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تقدمي
ُتطرح �أ�سئلة كثرية حول الإعالم الفل�سطيني عموم ًا والإعالم املخت�ص بق�ضايا الن�ساء خ�صو�ص ًا،
والأ�سئلة املحورية ت�ستهدف مدى الأثر وامل�شاركة يف بناء الر�أي العام وحتديد ًا حول الق�ضايا املُلحة
بداية من الق�ضايا ال�سيا�سية ،االجتماعية ،واالقت�صادية .وكل الأ�سئلة املمكنة يف هذا احلقل
ت�ستدعي حتديد م�ؤ�شر علمي لقيا�س الأثر ،ولعل امل�ؤ�شر الرئي�س يف هذا هو مدى حرية الر�أي
والتعبري يف فل�سطني .ومبا �أن �سقف احلرية حمكوم ب�إ�سرتاجتيات �سيا�سية من جهة وبقوالب ثقافية
ت�شكل حتمية فكرية للجمهور من جهة �أخرى ف�إن مهمة الإعالم عموم ًا ت�صبح �صعبة جد ًا وحتتاج
لبناء �إ�سرتاتيجيات غري تقليدية يف التعامل مع الواقع الفل�سطيني.
يف هذا االطار يتحدد مو�ضوع هذه الدرا�سة التي تعالج �إ�شكالية تنتمي �إلى حقل الإ�شكاليات
املطروحة حول �أثر الإعالم الن�سوي /ال�صحافة الن�سوية يف حرية الر�أي والتعبري .وكيف يتم طرح
ق�ضايا الن�ساء من خالل م�ؤ�س�سات �إعالمية ن�سوية ،وما هو مدى ح�ضور ق�ضايا الن�ساء يف احلقل
االعالمي؟ وما هي املعيقات والآفاق املمكنة؟
ولعل هام�ش العمل الن�سوي وحتديد ًا االعالمي وهام�ش طرح ق�ضايا الن�ساء �أ�صبح �أكرث جر�أة من
قبل .وهذا احليز املُت�سع يحتاج �إلى مزيد من الإ�سرتاتيجيات املُخت�صة ،يف حني ما زالت امل�ؤ�س�سات
االعالمية املتخ�ص�صة بق�ضايا الن�ساء قليلة العدد من جهة ،وال متتلك ر�ؤية موحدة يف معاجلة
الق�ضايا الن�سوية عموم ًا ويف امل�ساهمة وامل�شاركة املبا�شرة يف تعزيز حرية الر�أي والتعبري ،كما
ان املعيقات التقليدية التاريخية التي حتول دون تطوير املجتمع عموم ًا ما تزال قائمة ،بداي ًة من
العوائق الثقافية و�صو ًال �إلى العوائق ال�سيا�سية ،التي ت�ؤثر مبا�شر ًة يف العمل االعالمي.
ت�أتي هذه الدرا�سة يف �إطار �سعي املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية «مدى» للم�ساهمة
يف �إثراء النقا�ش املخت�ص حول ق�ضايا الإعالم واحلريات ،ويف حتقيق احد �أهدافه الرئي�سة ،اال
وهو تنمية الإعالم من خالل �إنتاج درا�سات خمت�صة يف احلقل الإعالمي.
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الف�صل الأول
االطار النظري واملنهجي
 .1توطئة
ال ميكن �إعتبار امل�شاركة يف ال�ش�أن العام الفل�سطيني م�س�ألة مرتبطة بالنوع االجتماعي ،وال ميكن
ف�صل الق�ضايا ذات ال�ش�أن العام بنا ًء على ت�صورات جندرية حقوقية .ولعل خ�صو�صية املجتمع
الفل�سطيني الذي ما زال حتت االحتالل تتطلب ذلك �أكرث من املجتمعات امل�ستقرة �سيا�سي ًا ،وهذا ال
ينفي امل�ساواة يف احلقوق وامل�س�ؤوليات بني اجلن�سني ويف جمال احلريات العامة.
فاملر�أة الفل�سطينية تعي�ش يف نف�س ال�سياق الإجتماعي الذي يعي�ش فيه الرجال .و�إن كانت ن�سب
البطالة كمثال؛ متفاوتة بني اجلن�سني ف�إن هذا ال يعني �أن التمييز اجلندري فقط هو ال�سبب يف
ذلك .فالق�ضايا العامة مت�س كال اجلن�سني وال ميكن ف�صلها عند احلديث عن احلقوق وامل�ساواة
وامل�شاركة يف القرار العام.
