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ثمن االقصاء - مقدمة المديرين العامين

الهجمة  وتصاعد  اشتداد  نشهد  نحن  والعرب.  اليهود  املواطنني  بني  العالقات  ملنظومة  فرتة صاخبة  البحث يف  يُنرش هذا 

السياسية ضد املواطنني العرب، سواء من الجمهور أو من داخل أحزاب االئتالف ووزراء يف الحكومة. مع ذلك، فإن الحكومة 

تدفع اليوم بسياسة تهدف اىل دمج املواطنني العرب يف االقتصاد، وتعمل لتحقيق هذا الغرض عىل تقليص التمييز املتعلق 

العالقات بني  تأثريًا متميزًا وحاسًم عىل منظومة  فيه  االعالم  الواقع مركب وغري مستقر، يحمل  بامليزانيات بحقهم. هذا 

املواطنني اليهود والعرب.

إن جمعية سيكوي – منظمة مشرتكة ملواطنني عرب ويهود – هي أحد حَملة راية النضال للدفع قدًما باملساواة والرشاكة بني 

املواطنني اليهود والعرب يف ارسائيل. نحن عىل ثقة يف أن املساواة بني مواطني الدولة جميعا يجب أن تشكل حجر الزاوية 

يف كل نظام دميقراطي، مجتمًعا ودولة. ألجل ذلك، نعمل بشكل حثيث عىل تغيري سياسة الحكومة نحو املواطنني العرب. 

وينجح العمل املنهجي لطاقم عامالت وعاميل سيكوي، يهوًدا وعربًا، أمام املؤسسات الحكومية يف احداث تغيريات جدية 

للسياسات يف مجال تقليص التمييز بامليزانيات.

لكن املساواة يف تخصيص امليزانيات، حتى حني يتم تحقيقها، ال تشكل قاعدة عادلة وثابتة مبا يكفي ملجتمع متساو ومشرتك. 

إن مجتمعا كهذا يجب أن يأخذ باالعتبار ايًضا الحاجات الهويّتيّة والجمعية للمجموعتني األساسيتني يف ارسائيل، وأن مينح 

مساحة ومتثيال للمواطنني العرب أيًضا – يف جهاز الخدمة العامة، مراكز القوة واتخاذ القرارات، يف الحيز العام وبالتأكيد يف 

االعالم.

ترتتب عىل غياب متثيل وتغطية للمواطنني العرب يف االعالم، إسقاطات خطرية عىل منظومة العالقات بني املواطنني اليهود 

والعرب. ويهمنا جًدا القول إن فرتات التصعيد مبنظومة العالقات مثلم رأينا يف صيف 2014 وترشين األول 2015، تنطوي 

الفرتات الصعبة خصوًصا،  الفرتات االعتيادية، وأكرث منها يف  العنيف. يوجد لإلعالم يف  التدهور  أكرث من غريها عىل خطر 

دور حاسم يف التغطية املنصفة التي تشمل اعطاء مساحة وصوت للطرفني ولرواية كل منهم. ليس هذا مطلبًا مغاليًا، وإمنا 

مطالبة أساسية بإعالم مهني يف دولة يسودها رصاع قومي بني مجموعتي مواطنني. هذا البحث الذي بني أيديكم يبنّي أن 

االعالم العربي قد فشل يف هذا الدور خالل فرتة تصعيد العالقات يف ترشين األول 2015.

خرجت جمعية سيكوي عام 2015 مبرشوع واسع النطاق يهدف اىل إحداث تغيري جدي يف متثيل املواطنني العرب يف االعالم. 

كان اول أهدافنا الوصول اىل زيادة رسيعة وكبرية لعدد املحاَورين/ات واملختصني/ات العرب الذين يظهرون يف االعالم. وقد 

طورنا لهذا الغرض اسرتاتيجية خاصة لتشكيل ضغط عىل االعالم يك يقوم بذلك، ونحن واثقون أن هذا الهدف قابل للتحقيق. 

ضمن هذا االطار اطلقنا يف اذار 2016 مؤرش التمثيل – وهو عبارة عن زاوية اسبوعية تنرش يف موقع “العني السابعة” وتتابع 
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عدد املحاَورين العرب ونسبتهم يف وسائل االعالم والربامج االخبارية التلفزيونية واالذاعية الرائدة. ونجح املؤرش يف األشهر 

الستة األوىل من نرش املعطيات يف اطالق جدل مهني وجمهريي يقظ حول مسألة اقصاء العرب يف االعالم وأدى حتى اىل 

ارتفاع جدي يف نسبة املحاَورين العرب يف عدد من الربامج الرائدة. لكن هذه بداية الطريق فحسب.

البحث الذي نضعه أمامكم، والذي فحص متثيل العرب يف االعالم خالل فرتة تصعيد الوضع يف ترشين االول 2015، كشف 

اقصاءهم العميق حتى يف الفقرات االعالمية التي غطت قضايا تخص العرب بشكل مبارش وتؤثر عىل مكانتهم وعىل منظومة 

العالقات بينهم وبني املواطنني اليهود. املستخلص األسايس الذي توصل اليه البحث هو ان غياب التمثيل هذا يؤثر سلبًا عىل 

طابع التغطية ويبقي رواية املواطنني العرب ومواقفهم – وهم ُخمس مواطني دولة ارسائيل – خارج الجدل الجمهريي. 

باملقابل، فحني اشتملت التغطية االعالمية عىل محاَورين ومختصني عربًا، كانت التغطية أكرث إنصافًا.

شّكل تنفيذ هذا البحث سريورة مركبة تطلبت تعاونا مع جهات مختلفة، عمال جمعيا، ومعرفة وخربة متعدديت املجاالت. 

وبودنا أن نشكر أوال عيدان رينغ، مدير قسم النشاط الجمهريي يف جمعية سيكوي، الذي يقود مرشوع سيكوي لدفع 

وتحسني متثيل العرب يف االعالم. لقد قام عيدان باملبادرة، دفع األمور وتجنيد الرشكاء وكتب هذا البحث املمتاز الذي بني 

أيديكم. 

متسليح عىل  أيال  وللباحث  للبحث،  اللصيقة  املرافقة  غور، عىل  شاحر  االعالم،  ألبحاث  “يفعات”  مدير  نشكر  ان  بودنا 

التحليل الدقيق للمعطيات. نشكر امجد شبيطة، مركز االعالم العريب يف جمعية سيكوي، عىل مالحظاته املفيدة ومساهمته 

تعمل  مشرتكة  يهودية-عربية  منظمة  هي  سيكوي  جمعية 
منذ العام 1991 للنهوض باملساواة والرشاكة ما بني املواطنني 

اليهود والعرب يف ارسائيل.

تعزيز  عىل  نعمل  فإننا  للجمعية،  املختلفة  املشاريع  إطار  يف 
والخدمات  امليزانيات  تخصيص  يف  العربية  للجمهري  املساواة 
التي تقدمها الدولة يف مجاالت مختلفة، وكذلك بالحضور واملكانة 
يف  العرب  املواطنني  ولرموز  للديانات  والثقافة،  للغة  املخصصني 

الحيز العام.    

مختلفة،  بطرق  مشرتك  مبجتمع  النهوض  عىل  نعمل  فإننا  كذلك 
املعارف وإقامة  للحياة املشرتكة إىل جهاز  الرتبية  كإدخال موضوع 

بنية تحتية قطرية للسياحة املشرتكة.

7



يف هذا البحث. شكرا ايضا لياسمني هليفي عىل التحرير اللغوي املدقَّق واملالحظات الثاقبة واملفيدة املتعلقة باملضمون، 

وللمصممة الغرافية أوسو بايو عىل الرسومات املمتازة وتصميم البحث.

بودنا أيًضا شكر املتربعني، صندوق ارسائيل الجديد، صندوق راين وصندوق فوهس عىل الدعم ملرشوع سيكوي إلحداث 

تغيري جدي بتمثيل املواطنني العرب يف االعالم يف ارسائيل. 

هذا البحث مخصص أوال لعاميل االعالم املهنيني يف ارسائيل. نحن واثقون ان قراءته ستساهم بفهم أفضل ملعنى إقصاء 

املواطنني العرب عن االعالم، والخطر الكامن يف ذلك، وبتحريك مرشوع أوسع لدفع وتحسني متثيل العرب املالئم والالئق.

