف الدراسة بمن23.2بلغت )

على رأس هذه المنظمات )مركز الميزان، الهيئة المستقلة، مؤسسة التضامن، المركز 
 الفلسطيني(.

توصلت النتائج إلى أن الدور األبرز الذي يظهر لمنظمات حقوق اإلنسان في صحف  ..
ظهور %(، وتفاوتت نسب 93.5الدراسة هو "رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي" بنسبة )

األدوار األخرى للمنظمات، وهي )الرقابة، التثقيف والتنمية، رصد انتهاكات السلطات 
متقاربة، بينما  كانت نسبتهاصحيفة الحياة الجديدة  في صحيفتي الدراسة، ففي المحلية(

كان الظهور متفاوتًا في صحيفة فلسطين التي أفردت مساحة واسعة لدور المنظمات في 
 تالل، في حين أغفلت األدوار األخرى، التي جاءت بنسب ضئيلة.رصد انتهاكات االح

بينت النتائج أن صحف الدراسة لم تعط  منظمات حقوق اإلنسان أي سمات في معظم  .9
 %(، بينما أعطتها سماتٍ 39.2المضمون الصحفي الخاص بتلك المنظمات بنسبة )

 %( فقط.1.2بنسبة ) سلبيةً  %(، وسماتٍ 7..7بنسبة ) إيجابيةً 
أظهرت النتائج أن صحف الدراسة تتعامل بانتقائية مع مواد منظمات حقوق اإلنسان التي  .2

كة لحقوق اإلنسان، فبينما اهتمت صحيفة فلسطين ه  ت  ن  ت ظهر أحد أطراف االنقسام جهة م  
بإظهار حكومة  اهتمت صحيفة الحياة الجديدة بإظهار حكومة رام اهلل جهة فاعلة لالنتهاك،
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ل كة لحقوق اإلنسان، وهذا يرجع بالتأكيد لالتجاه األيديولوجي لكه  ت  ن  م   جهةبوصفها  غزة
 صحيفة من صحف الدراسة، واالنقسام )أو الخالف( الدائر بينهما.

ليات واألنشطة التي تقوم عاالدراسة في التغطية الصحفية للف بينت النتائج تقصير صحف .1
على البيانات والتقارير الصادرة  كبير على نحوٍ بها منظمات حقوق اإلنسان، واعتمادها 

عن تلك المنظمات، باإلضافة إلى أن نسبة كبيرة من المواد الصحفية المنشورة في 
 الصحف عن المنظمات الحقوقية كانت غير مبينة المصدر.

في استخدام صحف الدراسة لألشكال الصحفية لدى  اً كبير  أظهرت النتائج أن ثمة خلالً  .3
قوق اإلنسان، حيث لوحظ هيمنة الطابع اإلخباري على التغطية تغطيتها لقضايا منظمات ح

المقاالت "%(، إلى جانب ضعف االهتمام بالتغطية الفكرية المعمقة 51الصحفية بنسبة )
رحة لمواقف %(، مقابل تجاهل الصحف لألنواع الصحفية التفسيرية الشا7.2")الصحفية

ات قاألحاديث والتحقية "ا المختلفالمنظمات الحقوقية وأنشطته الشخصيات وآرائها إزاء
 %(.1.2) "الصحفية

بينت النتائج أن صحف الدراسة أعطت اهتمامًا منطقيًا لموضوعات منظمات حقوق  .5
الموضوعات تقريبًا تصاحبها  حبتها للصور، فقد كانت أقل من ثلثاإلنسان من حيث مصا

موضوعات تتعلق بمنظمات حقوق اإلنسان قد  ةور، مما يعني أن موضوعًا من ثالثص
صاحبه صور، وهي نسبة معقولة بالنظر إلى استخدام الصحيفة للصور مع الموضوعات 

 األخرى التي ال تتعلق بالدراسة.
نشورة في الصفحات أظهرت النتائج أن نسبة موضوعات منظمات حقوق اإلنسان الم .71

وهو ما يعطي انطباعًا بضعف االهتمام الصحيفتين،  %( في كلتا9.3) األولى لم تتعد  
بهذه الموضوعات التي ت عب ر عن قضايا على درجة عالية من األهمية، مثل )قضايا 

 األسرى، واالستيطان، والطفل، وقضايا القتل، والقضايا المجتمعية، وغيرها..(.
أظهرت النتائج أن قضايا منظمات حقوق اإلنسان الخاصة برر )األسرى، والحريات  .77
ما يتعلق بموقعها في صحف لسياسية( حصلت على اهتمام أكثر من غيرها من القضايا فيا

 فقد برزت تلك القضايا في الصفحة األولى وفي الصفحة األولى والداخلية معًا. الدراسة؛
نتائج الدراسة أن المنظمات الحقوقية الفلسطينية )المركز الفلسطيني، الهيئة  بينت .73

 ،المنظمات التي تراعي القيام األدوار المطلوبة كافة( ت عد من أكثر المستقلة، مركز الميزان
كما ظهر في صحف الدراسة، وهي أدوار )رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي، رصد 

بالنسبة للمنظمات الحقوقية  انتهاكات السلطات المحلية، الرقابة، التثقيف والتنمية(، أما
، فقد ركزت صحف الدراسة على 75.3عام التلة العاملة في األراضي الفلسطينية المح

دورها في رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي، بينما برزت المنظمات الحقوقية العربية 
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وبعض من المنظمات الحقوقية الدولية في أدوار)رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي، 
هيومن "ومنظمة  "متوسطي"المرصد األورو رصد انتهاكات السلطات المحلية(، ما عدا 

 ن اهتمتا باإلضافة إلى الدورين السابقين بمجال الرقابة." اللتيرايتس ووتش
أظهرت نتائج الدراسة ت صدُّر المرصد األورومتوسطي على منظمات حقوق اإلنسان في  .72

ئم الحصول على السمات اإليجابية التي تركزت في سمة واحدة لديه، وهي "نشيط وقا
المنظمات الحقوقية الفلسطينية بسمات  مركز الميزان بينما تصد ر%(، 1.بدوره" بنسبة )

%(، تبعه في المركز 22.2إيجابية )نشيط وقائم بدوره، يعزز الديمقراطية، مؤثر( بنسبة )
الثاني الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان التي حصلت على سمات إيجابية )نشيطة وقائمة 

%(، بينما كان في المركز الثالث 32.1رة( بنسبة )بدورها، تعزز الديمقراطية، وطنية، مؤث
%( من السمات اإليجابية وكانت )نشيط 32.3المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بنسبة )

وقائم بدوره، يعزز الديمقراطية، وطني، مؤثر(، ولم ت ظهر النتائج أن الصحف أعطت 
اإليجابية الممنوحة دون أخرى، بدليل أن السمات  من سمات إيجابية لمنظمات بعينها

 لبعض المنظمات كانت بنتائج متقاربة بين الصحيفتين.
أدى االتجاه العام لصحف الدراسة دورًا في نشر الموضوعات الخاصة بمنظمات حقوق  ..7

اإلنسان التي ت ظهر جهات بعينها فاعلة لالنتهاك، فبينما ركزت صحيفة فلسطين على نشر 
فاعلة لالنتهاك،  جهةً هر حكومة رام اهلل بصفتها وقية التي ت ظموضوعات المنظمات الحق

فاعلة  جهةً لى المواد التي ت ظهر حكومة غزة بصفتها ركزت صحيفة الحياة الجديدة كذلك ع
لالنتهاك، وفي المقابل تجاهلت صحيفة فلسطين نشر أي موضوعات للمنظمات الحقوقية 

 ت ظهر حكومة غزة جهة فاعلة النتهاكات حقوق اإلنسان.
النتائج أن بعض منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية، وهي )المركز الفلسطيني،  بينت .79

في االهتمام بمختلف قضايا حقوق  ة، مركز الميزان( كان لديها تنوٌع واضحٌ الهيئة المستقل
صدار التقارير المختلفة بشأنها، بينما  اإلنسان، ومتابعة واضحة للقضايا المطروحة وا 

رى، مثل )مؤسسة الضمير، مركز أحرار، مؤسسة التضامن، ركزت منظمات فلسطينية أخ
مركز حريات، مؤسسة الحق، مركز شمس، .. وغيرها( على قضايا حقوقية بعينها، مثل: 

 .سياسية، أو قضايا التنمية، .. وغيرهاقضايا األسرى، أو قضايا الحريات ال
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 نتائج الدراسة الميدانية: أهمثانيًا ــ 
أن اإلنترنت ي عد الوسيلة اإلعالمية األولى التي يعتمد عليها أفراد توصلت النتائج إلى  .7

النخبة في الحصول على المعلومات، يتبعها الصحافة، ومن ثم التلفزيون، من بعدها 
 ، وأخيرًا المجالت.ذاعةاإل

لصحافة الفلسطينية متابعة منتظمة، بينت  النتائج أن نصف أفراد عينة النخبة يتابعون ا .3
خبة السياسية األولى في متابعة الصحف بانتظام، تلتها النخبة اإلعالمية، ومن وكانت الن

ثم األكاديمية،  بينما كانت متابعة النصف اآلخر من أفراد العينة متقطعة ونادرة، ومن أهم 
لها المتابعون ضعف المتابعة "عدم وجود بدائل أخرى" من الصحف  ي عزااألسباب الت
 لمطالعتها.

ج أن صحيفة فلسطين هي الصحيفة األكثر متابعة من بين الصحف أظهرت النتائ .2
الفلسطينية، تلتها في المرتبة الثانية صحيفة الرسالة، وهي نتيجة طبيعية نظرًا ألن هذه 
د ر وت و ز ع في قطاع غزة، بينما جاءت صحف )األيام، والقدس، والحياة  الصحف ت ص 

لقطاع، وتتم مطالعتها فقط عن في ا ها محظورألن توزيعالجديدة( في مرتبة متأخرة نظرًا 
 الموقع اإللكتروني للصحيفة. طريق

أظهرت النتائج أن دوافع مطالعة أفراد عينة النخبة للصحافة الفلسطينية تأتي بالدرجة  ..
األولى "ألنها تتمتع بمصداقية ويثقون بموضوعيتها"، ومن ثم كان السبب الثاني للمطالعة 

، وجاءت أسباب أخرى مثل )ألنها تقدم معالجات متكاملة، "عدم وجود بدائل أخرى"
 وتتوافق مع توجهاتي الفكرية، والنفرادها ببعض الموضوعات( في مراتب متدنية.