وعند احلديث عن م�شاركة املر�أة الفل�سطينية يف احلقل االعالمي ومدى ظهورها كفاعل رئي�سي
مبوازاة الرجل ،فال بد من احلديث عن واقع االعالم يف فل�سطني �ضمن ال�سياقات املت�شابكة
ال�ضاغطة ،منها ال�سيا�سية ،االقت�صادية ،والثقافية.
متيز هذه الدرا�سة بني �إنتاج املر�أة ال�صحفي يف عالقته بحرية الر�أي والتعبري ،وبني امل�ؤ�س�سات
الن�سوية التي تنتج �صحافة تعنى بق�ضايا املر�أة وتخت�ص بها ،فالأول يتحدث عن �صحافة ذات �ش�أن
عام تنتجها ن�ساء ك�أفراد فاعلني لديهم احلد الأدنى من الكفاءة ،والثانية �صحافة تنتجها م�ؤ�س�سات
تخت�ص بق�ضايا الن�ساء على وجه اخل�صو�ص.
علم ًا ب�أن هام�ش الفعل للم�ؤ�س�سات املخت�صة بق�ضايا الن�ساء يف فل�سطني بقي رهن جمموعة ق�ضايا
حمددة ،مثل زيادة حجم امل�شاركة ال�سيا�سية� ،إ�صالح القوانني ،والعنف .فهي ت�شتغل بها يف �سياق
�إجتماعي غري م�ستقر �سيا�سي ًا وال �إقت�صادي ًا ،وتناق�ش هذه الق�ضايا �إعالمي ًا لتبني ر�أي ًا عام ًا
�ضاغط ًا ،ليم ّكن الن�ساء من ح�صد مكا�سب فعلية �سوا ًء على م�ستوى امل�شاركة ال�سيا�سية �أو على
م�ستوى ت�أمني احلياة العامة للن�ساء �ضمن قوانني غري تقليدية ت�سمح بهام�ش حرية للمر�أة كما
للرجل.
من جهة ثانية ال بد من ال�س�ؤال حول مدى حرية الر�أي والتعبري يف فل�سطني ،وكيف ميكن قيا�سها؟
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وهل فع ًال هناك هام�ش حلرية الر�أي والتعبري؟ وعلى �أي م�ستويات؟ وما هي حدودها؟
ب�إعتبار �أن املجتمع الفل�سطيني هو جزء من الواقع العربي الذي يعاين من التبعية واال�ستعمار،
باال�ضافة �إلى وجود ثقافة تقليدية �أبوية �ضاغطة ،ف�إن هام�ش حرية الر�أي والتعبري له حمددات
خا�صة ،ولعل �أهم تلك املحددات هو �إعتبار حرية الر�أي والتعبري مرتبطة ب�سقف ثقافة تقليدية/
دينية من جهة ،وب�سقف �سيا�سي مرتبط بنظام احلكم ال�سائد من جهة اخرى.
فكل الآراء الغري من�سجمة مع الثقافة التقليدية والدينية ت�صبح غري جديرة باال�ستماع ،بل �أكرث
من ذلك فانه ي�صبح غري م�سموح بها ،فيتم قمعها �إجتماعي ًا منذ ال�صغر .و�أي�ض ًا ما يرتبط بنقا�ش
و�إبداء الر�أي والتعبري عن مواقف �سيا�سية مرتبط �أي�ض ًا بنظام حكم مركزي ال ي�سمح للر�أي العام
املخالف له ب�أن ي�أخذ حيز ًا تفاعلي ًا ،و�إن َ�س َمح للأفراد التعبري عن ر�أيهم املخالف ،فان هذا ال يعني
الإهتمام به وال تتم مناق�شته بل على العك�س متام ًا.
�إذن ن�ستطيع القول ب�أن هام�ش حرية الر�أي والتعبري ما زال رهن الثقافة التقليدية /الدينية من
جهة ،ورهن ال�سلطة ال�سيا�سية اللتان تقرران به .فهو هام�ش حمدد و�ضيق مقارنة باملجتمعات التي
تتبنى مبادئ احلريات العامة وامل�ساواة والعدالة االجتماعية .يف هذا ال�سياق تتحدث الدرا�سة عن
مدى م�ساهمة امل�ؤ�س�سات الن�سوية املنتجه لإعالم خمت�ص بق�ضايا املر�أة يف حرية الر�أي والتعبري.