باحرتام،

رون غريلتس ورونق ناطور

مديران رشيكان يف جمعية سيكوي
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مقدمة – عن البحث واهدافه 

تغطية المواطنين العرب في االعالم العبري خالل فترة التصعيد السياسي-
األمني, تشرين األول 2015

يتضمن هذا البحث تحليال وفحًصا معمقني للشكل الذي غطى فيه االعالم العربي املواطنني العرب يف ارسائيل خالل فرتة 

التصعيد السياسية-األمنية يف ترشين األول 2015. هدف البحث هو اجراء مسح للخصائص البارزة لتمثيل املواطنني العرب، 

وعرض املسألة يف التغطية االعالمية، وفهم كيفية تاثري ذلك عىل طابع ولهجة )درجة االيجاب أو السلب( صورة الواقع التي 

تلقاها مستهلكو االعالم يف نهاية األمر.

يتواصل التوتر حول الحرم القديس منذ عدة سنوات ويشتّد سنويا يف فرتة الصيف واألعياد، خصوًصا. لكن الوضع السيايس 

واألمني تصعيد أكرث يف ترشين األول 2015 بشكل استثنايئ، وشمل أيًضا هجمت وعمليات طعن ودهس يف ارجاء البالد، 

الحرم  القائم يف  الوضع  الخشية من تغيري  الغربية، عىل خلفية  القدس الرشقية والضفة  نفذها باألساس فلسطينيون من 

الرشيف والتحرّك املتصاعد ملنظمت ميني متطرف يف املكان. ووصل التوتر يف عالقات اليهود والعرب هذه الفرتة اىل ذروة 

جديدة. كانت النتيجة سهولة الضغط عىل زناد البنادق من قبل قوات األمن نحو مشتبه بهم عرب، دعوات القالة عمل 

عرب يف بلدات يهودية، ومحاوالت القيام بلينش ومقاطعة من قبل مواطنني يهود ضد مواطنني عرب. اىل جانب هذا كله 

نُظمت يف أرجاء البالد أيًضا مظاهرات صاخبة ملواطنني عرب، انزلق بعضها اىل العنف، وعدد من الهجمت القومجية )طعن 

ودهس( نفذها بشكل استثنايئ مواطنون عرب، وأدى قسم منها حتى اىل موت مواطنني يهود. إن املشاركة االستثنائية نسبيا 

لعرٍب من مواطني ارسائيل يف الحوادث السياسية والعنيفة ذلك الشهر، تجلّت أيًضا يف التغطية للتصعيد، والتي أثرت عىل 

ارتفاع ألسنة اللهب وما يجري عىل األرض.

سيطرت الحوادث األمنية والسياسية الجارية يف ترشين األول 2015 متاًما تقريبًا عىل التلفزيون، االذاعة ومواقع االنرتنت 

االرسائيلية حينذاك. وفقا ملعطيات تم جمعها يف هذا البحث، فخالل شهر ترشين األول 2015 ُخصص نحو 70% من التغطية 

االعالمية للوضع األمني-السيايس. هذا معطى مرتفع جدا وهو يساوي فرتات الحروب واملواجهات العسكرية، مثل فرتة 

الحرب عىل غزة صيف 2014 تقريبًا. مع ذلك، عىل نقيض فرتات األزمة السابقة، متيزت هذه الفرتة أيًضا بتغطية اعالمية 

واسعة للمواطنني العرب يف ارسائيل )باالضافة اىل فلسطينيني من سكان املناطق املحتلة والقدس الرشقية، والذين كانوا 

الجدل  اىل  الراهنة، ودخلوا غري مرة  السياسية  األحداث  املرة يف  اشرتكوا هذه  بكونهم  التغطية(،  الحال يف مركز  بطبيعة 

الجمهريي واالعالمي العام. اىل جانب االحتجاج الواسع ضد تغيري الوضع القائم يف الحرم الرشيف – والذي شمل مظاهرات 

يف بلدات عديدة، ارضاب عام شامل، بعض الحوادث العنيفة وبعض الهجمت عىل مواطنني يهود – تأثر املواطنون العرب 

اعتداءات قومجية مقصودة بل  بأنفسهم اىل ضحايا للشك والهلع، اىل جانب  العام وتحولوا  الحيز  التصعيد يف  أيًضا من 

محاوالت اعتداء ولينش من قبل يهود.

89



هذا كله ترسب ايًضا اىل وسائل االعالم املركزية، التي خصصت نحو %15 من فقراتها ومن حجم تغطيتها للمواطنني العرب 

– وهي نسبة أعىل بكثري من املعدل املعروف من أبحاث سابقة، والتي تتلخص عموما بنسب ضئيلة فقط. بيّنت سلسلة 

أبحاث1 أجرتها السلطة الثانية للبث يف السنوات 2003–2013 أن نسبة املحاَورين العرب يف الربامج االخبارية تراوحت بني 2 

و 4 باملئة يف أقىص حد. يف اطار مرشوع “مؤرش التمثيل”2 الذي تنرشه جمعية سيكوي منذ مطلع 2016 باالشرتاك مع موقع 

“العني السابعة”، صندوق بريل كتنلسون ورشكة “يفعات” ألبحاث االعالم، تبنّي أنه يف األشهر األوىل من العام 2016 كانت 

نسبة املحاَورين العرب باملعدل يف قنوات التلفزيون واالذاعة نحو %2 بل أقّل )يف غايل تساهال مثال نسبة املحاَورين العرب 

هي %1.8(. هذه األرقام منخفضة خصوًصا عىل خلفية حقيقة أن نحو ُخمس مواطني ارسائيل هم عرب، لكن متثيلهم يف 

االعالم بعيد عن ذلك.

إن االرتفاع يف وترية تغطية املواطنني العرب يف فرتة التصعيد وازدياد التوتر بني اليهود والعرب تلك الفرتة، قد منح وسائل 

االعالم الجمهريية دوًرا مركزيًا وتأثريًا أكرب من املعهود عىل العالقات بني املواطنني اليهود والعرب. إن طابع تغطية ومتثيل 

احتجاج املواطنني العرب، مشاركتهم ورّد فعلهم عىل موجة العمليات العنيفة قد أثر مبارشة عىل الجمهور اليهودي وعىل 

توجهه نحوهم. هناك دور كبري لالعالم الجمهريي يف صياغة النقاش العام، وقد بيّنت لنا احداث ترشين األول 2015 أن 

هذا الدور يتعاظم ويجب التعاطي معه بحذر ومسؤولية شديدين. لهذه األسباب قررنا يف اطار مرشوع “متثيل العرب يف 

االعالم” لجمعية سيكوي، املبادرة اىل بحث متميز ومركّز لتحليل كل التغطية والتمثيل االعالمي للمواطنني العرب خالل 

فرتة التصعيد يف ترشين األول 2015، وفحص ماهية خصائصه وكيفية تأثريها عىل طابع التغطية وعىل جوهرها.

لقد أردنا عىل وجه الخصوص فحص ما اذا كانت التغطية والتمثيل االعالمييني لجمهور املواطنني العرب، يستندان عىل متثيل 

فاعل لهم – أي حوارات وتقارير مبشاركة مواطنني عرب يتحدثون عن األحداث وعن مواقفهم – أم عىل تغطية سالبة هي 

بجوهرها تحليل وتفسري للمواطنني العرب يقوم به صحفيون، محللون ووسطاء يهود يتحدثون عنهم. لقد رغبنا أيًضا يف 

فحص كيف أن شكل التغطية – أي درجة الفاعلية والتمثيل املبارش ملواطنني عرب – يؤثر عىل جوهر التغطية وعىل درجة 

ايجابيتها أو سلبيتها، وبالتايل يف نهاية املطاف عىل صورة املواطنني العرب الناشئة لدى املشاهدين واملستمعني يف البيت. 

من املهم التذكري بأن هذه التغطية تؤثر – سلبًا أو ايجابًا – عىل مواقف املشاهدين اليهود والعرب وعىل العالقة بينهم.