أظهرت النتائج أن أكثر من نصف أفراد عينة النخبة ال يعتمدون على وسائل اإلعالم في  .9
م عن صيلة تكوين معارفهمحدود، وكان ح على نحوٍ منظمات حقوق اإلنسان إال  تعرُّف

 مجال العمل والتعامل المباشر مع المنظمات. المنظمات بدرجة أكبر عن طريق
أكدت نتائج الدراسة المتعلقة بنظرية االعتماد على وسائل اإلعالم أن أنواع  ومن ث مّ 

الجمهور تختلف في درجة اعتمادها على وسائل اإلعالم، فجمهور النخبة يعتمد على 
مصادر متنوعة بصورة أكبر من الجمهور العام الذي يعتمد على وسائل اإلعالم باعتبارها 

 أحد مصادره األساسية.
الوسيلة اإلعالمية األولى لدى أفراد النخبة الذين يتابعون  ائج أن اإلنترنت ي عدبينت النت .2

منظمات حقوق اإلنسان، ومن ثم كان التلفزيون في المرتبة  تعرُّفوسائل اإلعالم في 
الصحافة في المرتبة الثانية، يليها التلفزيون، ومن ثم اإلذاعة،  الثانية، يليه الصحافة،

 وأخيرًا المجالت.
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أن الصحف الفلسطينية نصف أفراد عينة النخبة يعتقدون  وصلت النتائج إلى أن أكثر منت .1
%( من أفراد 9.ال ت سهم في تشكيل صورة محددة عن منظمات حقوق اإلنسان، إال أن )

 العينة وصفوا معالجة الصحافة لموضوعات منظمات حقوق اإلنسان بأنها غير موضوعية.
الدراسة التحليلية حول  إليهان النتائج التي توصلت م اً وكان هذا االستنتاج قريب

صورة منظمات حقوق اإلنسان في صحيفتي )فلسطين، والحياة الجديدة(، حيث اكتفت 
دون تشكيل صورة محددة لها، أو إبراز سمات  من الصحيفتان بنقل أخبار المنظمات

االعتماد على وسائل  فإن النتائج المتعلقة بنظرية صة بها إال بنسبة قليلة، ومن ث مّ خا
اإلعالم، أكدت أن التأثيرات اإلدراكية لوسائل اإلعالم وبالذات الصحافة كان يشوبها بعض 

كان تأثيرها محدودًا  المنظمات وعدم كفايتها، لذلك الغموض نتيجة لنقص المعلومات حول
 في تشكيل االتجاهات لدى أفراد العينة عن منظمات حقوق اإلنسان، مع بروز تأثير

 .ومجال العمل مصادر أخرى كالتعامل المباشر
أن الصحف %( يعتقدون 31.9ة النخبة بنسبة )أظهرت النتائج أن غالبية أفراد عين .3

الفلسطينية تستغل تقارير منظمات حقوق اإلنسان استغالاًل سياسيًا يخدم توجهاتها، وهذا ما 
ذ أظهرت تأثير االتجاه إ لتحليلية على الصحف عينة الدراسة؛أثبتته نتائج الدراسة ا

 األيديولوجي للصحف على تناولها لموضوعات منظمات حقوق اإلنسان.
عن منظمات  اد عينة النخبة لديهم انطباٌع محايدٌ بينت النتائج أن ما يقارب من نصف أفر  .5

أعالهم النخبة  ،%(3..3بنسبة ) ، بينما كان الذين لديهم انطباٌع سلبيٌ حقوق اإلنسان
ن جاءت نسبة الذين لديهم انطباٌع اإلعالمية واألكاديمية وأقلهم النخبة السياسية، في حي

 %(، وكان أعالهم أفراد النخبة السياسية ومن ثم األكاديمية واإلعالمية.31.3) إيجابيٌ 
ان لدى أفراد أظهرت النتائج أن مصادر تكوين االنطباعات عن منظمات حقوق اإلنس .71

المباشر مع "التعامل  " بالدرجة األولى، ومن ث مّ "مجال العمل نة كانت عن طريقالعي
 "تجارب اآلخرين". "وسائل اإلعالم"، وأخيرًا نتيجة المنظمات"، ثم بفضل

بينت النتائج أن أكثر النقاط اإليجابية التي يراها أفراد عينة النخبة في منظمات حقوق  .77
م االحتالل اإلسرائيلي"، ومن ثم "تنشر ثقافة حقوق اإلنسان هو أنها "تسهم في كشف جرائ

اإلنسان، تلتها إيجابية أنها "تسهم في الرقابة على المؤسسات الحكومية"، ومن ثم أنها "تحد 
 من انتهاكات السلطة التنفيذية لحقوق المواطنين".

أظهرت النتائج أن أكثر النقاط السلبية التي يراها أفراد عينة النخبة في منظمات حقوق  .73
اإلنسان هي "االنحياز ألطراف معينة في تقاريرها"، يليها "عدم توافق سياساتها مع القيم 
االجتماعية أحيانا"، ومن ثم أنها "ال تقوم بالدور المطلوب منها"، باإلضافة إلى أنها "تبدد 
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ها "تمارس دورًا في الصمت ت ذات أهمية كبيرة للمجتمع"، وبعضها في مجاالت ليسطاقات
 عن سلبيات األداء الحكومي".

بينت النتائج لدى ترتيب أفراد العينة ألدوار منظمات حقوق اإلنسان، أن الدور األكثر  .72
انية "نشر ائم االحتالل اإلسرائيلي"، ومن ثم في المرتبة الثر أهمية هو "مالحقة انتهاكات وج

"مالحقة انتهاكات السلطات المحلية  فكانت قيم وثقافة حقوق اإلنسان"، أما المرتبة الثالثة
لحقوق اإلنسان"، وفي المرتبة الرابعة كان "الرقابة على السلطات التشريعية والقضائية 

اطية والتنفيذية"، أما المرتبة األخيرة فكانت لدور "التنمية السياسية وتعزيز قيم الديمقر 
 والحريات".

النخبة عن دور منظمات حقوق اإلنسان في  النتائج درجة رضا عالية لدى عينةأظهرت  ..7
وهو ما  "رصد وتوثيق انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي" و"فضح انتهاكات االحتالل إعالميًا"،

من  %(93.5ترافق مع ظهور كبير لهذا الدور في صحف الدراسة بنسبة عالية بلغت )
بينما جاءت درجة الرضا منخفضة جدًا في "مالحقة  وار األخرى للمنظمات،بين األد

انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي قضائيًا"، في حين جاءت درجة الرضا متوسطة عن دور 
المنظمات في "رصد وتوثيق انتهاكات السلطات المحلية" و"فضحها إعالميًا"، أما بالنسبة 

 قضائيًا" فكانت درجة الرضا منخفضة جدًا. "لمالحقة انتهاكات السلطات المحلية
وأظهرت النتائج أن درجة رضا أفراد العينة عن دور المنظمات في "الرقابة على السلطات  .79

التشريعية والقضائية والتنفيذية" متوسطة، في حين كانت درجة الرضا عالية عن دورها في 
لتنمية السياسية وتعزيز قيم "نشر قيم وثقافة حقوق اإلنسان"، أما بالنسبة لدورها في "ا

 الديمقراطية والحريات" فكانت درجة الرضا متوسطة إلى منخفضة.
نقسام الفلسطيني هو السبب أن اال يرون (31.9بينت النتائج أن معظم أفراد العينة بنسبة ) .72

في عدم أداء المنظمات الحقوقية للدور المطلوب منها، أما السبب الثاني فكان  الرئيس
لحكومية" على عمل المنظمات، في حين كان السبب الثالث "عدم فهم الجمهور "القيود ا

 ة".الرابع فكان "نقص الخبرة والكفاي واستيعابه لدورها"، أما السبب
أظهرت النتائج أن أهم األسباب التي يعتقد أفراد العينة بأنها يمكن أن تعمل على تفعيل  .71

"تفعيل التعاون بين المنظمات  ني هياإلنسان في المجتمع الفلسطي دور منظمات حقوق
"تفعيل  نفسها الدرجةت للمنظمات الحقوقية"، تبعه بالمماثلة"، ومن ثم "دعم الحكوما

 المشاركة الجماهيرية، باإلضافة إلى "إزالة العوائق التشريعية".
رأى أكثر من نصف أفراد العينة أن منظمات حقوق اإلنسان ال تراعي الثقافة اإلسالمية  .73

المجتمع الفلسطيني في نشاطاتها وخدماتها، وأكدت نسبة كبيرة من أفراد العينة بلغت  وقيم
%( أن المنظمات الحقوقية ال تالحق انتهاكات السلطات المحلية في شطري 23.2)
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موضوعي وشفاف، في حين أكدت ذات النسبة تقريبًا أن أداء منظمات  على نحوٍ الوطن 
سم بالموضوعية والمهنية، وأن بعضها مسيسة وتعمل حقوق اإلنسان بعد االنقسام ال يت

 حزبي، حيث تنحاز لطرف من طرفي االنقسام في توثيقها لالنتهاكات المحلية. على نحوٍ 
%( يرون أن مصادر التمويل تفرض 12.1وأظهرت النتائج أن معظم أفراد العينة بنسبة ) .75

نسبة كبيرة منهم رفضت   أنعلى منظمات حقوق اإلنسان إمالءات واشتراطات معينة، إال
 المنظمات الحقوقية العاملة في فلسطين مرتبطة بأجندات خارجية. ع دّ 

بينت النتائج أن نسبة كبيرة من أفراد العينة ينظرون إلى أن ما تعلنه منظمات حقوق  .31
اإلنسان من أهداف ووظائف قريب مما تحققه على األرض، إال أنهم يتوقعون أن يكون 

 %( منهم أن مستقبلها35.3دون تطور، في حين رأى ) من عليه" اآلنمستقبلها "كما هي 
 فضل".نحو األ "التطور يوجي بر

أظهرت النتائج أن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان يتمتع بشعبية كبيرة لدى أفراد عينة  .37
أكثر المنظمات الحقوقية الفلسطينية  نية، فقد حصل على المركز األول بينالنخبة الفلسطي

%(، بينما حصل على المركز الثاني "مركز 19.3فاعلية في المجتمع الفلسطيني بنسبة )
%(، ومن ثم مؤسسة الضمير والهيئة المستقلة 11.3الميزان لحقوق اإلنسان" بنسبة )

حماية، مؤسسة %(، أما المنظمات الحقوقية األخرى، مثل )مركز 29تقريبًا ) نفسها النسبةب
%( من أفراد 1الحق، مؤسسة التضامن، مركز عدالة( فقد حصلت على نسبة أقل من )

 .لكل منها العينة
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ولدى  منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسةلصورة  العامة مالمحالثالثًا ــ 
 :عينة النخبة الفلسطينية

والحياة الجديدة( لم تسع  لسطين، أظهرت الدراسة أن الصحف الفلسطينية عينة الدراسة )ف
، ولم تمنحها اهتمامًا كافيًا من حيث طبيعة عن منظمات حقوق اإلنسان محددة تشكيل صورةل

امتداد العناوين(، التغطية الصحفية، أو من حيث االهتمام بفئات الشكل، مثل: )المساحة، الموقع، 
اإليجابية النسبية رة غير أن بعض الموضوعات المتعلقة بتلك المنظمات غلبت عليها الصو 

لمنظمات حقوق اإلنسان، مثل كونها وطنية، ونشيطة، وقائمة بدورها، باستثناء ظهور بعض 
 السمات السلبية بنسبة ضئيلة جدًا.