�.2أهمية الدرا�سة:
�إن درا�سة ال�صحافة الن�سوية يف ال�سياق الفل�سطيني ال ميكن ف�صلها عن درا�سة احلركة الن�سوية
الفل�سطينية عموم ًا ولكن لأغرا�ض التخ�ص�ص يف البحث �سيتم تلخي�ص �أهم الدرا�سات التي تناولت
الفعل الن�سوي عموم ًا ومن ثم الرتكيز على «امل�ؤ�س�سات الن�سوية التي تنج �صحافة�/إعالما خمت�صا
يف ق�ضايا املر�أة».
مكملة للمجهود البحثي الذي �ساهم به املركز الفل�سطيني للتنمية
تقع �أهمية هذه الدرا�سة ب�إعتبارها ِّ
واحلريات الإعالمية «مدى» ،يف عدة موا�ضيع ذات عالقة بحرية الر�أي والتعبري ،وذلك �ضمن
ر�ؤية املركز التي ت�سعى �إلى امل�ساهمة يف تنمية الإعالم الفل�سطيني .حيث تناولت تلك الدرا�سات
ُجملة من املتغريات امل�ؤثرة على حرية الر�أي والتعبري مثل الق�ضاء ،ال�سيا�سة التحريرية ،القوانني،
واملواطن ال�صحفي ،امللكية الفكرية وعالقة كل ذلك بحرية الر�أي والتعبري.
كما �أن درا�سة ال�صحافة الن�سوية (كم�ؤ�س�سات) وعالقتها ودورها يف حرية الر�أي والتعبري لها �أهمية
خا�صة يف ت�سليط ال�ضوء على امل�ساهمة الن�سوية يف الإعالم الفل�سطيني عموم ًا .وعلى مدى �أهمية
التجربة الن�سوية يف فل�سطني ب�إعتبارها فاعال رئي�سيا يف تعزيز امل�شاركة املجتمعية وتنمية االعالم.
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تطرح هذه الدرا�سة مو�ضوع ًا جديد ًا مل يتم التطرق له يف الدرا�سات الفل�سطينية ال�سابقة ،و�إن كان
هناك درا�سات تناولت �صورة املر�أة يف الإعالم الن�سوي ،والرتكيز على كيفية تغطية ق�ضايا املر�أة
يف االعالم عموم ًا� .إال �أن هذه الدرا�سة ت�ضيف نقا�ش ًا جدلي ًا(�إلى املكتبة الإعالمية الفل�سطينية)
حول �أهمية ال�صحافة الن�سوية �أو الإعالم الن�سوي يف تعزيز احلريات العامة.

� .3أهداف الدرا�سة
تتلخ�ص �أهداف الدرا�سة بالتايل:
1.1حتديد م�ساهمة ال�صحافة الن�سوية /الإعالم الن�سوي يف حرية الر�أي والتعبري.
2.2فهم وتف�سري �إ�شكاليات االعالم الن�سوي واملعيقات اخلا�صة والعامة التي حتول دون تعزيز
حرية الر�أي والتعبري للمر�أة.
3.3الو�صول �إلى فهم �آليات عمل امل�ؤ�س�سات الن�سوية املُنتجة للإعالم املُخت�ص بق�ضايا الن�ساء.

مراجعة الأدبيات
تقع هذه الدرا�سة يف حقل االعالم الن�سوي من جهة� ،إلى جانب مو�ضوع حرية الر�أي والتعبري من
جهة �أخرى .فاملكتبة البحثية الفل�سطينية �إحتوت على جمموعة درا�سات عامة تناولت ق�ضايا املر�أة
يف االعالم الفل�سطيني ،وق�ضايا حرية الر�أي والتعبري ،وتقييمات عامة حول االعالم الفل�سطيني،
باال�ضافة لنقا�ش الواقع القانوين املُحدد لقطاع االعالم.