كل هذا عىل خلفية أن التغطية االعالمية املكثفة خالل الفرتة املشار اليها قد أثرت جًدا عىل موقف الجمهور اليهودي 

او  العرب  املواطنني  متثيل  أن  فهم  خلفية  وعىل  االرسائييل،  املجتمع  يف  البارزتني  املجموعتني  بني  املتوترة  والعالقات 

إقصاءهم كمحاَورين يف االعالم، له تأثري بعيد املدى عىل درجة التوازن واإلنصاف يف تغطيتهم وتقدميهم للجمهور الواسع 

يف ارسائيل.
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بتحليل  االعالم،  “يفعات” ألبحاث  به رشكة  قامت  وتحليل مهني  اىل عمل جمع  يستند  الذي  البحث،  لغرض  قمنا  لقد 

جميع الفقرات االعالمية يف وسائل االعالم األبرز واألكرث تأثريًا – قنوات التلفزيون الكبرية الثالث )1، 2 و 10(، اذاعتي 

غايل تساهل وريشت-بيت، صحف “يديعوت احرونوت”، “معاريف”، “هآرتس”، و “يرسائيل هيوم”، وموقعي واال و 

ynet. من بني 16 ألف خرب وتقرير عن التصعيد، تلقتها أجهزة “يفعات” خالل شهر ترشين األول 2015، كان 8400 منها 

يف وسائل االعالم البارزة املشمولة يف هذا البحث. نحو 1100 فقرة )نحو 15% من مجمل التغطية( تطرقت مبارشة اىل 

املواطنني العرب وشملها البحث. 

إن اختيار التمحور يف طابع متثيل ومشاركة املواطنني العرب يف الربامج االخبارية واالعالم خالل فرتة التصعيد، تم كجزء 

اليه يف جمعية سيكوي. هدف هذا املرشوع هو احداث  بادرنا  الذي  العرب يف االعالم”  من مرشوع أوسع هو “متثيل 

تغيري جدي يف عدد املحاَورين واملتحدثني العرب يف االعالم العربي، وخصوصا يف الربامج االخبارية البارزة، التي لها تأثري 

جدي عىل الرأي العام، لغرض تقليص اقصاء العرب عن االعالم االرسائييل قدر املمكن. وللقيام بهذا نقوم بدفع وتشجيع 

جدل جمهريي ومهني حول قضية اقصاء محاَورين ومختصني عرب عن ساعات البث االخبارية وقنوات االعالم املختلفة 

االعالم.  العريب يف  التمثيل  معطيات  تحليل ونرش  بواسطة جمع، 

العرب  اقصاء  عن  املسؤولني  وإبراز  املعطيات  هذه  نرش  إن 

االقصاء  واسقاطات  ألرضار  الوعي  من  يزيدان  االعالم،  يف 

العرب  املواطنني  بخصوص  الواسع  الجمهور  مواقف  عىل 

والعالقات بني اليهود والعرب.

أطلقنا يف اطار هذا املرشوع مطلع 2016 مع موقع “العني 

بريل  وصندوق  اإلعالمي  بالنقد  املتخصص  السابعة” 

أسبوعية  متابعة  وهو   – التمثيل”  “مؤرش  كتسنلسون 

الرائدة  االعالم  قنوات بث  العرب يف  املحاَورين  لنسبة 

وقامئة مقارنة لربامج اخبارية مركزية. الكشف والنرش 

اهتمما  أثارا  السابعة”  “العني  موقع  يف  االسبوعيان 

كبريا باملوضوع وجعال كثريا من املحررين والصحفيني 

التمثيل  تحسني  اىل  ويسعون  للمرشوع  يتجندون 

قرار  إن  برامجهم.  يف  العرب  للمواطنني  الفاعل 

الربامج  يف  التمثيل  معطيات  كشف  عىل  الرتكيز 

والقنوات املختلفة واملقارنة بينها عىل أساس أسبوعي، هو اىل حد بعيد استنتاج وعربة من نضال السنوات األخرية ضد اقصاء 

النساء يف االعالم، وخصوصا يف برامج اخبارية. واىل جانب مشاريع مشابهة يف ارجاء العامل، فإن أطرا مثل خليّة الصحفيات 

وناشطات اجتمعيات مختلفات يف الشبكة االجتمعية قد كشفن وأحرجن برامج أقصت نساء عن الشاشة، وجذبن اهتمما 

مهنيا وجمهرييا للظاهرة. وقد نجحنا يف السنة املاضية اىل حد كبري يف إحداث لفت انتباه مشابه اىل قضية اقصاء العرب 

من االعالم، ويفرتض أن يكون نرش هذا البحث خطوة اضافية بذلك االتجاه.
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اىل جانب نرش املعطيات األسبوعية والشهرية ملؤرش التمثيل، فإننا ننرش مقابالت مع مختصني عرب يف مواضيع مختلفة 

ونشرتك مع منظمة “آنو - نحن” الشهار مخزون معلومات شامل ومفصل عن مختصني عرب3 بعنوان  List-A، الذي رأى 

النور أواسط 2016. يتيح املخزون لكل محرر ومحقق اعالمي تلقي معلومات كثرية وتفاصيل لالتصال مع محاَورين عرب 

مختصني، والعثور عليهم بكبسة زر.

نحن نعتقد أن التمثيل الجدي للمواطنني العرب كمحاَورين ومحللني ومعلقني مبواضيع مختلفة يف االعالم، سيساهم يف 

تغطية اعالمية أكرث إنصافًا ومصداقية للمواطنني العرب، سيساعد يف تقبلهم كجزء عضوي ومتساوي القيمة يف املجتمع 

االرسائييل، وسيساهم يف تحسني العالقات بني اليهود والعرب. هذا الوضع سوف يحّسن كثريًا من احتمل العيش املشرتك 

واملتساوي بني اليهود والعرب يف ارسائيل.

.www.a-list.org.il :3  موقع قامئة املختصني

http://www.a-list.org.il


12

خصائص ومنهج البحث

يستند هذا البحث اىل معطيات جمعتها وحللتها رشكة “يفعات” املختصة باألبحاث االعالمية من مجموعة “يفعات”، املتخصصة 

يف تحليل مضامني اعالمية، بتيسري شاحر غور، مدير الرشكة.

أجري البحث وفقا للمعايير المنهجية التالية:
األول  التصعيد يف شهر ترشين  العريب وممثليه يف االعالم خالل أحداث موجة  املجتمع  تقارير غطّت  البحث–  مجموعة 

.2015

وسائل اعالم – صحافة )“يديعوت احرونوت”، “معاريف”، “هآرتس”، و “يرسائيل هيوم”(، انرتنت )واال و ynet(، تلفزيون 

)قنوات التلفزيون 1، 2 و 10(، وإذاعة )غايل تساهل وريشت-بيت، ال يشمل فقرات موجز األخبار(.

مقياس بروز الفقرة االعالمية: وزن اضايف لفقرات كبرية )يف الصحافة(، طويلة )يف الراديو والتلفزيون( او بقيت لفرتة طويلة 

عىل الصفحة الرئيسية )عىل اإلنرتنت(.

مقياس بروز الجمهور: أعطي وزن خاص للفقرات وفًقا ملستوى بروز املواطنني العرب فيها، من أجل التمييز بني تغطية 

مركّزة، تناول جزيئ وذكر هاميش لهم.

أهداف البحث التي تم تحديدها هي فحص طابع تغطية ومتثيل العرب مواطني ارسائيل خالل موجة التصعيد يف شهر 

ترشين األول 2015  من خالل التطرق لخصائص التغطية التالية:

 حضور – حجم الخطاب حول املجتمع العريب وحجم االقتباسات واملقابالت مع مواطنني عرب فيه )درجة الفاعلية، أي 
تغطية بواسطة محاَورين عرب(.

 شخصيات – تقسيم اىل وظائف لغرض الفصل بني تغطية أعضاء كنيست، منتخبي جمهور، الحركة االسالمية وسكان عاديني.
 لهجة/عاطفة – درجة االيجابية او السلبية املرافقة للتغطية. 

 مواضيع – السياقات التي متت يف اطارها تغطية املواطنني العرب خالل احداث ترشين األول 2015.
 منصات – فحص طابع الخطاب يف وسائل االعالم املختلفة يف االتجاه السائد االرسائييل.

يف كل مكان يُشار فيه اىل عدد الفقرات اإلعالمية يف البحث، يكون املقصود حساب الفقرات الذي يأخذ بالحسبان الربوز 

النسبي للمواطنني العرب.



تغطية سلبية وتغطية إيجابية
تم لغرض البحث تحليل التقارير مبنهج تحليل نوعّي يعكس بشكل موثوق اللهجة الصحفية )العاطفة( التي عرب بها التقرير 

نحو كل واحد من املكونات التي شملها التقرير )سكان، نواب، رؤساء سلطات محلية، الحركة االسالمية، وبالطبع املواطنون 

العرب بشكل عام(.