وقد عالجت الصحف موضوعات منظمات حقوق اإلنسان م ب ي نًة دورها المهم في رصد 
إضافة إلى اهتمام تلك الصحف بنشر المواد وتوثيق ومالحقة انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي، 

التي ال تتوافق مع -الصحفية المتعلقة بمنظمات حقوق اإلنسان في إطار إظهار الجهات 
 أنها منته كة لحقوق اإلنسان. -أيديولوجيتها

ولم تكن هناك فروق بين صحيفتي الدراسة في رسم تلك الصورة، فقد تشابهت النتائج في 
الصحيفتين، إال أن الصحف اختلفت في تبنيها لبعض قضايا منظمات  كثير من األحيان بين

حقوق اإلنسان، مثل: اهتمام صحيفة الحياة الجديدة بقضايا التنمية المتعلقة بمنظمات حقوق 
 اإلنسان على نحٍو الفت، باإلضافة إلى اهتمام صحيفة فلسطين بقضايا األسرى بنسبة كبيرة.

راسة لموضوعات منظمات حقوقية بعينها، كاهتمام هذا باإلضافة إلى تبني صحف الد
صحيفة فلسطين بما يصدر عن مؤسسة التضامن الدولي ومركز أحرار وهي منظمات حقوقية 
مهتمة باألسرى، واهتمام صحيفة الحياة الجديدة بأنشطة وتقارير الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، 

 ية والتنموية.ومركزا شمس ورام اهلل المعنيان باألنشطة التثقيف

أما فيما يتعلق بعينة النخبة الفلسطينية، فقد بينت النتائج المباشرة للدراسة الميدانية أن ما 
يقارب نصف أفراد العينة لديهم صورة عامة محايدة تجاه منظمات حقوق اإلنسان، في حين انقسم 

 السلبية.النصف اآلخر بين صورة إيجابية وسلبية، مع ارتفاع قليل في نسبة الصورة 

ولكن مع تحليل النتائج كافة، تبين أنه بالرغم من الجانب اإليجابي في صورة منظمات 
حقوق اإلنسان لدى أفراد العينة بصفتها منظمات تقوم بدور مهم في مواجهة االحتالل، وتعمل 
ها بنشر ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع الفلسطيني، وهي األدوار ذاتها تقريبًا التي ركزت علي

كبير، إال أن معظم أفراد العينة ينظرون لهذه المنظمات من موقع ريبة،  على نحوٍ صحف الدراسة 
بالذات فيما يتعلق بتعاملها مع االنتهاكات المحلية لحقوق اإلنسان، ويفسر هذ الجزء من الصورة 
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يُّز هذه المنظمات ف ي التعامل مع لديهم موافقة أفراد العينة على معظم العبارات القائلة ب ت ح 
 االنتهاكات، وارتهانها بمصادر التمويل الخارجي كذلك.

ولكن نتائج الدراسة التحليلية أظهرت نوع من المهنية في عمل المنظمات الحقوقية في إطار 
نها )المنظمات( أشارت إلى الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع إتوثيقها لالنتهاكات المحلية؛ إذ 

النتهاكات حقوق اإلنسان، ومن ث ّم فهي لم تنحز لجهة معينة، بل الصحف  فاعلتينبصفتهما غزة 
 التي تحي زت في نشر تلك المواد على صفحاتها. 

ولربما يرجع الجزء السلبي من الصورة المرسومة لدى أفراد العينة عن تلك المنظمات إلى 
أن تكون بمعزل عن الحالة ن النخبة ال يمكن سائدة في المجتمع الفلسطيني؛ إذ إحالة التحزب ال

السياسية، ومن ث ّم يمكن أن يعود ذلك إلى رؤية المبحوث منهم، أن تلك المنظمات تركز على 
 االنتهاكات التي تقوم بها الجهة السياسية التي ينتمي إليها.

ومن ث ّم فإن الصورة الذهنية عن منظمات حقوق اإلنسان لدى عينة النخبة الفلسطينية توافقت 
اإلعالمية التي ظهرت لمنظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة، والتي  مع الصورة قليالً 

التركيز على دور رصد ومالحقة انتهاكات االحتالل، ولكن  عن طريقاتسمت باإليجابية النسبية 
ذلك الجزء اإليجابي من الصورة  لدى أفراد العينة لم تكن وسائل اإلعالم أحد مصادره األساسية، 

 مجال عمل أفراد العينة وتعاملهم المباشر مع منظمات حقوق اإلنسان. بفضلبل كان 

وتختلف الصورتان في الجزء السلبي، حيث لم تظهر سمات سلبية للمنظمات في صحف 
ضئيل جدًا، بينما ظهرت تلك السمات بشكل كبير لدى أفراد العينة، بالذات  على نحوٍ الدراسة إال 

أداء أدوار معينة، والتحيُّز لجهات سياسية، واالرتباط المشروط  ما يتعلق بتقصير المنظمات في
ّولين.  بالم م 

 
  



 

217 
 

 الثاني مبحثال
 توصـــــيات الدراســـــــــة

 

 بالصحف الفلسطينية: متعلقةأواًلــ توصيات 
منظمات حقوق اإلنسان  يجب على الصحف الفلسطينية أن تعطي مزيدًا من االهتمام بواقع .7

في الدفاع عن حقوق الشعب  المنظمات ألهمية دور تلك نظراً  وأنشطتها؛وتقاريرها 
 .الفلسطيني، وتسليط الضوء على الجرائم الواقعة بحقه

 على نحوٍ سطينية المحلية الفل اإلنسانمنظمات حقوق ضرورة تعامل الصحف الفلسطينية مع  .3
قصاء أخرى. من ،متوازن  دون االعتماد على بعض المنظمات، وا 

، باإلضافة ف والتنميةالتثقيفي  منظمات حقوق اإلنسانهتمام الصحف بإظهار دور زيادة ا .2
 .العجر الرسميفي ظل تسليط الضوء على الدور الرقابي لتلك المنظمات إلى 

لتحويل الحياد  والصحف الفلسطينيةمن جانب منظمات حقوق اإلنسان  بذل جهود مشتركة ..
 إلى إيجابية.الذي تتمتع به صورة منظمات حقوق اإلنسان لدى النخبة 

للمنظمات الحقوقية الفلسطينية التي  واضحةً  أن تعطي الصحف الفلسطينية سماتٍ  ضرورة .9
وفي المقابل اإلشارة صراحًة ألي منظمة حقوقية ت قصر في أداء الدور ، تعمل بجهد متواصل

 دون آخر. من رفالمطلوب منها، أو تعمل على تأييد ط
يتعين على صحف الدراسة أن تؤدي دورها بموضوعية ومهنية بعيدًا عن األيديولوجيات  .2

 للحقوق ط الضوء على انتهاكاتسل  التي من شأنها أن ت  الصحفية  المواد وتقوم بنشرالحزبية، 
 ال تكون أداة في خدمة طرف معين.أن هنا أو هناك، و 

في تغطية األحداث والوقائع  دورها اإلعالمي أن تمارس الصحف الفلسطينية ضرورة .1
واالعتماد على مصادرها الذاتية، وعدم االكتفاء بالبيانات والتقارير الصادرة عن المنظمات 

 الحقوقية.
بموضوعات منظمات حقوق اإلنسان، واالتجاه إلى  متعلقةضرورة تنويع التغطية الصحفية ال .3

إلى جانب تقديم –، واالعتماد على التغطية اإلخبارية فقط وعدم االعتماد ،التغطية التفسيرية
 ، وربطها بمختلف العوامل.وتوضيح وتحليل المعلومات على تفسير -المعلومة

مزيدًا من االهتمام بقضايا منظمات حقوق  أن تعطي الصحف الفلسطينية ينبغي على .5
لمنظمات تكون أحيانًا أن قضايا هذه ا ، وال سي ماحيث موقعها في تلك الصحفاإلنسان من 

من صميم القضايا الوطنية، كقضايا )االستيطان، واألسرى، واالنتهاكات العامة، والحريات 
 السياسية، .. وغيرها(.
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 بمنظمات حقوق اإلنسان: ثانياًــ توصيات متعلقة
لجميع القضايا التي يمر بها المجتمع تلتفت أن  منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينيةينبغي ل .7

)الرقابة،  وأن تركز على جميع األدوار المطلوبة منها في مجاالتق اإلنسان، مجال حقو في 
 وغيرها(.نمية، ..ورصد االنتهاكات المختلفة، والتثقيف والت

ضرورة عمل منظمات حقوق اإلنسان على تعزيز الجوانب اإليجابية لديها، بما يساعد على  .3
 النخبة الفلسطينية إلى اتجاه إيجابي.تحويل االتجاه المحايد لدى أفراد العينة من 

ئات النخبة في على التواصل مع جميع ف أن تعمل منظمات حقوق اإلنسانيجب على  .2
نجازاتهاالمجتمع الفلسطيني،  الصورة مما يعزز  ؛ووضعها في صورة أعمال المنظمات وا 
 .نقل هذه الصورة لباقي الجمهور اإليجابية لديهم، ومن ث مّ 

الحقوقي بمهنية وموضوعية في توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان، واالبتعاد عن ممارسة العمل  ..
 الحزبي، واالنحياز ألطراف معينة. الوقوع في حالة االستقطاب

العمل على  توافق سياسة المنظمات مع القيم االجتماعية،  النقاط السلبية عن طريقتالفي  .9
على زيادة خبرة طواقم العمل الميداني والتركيز على المجاالت التي تخدم المجتمع، والعمل 

 بالتوثيق والمتابعة.
سواء هكة لحقوق اإلنسان الفلسطيني، السعي لتطوير آليات المالحقة القضائية للجهات المنت .2

 .ات التنفيذيةاالنتهاكات المتعلقة باالحتالل اإلسرائيلي، أو بالسلطعلى مستوى 
بالمنظمات الحقوقية األخرى العربية  تفعيل تعاون منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية .1

واإلقليمية والدولية، بما يوفر بيئة أكثر قوًة وتأثيرًا لدعم الحق الفلسطيني، وتوفير دعم مالي 
 .التمويل   بمصادر   حتى ال تتأثر المنظمات   متعددةٍ  من مصادر  

 طريقني، عن ضرورة توظيف اإلعالم إلحداث تغيير ثقافي وسلوكي في المجتمع الفلسطي .3
 نشر ثقافة التنمية، وتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان.