ويف هذا االطار ن�ستعر�ض �أهم الأعمال املرتبطة بحقلي الدرا�سة ،يف حماولة لت�أطري العمل نظري ًا
وللمراكمة املعرفية التي ت�ستند على �إ�شكاليات بحثية مت التطرق لها �سابق ًا ك�أ�س�س بحثية تبني عليها
هذه الدرا�سة.
1.1كتاب (�إعالميات فل�سطينيات ،جتربة و�إبداع ( ،)2008نبال ثوابتة ،مركز رام اهلل لدرا�سات
حقوق االن�سان) .تتناول امل�ؤلفة جتربة � 12إعالمية فل�سطينية من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
والقد�س ،وقد �إعتمدت الباحثة �إثنى ع�شر حمور ًا للبحث تنوعت بني التجربة الذاتية وبدايات
العمل ال�صحفي للإعالميات ،وبني الأحزاب ال�سيا�سية والرقابة واحلياة االجتماعية ورجال
الدين ودور النقابة يف حماية ال�صحفيني/ات .هذا التنوع يف حماور املقابالت �شكل �إثراء
كبريا للتجربة و�أعطى �صورة وا�ضحة حول واقع العمل اليومي للإعالميات الفل�سطينيات،
حيث ب ّينت الدرا�سة مدى �صعوبة اختيار املهنة منذ البداية لن�صف الإعالميات� ،سواء ب�سبب
اال�سرة واملجتمع �أو ب�سبب �صعوبة احل�صول على وظيفة .وفيما يتعلق بحرية الر�أي والتعبري
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«عربت �إعالميتان فقط (من �أ�صل اثنتي ع�شر �إعالمية يف عينة الدرا�سة) عن موقف املجتمع
االيجابي من مهنتهن ،فيما �أفادت � 10إعالميات ب�أنهن واجهن جمتمع ًا ال ي�ؤمن بحرية ر�أي
وتعبري الإعالميات» .1ومل يكن احلال �أف�ضل فيما يتعلق مبواقع �صنع القرار داخل امل�ؤ�س�سات
االعالمية ،حيث �أ�شارت نتائج املقابالت �إلى �أن ن�صف العينة �أفدن «�أن املر�أة ال تعطى الفر�صة
لتكون رئي�سة حترير �أو حمررة �أو كاتبة عمود ثابت ،لأن الرجل ي�سيطر على موقع القرار ور�أ�س
املال يف امل�ؤ�س�سات االعالمية» . 2وخال�صة ر�أي االعالميات يتقاطع مع عدد من الدرا�سات
التي عربت عن تدين �سقف حرية الر�أي والتعبري ،حيث �أجمعن على ذلك ،كما �أ�شارت ع�شر
�إعالميات الى �أنهن �سبق و�أن ُمنعن من ن�شر مواد لأ�سباب رقابية بحتة.
2.2كتاب (الإعالم الألعوبة واخلطاب الدموي يف فل�سطني ( ،)2008زياد عثمان وغازي بني
عودة ،مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق االن�سان ،رام اهلل) .يقدم امل�ؤلفان درا�سة �شاملة حول
االنقالب يف امل�شهد االعالمي الفل�سطيني بعد االنق�سام ،وكيف حتول االعالم �إلى �أداة ط ِّيعة
بيد ال�سيا�سيني ،ليتخلى بذلك عن دوره يف �أن يكون �سلطة رابعة .والدرا�سة تبني كيف جتاوز
اخلطاب االعالمي احلزبي جميع اخلطوط احلمراء واملحاذير واملحرمات وكيف �إنغم�س يف
وحل ال�صراع الدائر ومل يرتدد يف �إ�ستخدام الدم لت�أليب الر�أي العام .كما عاجلت الدرا�سة
ب�أ�سلوب �شمويل جملة امل�صطلحات التي مت �إ�ستخدامها يف االعالم الفل�سطيني ،ولغة التخوين
والتكفري املتبادلة التي �إنتهكت �أب�سط قواعد العمل االعالمي ،ليخ ُل�ص الباحثان الى نتيجة
مفادها�« :أن اخلطاب الإعالمي الفل�سطيني عانى من خلل خطري يف وظيفته ودوره التنويري