يف إطار تحليل العاطفة )درجة ايجابية أو سلبية التقرير( ُصّنفت كل جهة مذكورة يف التقرير بواحدة من الفئات الثالث التالية، 

وفقا للهجة الصحفية املعرّب بها مثلم كان سيفهمها او يدركها قارئ أو مشاهد ارسائييل:

 عاطفة ايجابية: عرض املجتمع العريب او ممثليه بدون نقد، بضوء انساين، مدين وغري باعث عىل التهديد، تقرير ال 
يهاجم وال يسخف ترصيحات او اعمل لجهات محسوبة عىل املجتمع العريب، ويشكل عموما منصة مؤيدة وغري نقدية نحو 

املضامني املنسوبة لهذا املجتمع وممثليه.

 عاطفة مختلطة/حيادية: ينسب التقرير للمواطنني العرب جوانب ايجابية اىل جانب جوانب سلبية، او يعرض 
معلومات “جافة” بدون أية لهجة مؤيدة او نقدية.

 عاطفة سلبية: لهجة نقدية نحو املواطنني العرب بدون توازن، حتى لو كان النقد يُستنتج بشكل غري مبارش من 
التأطري العام للفقرة اإلعالمية، العرض البرصي او اختيار التحرير، الصور والعناوين املشّددة.

تجدر االشارة اىل أن العاطفة تتطرق اىل الشخص او اىل املجموعة التي جرى فحصها فقط ال غري، وبالتايل فإنه ميكن لجهات 

مختلفة أن تلقى عاطفة مختلفة يف التقرير نفسه )مثال، يف تقرير يغطي رؤساء السلطات املحلية بلهجة التأييد لكنه يهاجم 

اعضاء الكنيست العرب، سيتلقى األوائل عاطفة ايجابية بينم األخريون لهجة سلبية(.

تم تصنيف العواطف يف كل فقرة من قبل محلل اإلعالم يف “يفعات” ألبحاث االعالم، الذي يحلل ويكتب بشكل جار أبحاثا عن 

الصورة االعالمية لهيئات تجارية وجمهريية عىل السواء. تم التحليل مبرافقة رئيس طاقم البحث لغرض فحص ومتتني املوثوقية 

يف جميع مراحل البحث.
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مستخلصات مركزية – تغطية وتمثيل المواطنين 
في فترة التصعيد 

تعكس املستخلصات املركزية التي يعرضها هذا البحث، الطابع الذي غطت به وسيلة االعالم املواطنني العرب يف فرتة التصعيد 

بشهر ترشين األول 2015، وتستند اىل تحليل جميع األخبار التي نرُشت وبُثت يف وسائل االعالم املركزية )كم وردت يف فصل 

املنهج أعاله( عن املواطنني العرب – 1096 خربا وفقرة إعالمية مختلفة باملجمل.

متحورنا عند تحليل املستخلصات التي ُجمعت، يف لهجة التغطية وطابعها )اىل اية درجة كانت ايجابية او سلبية(، درجة متثيل 

ومشاركة محاورين عربا يف الفقرات )هل متت محاورة او اقتباس عرب يف التقارير(، الدور الذي أعطي لهم يف الفقرات التي 

ظهروا فيها، وتأثري حجم املشاركة الفاعلة ملحاَورين عرب يف التغطية، عىل لهجتها وجوهرها.

اخرتنا ايًضا أن نتمحور يف تغطية احتجاج املواطنني العرب، الذي كان بغالبيته احتجاجا رشعيا وغري عنيف، لكننا شعرنا قبل 

اجراء البحث انه نال تغطية سلبية واضحة. أردنا فحص فرضيتنا بوجود عالقة بني درجة التغطية الفاعلة ومشاركة متحدثني 

ومحاَورين عرب يف التغطية والبث وبني درجة ايجابية التغطية أو سلبيتها وصورة املجتمع العريب التي يتلقاها املشاهد.

سنعرض أوال التوزيعة العامة لتغطية املواطنني العرب ودرجة سلبيتها او ايجابيتها، وبعد ذلك التوزيعة وفقا لهوية الكيانات 

التي تقدمها التغطية، اىل جانب صورة التغطية ولهجتها نحو كل واحد من انواع الكيانات. سنعرض بعد ذلك توزيعة التغطية 

وفقا لتمثيل وحضور محاورين عرب، وختاًما العالقة بني غياب محاَورين عرب وبني لهجة التغطية وطابعها. كذلك، سنعرض 

معطيات حول املكانة التي خصصت للمختصني العرب من بني مجموع املحاَورين خالل تغطية فرتة التصعيد، ومعطيات حول 

طابع ولهجة تغطية االحتجاج الشعبي للمواطنني العرب خالل تلك الفرتة.

1. تغطية ذات نزعة سلبية واضحة
أردنا بدايًة فحص عاطفة )لهجة( التغطية لرنى اىل اية درجة كان التأطري والتقديم الذي منحه االعالم للجمهور العريب، سلبيا 

او ايجابيا.

 يتبني من تحليل املستخلصات أن نحو نصف الفقرات اإلعالمية التي نرشت حول املواطنني العرب )%49( كانت ذات 
طابع ولهجة سلبيني )537 فقرة سلبية من بني 1،096(، وربعها فقط )%24( كان ايجابيا بشكل واضح. كانت اللهجة يف نحو 

%27 من الفقرات حيادية. ومثلم سبقة االشارة يف فصل املنهج، ُحددت لهجة التغطية من قبل محلل يف رشكة “يفعات” قام 

بتحليل الفقرة وفحصها وفقا للمقاييس املعمول بها يف املجال. قورنت لهجة تغطية املواطنني العرب يف هذه الفرتة مع توزيعة 
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متوسطة لتغطية اعالمية ملجموعات جمهور اخرى يف املجتمع االرسائييل يف العام 2015، وتبني ان تغطية املواطنني العرب يف 

تلك الفرتة عانت من نزعة وتأطري سلبيني بشكل خاص. وفقا الستعراض االعالم السنوي يف “يفعات” ألبحاث االعالم للعام 2015، 

معدل التغطية السلبية لهيئات جمهريية وحكومية مختلفة هو نحو %18 )اي أن %18 من األخبار عنها مصنفة كتغطية 

سلبية(. وهذا مقابل تغطية ايجابية تراوحت بني %38 و %48. لجان العمل مثال، التي تعترب صورتها سلبية، توزعت بني 34% 

من التغطية السلبية و%28 ايجابية – اكرث ايجابية من تغطية املواطنني العرب يف فرتة التصعيد. 

 نال اعضاء الكنيست العرب االهتمم االعالمي األكرب، وتناولتهم %40 من الفقرات املتعلقة بالجمهور العريب. %38 من 
مجمل النرش تناول سكانا ومواطنني عربا و 11% تناول الحركة االسالمية. 10% أخرى تناول رؤساء السلطات املحلية العربية.

 ميكن أن ننسب اىل تغطية اعضاء الكنيست العرب تأثريا سلبًيا جديًا عىل مجمل التغطية، ألنهم نالوا تغطية سلبية بشكل 
خاص. %65 من الفقرات التي تناولت اعضاء الكنيست حملت طابعا سلبيا، مقابل %12 فقط ذات طابع ايجايب. 

 مبا أن نحو نصف الفقرات حول املواطنني العرب تتناول أعضاء الكنيست، فهناك تاثري سلبي بعيد املدى عىل صورة التغطية 
العامة. هذا عىل الرغم من أن قسًم من أعضاء الكنيست العرب عملوا بشكل منهجي ملنع زيادة تطرف الوضع ولتهدئة 

الخواطر. فقد حاولوا تنظيم حوار يهودي-عريب يف فرتة التصعيد بل عارضوا صعود اعضاء كنيست آخرين اىل الحرم الرشيف، 

لكن اإلعالم خصص لهذا الجانب وزنًا ضئيال يف التغطية العامة.

 نالت الحركة االسالمية تغطية سلبية مطلقة – %95 من الفقرات عنها حملت طابًعا سلبيا واضحا ومل تُسجل أية فقرة 
ايجابية. وعىل الرغم من أن الحركة االسالمية مؤلفة من تنظيمني مختلفني – الجناح الشميل والجناح الجنويب الذي يعترب أكرث 

اعتداال، فإن النرش كلّه تطرق اىل الحركة االسالمية برئاسة رائد صالح وتجاهل مجموعات معتدلة وهيئات وشخصيات ذات 

صبغة اجتمعية وتربوية. لقد اختار االعالم عدم اعطائهم منصة وأبرز بشكل نقدي وسلبي املواقف الخالفية فقط.