دعوة القائمين على المؤسسات اإلعالمية بصفة دورية لالطالع على جهود منظمات حقوق  .5
اإلنسان في العديد من المجاالت، وبناء آليات مشتركة معهم حول توظيف اإلعالم في مجال 

 .حقوق اإلنسان لالرتقاء بالمجتمع الفلسطيني
على منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية أن تتمسك بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، لكن  .71

 بما ال يتعارض مع خصوصية المجتمع الفلسطيني وثقافته وقيمه.
عن تأثير جهات ومصادر التمويل، وبناء  اإلنسانضرورة ضمان استقالل منظمات حقوق  .77

مصادر  بعض ضافة إلى إعادة النظر في، إلتضامنالعالقة معها على أساس الشراكة وا
 .متضامني والدولي الالتمويل، والعمل على استقطاب التمويل العرب
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 التنفيذية: سلطاتثالثاًــ توصيات متعلقة بال
لة مع منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية المحلية، عاالسعي إلى بناء شراكة وطنية ف .7

المؤسسات الحكومية، والتشريعية،  والسما  لها بأخذ دورها في مجال الرقابة على
 والقضائية، والتعاون معها في مجال نشر ثقافة حقوق  اإلنسان في المجتمع.

في الضفة الغربية  توزيع الصحف الفلسطينية المحظورة على إعادة ضرورة التوافق .3
األيام، وصحيفة الحياة  )صحيفة فلسطين، والرسالة( وقطاع غزة )صحيفة القدس، وصحيفة

ألن هذا االنقطاع من شأنه أن يؤثر على مستقبل الصحافة الفلسطينية في أن  يدة(؛الجد
يؤثر على موضوعيتها يمكن أن تكون فاعلة وقوية وتلبي متطلبات بناء المجتمع، و 

 ومهنيتها.
تخصيص صندوق مالي محلي لدعم منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية، بمساعدة القطاع  .2

نية في الخارج، بحيث ال تكون تلك المنظمات رهنًا الشتراطات الخاص، والجاليات الفلسطي
، ويكون هذا فلسطيني في المجاالت التي يحتاج إليهاالتمويل الخارجي، وتخدم المجتمع ال

الصندوق غير خاضع لسيطرة الحكومة التي يمكن أن تكون في صدام مع المنظمات 
 وزيع المتكافئ والفائدة المرجوة.الحقوقية أحيانًا، بل إلى جهة أخرى تضمن تحقيق الت

وضع ضوابط على عمليات التمويل األجنبي لمنظمات حقوق اإلنسان، والعمل على إنهاء  ..
مع الجهات الدولية ذات المواقف السلبية تجاه  القضية  ل، وال سي ماو  م  عالقة التبعية بالم  

 وحقوق الشعب الفلسطيني. ،الفلسطينية
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 ثانياً ــ فئات شكل االتصال
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 (0ملحق رقم )

 جرائية لفئات تحليل المضمونالتعريفات اإل

  فئات المضمون )ماذا قيل؟(: القسم األول:

االتصال أو المعاني دور حول مضمون مادة ت، و «فئات محتوى االتصال» Berelsonويسميها بيرلسون 
 ية:توتندرج تحت هذا النوع من الفئات في دراستنا الفئات الثانوية والفرعية اآل ،التي تنقلها

 فئة القضايا: .3
وتفيد في الكشف عن وتستهدف اإلجابة عن السؤال: ما القضية التي يدور حولها موضوع المحتوى؟ 

 مراكز االهتمام بقضايا معينة، وتحدد مستويات التفضيل واالهتمام بالمحتوى.
 وتشمل هذه الفئة، الفئات الفرعية اآلتية:

وهي المواد الصحفية ذات الشأن الحقوقي التي تتعلق بمساحة الحريات  :قضايا الحريات السياسية 3/3
المتاحة في وسط ما، والتعدي عليها عن طريق االستدعاءات السياسية، واالحتجاز السياسي، 

 واالنتهاكات لحقوق اإلنسان على خلفيات سياسية.
أوضاع األسرى في سجون وهي المواد الصحفية ذات الشأن الحقوقي المتعلقة ب: قضايا األسرى 0/3

ضرابات، وأنشطة جماهيرية،  باإلضافة لما تقوم  االحتالل، وذويهم، وما يتعلق بهم من إحصائيات، وا 
مثل: العزل االنفرادي،  واعتداءات بحق المعتقلين األسرى اعتقاالت به سلطات االحتالل اإلسرائيلي من

 الطبي، وغيرها.اقتحام السجون، التعذيب، االعتقال اإلداري، اإلهمال 
وهي المواد الصحفية ذات الشأن الحقوقي المتعلقة باالستيطان اإلسرائيلي في  قضايا االستيطان: 1/3

األراضي الفلسطينية، مثل: التوسع االستيطاني على حساب األراضي الفلسطينية، واعتداءات 
هم وجميع ممتلكاتهم، المستوطنين الصهاينة على السكان الفلسطينيين وأراضيهم ومزارعهم ومنازل
 والموضوعات التي تتحدث كذلك عن واقع االستيطان الصهيوني في فلسطين.

وهي المواد الصحفية التي ت عر ف بمجاالت التنمية والتثقيف والتوعية واإلرشاد التي تقوم  قضايا التنمية: 4/3
)ورش عمل، وندوات،  بها منظمات حقوق اإلنسان، وكل األنشطة التي تمارسها في هذا المجال، من

 ومؤتمرات، واتفاقيات مشتركة، .. وغيرها(.
: وهي المواد الصحفية التي تتناول األطفال وما يتعلق بهم في مجال عمل منظمات حقوق قضايا الطفل 5/3

 اإلنسان، مثل تسليطها الضوء على االعتداءات التي تقع بحقهم، وآليات حمايتهم.



 

2 
 

الصحفية التي تتناول أزمات المجتمع من منظور حقوقي، مثل: مشكالت  وهي الموادية: قضايا مجتمع 6/3
نقص األدوية، وانقطاع التيار الكهربائي، والمعاناة من جر اء الحصار، والحوادث والجرائم التي تعصف 

 بالمجتمع.
قع بحق : وهي المواد الصحفية التي تتحدث فيها منظمات حقوق النسان القتل أعمال قتل تقضايا القتل 2/3

الشعوب، سواء كانت بحق الفلسطينيين من قبل االحتالل اإلسرائيلي، أومن قبل أي جهات أخرى، 
 باإلضافة إلى المواد التي تتحدث عن انتهاك الحق في الحياة في أي مكان.

وهي الموضوعات التي تتحدث عن االنتهاكات بحق الصيادين الفلسطينيين من  :قضايا الصيادين 8/3
منظور حقوق اإلنسان، ويشمل ذلك منعهم من الصيد وتقييد حريتهم وتحديد المساحة المتاحة لهم 

طالق النار عليهم، واعتقالهم في بعض األحيان.  للصيد، وا 
لتي ال تتحدث عن انتهاكات محددة في قضية من : وهي المواد الصحفية اقضايا االنتهاكات العامة 2/3

قضايا حقوق اإلنسان، إنما يأتي ذكرها على نحٍو عام، مثل "انتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي 
 الفلسطينية" أو "انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا"،  وهكذا.

 قة.وهي الموضوعات األخرى غير المذكورة في التصنيفات الساب قضايا أخرى: 32/3
 

  فئة الدور: .0
تتناول هذه الفئة األدوار المنسوبة لمنظمات حقوق اإلنسان، والتي يبينها المحتوى الصحفي، وتشمل 

 األدوار اآلتية:
وتعني كل ما تمارسه المنظمة الحقوقية في توثيق : رصد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان 3/0

الجرائم التي يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين،  ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان، ومالحقة
 ويشمل هذا الدور الجهود التعريفية واإلعالمية والقانونية التي تقوم بها المنظمة.

وتعني كل ما تمارسه المنظمة الحقوقية من توثيق : رصد انتهاكات السلطات المحلية لحقوق اإلنسان 0/0
 حلية لحقوق اإلنسان واالحتجاج عليها والمطالبة بالتوقف عنها.ورصد النتهاكات السلطات الم

وتعني جهود المنظمة الحقوقية في نقد ومراجعة أداء السلطات التشريعية في ما يصدر عنها : الرقابة 1/0
من قوانين، ومدى التزام السلطات القضائية والتنفيذية بتنفيذ القانون ومالحقة انتهاكات حقوق اإلنسان، 

 حة الفساد.ومكاف
ويعني ما تقوم به المنظمة الحقوقية في مجال نشر ثقافة حقوق اإلنسان والتوعية : التثقيف والتنمية 4/0

بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها من الحقوق، ومجاالت تعزيز الديمقراطية 
ت، والندوات، والمؤتمرات، والحمالت واحترام القانون، وتقوم بذلك عن طريق ورش العمل والمحاضرا

 اإلعالمية، واألعمال البحثية، وغيرها.
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وتشمل كل دور يمكن أن تقوم به منظمة حقوق اإلنسان غير مذكور ضمن األدوار : أدوار أخرى 5/0
 السابقة.
 