املعريف الرقابي ،وهو خلل مل يكن وليد اللحظة ،بل �إنعكا�س ًا خللل بنيوي يطال امل�ؤ�س�سة
االعالمية ،وال�سيا�سات االعالمية ورا�سمي تلك ال�سيا�سات ،وعالقة االعالمي بال�سيا�سي التي
تقوم على التبعية �شبه املُطلقة لل�سيا�سي».3
3.3كتاب (ال�سيا�سة التحريرية يف ال�صحف الفل�سطينية وت�أثريها على حرية الر�أي
والتعبري( ،)2013حممود فطافطة �إ�شراف �صالح م�شارقة ،املركز الفل�سطيني للتنمية
واحلريات االعالمية «مدى» ،رام اهلل ،فل�سطني) .يتناول الباحث م�س�ألة وجود �سيا�سة حتريرية
يف ال�صحف الفل�سطينية ودورها يف بناء وم�أ�س�سة �إعالم مهني مو�ضوعي ،ما يعني �أن العمل
ال�صحفي يت�سم باالرجتالية والتغيري الدائم وفق ًا للم�صالح ال�سيا�سية واالقت�صادية ،كما ت�شري
الدرا�سة �إلى �أن ال�صحفي داخل امل�ؤ�س�سة االعالمية يعتمد �أ�سلوب الرقابة الذاتية املبني على
فهمه لل�سيا�سة التحريرية غري املكتوبة ،ويتبنى �سيا�سة امل�ؤ�س�سة فيما يخ�ص املمنوع وامل�سموح
1
2
3

نبال ثوابتة :اعالميات فل�سطينيات جتربة وابداع ،مركز رام اهلل حلقوق الإن�سان رام اهلل ،فل�سطني� ،2008 ،ص.14
 .ثوابتة ،مرجع �سابق�.ص17
 .ملزيد من التف�صيل انظر االعالم االلعوبة واخلطاب الدموي.
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ب�شكل تلقائي ،وتلخ�ص ذلك بالقول» تفتقر كافة ال�صحف الفل�سطينية اليومية الى �سيا�سة
حتريرية مدونة �أو ثابتة �أو من�شورة .االفتقار �إلى ذلك جعل تلك ال�صحف ت�ستند يف �سيا�ساتها
التحريرية الى الع�شوائية يف التعاطي مع االحداث �سيما ال�سيا�سية منها مع �إرتباطها الوثيق
بتوجهات ال�سا�سة �أو مالكيها» .4كما �أن غياب ال�سيا�سة االعالمية ويف قلبها ال�سيا�سة التحريرية
�أدى �إلى فو�ضى �إعالمية ،بحيث حتولت بع�ض ال�صحف الى «بازارات» ت�سيطر عليها قوى
ال�سيا�سة واملال واملجتمع عرب �أ�شكال الرقابة املتعددة» .5واحلال كذلك غابت م�صحلة املواطن،
وغ ّيبت احلقائق ،و�إختفى اخلرب وراء اخلرب.
4.4درا�سة (ق�ضايا املر�أة يف ال�صحافة الن�سائية الأهلية يف فل�سطني ،درا�سة م�سحية يف الفرتة
 .)2006 - 2004وهي ر�سالة ماج�ستري قام بها �صالح الدين عواد يف عام  .2008تعالج
الدرا�سة �صورة املر�أة يف ال�صحافة الأهلية ومدى م�ساهمة املر�أة يف ال�صحافة الأهلية ،وهل
تقوم ال�صحافة الأهلية الفل�سطينية بدور �إيجابي يف دفع ق�ضية املر�أة.
قامت الدرا�سة بر�صد وحتليل واقع املعاجلة ال�صحفية لق�ضايا املر�أة يف �صحيفتي �صوت الن�ساء
وينابيع احلياة ال�صادرة عن جمعية املر�أة العاملة .خالل فرتة .2006 - 2004
كما �أنها هدفت �إلى جانب التعرف على ق�ضايا املر�أة املن�شورة� ،إلى حتديد اجلمهور امل�ستهدف من
امل�ضامني االعالمية لل�صحافة الأهلية ،والتعرف على �إجتاهات ال�صحافة الأهلية جتاه ق�ضايا املر�أة
الفل�سطينية .ومن ثم التعرف على �أمناط التغطية ال�صحفية يف ال�صحافة الأهلية الفل�سطينية.
ور�صد الأ�شكال ال�صحفية امل�ستخدمة يف ال�صحافة الأهلية.