 باملقابل، كانت صورة تغطية رؤساء السلطات املحلية العربية كصورة مرآة لصورة أعضاء الكنيست. كان لـ %62 من الفقرات 
حول رؤساء السلطات املحلية طابع ايجايب. مع ذلك، فإن رؤساء السلطات املحلية تلقوا تغطية قليلة نسبيا )10% فقط من 

مجمل تغطية املواطنني العرب(. ولذلك فإن تأثريهم عىل صورة املجتمع العريب العامة قليل. من الجدير بالذكر أيًضا أن قسًم 

جديًا من التغطية “االيجابية” املذكورة ترتبط بتهجمت ومواجهات لقسم من رؤساء السلطات املحلية مع اعضاء الكنيست 

العرب، أي أنه يكّمل اىل حد بعيد التغطية السلبية ألعضاء الكنيست العرب ويأيت عىل حسابهم. وهكذا، فالتغطية التي كانت 

ايجابية ملمثلني معيّنني من املجتمع العريب قد أثرت سلبًا عىل مواقف الجمهور نحو ممثلني آخرين له.

 يكشف الفحص املقارن لطابع التغطية يف وسائل االعالم املختلفة أن املواطنني العرب نالوا يف التلفزيون أكرث التغطيات 
سلبية – %57 من الفقرات كانت سلبية و%11 فقط منها ايجابية. أكرث التغطيات توازنًا للمواطنني العرب ميكن العثور عليها 

يف الصحافة املكتوبة بالذات – %43 تغطية سلبية و %35 تغطية ايجابية )وهذا بفضل هآرتس باألساس، التي كانت ايجابية 

أكرث من أية وسيلة اعالم أخرى(.
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49% 24%27%
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كيف غطى االعالم العبري المواطنين العرب 
خالل فترة التصعيد؟

طابع التغطية للمواطنين العرب في أكتوبر 2015
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بمن عنيت الصحافة العبرية من بين المواطنين 
العرب وكيف تعاملت معهم؟

نسبة الفقرات اإلعالمية من إجمالي التغطية للمواطنين العرب

النواب العربمواطنونالحركة اإلسالميةرؤساء سلطات محلية

تغطية المواطنين العرب في فترة التصعيد وفق 
أنواع وسائل اإلعالم

تلفزيونصحافة مكتوبةراديوانترنت
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2. يتحدثون عن المواطنين العرب – بدونهم
يسود توتر بني املواطنني اليهود والعرب يف ارسائيل عىل خلفية رصاع قومي. ولكن االعالم الذي ال يعطي مساحة لصوت أحد 

الطرفني، مواقفه أو روايته، يساهم يف زيادة تصعيد الرصاع وشّدته، وتوجد لذلك اسقاطات بعيدة املدى وخطرية.

  يبنّي احصاء عدد املحاَورين العرب يف تغطية الجمهور العريب خالل فرتة التصعيد، أن أحد أصعب املستخلصات يف البحث 
نسبة الفقرات اإلعالمية التي تتناول  – االقصاء الشديد ملتحدثني ومحاَورين عرب عن الخطاب االعالمي الذي يتناولهم. 

الجمهور العريب عالية نسبيًا، ولكن نسبة املتحدثني العرب يف اطار التغطية منخفضة جًدا، ويوجد لذلك تأثري عميق عىل 

التغطية وعىل الطابع الذي يتم به النظر اليهم لدى جمهور املشاهدين الواسع للبث.

  إن %31 فقط من الفقرات والتقارير التي تناولت املواطنني العرب اشتملت عىل عرض فاعل لهم بواسطة محاَور أو 
متحدث عريب او اقتباس منه. بكلمت اخرى، أكرث من ثلثي الفقرات والتقارير التي ُخصصت لتغطية املواطنني العرب )69%( 

مل تشتمل عىل محاَورين عرب وال اقتباسات من أّي متحدث عريب. معنى هذا املعطى بعيد املدى: غالبية التغطية، التمثيل 

وتقديم صورة الواقع بالنسبة اىل املواطنني العرب يف ارسائيل يف تلك الفرتة متت بواسطة متحدثني يهود فقط. 

  إن مثل هذه السياسة االعالمية تستحق النقد الشديد والشجب، وخصوًصا يف واقع الرصاع القومي املتواصل. قسم كبري من 
اآلراء والرؤى السائدة لدى الجمهور الواسع نحو املواطنني العرب، يتبلور بواسطة البث االخباري، خصوصا يف فرتة التوتر واألزمة. 

ونحن نرى اآلن أن املضمون واألفكار التي تصل املشاهدين يف هذه الفرتة حول املواطنني العرب تستند بغالبيتها املطلقة عىل 

مواقف وآراء مختصني ومحللني يهود، ويندر أن تصل مبارشة عن لسان متحدثني ومحاَورين عرب. يبدو بدرجة عالية هنا ان 

االعالم ال يقوم بوظيفته املتمثلة بتعريف الجمهور مبواقف وآراء مختلف الالعبني يف الحلبة وإعطاء مساحة لرواياتهم. وهكذا 

فإن االعالم يهمل املواطنني العرب ومينع ممثليهم من التحدث باسمهم.

النساء عىل مدار  النساء: كان متثيل  اليوم بالوضع الذي ساد االعالم بخصوص متثيل  العرب  تذكّر تغطية املواطنني    
سنوات ضئيال وأحادي البعد بشكل واضح. مل يكن نادرًا رؤية حلقات محللني ومراسلني جميعهم من الرجال، والذين تحدثوا 

أحيانا فيم بينهم عن قضايا تخص جمهور النساء. لقد نجحت صحفيات وناشطات يف العامل ويف ارسائيل بإحداث تغيري عميق 

يف هذا املجال، اىل درجة ان مثل تلك الحلقات ستبدو اليوم غريبة ومستهجنة. لكن التوجه ذاته ال زال طاغيًا حني يتعلق 

األمر بالجمهور العريب؛ ومثلم تثبت املستخلصات، فإن الحلقات املؤلفة من املحللني اليهود فقط والتي تتناول قضايا االسالم 

او الجمهور العريب، ال تزال دارجة.

  بنّي تحليل جميع املحاَورين الذين شاركوا يف التغطية أيًضا أنه يف الفقرات التي تناولت الجمهور العريب باألساس، كان 39% 
من املحاَرين فقط عربا والبقية يهود. وتبنّي مقاربة املستخلصات أنه جرى يف فقرات معيّنة محاورة أكرث من متحدث عريب 

واحد، ولكن مل يحاَور عرب باملرة يف معظمها.
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إلى أي مدى أشركت وسائل اإلعالم المواطنين 
العرب بالتغطية؟

التغطية  تصنيف 
إلى فقرات  اإلعالمية 

بمشاركة  إعالمية 
وبدونهم عرب  متحدثين 

المجموع الكلي:
1300 فقرة إعالمية

69%

فقرة دون 
عرب متحدثين 

فقرة مع 
عرب متحدثين 

31%

من  العرب  المتحدثين  نسبة 
للمتحدثين  الكلي  المجموع 

العرب المواطنين  بتغطية 

المجموع الكلي: 1800 متحدث

יהודים %61%39عربي

3. ثمن االقصاء – تطرّف في التغطية
بعد أن فحصنا اللهجة والتوزيعة العامة لتغطية املواطنني العرب ودرجة اقصاء متحدثني عرب ومشاركتهم يف التغطية، اردنا 

التعمق وفحص فقرات إعالمية بدون محاَورين عرب ومقارنتها مع فقرات ضّمت محاَورين عربا.

التايل وهو األهم واألكرث  تبنّي املقارنة بني فقرات بدون محاَورين عرب وفقرات مبشاركة محاَورين عرب، املستخلص    
تتناوله  الذي  العريب  الجمهور  التي تشتمل عىل ممثلني ومتحدثني من  الفاعلة،  التغطية  إن  البحث:  دراماتيكية يف هذا 

التغطية، تنتج بشكل واضح وقاطع توزيعة أكرث توازنًا واكرث إنصاًفا لطابع التغطية، بحيث يشبه أكرث التغطية العامة التي 

نعرفها من مجاالت وجهات أخرى تتم تغطيتها يف االعالم.
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  يبنّي تحليل املستخلصات أن الفقرات التي اشتملت عىل متحدثني ومحاَورين عرب كانت أكرث إيجابية بكثري من تلك 
التي جرت بدون مشاركة أصوات مواطنني عرب. حجم التغطية االيجابية يف الفقرات التي شارك فيها محاَورون عرب وصل 

%35 مقابل فقرات بدون متحدثني عرب كان بينها %15 ايجابية.