 : فئة المنظمة .1
بالموضوع، أو تبرز في ويقصد بها نوع واسم المنظمة التي يدور حولها المضمون الصحفي، أو لها صلة 

 المضمون، وتم تقسيم منظمات حقوق اإلنسان في هذه الدراسة حسب نطاق العمل، كاآلتي:
وتشمل المنظمات والهيئات والجمعيات والمراكز : منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية المحلية 3/1

تمة بحقوق الفئات الخاصة والمؤسسات الفلسطينية المحلية كافة العاملة في مجال حقوق اإلنسان أو المه
 في األراضي الفلسطينية، وهي:

م من 7559مركز حقوقي إنسان فلسطيني مستقل، تأسس عام  المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان: 3/3/1
ق ب ل  مجموعة من المحامين وناشطي حقوق اإلنسان الفلسطينيين، ويتمحور عمل المركز في متابعة 

والتحقيق فيها، وتقديم االستشارة والمساعدة القانونية لألفراد والجماعات،  وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان
عداد الدراسات واألبحاث المتعلقة بسيادة القانون وأوضاع حقوق اإلنسان  .(1)وا 

أنشئت بقرار مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات في الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان:  0/3/1
مهامُّها ومسؤولياتها في متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق اإلنسان في م، تتحدد 7552العام 

مختلف القوانين والتشريعات واألنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر واألجهزة  والمؤسسات في 
 .(2)دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية

ر المركز عمله 3111وقي تأسس سنة مركز فلسطيني حقمركز الميزان لحقوق اإلنسان:  1/3/1 م، يسخ 
ونشاطاته لضمان حماية واحترام وتعزيز حقوق اإلنسان، ال سيما الحقوق االجتماعية واالقتصادية للشعب 
قامة دولته المستقلة، ويعمل المركز على تبني  الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وا 

لديمقراطي، ويدعم فصل السلطات وتعزيز الشفافية والمساءلة والعمل قوانين فلسطينية تعزز البناء ا
 .(3)األهلي في المجتمع الفلسطيني

                                                           
لمركزالفلسطينيلحقوقاإلنسان،متاحعلىالرابط:لاإللكترونيموقعال.(7)

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=48
04&Itemid=182

هيئةالمستقلةلحقوقاإلنسان،متاحعلىالرابط:للاإللكترونيموقعال.(3)

http://www.ichr.ps/ar/1/2/60تعريفية.-نبذة-تعريفية-/نبذةhtm

.9.فيقطاعغزة،ص.دليلالمنظماتغيرالحكومية(2)
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مركز حقوقي مختص في نشر انتهاكات االحتالل مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان:  4/3/1
لألعراف  اإلسرائيلي بحق أسرى الشعب الفلسطيني في سجون االحتالل، ورصد أبرز االنتهاكات

والمواثيق الدولية وتوثيقها وتسجيلها ونشرها، كما يقوم المركز برصد وتسجيل ومتابعة جميع االنتهاكات 
األخرى داخل األراضي المحتلة من قتل خارج نطاق القانون وسرقة األرض وهدم المنازل والتنكيل 

قوق اإلنسان في المجتمع بالمواطنين، باإلضافة لعمل المركز على نشر الحريات وتعزيز مفاهيم ح
 .(1)الفلسطيني

، 7552مؤسسة حقوقية غير حكومية تأسست في غزة عام  مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان: 5/3/1
بمبادرة من مؤسسات وشخصيات وطنية وحقوقية تهتم بقضايا حقوق اإلنسان والمعتقلين، وذلك بالتنسيق 

ام اهلل. انحصر نشاط المؤسسة في البدء على مع مركز الضمير لرعاية السجين وحقوق اإلنسان في ر 
م، اتسع نطاق 7552متابعة قضايا األسرى والمعتقلين داخل السجون والمعتقالت اإلسرائيلية ، وفي عام 

 .(2)العمل ليشمل قضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان
عام هي منظمة غير خاضعة لسلطة حكومية، تأسست مؤسسة التضامن لحقوق اإلنسان:  6/3/1

رة للنهوض بالقيم العالمية التي تعزز وتحمي الحقوق الشرعية األساسية لإلنسان، 7553 م، جهودها م سخ 
 .(3)مع تركيز جهودها على قضية األسرى في سجون االحتالل الصهيوني

م، 7553تأسس المركز في القدس عام مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات":  2/3/1
م، لمواجهة سياسة 7539للجان الدفاع عن الحريات التي تشكلت بصفتها منظمة جماهيرية عام امتدادًا 

القبضة الحديدية التي اعتمدتها سلطات االحتالل الصهيونية، ويعمل المركز على تفعيل المشاركة 
ار بما المجتمعية في الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب التأثير في صنع القر 

 .(4)يصون الحقوق والحريات المدنية والسياسية
هي مؤسسة حقوق إنسان فلسطينية، غير حكومية القانون من أجل اإلنسان: –مؤسسة "الحق"  8/3/1

م، على يد مجموعة من المحامين الفلسطينيين بهدف توطيد مبدأ سيادة 7515مستقلة، تأسست عام 
القانون، وتعزيز صون حقوق اإلنسان واحترامها في األراضي الفلسطينية المحتلة، ينصبُّ عملها على 

                                                           
مركزأحرارلدراساتاألسرىوحقوقاإلنسان،متاحعلىالرابط:لاإللكترونيموقعال.(7)

http://ahrar.ps/ar/

لمؤسسةالضمير،متاحعلىالرابط:اإللكتروني.الموقع((2

http://arabicweb.aldameer.org/

متاحعلىالرابط:،مؤسسةالتضامنالدولياإللكترونيلموقعال.((3

http://tadamon-hr.org/?page=details&newsid=231&cat=1

،متاحعلىالرابط:الحرياتوالحقوقالمدنية"حريات"مركزالدفاععناإللكترونيلموقعال.(.)

http://www.hurryyat.net/ar/ViewDetail.aspx?id=4
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ة والجماعية بهدف وضع حد لهذه االنتهاكات والجرائم عن رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان الفردي
طريق التوعية بمخاطرها وآثارها، والعمل على تقديم مرتكبي الجرائم أمام القضاء سواء الوطني منه أو 

(1)الدولي
. 

مؤسسة أهلية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس":  2/3/1
م، في مدينة رام اهلل من قبل مجموعة من األكاديميين والتربويين والمحامين ونشطاء 3112م تأسس عا

حقوق اإلنسان، ويسعى المركز إلى تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان والتسامح والحوار ومفاهيم الديمقراطية 
 . (2)وسيادة القانون بفضل العديد من األنشطة

مركز حقوقي يسعى لنشر ثقافة حقوق اهضة التعذيب: مركز سواسية لحقوق اإلنسان ومن 32/3/1
اإلنسان، ويسعى للعمل على تطبيق المواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان بما ال يتعارض مع الثوابت 

 .(3)والتقاليد العربية واإلسالمية
األكاديميين م، من قبل مجموعة من 7553تأسس عام مركز رام اهلل لدراسات حقوق اإلنسان:  33/3/1

والباحثين والمحامين والناشطين في قضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان، ويهدف المركز إلى تبني مداخل 
علمية ومنهجية لترسيخ مبدأ حرية الرأي والتعبير، ونشر وترويج مفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان في 

 .(4)الثقافة الفلسطينية
 هذه الفئة المواد الصحفية التي تظهر فيها أكثر من منظمة حقوقية. ويندرج تحتأكثر من منظمة:  30/3/1
وتشمل أي مؤسسة أو مركز أو منظمة أو جمعية أو هيئة حقوقية فلسطينية غير المذكورة أخرى:  31/3/1

 سابقًا.
 

وتشمل المنظمات والهيئات : م3248منظمات حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  0/1
 م، منها: 75.3معيات والمؤسسات التي تعمل في مجال حقوق اإلنسان داخل األراضي المحتلة عام والج

                                                           
بط:لمؤسسةالحق،متاحعلىالرااإللكتروني.الموقع(7)

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=309&Item
id=108

لمركزاعالمحقوقاإلنسانوالديمقراطية"شمس"،متاحعلىالرابط:اإللكتروني.الموقع2))

http://www.shams-pal.org/pages/aboutUs.aspx

لمركزسواسية،متاحعلىالرابط:اإللكتروني.الموقع((3

http://www.sawasya.net/news_Details.aspx?Kind=8&News_ID=2

لمركزرامهللالدراساتحقوقاإلنسان،متاحعلىالرابط:اإللكتروني.الموقع((4

http://rchrs.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=75 
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م، 7535تأسس عام  مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة "بتسيلم": 3/0/1
حتالل على يد مجموعة من المفكرين، والقانونيين، والصحفيين، وأعضاء "الكنيست" في دولة اال

اإلسرائيلي، أهدافه تتمثل بالنضال ضد انتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة عن طريق توثيقها 
ونشرها للجمهور، ووضعها أمام صانعي القرار، ومحاربة ظاهرة التجاهل واإلنكار القائمة في المجتمع 

 .(1)ل "إسرائيل""اإلسرائيلي"، والمساهمة في خلق ثقافة حقوق اإلنسان في دولة االحتال
مركز قانوني لحقوق اإلنسان، مستقل المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل "عدالة":  0/0/1

م، ينشط من أجل دفع 7552ومسجل في دولة االحتالل "إسرائيل" بصفته جمعية غير ربحية، تأسس عام 
االحتالل، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذي وتعزيز حقوق المواطنين العرب الفلسطينيين في دولة 

 .(2)يقطنون األراضي المحتلة
وتشمل أي مؤسسة أو مركز أو منظمة أو جمعية أو هيئة حقوقية في الداخل المحتل غير أخرى:  1/0/1

 المذكورة سابقًا.
والمؤسسات العربية التي وتشمل كافة المنظمات والهيئات والجمعيات : منظمات حقوق اإلنسان العربية 1/1

 تعمل في مجال حقوق اإلنسان، منها:
م بصفتها منظمة غير حكومية ال تستهدف 7532تأسست عام  المنظمة العربية لحقوق اإلنسان: 3/1/1

الربح، هدفها تعزيز احترام حقوق اإلنسان على الساحة العربية، حاصلة على الصفة االستشارية في 
اعي باألمم المتحدة، وصفة العالقات التنظيمية بمنظمة اليونسكو العالمية، المجلس االقتصادي واالجتم

 .(3)فرعًا ومؤسسة عضوة في الدول العربية 33مقرها القاهرة، وتضم 
م، على يد فريق من 3112مرصد مستقل تأسس في العام المرصد السوري لحقوق اإلنسان:  0/1/1

يعمل المرصد على مراقبة أوضاع حقوق اإلنسان في  المهتمين بحقوق اإلنسان داخل سوريا وخارجها،
سورية، وينبه إلى االنتهاكات ويصدر التقارير بشأنها، بالتعاون مع منظمات أخرى في مجال حقوق 

 .(4)اإلنسان
                                                           

مركزالمعلوماتاإلسرائيليلحقوقاإلنسان"بتسيلم"،متاحعلىالرابط:لاإللكترونيموقعال.(7)

http://www.btselem.org/arabic/about_btselem/%D8%B9%D9%86-
%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%85

متاحعلىالرابط:لمركزالقانونيلحقوقاألقليةالعربيةفيإسرائيل"عدالة"،لاإللكترونيموقعال.(3)

http://adalah.org/Articles/1134نحن-/من-

لمنظمةالعربيةلحقوقاإلنسان،متاحعلىالرابط:لاإللكترونيموقعال.(2)

http://www.aohr.net/?p=1288

لمرصدالسوريلحقوقاإلنسان،متاحعلىالرابط:لاإللكترونيموقعال.(.)

http://www.syriahr.com/index.php?option=com_us&Itemid=3&ac=1
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وتشمل أي مؤسسة، أو مركز، أو منظمة، أو جمعية، أو هيئة حقوقية عربية غير المذكورة أخرى:  1/1/1
 سابقًا.