كما طرحت الدرا�سة الأ�سئلة التالية:
1.1ما �أهم الق�ضايا اخلا�صة باملر�أة التي عاجلتها ال�صحافة الأهلية؟
2.2هل تنوعت الأ�شكال ال�صحفية التي عاجلت من خاللها ال�صحافة الأهلية عينة الدرا�سة
ق�ضايا املر�أة؟
3.3ما هو �إجتاه املحتوى الإعالمي لل�صحافة الأهلية؟
4.4ما هي الأمناط ال�صحفية امل�ستخدمة يف ال�صحافة الأهلية ؟
5.5هل �سايرت ال�صحافة الن�سائية الق�ضايا احلقيقية للمر�أة الفل�سطينية؟
ال�سيا�سة التحريرية� ،ص.19
مرجع �سابق �ص .61
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وخل�صت الدرا�سة �إلى �أن الق�ضايا ال�سيا�سية ح�صلت على �أعلى ن�سبة يف املو�ضوعات التي طرحتها
جريدة �صوت الن�ساء وتلك الق�ضايا مرتبطة ب�شكل مبا�شر يف مدى م�شاركة الن�ساء يف االنتخابات
والإدالء بال�صوت االنتخابي .6يليها ق�ضايا النوع االجتماعي .بينما حازت ق�ضايا املر�أة يف جملة
ينابيع على �أعلى الن�سب .ومن ثم ق�ضايا العنف �ضد املر�أة.7
الدرا�سة قدمت و�صف ًا مل�ضامني احلالة الدرا�سية ،من خالل وحدات حتليل املو�ضوع ،و�شكل الكتابة
ال�صحفية ،و�إكتفت بتحليل كمي لتكرار املوا�ضيع ،وحتليل نوعي مب�سط لها .ولكنها مل تتطرق �إلى
حتليل بنيوي وظيفي لتلك امل�ؤ�س�سات وعالقة ذلك يف االنتاج ال�صحفي.

 .5م�شكلة الدرا�سة

�إن احلديث عن ال�صحافة الن�سوية يف فل�سطني يتطلب م�سار ًا منهجي ًا ينطلق من العام �إلى اخلا�ص،
فمن واقع ال�صحافة الفل�سطينية املُنتجة �ضمن �سياق جمتمع ما زال حتت االحتالل ،ومن �أهمية
الرواية الفل�سطينية عن الواقع الفل�سطيني املت�شابك .ال بد من فهم وتف�سري الفعل ال�صحفي
ب�إرتباطاته اجلندرية �ضمن املنظور العام للواقع الفل�سطيني من جهة .ومن خالل واقع احلريات
بحدودها يف احليز الفل�سطيني العام.
فاال�شكالية الرئي�سية التي تتمحور حولها الدرا�سة مرتبطة مبدى م�ساهمة ال�صحافة الن�سوية
املُنتجة من م�ؤ�س�سات خمت�صة بق�ضايا الن�ساء يف تعزيز حرية الر�أي والتعبري؟
ون�ستطيع �إ�شتقاق �أ�سئلة فرعية تتمثل بـ  :هل �ساهمت ال�صحافة الن�سوية املُنتجه من قبل م�ؤ�س�سات
يف تعزيز حرية الر�أي والتعبري للمر�أة؟ كيف �ساهمت بذلك؟ وما هو حجم هذه امل�ساهمة؟
حتاول الدرا�سة االجابة عن هذه الأ�سئلة من خالل �إفرتا�ضات �أولية �ستكون مبثابة البو�صلة التي
توجه التحليل.

 .6الفر�ضيات
ثمة ما ي�شبه االجماع بني امل�شتغلني يف حقل االعالم الفل�سطيني على تدين �سقف احلريات العامة
ومنها حرية الر�أي والتعبري يف ال�سياق الفل�سطيني الراهن .وغياب معايري املهنة املتمثلة يف التوازن
واملو�ضوعية واحلياد يف االعالم الفل�سطيني مبختلف �أ�شكاله .من هنا ت�أتي هذه الدرا�سة لفح�ص
�أثر االعالم الن�سوي ودوره يف حرية الر�أي والتعبري يف ال�سياق الفل�سطيني من خالل فر�ضيتني
�أ�سا�سيتني هما:
6
7

� .صالح ،عواد« .ق�ضايا املر�أة يف ال�صحافة الن�سائية الأهلية يف فل�سطني» ،ر�سالة ماج�سيرت ،معهد البحوث والدرا�سات العربية� 2008 ،ص .75
 .املرجع ال�سابق� ،ص.101
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الفر�ضية االولى� :إذا كانت ال�صحافة الن�سوية خا�ضعة للرقابة الذاتية ولرقابة املجتمع ف�إنها قا�صرة
على الت�أثري يف احلريات العامة وحتديد ًا يف حرية الر�أي والتعبري للمر�أة.