  أما تأثري التغطية السلبية فقد كان حتى أكرث دراماتيكية. ففي حني كان حجم التغطية السلبية يف الفقرات من دون 
محاَورين عرب %64 - رقم عال واستثنايئ قياًسا بتغطية جمهري وجهات جمهريية – فإن مشاركة محاَور أو ادخال اقتباس 

ملتحدث عريب، يقلل نسبة التغطية السلبية مبا يعادل النصف، نحو %30 فقط. هذه نسبة تذكّر بحجم التغطية السلبية 

املتوسطة لهيئات أخرى تتم تغطيتها بشكل نقدي، مثل لجان العمل مثال.

  ميكن االستنتاج من هذا البحث بشكل قاطع أن التغطية الفاعلة للمجتمع العريب مبشاركة محاَورين ومتحدثني عرب 
تنتج صورة واقع وتوزيعة للهجة تغطية أكرث توازنًا وإنصاًفا – %35 تغطية ايجابية، %30 تغطية سلبية و %35 تغطية 

حيادية.

تغطية بدون 
متحدثين عرب

30%

35%

35% 15%64%

21%
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ما مدى تأثير إشراك متحدثين عرب على طابع 
التغطية؟

تغطية بمشاركة 
متحدثين عرب

تغطية إيجابية               تغطية مختلطة               تغطية سلبية



4. إقصاء عرب – من المحاوَرين المختصين أيضًا 
بعد ان تبيّّنا درجة اقصاء ممثلني ومتحدثني عرب عن التغطية، أردنا التعمق وفحص الدور والتأطري اللذين يخصصان للمتحدثني 

واملحاَورين العرب يف الفقرات اإلعالمية التي شملتهم )والذين ظهروا يف %31 من مجمل الفقرات وشكلوا 39% من مجمل 

املحاورين(.

  عىل الرغم من اننا فحصنا أخبارا، حلقات نقاش وتقارير كان موضوعها املواطنني العرب ومسائل متعلقة به، فإن %18 فقط 
من مجمل املحللني واملختصني الذين حاورتهم وسائل االعالم كانوا عربًا – رقم ادىن حتى من املستخلص بشأن نسبة العرب من 

مجمل املحاَورين/املقتبَسني، وهي 39%.

  تبنّي من فحص توزيعة وظائف وتأطري املحاَورين العرب يف مجمل التغطية عنهم أن أكرث من ثلثيهم كانوا اعضاء كنيست، 
نحو %19 كانوا مواطنني وسكانًا و%13 رؤساء سلطات محلية. من بني مجمل املحاَورين العرب الذين ُوجدوا، فإن %9 فقط 

منهم كانوا مختصني ومحللني. وكشفت مقارنة مع توزيعة املختصني والسكان اليهود يف التغطية أن نسبة املختصني واملحللني 

لدى اليهود كانت مضاعفة – %22 من املحاَورين اليهود يف الفقرات عن املواطنني العرب كانوا مختصني ومحللني. نسبة أعضاء 

الكنيست لدى اليهود مشابهة لنسبة املحاَورين العرب، لكن نسبة السكان وأصحاب املصالح التجارية الذين متت محاورتهم 

كانت قليلة )نحو 20%(.

  من خالل تقسيم نوع املحاَورين العرب الذين شاركوا يف التغطية ميكن اخذ انطباع عن تفضيالت املحررين يف وسائل االعالم 
يف كل ما يتعلق باختيار املحاَورين العرب يف فقرات عن املجتمع العريب )حني تتم دعوتهم(. سيكونون عىل األغلب أعضاء 

كنيست )ويحظون بتأطري وتغطية سلبيني بشكل خاص كم وجدنا يف البند 1(، أو سكانا او اصحاب مصالح تجارية صغرية 

ميثلون “امليدان” او “الشارع”.

  مقارنة تقسيمة املحاَورين اليهود الذين تم فحصهم تؤكد الشعور بأنه حتى حني يقرر االعالم دعوة محاَورين عرب، فإنهم 
يكونون عىل الغالب من غري ذوي التخصصات، الصالحيات او التحصيل الدرايس املتميز. وهذا يؤثر عىل قدرة املشاهدين عىل 

التمثل، االصغاء بشكل متعاطف او التعاطي مع املحاَورين كرشكاء جّديني ومهّمني يف املجتمع االرسائييل.

  هذا الدمج ما بني إقصاء محاَورين عرب ومتثيلهم بواسطة متحدثني معدومي التخصص او الصالحيات، ينتج لدى 
املشاهد اغرتابًا وعدم تقدير للمواطنني العرب، ويؤثر سلًبا بال شك عىل قدرة اليهود عىل استيعابهم كجزء عضوي ومفيد 

من املجتمع يف ارسائيل وكرشكاء حياة هنا.
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יהודים %82%18عربي

أعضاء كنيست / وزراء
رؤساء سلطات محلية

مختصون / محللون

22%

36%

4%

15%

6%
6%

9%

9%

34%

19%

10%

4%

13%

6%

5%

22%

9%
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ماذا كان دور المتحدثين اليهود والعرب بتغطية 
المواطنين العرب؟

نسبة المختصين العرب 
من مجموع المختصين 
الذين شاركوا بالتغطية

تصنيف المتحدثين العرب حسب الوظائف
متحدثون يهودمتحدثون عرب

أصحاب مصالح تجارية
شخصيات جماهيرية

طب / أمن
محاماة

تعليم
مواطنون 



5. تغطية احتجاج المواطنين العرب خالل فترة التصعيد – انتزاع شديد 
للشرعية

برز خالل شهر تصعيد منظومة العالقات بني املواطنني اليهود والعرب، يف خريف 2015 خصوًصا، احتجاج املواطنني العرب يف 

ارسائيل عىل خلفية الوضع يف الحرم الرشيف واملساس بفلسطينيني يف املناطق املحتلة والقدس الرشقية. رأى الجمهور اليهودي 

يف هذا االحتجاج تهديدا، مع انه كان مبعظمه احتجاجا مدنيا سلميا. ومبا انه جرى النظر اليه بأشكال مختلفة بني اليهود وبني 

العرب، وبفعل تأثريه السلبي عىل العالقات بني الطرفني خالل هذه الفرتة، فقد اخرتنا التمحور يف تغطيته. كان لالعالم دور مهم 

وجدي يف عرض وتغطية هذا االحتجاج الرشعي، وكانت لديه فرصة للقيام بدور هام هنا من حيث الحفاظ عىل تغطية منصفة 

ومتوازنة، لكنه مل ينجح بهذا عىل املستوى الفعيل. أردنا فحص املعطيات لغرض فحص هذا الشعور.

  تبنّي املعطيات التي ُجمعت أن احتجاج املواطنني العرب بشأن قضية الحرم الرشيف والوضع يف املناطق املحتلة قد أشغل 
اإلعالم كثريًا يف فرتة التصعيد )%26 من مجمل التغطية املتعلقة باملواطنني العرب تناولت االحتجاجات(، ولكن متت التغطية 

بشكل سلبي ومل تعرضه عىل األغلب كاحتجاج رشعي، بل كخطوة عنيفة تشعل الشارع، وذلك من خالل الرتكيز عىل األحداث 

العنيفة وجوانب تشويش النظام العام. 

  يجدر التشديد عىل أن االحتجاج مبعظمه كان سلمًيا وغري عنيف، مبا يف ذلك االرضاب االحتجاجي القطري الواسع الذي 
حظي باستجابة عالية من الجمهور العريب – وهو خطوة غري عنيفة بكل وضوح. عىل الرغم من هذا، فإن اكرث من نصف 

الفقرات اإلعالمية )%54( حول االحتجاج كانت سلبية بجوهرها، و %10 منها فقط عرض الدوافع وجوانب االرضاب املدنية 

الرشعية.