 
وتشمل المنظمات، والهيئات، والجمعيات، والمؤسسات، العاملة في : حقوق اإلنسان الدولية منظمات 4/1

 مجال حقوق اإلنسان على نطاق عالمي ودولي، وتم حصرها في: 
هيئة دولية داخل منظومة األمم المتحدة مسؤولة عن تدعيم تعزيز جميع مجلس حقوق اإلنسان:  3/4/1

أرجاء العالم، وعن تناول حاالت انتهاك حقوق اإلنسان وتقديم حقوق اإلنسان وحمايتها في جميع 
توصيات بشأنها. والمجلس لديه القدرة على مناقشة جميع القضايا وحاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب 

 .(1)اهتمامه طوال العام، ويعقد المجلس اجتماعاته في مكتب األمم المتحدة في جنيف
تمثل منظمة العفو الدولية حركة تعمل على نطاق العالم بأسره، وتنظم  منظمة العفو الدولية: 0/4/1

الحمالت من أجل تعزيز حقوق اإلنسان المعترف بها دوليًا وحمايتها، وهي منظمة دولية غير ربحية يقع 
مقرها في لندن، أخذت على عاتقها الدور األهم في حماية حقوق اإلنسان، وتركز نشاطها على السجناء 

هي تسعى لتحرير سجناء الرأي الذين تم سجنهم ألسباب متعلقة بمعتقداتهم أو لونهم أو عرقهم خاصة، و 
 .(2)أو دينهم

: هي أعلى وكالة دولية تابعة لمنظمة األمم المتحدة في مجال المفوضية السامية لحقوق اإلنسان 1/4/1
فاقيات والمواثيق الدولية التي حقوق اإلنسان، تهدف لتروج وحماية حقوق اإلنسان، بحسب ما ورد في االت

 .(3)نص عليها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان والدعوة لها، هيومن رايتس ووتش:  4/4/1

 م وحينها كانت تسمى "لجنة مراقبة اتفاقيات هلسنكي". سرعان7513مقرها مدينة نيويورك، تأسست سنة 
م، فيما بات بعرف 7533ما تطورت المنظمة ونمت في أنحاء العالم، إلى أن توحدت جميع لجانها عام 

                                                           
لمفوضيةالساميةلحقوقاإلنسان،نبذةتعريفيةعنالمجلسالعالميلحقوقاإلنسان،متاحلاإللكترونيموقعال.(7)

علىالرابط:

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx

منظمةالعفوالدولية،متاحعلىالرابط:لكترونياإللموقعال.(3)

http://www.amnesty.org/ar/who-we-are/about-amnesty-international 
لمفوضيةالساميةلحقوقاالنسان،متاحعلىالرابط:لاإللكترونيموقعال.(2)

http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx
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باسم "هيومن رايتس ووتش". وترصد المنظمة ما تقترفه الحكومات من أفعال في مجال حقوق اإلنسان، 
 .(1)والدينيةبغض النظر عن توجهاتها السياسية وتكتالتها الجغرافية السياسية ومذاهبها العرقية 

منظمة غير حكومية مستقلة، تعنى بحقوق اإلنسان في المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان:  5/4/1
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مسجلة ضمن المكاتب الحقوقية العاملة على الصعيد الدولي، باشرت 

لمنطقة، ويركز بصفة م، يعمل المرصد من أجل رفع مستوى حقوق اإلنسان في دول ا3177عملها عام 
أساسية على رعاية المهمشين الذين يقعون ضحايا األزمات االجتماعية واالقتصادية وقلة الوعي، إلى 
جانب مد يد العون لمؤسسات المجتمع المحلي، لغرض تنفيذ مشروعات إنمائية وتوعوية مشتركة، وتحفيز 

عالم للعمل على وقف االنتهاكات وحماية المنظمات الحقوقية الدولية واألوروبية وصناع القرار في ال
 .(2)المدنيين في الساحات التي يعمل المرصد فيها

 وتشمل أي مؤسسة أو مركز أو منظمة أو جمعية أو هيئة حقوقية دولية غير المذكورة سابقًا.أخرى:  6/4/1
نما  ويعني استخدام مصطلح عام في المضمون الصحفي أنه ال يدل على منظمة حقوقية عام: 5/1 بعينها وا 

يستخدم للتعبير عن جميع المنظمات مثل: )المؤسسات الحقوقية، منظمات حقوق اإلنسان، الهيئات 
 األهلية والحقوقية، وغيرها(.

 
 فئة الجهات الفاعلة لالنتهاك :  .4

وهي الجهات التي تع دُّها منظمات حقوق اإلنسان ارتكبت انتهاكًا أو مسؤولة عن حدوثه، حيث قسمت 
 ة الجهات الم ن ت ه ك ة كاآلتي:الدراس
ويشمل دولة االحتالل اإلسرائيلي "إسرائيل" وجيشها وسلطاتها وجميع مكوناتها : االحتالل اإلسرائيلي 3/4

 السياسية  واإلدارية.
 وتشمل الحكومة القائمة في الضفة الغربية وجميع مكوناتها السياسية واإلدارية واألمنية. حكومة رام اهلل: 0/4
 وتشمل الحكومة القائمة في قطاع غزة وجميع مكوناتها السياسية واإلدارية واألمنية.: حكومة غزة 1/4
 وتعني مسؤولية حكومتي غزة ورام اهلل معا عن انتهاكات لحقوق اإلنسان. حكومتا غزة ورام اهلل معا: 4/4
 .رام اهلل وغزةوتشمل أي حكومات أو جهات عربية غير الحكومتين في : حكومات وجهات عربية 5/4
 : وتشمل أي حكومات أو جهات في العالم غير الحكومات والجهات العربية.حكومات وجهات دولية 6/4

                                                           
.موقعويكيبيديا،تعريفبمنظمةهيومنرايتسووتش،متاحعلىالرابط:(7)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86_%D8%B1
%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3_%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4

لمرصداألورومتوسطيلحقوقاإلنسان،متاحعلىالرابط:لاإللكترونيموقعال.(3)

http://www.euromid.org/marsad/index.php?action=main/pages&lang=ar&id=3
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 وتشمل الموضوعات التي ال يوجد فيها طرف فاعل لالنتهاك.: ال يوجد 2/4
 

 فئة السمات:  .5
الفئات الرئيسة وهي السمات التي يبرزها المضمون الصحفي لمنظمات حقوق اإلنسان،  وتنقسم إلى 

 اآلتية:
: وهي الصفات اإليجابية التي يمكن أن تتسم بها منظمات حقوق اإلنسان، وتشمل السمات اإليجابية 3/5

 الصفات اآلتية:
وتعني بأن المنظمة الحقوقية فاعلة وتقوم بالدور المطلوب منها في مجال نشيطة وقائمة بدورها:  3/3/5

 مضمون الصحفي.معين أو عدة مجاالت يتحدث عنها ال
وتعني بأن المنظمة تساعد على نشر وتعزيز مبادئ الديمقراطية في المجتمع تعزز الديمقراطية:  0/3/5

 بفضل وجودها أو األنشطة التي تقوم بها.
وتعني بأن المنظمة تحمل الهم الوطني، وتعمل على تفعيل ونصرة قضايا المجتمع،  إلى وطنية:  1/3/5

داد الحقوق الوطنية، ووقوفها في وجه كل من يعتدي على حقوق المواطنين جانب مساهمتها في استر 
 ومالحقته إعالميًا وقانونيًا.

وتعني بأن المنظمة الحقوقية لديها وزن وقيمة ت مكنها من التأثير في صنع القرارات والسياسات مؤثرة:  4/3/5
حداث تقدم في مجال صيانة على حقوق اإلنسان.  العامة، وا 

وتعني وصف المنظمة الحقوقية بأكثر من سمة إيجابية من السمات السابقة سمتان إيجابيتان فأكثر:  5/3/5
 في المادة اإلعالمية الواحدة.

وهي الصفات السلبية التي يمكن أن تتسم بها منظمات حقوق اإلنسان، وتشمل : السمات السلبية 0/5
 الصفات اآلتية:

ة الحقوقية غير مستقلة وال حيادية في عملها، وتنحاز في سياساتها إلى وتعني أن المنظممتحيزة:  3/0/5
 جهات معينة.

وتعني أن المنظمة الحقوقية ال تراعي في عملها وأنشطتها ال تحترم عادات وتقاليد المجتمع:  0/0/5
 وخدماتها طبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده، والثقافة السائدة فيه.

المضمون الصحفي ال يحوي سماٍت واضحًة، أو خاٍل من أي سمات  وتعني بأن: غير واضحة 1/5
 لمنظمات حقوق اإلنسان.
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 فئة المصادر اإلعالمية:  .6
 وهي المصادر التي تعتمد عليها الصحيفة في الحصول على المعلومات، وتشمل:

هي تلك المصادر التي تعتمد فيها الصحيفة على هيئة تحريرها في الحصول على  :مصادر ذاتية 3/6
األخبار، مثل: المراسل الصحفي، وتشمل هذه الفئة إضافة للمراسلين رئيس التحرير أو المحررين في 

 الصحيفة.
الخبراء  وتتضمن كتاب األعمدة الثابتة في الصحيفة، والك تّاب أو الكتاب والمفكرون وقادة الرأي: 0/6

المتخصصين في مجال حقوق اإلنسان والديمقراطية، وكذلك تضم المسؤولين الرسميين أو السياسيين 
 الذين يكتبون في مجاالت السياسة والقانون والديمقراطية وحقوق اإلنسان.