الفر�ضية الثانية� :إن غياب �إ�سرتاتيجية موحدة لدى امل�ؤ�س�سات املُنتجة لل�صحافة املهتمة بالق�ضايا
الن�سوية ي�ضعف �أثرها يف احليز الفل�سطيني العام ،وحتديد ًا يف تعزيز حرية التعبري لدى الن�ساء
يف فل�سطني.

 .7املفاهيم
�إ�ستخدمت الدرا�سة جمموعة مفاهيم ك�أدوات حتليل مرتبطة ب�إ�شكالية الدرا�سة .وفيما يلي نعر�ض
املفاهيم املركزية التي �ساعدتنا يف االجابة على فر�ضيات الدرا�سة:
1.1االعالم الن�سوي :هو �شكل من �أ�شكال االعالم املتخ�ص�ص بق�ضايا الن�ساء ،وي�شمل من حيث
الو�سائل التي ي�ستخدمها جميع و�سائل االعالم املرئي ،امل�سموع ،املكتوب ،وو�سائل االعالم
االجتماعي احلديث .وغالبا ما يتبنى االعالم الن�سوي اخلطاب احلقوقي للن�ساء ،القائم على
امل�ساواة والعدالة االجتماعية والتمكني االقت�صادي.
2.2حرية الإعالم :حق احل�صول على املعلومات من �أي م�صدر ،ونقلها وتبادلها ،واحلق يف ن�شر
االفكار والآراء وتبادلها ،من خالل و�سائل االعالم التي ال يتوجب �أن تتعر�ض لرقابة م�سبقة.
وهناك تعريف �آخر حلرية االعالم هو « حرية التعبري العامة للفكر يف جميع �أ�شكاله ،كالتعبري
بوا�سطة الكلمة واخلطاب وال�صراخ والغناء والكتابة �أو �إ�صدار املطبوعات �أو ال�صحافة الدورية
وامل�سرح وال�سينما والإذاعة والتفزيون والإعالم اجلديد».8
3.3حرية الر�أي والتعبري�  :أكدت املادة ( )19من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ( )1948احلق
يف حرية التعبري التي ت�شمل البحث عن وا�ستقبال و�إر�سال معلومات و�أفكار عرب �أي و�سيط
وبغ�ض النظر عن احلدود.
وجاء يف املادة ( )19كذلك من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ما يلي:
1.1لكل �إن�سان حق يف اعتناق �آراء دون م�ضايقة
2.2لكل �إن�سان حق يف حرية التعبري وي�شمل هذا احلق حريته يف التما�س خمتلف �ضروب املعلومات
والأفكار وتلقيها ونقلها �إلى الآخرين دون ما اعتبار للحدود �سواء على �شكل مكتوب �أو مطبوع
حممود الفطافطة ،ال�سيا�سة التحريرية يف ال�صحف الفل�سطينية وت�أثريها على حرية التعبري ،املركز الفل�سطيني للتنمية االعالمية -مدى ،-رام اهلل،
فل�سطني� ،2013 ،ص 9
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�أو يف قالب فني �أو ب�أية و�سيلة �أخرى يختارها .
3.3تتبع ممار�سة احلقوق املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )2من هذه املادة واجبات وم�س�ؤوليات
خا�صة وعلى ذلك يجوز �إخ�ضاعها لبع�ض القيود ولكن �شريطة �أن تكون حمدودة بن�ص القانون
�أو تكون �ضرورية لـ :
�أ .احرتام حقوق الآخرين �أو �سمعتهم
ب .حلماية الأمن القومي �أو النظام العام �أو ال�صحة �أو الآداب العامة.