  عىل الرغم من شعبية االرضاب االحتجاجي القطري واملسرية الكبرية والسلمية التي نُظمت يف مدينة سخنني، فإن %20 فقط 
من الفقرات االخبارية حول االحتجاج تطرقت لإلرضاب. كل ما عداها متحور أساًسا يف مظاهر عنف ملظاهرات أخرى )قذف 

حجارة يف يافا، اشعال اطارات يف وادي عارة وما شابه..(.

  كانت التغطية إيجابية )وفًقا ملعايري البحث(، حني تناولت أساًسا ترصيحات رئيس بلدية النارصة ضد اعضاء الكنيست 
العرب، والذين ُعرضوا كمحرّضني، ومواقفه ضد االحتجاج واملظاهرات ألنها تبعد السياح واملستهلكني اليهود عن املدينة. 

  %70 من الفقرات يف وسائل االعالم عىل االنرتنت كانت سلبية. نسبة الفقرات السلبية يف التلفزيون كانت %54، يف الصحف 
املكتوبة %51 ويف االذاعة 49%.
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احتجاجات المواطنين العرب
كيف غطى االعالم اإلسرائيلي احتجاجات المواطنين العرب

تصنيف تغطية 
االحتجاجات وفق 

المواضيع

تغطية إيجابية               تغطية مختلطة               تغطية سلبية

مدى تغطية االحتجاجات 
من مجمل التغطية 
للمواطنين العرب:

كيف غطت وسائل االعالم 
المختلفة احتجاجات 

المواطنين العرب؟

راديوانترنت
صحافة 
تلفزيونمكتوبة



استنتاجات وتوصيات

هذا البحث، الذي شمل كل تغطية وسائل االعالم املركزية التي تناولت الجمهور العريب يف ارسائيل خالل فرتة التصعيد، يعرض 

صورة واضحة ومقلقة. فاالعالم االرسائييل يتعامل مع املواطنني العرب بشكل سلبي وجزيئ، وميكن االستنتاج من سلوكه يف 

فرتات األزمة الكثري عن تعامله مع الجمهور العريب يف الفرتات االعتيادية أيًضا. إن وترية العمليات والتوتر بني اليهود والعرب قد 

أدت بشكل طبيعي اىل اهتمم متزايد لالعالم، وارتفع تناوله املواطنني العرب بخمسة أضعاف عىل األقل، ولكنه حمل خصائص 

سلبية واضحة. قسم من استنتاجات البحث ومتثيل املواطنني العرب يساعد يف فهم هذه النزعة الحادة. 

محاَورين،  غياب  هي  السلبي،  تأطريهم  جانب  اىل  البحث،  هذا  يف  تتبني  كم  العرب  املواطنني  تغطية  خصائص  أقوى 

متحدثني ومختصني عرب. معظم الفقرات اإلعالمية املتعلقة بالجمهور العريب – نحو ثلثيه تقريبًا – متت بدون أّي متحدث 

أو محاَور عريب. وسائل االعالم اختارت االستعانة مبختصني، شخصيات جمهريية وصحفيني يهود للتعليق والرشح فيم يخص 

املواطنني العرب. نحو %18 فقط من املختصني الذين متت دعوتهم اىل برامج ونقاشات إخبارية كانوا عربًا – نسبة ضئيلة 

قياًسا بحقيقة أن النقاش تناول أصال قضية يلّمون بها جيًدا.

إن مقارنة طابع ولهجة التغطية السالبة، أي من دون محاَورين 

عرب، مع التغطية الحاصلة حني تتم محاورة متحدث عريب واحد 

عىل األقل، تجسد مدى دراماتيكية تأثري التمثيل العريب الفاعل، 

ومثن االقصاء – تغطية سلبية ومنحازة بكل وضوح.

والتقارير  للفقرات  اختريوا  الذين  العرب  املتحدثني  تحليل 

التي اشتملت عىل محاَورين عرب، يبنّي أن ممثيل املجتمع 

العريب املحاَورين يف وسائل االعالم هم عادة اعضاء كنيست 

وشخصيات متثل ما يجري ميدانيًا. أما نسبة املحاَورين العرب 

الصالحية  أو  التخصص  ومرجعية  موقف  ميثلون  الذين 

املهنية فهي نسبة ضئيلة. بكلمت أخرى، حتى يف الحاالت 

القليلة التي يشارك بها متحدث عريب يف التغطية، فإنه ال 

يكون شخصية ميكن ملعظم املشاهدين اليهود ان يتمثلوا 

معها، يُظهروا نحوها شعورا إيجابيًا أو يبلوروا بواسطتها 

موقًفا مؤيًدا. أعضاء الكنيست العرب، الذين يشاركون يف نحو 

ثلث الفقرات التي اشتملت عىل عرب، نالوا تغطية سلبية حادة )%65 من الفقرات سلبّي – الدرجة الثانية بعد الحركة 

االسالمية(، ولذلك فهناك تأثري حاسم عىل طابع التغطية برمتها. إن التغطية السلبية لنشاط أعضاء الكنيست العرب ال يشكل 

تعبريا استثنائيا يف فرتات التصعيد. فاملتابعة التي اجريناها4 يف اطار “مؤرش التمثيل” باالشرتاك مع “العني السابعة” بيّنت أن 
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تغطية أعضاء الكنيست العرب خالل النصف األول من 2016 اتسمت بالسلبية واالنحياز، وعرضتهم أساًسا يف سياقات أمنية 

وسياسية، عىل الرغم من أن قسًم كبريًا من نشاطاتهم يف الكنيست ذات طابع اجتمعي ومدين.

بنّي الفحص املنفصل الذي أجريناه بعد أحداث االرهاب يف باريس أواخر 20155 أنه يف الساعات الـ48 األوىل عىل االعتداءات، 

تم استدعاء 23 مختًصا اىل ستوديوهات التلفزيون االرسائييل للحديث عن األحداث والتعليق عليها، ولكن مل يكن بينهم أي 

عريب، عىل الرغم من أنه تم خاللها تناول قضايا اإلسالم والعامل العريب بشكل مركزي وإذا كان هذا هو مستوى متثيل ومشاركة 

املتحدثني العرب يف قضايا تنظر اليها وسائل االعالم والجمهور عىل انها قريبة ومتصلة باملجتمع العريب، فكم بالحري حني يكون 

املوضوع مسائل مدنية وحيادية ال تتعلق بأصلهم ودينهم أو يف السياق السيايس الفلسطيني. هذا الوضع يتجىل بشكل واضح 

يف معطيات “مؤرش التمثيل” االسبوعي الذي تضعه سيكوي و “العني السابعة”. هذه الحقيقة تؤثر بشكل دراماتييك عىل رؤى 

وآراء الجمهور اليهودي بشأن املواطنني العرب يف ارسائيل.

كم ذُكر سابًقا، فإن املستخلص األكرث أهمية يف هذا البحث يتعلق بطابع تغطية الفقرات والحوارات التي تم العمل 

عىل مشاركة محاَورين عرب فيها. خالفًا للنزعة العامة، التي تبنّي أن واحدة من كل فقرتني حول املجتمع العريب كانت 

سلبية، ففي الفقرات التي اشتملت عىل محاَور عريب انخفضت نسبة الفقرات السلبية اىل %30 بينم ارتفعت نسبة الفقرات 

االيجابية اىل الضعفني فأكرث، من %15 اىل %35. توزيعة لهجة التغطية يف الفقرات والتقارير التي تشمل محاَورين عربًا تالئم 

التوزيعة الطبيعية يف استعراضات االعالم السنوية املعروفة يف هذا الفرع، وتعكس تغطية متوازنة ومنصفة تناقض متاًما 

التغطية السلبية املطلقة لفقرات وتقارير مل تشتمل عىل محاَورين عربًا باملرة وأثرت بشكل دراماتييك عىل لهجة التغطية 

العامة للمجتمع العريب.

إن إضافة محاَورين ومتحدثني عرب اىل الفقرات التي تتناول الجمهور العريب ليست امتياًزا أو طلًبا خاًصا، بل مطلب 

مهني بالحد األدىن من وسائل االعالم التي تّدعي التغطية املنصفة واملتوازنة. إن املستخلصات الواضحة القاطعة يف هذا 

البحث تدل عىل أنه بالرغم من التوتر والحساسية العالية الناشئة يف فرتات التصعيد بني الجمهورين اليهودي والعريب، فلم يجر 

يف وسائل االعالم املختلفة جهد جّدي ومحسوب إلنتاج تغطية موضوعية ومسؤولة تستند اىل وجهات نظر املجتمع العريب، 

أصواتهم وآرائهم، التي تؤثر عىل واقع حياة اليهود والعرب، بل تم اقصاؤهم من االعالم، وجاءت النتائج طبًقا لهذا.