وتشمل وكاالت األنباء المحلية في المناطق التي تصدر منها الصحف، أو الوكاالت  وكاالت أنباء: 1/6
 اإلعالمية اإلقليمية والعالمية المعروفة.

 : وتعني البيانات والمنشورات والقرارات الصادرة عن منظمات حقوق اإلنسان.بيانات صحفية 4/6
وتشمل أي وسائل إعالمية أخرى استعانت بها الصحف بوصفها مصدرًا  وسائل إعالم أخرى: 5/6

 للمعلومات.
ن من متابعي الصحيفة، على اختالف فهمهم وتخصصاتهم واتجاهاتهم، وهم القراء العاديو  قر اء عاديون: 6/6

 بحيث يكتب القارئ منهم للصحيفة معلقًا أو مبديًا رأيه تجاه قضايا حقوق اإلنسان ومنظماتها.
وتشمل الموضوعات التي لم تذكر الصحيفة مصدرها اإلعالمي الذي حصلت منه : غير مبين المصدر 6/6

 على معلوماتها.

  فئات شكل االتصال )كيف قيل؟(: الثاني:القسم 

ويدور هذا النوع حول الشكل الذي ق د م فيه مضمون مادة االتصال، وانتقلت بوساطته معانيه، وتشمل 
 الفئات الرئيسة اآلتية:

 فئة الفن الصحفي:  .2
 وتعني الشكل الصحفي أو القالب الذي وضعت فيه المادة المنشورة، وتشمل:

ما أنه جدير بأن  صحيفة"هو كل خبر يرى رئيس التحرير أو رئيس قسم األخبار في  :الخبر الصحفي 3/2
أن الخبر في مضمونه يهم أكبر جمع من الناس  ي:هلحكمة أساسية، يجمع ويطبع وينشر على الناس، 

أو تكليفًا بواجب معين، إلى آخر ما  ،ويرون في مادته إما فائدة ذاتية، أو توجيهًا ما ألداء عمل سياسي
 .(1)م"أن تؤديه نحوه -أداة من أدوات اإلعالمبوصفها -فة ايراه الناس واجبًا يتحتم على الصح

                                                           
.24-23م(ص1963)القاهرة:دارالمعارف،المندوب الصحفيجاللالدينالحمامصي،.(1)
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"هو فن يقع ما بين الخبر والتحقيق الصحفي ، ويقدم  مجموعة من المعارف  :التقرير الصحفي 0/2
وهو ال يستوعب الجوانب الجوهرية أو الرئيسة … يكية والمعلومات حول الوقائع في سيرها وحركتها الدينام

في الحدث فقط كما هو شأن الخبر، و إنما يمكن أن يستوعب وصف الزمان والمكان واألشخاص 
والظروف التي ترتبط بالحدث .. والتقرير كذلك ال يقتصر على الوصف المنطقي والموضوعي لألحداث، 

نما يسمح في الوقت نفس  .(1)"ء الشخصية والتجارب الذاتية للمحرر الذي يكتب التقريربإبراز اآلرا هوا 
"المقال محاولة الختيار فكرة من األفكار ، أو لتدبر رأى من اآلراء ، أو لتأمل اتجاه   المقال الصحفي: 1/2

 .(2)ب"من االتجاهات النفسية ، والتعبير عنها بأسلوب سلس جذا
بين الصحفي وشخصية أو عدة شخصيات  بهدف الحصول "فن يقوم على الحوار : الحديث الصحفي 4/2

على أخبار أو معلومات جديدة، أو شر  وجهة نظر معينة، أو تصوير مواقف طريفة أو مسلية في حياة 
 .(3)ية"الشخص

وتتناول هذه الفئة مساهمات القراء التي يرسلون بها إلى الصحيفة، وقد تحوي تعليقًا على  رسائل القراء: 5/2
المختلفة، أو تحمل شكوى، أو تتضمن اقتراحا، وغالبًا ما تكون هذه الرسائل موجزة وقصيرة وال األحداث 

 تتميز بالعمق في الكتابة.
وتشمل الموضوعات التي ال يمكن تصنيفها تحت الفئات السابقة، مثل: الندوة والشعر،  أخرى: 6/2

 والكاريكاتير، والجدول . .
 

 فئة الصور والرسوم:  .8
ت عد الصورة من أهم العناصر التيبوغرافية التي تعمل على إعطاء قيمة للمضمون مثل الموقع والعنوان 
والمساحة، ويعد وجودها من المشيرات المهمة الدالة على قيمة المحتوى؛ ولذلك تم تقسيم الصورة إلى خمسة 

 أنواع، وتنقسم هذه الفئة إلى األقسام اآلتية:
 .(4)صورة الفوتوغرافية التي التقطت إلحدى لحظات الحدث المعبرة وهي ال :صورة خبرية 3/8
وهي صورة الشخص أو الشخصيات التي قامت بدور في موضوع الرسالة االتصالية،  :صورة شخصية 0/8

 .(5)ومعادة ما تنشر في مساحة عمود
بمضمون الرسالة : وهي الصورة التي توضع مصاحبة للموضوع وليست لها عالقة مباشرة صورة جمالية 1/8

االتصالية، "وال تتضمن أي قيمة خبرية أو فكرة، وهي ال تنشر عادة في الصفحات التي يغلب عليها 
                                                           

.135م(ص1996)القاهرة:عالمالكتب،5،طفن الكتابة الصحفية فاروقأبوزيد،.(1)
.179م(ص1991)القاهرة:األنجلو،دراسات في الفن الصحفيإبراهيمإمام،.(2)
.9م(ص1995غزة:دارالبشير،)1،طوتطبيقاته العملية فن الحديث الصحفي:جوادراغبالدلو،.(3)
.511ص)القاهرة:دارالفكرالعربية،دت(4،طالمدخل إلى فن التحرير الصحفي.عبداللطيفحمزة،(4)
وآ(5) الجمال راسم . طإنتاج المواد اإلعالمية في العالقات العامةخرون، ،1 مصباح، مكتبة -هـ1411)جدة:

.284م(ص1991
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، وعندئذ يلجأ إليها المخرج الصحفي لتجميل الصحيفة، (1)المادة الخبرية إال عندما تعز الصورة الخبرية"
 وكسر الجمود في الصفحة من الناحية اإلخراجية.

 وتعني الموضوعات التي ال يصاحبها أي صورة. :صورة ال يوجد 4/8
 

 فئة الموقع:  .2
وتميز الصحف بين ما ينشر في الصفحة األولى وما ينشر في الصفحات الداخلية؛ لتأكيد اهتمام 
الصحيفة بما ينشر في صفحتها األولى على نحٍو أكبر، وفي الصفحة األولى يميز ما ينشر في أعالها أو 

اقتصرت هذه الدراسة على أربعة مواقع تبين مدى اهتمام الصحيفة بموضوعات منظمات حقوق أسفلها. وقد 
 اإلنسان من حيث أولويات النشر، وهذه المواقع هي:

 صفحة أولى. 7/5
 صفحة أخيرة. 3/5
 صفحة داخلية.  2/5
 صفحة أولى وداخلية. 5/.
 

 فئة العنوان:  .32
عبارة عن السطر أو مجموعة األسطر التي تسبق الموضوع ونعني بها العناوين الرئيسة والثانوية، وهي 

وتوضح محتوها، وكلما زادت أهمية المادة المنشورة لدى الصحيفة زادت من اتساع عنوان تلك المادة على 
 الصفحة، وتنقسم العناوين من حيث اتساعها إلى:

لعناوين األخرى كافة في ويعني العنوان الممتد بعرض الصفحة األولى، بحيث يتصدر ا: المانشيت 3/32
 خاص. ضع أعلى رأس الصفحة بهدف إبرازه على نحوٍ الصفحة، وقد يكون سماويا يو 

وهو العنوان الذي يمتد بعرض الصفحة بكاملها، ولكنه يتصد ر الصفحات : العنوان العريض 0/32
 الداخلية، تمييزا له عن المانشيت الذي يتصدر الصفحة األولى.

يحتل هذا العنوان اتساعًا أقل من العنوان العريض، وأكثر من العنوان العمودي، : الممتدالعنوان  1/32
فهو يمتد باتساع يتراو  من عمودين إلى سبعة أعمدة في الصحيفة "الستاندر"، ويمتد باتساع يتراو  

 من عمودين إلى خمسة أعمدة في الصحيفة "التابلويد".
 الذي يأخذ اتساع عمود واحد فقط.وهو العنوان  العنوان العمودي: 4/32
 
 

                                                           
.28)القاهرة:العربيللنشروالتوزيع،دت(صالصورة الصحفية: دراسة فنية.محمودعلمالدين،(1)
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 فئة المساحة:  .33
وهي الفئة التي تقيس الحجم المتا  من الصحيفة للمضمون موضع التحليل، مما يشير إلى مدى االهتمام 
بعرض الموضوع وتقديمه، حيث إنه كلما زادت مساحة الموضوع، كان ذلك دلياًل على زيادة االهتمام به، وتم 

الدراسة بالسنتيمتر المربع، ومن ثم احتساب مساحة الموضوعات الخاصة قياس المساحة في صحف 
 بمنظمات حقوق اإلنسان ومقارنتها بالمساحة الكلية للموضوعات في الصحيفة.



1 
 

 (1ملحق رقم )

 لدراسة الميدانيةل صحيفة االستقصاء

 

 يـالــــالع وزارة التربية والتعليم

 غزة –الجامعة اإلســـــالمية 

 ــياــــــــــــــات العـــلـــكلـــــية الدراس

 محـــافة واإلعــــالــقســم الص

 

 .. السالم عليكم..السادة الكرام

 بعنوان/ من قسم الصحافة بالجامعة اإلسالمية لرسالة ماجستير أمامكم صحيفة استقصاء

 "حقوق اإلنسان في الصحافة الفلسطينية: دراسة تحليلية وميدانية صورة منظمات"

صورة منظمات حقوق اإلنسان في الصحافة الفلسطينية ممثلة  تعرُّفلتهدف الدراسة 
لتلك المنظمات لدى النخبة  الصورة الذهنية لحياة الجديدة، وتعرُّف كذلكفلسطين وا :بصحيفتي

الفلسطينية، ومدى الثقة التي تحظى بها هذه المنظمات لدى شرائح النخبة السياسية واألكاديمية 
 واإلعالمية.