يوجد يف واقع الرصاع لالعالم دور مهم بل حاسم فيم يخط نقل واقع ومواقف املواطنني العرب اىل األغلبية اليهودية يف ارسائيل، 

مبا يشمل األزمنة “االعتيادية”، ولكن عىل وجه الخصوص يف فرتات التصعيد. يجب عىل وسائل االعالم أن تعرتف بوزن املسؤولية 

والوظيفة الجمهريية امللقاة عىل عاتقها. فاالعالم الذي ال يعطي مساحة منصفة لواحد من الطرفني ولروايته إمنا يشارك يف 

تصعيد ومفاقمة الرصاع، ويبدو أن االعالم االرسائييل ال يويل تفكريا للخطر الكامن يف األمر. لقد رأينا خالل التصاعد األخري كيف 
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الذي يبدي االعالم  العرب يعملون يف مواضيع الرصاع فقط؟ ببساطة – ألنه املوضوع  الكنيست  الفهم املخطوء وكأن اعضاء  4  "كيف تكرس 
االرسائييل استعداده للتحدث معهم فيه " أورن فرسيكو، "%75 من املقابالت: عن شؤون األمن"، العني السابعة،، 31.7.2016، ضمن تحقيق"مؤرش 

.)www.the7eye.org.il/211337( التمثيل" لجمعية سيكوي و"العني السابعة" حول التغطية االعالمية ألعضاء الكنيست العرب

http://b.walla.co.il/item/2908281 5   "حرضت العمليات-غاب العرب": تغطية أحداث باريس يف قنوات التلفزيون

http://www.the7eye.org.il/211337
http://b.walla.co.il/item/2908281


أدت التغطية املنحازة الحتجاج املواطنني العرب اىل ردود فعل حادة يف شبكات التواصل والشارع مم انتج جوا عاما عدوانيًا 

وخطريًا تجّسد بظاهرة العنف واملقاطعة يف الحيّز العام.

هذا البحث جزء من مرشوع طويل املدى تقوم به جمعية سيكوي وهيئات أخرى يف املجتمع املدين واالعالم، ويسعى اىل 

تغيري طابع التغطية والتمثيل االشكاليني للمواطنني العرب يف ارسائيل. هذا املرشوع يشتمل بني امور اخرى عىل كشف حجم 

اقصاء العرب يف االعالم، توفري أدوات ومعرفة لهيئات التحرير واملراسلني يك يحّسنوا متثيل وتغطية املواطنني العرب، كشف 

عرض املختصني العرب الكبري يف ارسائيل وجعله متوفرًا، ونرش أبحاث وفحوصات للتمثيل الناقص واملنحاز للمواطنني العرب 

يف االعالم بالعربية. 

بني  للعالقات  مفتاح  العريب هي  للمجتمع  واملنصفة  املتوازنة  التغطية  ان  األوىل،  مركزيتني.  فكرتني  عىل  املرشوع  يتأسس 

املجموعتني وذات اهمية اسرتاتيجية ملستقبل املجتمع االرسائييل؛ والثانية، ان التغطية املنصفة للمجتمع العريب يجب أن 

فاعلني  ومشاركة  متثيل  عىل  كل يشء  وقبل  اوال  تتأسس 

للمواطنني العرب يف النقاش والتغطية االعالمية عموًما، 

وفًقا لنسبتهم يف املجتمع. ويصّح ذلك أيًضا عىل أبحاث 

ونقاشات حول مسائل تخص الجمهور العريب، ولكن 

ال يقل عنه أهمية، التغطية العامة واملتواصلة لكل 

متساوية  عالقات  انشاء  ولغرض  آخر.  موضوع 

وسليمة بني االغلبية واألقلية التي تشكل نحو 

ُخمس مواطني الدولة، يجب إسمع أصوات 

محاَورين عرب ليس يف أزمنة األزمة وال يف 

يتناول  حني  وإمنا  فقط،  األمني  السياق 

املدن،  تخطيط  التطعيمت،  النقاش 

لهذا،  والتعليم.  والرتبية  الفن  االقتصاد، 

وسائل  عاتق  عىل  امللقى  الواجب  فإن 

االعالم هو املبادرة، االهتمم بنفسها يف العثور عىل املتحدثني واملختصني ذوي الصلة بكل موضوع ودعوتهم ملحاورتهم. إن مثل 

هذه الخطوة ستشكل انطالقة يف كل ما يخص مواقف ورؤى االغلبية اليهودية نحو املواطنني العرب، وستساهم بتعزيز شعور 

االنتمء لديهم. من شأن هذه األمور كلها مًعا أن تحدث تغيريا هاما وجديا يف امكانية دفع وتحسني الحياة املشرتكة بني اليهود 

والعرب يف ارسائيل، ابتداء باملستقبل املنظور.
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ثمن االقصاء - المواطنون العرب في االعالم العبري خالل فترة التصعيد 
السياسي-األمني, تشرين األول 2015

يتضمن هذا البحث تحليال وفحصا معمقا لشكل تغطية االعالم العربي املواطنني العرب يف ارسائيل خالل فرتة التصعيد السيايس-

األمني يف ترشين األول 2015. هدف البحث هو إجراء مسح ألبرز خصائص متثيل املواطنني العرب وتقدميهم يف التغطية 

االعالمية، وفهم كيفية تأثري ذلك عىل شكل ولهجة تغطية صورة الواقع التي تلقاها مستهلكو اإلعالم يف نهاية املطاف. يعرض 

البحث مسًحا وتحليال لكل تغطية املواطنني العرب يف فرتة التصعيد، ويتمحور يف شكل التغطية وحجم وصورة التمثيل التي 

نالوها كمحاَورين ومتحدثني يف إطارها.

أجري هذا البحث يف اطار مرشوع خاص لجمعية سيكوي لدفع وتطوير التمثيل االعالمي للمواطنني العرب يف االعالم العربي، 

والذي يشتمل ايًضا عىل نرش أسبوعي لـ”مؤرش التمثيل” يف موقع “العني السابعة”. املستخلصات األساسية للبحث تدل عىل 

أنه خالل فرتة التصعيد األمني يف ترشين األول 2016 ابدى االعالم اهتمما متزايدا باملواطنني العرب، لكنه اختار ان يغطيهم 

بدون متثيل فاعل لهم كمتحدثني ومحاَورين يف الربامج االخبارية. ويثبت البحث أيًضا انه يف الحاالت القليلة التي أعطت فيها 

وسائل االعالم متثيال للمواطنني العرب بشكل فاعل، كان لذلك تأثري ايجايب دراماتييك عىل شكل التغطية ولهجتها، وبالتايل عىل 

آراء ومواقف املشاهدين، املستمعني والقراء يف البيوت.

هناك دور مهم وجدي لالعالم الجمهريي من حيث بلورة الخطاب الجمهريي، ولكن أحداث ترشين األول 2015 أثبتت 

أن هذا الدور يف فرتات األزمة يكرب ويجب التعاطي معه بحذر ومسؤولية. لقد كُتب هذا البحث بهدف التأثري عىل متخذي 

القرارات يف وسائل االعالم والهيئات املرُشفة عليها، يك يفحصوا مجددا توجههم نحو املواطنني العرب يف ارسائيل والتمثيل الذي 

يقدمونه لهم، وهو مخصص أيًضا لباحثني، نشطاء اجتمعيني وكل املعنيني بإعالم حر ومتوازن يف ارسائيل.

جمعية سيكوي – الجمعية لدعم املساواة املدنية هي منظمة مجتمع مدين عربية يهودية مشرتكة ملواطني الدولة، وهدفها الدفع 

باتجاه تغيري جوهري يف مكانة املواطنني العرب يف ارسائيل. تنشط جمعية سيكوي لتحقيق املساواة التامة يف كافة املجاالت بني 

املواطنني العرب الفلسطينيني و املواطنني اليهود يف ارسائيل جدول اعمل الجمعية وفعالياتها هم  نتاج نقاش مستمر ورصيح بني 

العرب واليهود اعضاء الطاقم املهني ومجلس االدارة الذين يأتون من التيارات املركزية يف مجتمعاتهم.