في اإلجابة الصريحة  ألن مشاركتكم تكم بقراءة الصحيفة قراءة متأنية؛أرجو أن يسمح وق
لمًا بأن جميع المعلومات الواردة في األسئلة خطوة أساسية في نجا  الدراسة، ع والواضحة عن

 شاكرًا لكم صدق تعاونكم. م إال في أغراض البحث العلمي فقط،الدراسة لن تستخد

 الباحث



2 
 

 (ك اختيار أكثر من إجابة؟ )يمكنتعتمد عليها في الحصول على المعلوماتوسائل اإلعالم التي  ما أكثر .3
 التلفزيون  . أ
 اإلذاعة. ب

 ةفاالصح. ت
 المجالت. ث

 اإلنترنت. ج
..........ذكر.ت   أخرى.  

 
 ؟الفلسطينية ما مدى متابعتك للصحف .0

 نادراً . ت أحيانا. ب دائما. أ
 

الصحف الفلسطينية التي تحرص على قراءتها من بين الصحف التالية؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( ما .1
 القدس. أ
 فلسطين. ب
 األيام. ت

 حياة الجديدةال. ث
 الرسالة. ج
 االستقالل.  

أخرى .............. خ

 
)يمكنك اختيار أكثر من إجابة( ؟تحرص على قراءتهاكيف تطالع الصحف التي  .4

 تصفح النسخة الورقية.. أ
المتا  للصحيفة  pdfتصفح العدد المصور . ب

 على موقعها اإللكتروني.

المواد المنشورة على الموقع اإللكتروني مطالعة . ت
 للصحيفة.

 
 اختيار أكثر من إجابة(لماذا تقرأ هذه الصحف بالذات؟ )يمكنك  .5

 .ألنها تقدم معالجات متكاملة ومعمقة. أ
 .موضوعيتهاألنها تتمتع بمصداقية وأثق ب. ب
 .لتميز المحررين والكتاب الذين يعملون بها. ت
 .لتناولها الموضوعات بحرية وصراحة وجرأة. ث
 .النفرادها ببعض الموضوعات. ج

 تتوافق مع توجهاتي الفكرية..  
 لعدم وجود بدائل أخرى.. خ
 من وجهات نظر مختلفة األخبارلمتابعة . د
 ........................... أخرى ت ذكر. ذ

 
 ما مدى اعتمادك على وسائل اإلعالم في التعرف على منظمات حقوق اإلنسان؟ .6

 بدرجة كبيرة. أ
 بدرجة متوسطة. ب

 بدرجة محدودة. ت
(1)ال تجب على سؤال رقم أعتمد عليها.  ال. ث

 
رتب وسائل اإلعالم اآلتية حسب اعتمادك عليها كمصدر للمعلومات عن منظمات حقوق اإلنسان؟ .2

 اإلذاعة     )    (. أ
 ة   )    ( فاالصح. ب

 )    (   التلفزيون. ت
 )    (   اإلنترنت. ث

 )    (   المجالت. ج

 

 برأيك ما مدى اهتمام الصحف الفلسطينية بمنظمات حقوق اإلنسان وأنشطتها؟ .8
 كبير. أ
 متوسط. ب

 محدود. ت
 ال تهتم. ث

 منظمات حقوق اإلنسان؟ الفلسطينية عنالصحف  الصورة التي تشكلهاما  .2
 صورة سلبية. أ
 صورة إيجابية. ب

 ال تسهم في تشكيل صورة محددة. ت
 ال أدري. ث
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 تعتبر معالجة الصحافة الفلسطينية لموضوعات منظمات حقوق اإلنسان؟برأيك  .32
ال أدري. ت غير موضوعية. ب موضوعية. أ

 
 يخدم توجهاتها؟ استغالاًل سياسياً إلنسان منظمات حقوق ا تقارير برأيك هل تستغل الصحف الفلسطينية .33

ال أدري. ت ال. ب نعم. أ
 
 ما هو انطباعك العام عن منظمات حقوق اإلنسان؟ .30

 محايد. ت سلبي. ب إيجابي. أ
 
 في حالة وجود انطباع لديك، من أين اكتسبت هذا االنطباع؟ )يمكن اختيار أكثر من إجابة( .31

 وسائل اإلعالم. أ
 التعامل المباشر مع المنظمات. ب
 اآلخرينتجارب . ت

 مجال العمل. ث
...أخرى ت ذكر ........................ ج

 
 اإليجابيات التي تتمتع بها منظمات حقوق اإلنسان من وجهة نظرك؟ )يمكن اختيار أكثر من إجابة( ما .34

 سهم في الرقابة على المؤسسات الحكومية.ت. أ
 الديمقراطية. قيم تعزز. ب
 االحتالل. تسهم في كشف جرائم. ت
تحد من انتهاكات السلطة التنفيذية لحقوق . ث

 المواطنين.

 تنشر ثقافة حقوق اإلنسان.. ج
 .تعتبر سمة حضارية في المجتمع الفلسطيني.  
 تتمتع بالخبرة الكافية ألداء مهامها.. خ
 للمجتمع.ت سخر طاقاتها في مجاالت حيوية . د
 ......................... أخرى ت ذكر. ذ

 
 السلبيات التي تراها في منظمات حقوق اإلنسان؟ )يمكن اختيار أكثر من إجابة( ما .35

 .نقص الخبرة لدى طواقمها. أ
 .االنحياز ألطراف معينة في قراراتها. ب
 .المطلوب منهاال تقوم بالدور . ت
 .تعاني من فساد إداري. ث
تمارس دورا في الصمت عن سلبيات األداء . ج

 الحكومي.
 تقوم بأدوار مشبوهة لصالح االحتالل..  

تضفي شرعية على انتهاكات السلطة التنفيذية . خ
 لحقوق المواطنين.

عدم توافق سياساتها مع  القيم االجتماعية . د
 أحيانا.

طاقاتها في مجاالت ليست ذات أهمية  تبدد. ذ
 .كبيرة للمجتمع

 ..............................  ذكرأخرى ت  . ر

 
 لمنظمات حقوق اإلنسان من حيث أهميتها من وجهة نظرك: اآلتية األدوار رتب .36

 نشر قيم وثقافة حقوق اإلنسان.   )     (. أ
 السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.   )     (ممارسة الدور الرقابي على . ب
 مالحقة انتهاكات وجرائم االحتالل اإلسرائيلي.   )     (. ت
 مالحقة انتهاكات السلطات المحلية لحقوق المواطنين.   )     (. ث
 التنمية السياسية وتعزيز قيم الديمقراطية والحريات.   )     (. ج
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 :حقوق اإلنسان في المجاالت اآلتيةم بها منظمات ما درجة رضاك عن األدوار التي تقو 

 درجة الرضا                                            م.
 

 الدور

عالية 
منخفضة  منخفضة متوسطة عالية جدا

 جدا

      رصد وتوثيق انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي  .71
      فضح انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي إعالميا  .73
      انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي قضائيامالحقة   .75
      انتهاكات السلطات المحلية لحقوق اإلنسان رصد وتوثيق  .31
      فضح انتهاكات السلطات المحلية إعالميا  .37
      مالحقة انتهاكات السلطات المحلية قضائيا  .33
      الرقابة على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية  .32
      وثقافة حقوق اإلنساننشر قيم   ..3
      والحريات التنمية السياسية وتعزيز الديمقراطية  .39
 
 ما هي األسباب التي تحول دون تحقيق المنظمات الحقوقية للدور المطلوب منها؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( .06

 نقص الخبرة والكفاية. أ
 واستيعابه لدورهاعدم فهم الجمهور . ب
 ضعف التمويل. ت

 القيود الحكومية. ث
 االنقسام الفلسطيني. ج
عوائق تشريعية.  

 
 كيف يمكن تفعيل دور منظمات حقوق اإلنسان في المجتمع الفلسطيني؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( .02

 .للمنظمات الحقوقيةدعم الحكومات . أ
 للمنظمات. تقديم إعانات مادية. ب
 تفعيل المشاركة الجماهيرية.. ت

 .تفعيل التعاون بين المنظمات المماثلة. ث
.إزالة العوائق التشريعية. ج

 

 ( في المكان الذي تراه مناسبًا: Xأبد رأيك في العبارات اآلتية بوضع عالمة ) 
 ال أدري عارضم موافق الفقرة م.
    تراعي منظمات حقوق اإلنسان الثقافة اإلسالمية وقيم المجتمع الفلسطيني في نشاطاتها وخدماتها  .33
 على نحوٍ مالحقة انتهاكات السلطات المحلية في شطري الوطن  تعمل المنظمات الحقوقية على  .35

 موضوعي وشفاف.
   

    االنقسام يتسم بالموضوعية والمهنية.أداء منظمات حقوق اإلنسان بعد   .21
    حزبي. على نحوٍ بعض المنظمات الحقوقية مسيسة وتعمل   .27
منظمات حقوق اإلنسان لطرف من طرفي االنقسام في توثيقها النتهاكات السلطات بعض تنحاز   .23

 المحلية.
   

    تقارير تحسن من صورتها.األنظمة السياسية على تمويل بعض منظمات حقوق اإلنسان إلصدار تعمل   .22
    منظمات حقوق اإلنسان إمالءات واشتراطات معينة. على تمويلالتفرض مصادر   ..2
    عمل بعض منظمات حقوق اإلنسان في فلسطين مرتبط بأجندات خارجية.  .29
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 اف ووظائف مع ما تحققه على األرض؟عالقة ما تعلنه منظمات حقوق اإلنسان من أهدما  .16
 قريب. ت متنافر. ب متطابق. أ

 
 تعتقد أن مستقبل منظمات حقوق اإلنسان: .12

 البقاء على ما هي. ت تراجع األداء. ب فضلالتطور نحو األ. أ
 
 من منظمات حقوق اإلنسان التي تعتقد أنها األكثر فاعلية في المجتمع الفلسطيني؟ اذكر ثالث .18

7. ........................................................ 

3. ........................................................ 

2. ........................................................ 

 
 

 الشخصية: السمات
 

:الجنس .12
أنثى. ب ذكر. أ

 
  :العمر .42

 1.إلى أقل من  21من . أ
 91إلى أقل من  1.من . ب

 21إلى أقل من  91من . ت
 فما فوق 21. ث

 
 :المؤهل العلمي .43

دكتوراه. ت ماجستير. ب بكالوريوس. أ
 
 مجال لعمل:  .40

 سياسي. ت إعالمي. ب أكاديمي. أ
 

 

 انتهت األسئلة... شكرا لحسن تعاونكم...

 الباحث                                                                           
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 (4ملحق رقم )
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