كما ميكن �إعتبارها �أنها احلرية التي يعرب املرء من خاللها بفطرته الطبيعية عن ذاته وعن
جمتمعه دون عوائق ،ويتطلب حتقيق احلرية �أن يكون املواطنون م�ستقلني عن احلكومة �أو ال�سلطة
بقدر امل�ستطاع ،ف�ض ًال عن الإميان الرا�سخ بالعقل الذي ي�ألف املناق�شة واجلدل مع وجود بيئة تت�سم
بالت�سامح ت�سود فيها حرية الر�أي والتعبري.9
4.4احلق يف احل�صول على املعرفة :هو حق اجلماهري يف ا�ستقاء املعرفة  -ب�شكل مبا�شر ودون
و�سيط -من م�صادرها �أو من خالل و�سائل الإعالم كوكيل عن اجلماهري.10
5.5امل�ؤ�س�سات االعالمية الن�سوية :هي امل�ؤ�س�سات التي تقوم ر�ؤيتها ور�سالتها على تبني ق�ضايا
املر�أة يف املجتمع ،وتنطلق مهني ًا من �إعتبار الن�ساء» ُمنتجات �إعالمي ًا ال م�ستهلكات فقط»،
مبعنى �أن الن�ساء يف هذه امل�ؤ�س�سات يتو ْلني امل�س�ؤولية وميتلكن القرار داخل امل�ؤ�س�سة وي�ساهمن
ب�شكل كبري يف املحتوى االعالمي املُنتج .وهي م�ؤ�س�سات تتوجه �أي�ض ًا للرجال عرب «�إ�شراكهم
يف النقا�ش حول حقوق املر�أة بطريقة ح�سا�سة من �أجل التثقيف ال اال�ستفزاز» .11

 .8تقنيات البحث
ت�صنف هذه الدرا�سة على �أنها درا�سة كيفية ،تعتمد على املنهج الو�صفي التحليلي للو�صول �إلى
التحليل املالئم ملو�ضوع البحث .ف�إختيار تقنيات البحث مرتبط باملنهج العام الذي ي�ؤطر هذه
الدرا�سة .ولعل التقنيات املالئمة لذلك:
1.1املقابلة املعمقة :وهي �أداة تفتح املجال للمبحوث للتعبري وللحديث �ضمن االطار العام ملو�ضوع
البحث ،فهي ال تعتمد على �أ�سئلة مغلقة حمددة و�إمنا العك�س متام ًا .فهي ت�أخذ �شكل احلوار
�إنطالق ًا من العام �إلى اخلا�ص .حيث مت �إجراء خم�س مقابالت معمقة مع كل من (رئي�سة
9
10
11

حممود فطافطة ،مرجع �سابق �ص.9
املرجع ال�سابق �ص.9
انظر تعريف ن�ساء  FMلدورها على �صفحتها الرئي�سية http://www.radionisaa.ps/
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حترير جريدة �صوت الن�ساء ،وم�س�ؤولة االعالم املرئي وامل�سموع يف طاقم �ش�ؤون املر�أة ،مدير
عام ن�ساء �أف �أم ،مدير عام �صوت ن�ساء غزة ،و�أ�ستاذة جامعية و�صحفية).
2.2املالحظة� :أداة مرتبطة بقدرة الباحث على حتديد الإ�شكاليات البحثية والأ�سئلة النقدية ،التي
تعطي قدرة حتليلية نافذة �سوا ًء للن�صو�ص املكتوبة� ،أو للن�صو�ص امل�سموعة� ،أو للمقابالت.

 .9عينة البحث
مت حتديد البحث منذ البداية حول امل�ؤ�س�سات الن�سوية (بغ�ض النظر عن ت�سميتها القانونية) التي
ُتنتج �إعالم ًا يعالج ق�ضايا املر�أة الفل�سطينية .وقد مت �إختيار ثالث م�ؤ�س�سات خمت�صة وهي:
1.1طاقم �ش�ؤون املر�أة الذي ي�صدر جريدة «�صوت الن�ساء» .ويعترب منظمة اهلية (.)NGO
�2.2إذاعة راية �أف �أم .وهي �شركة غري ربحية .وت�صنف �ضمن االعالم املجتمعي.
�3.3صوت الن�ساء يف غزة ،وهي �إذاعة �إلكرتونية تعترب �شركة خا�صة.
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الف�صل الثاين
الإطار النظري والقانوين  حلرية الر�أي والتعبري
�أو ًال :االطار النظري والفل�سفي حلرية التعبري
ال ميكن فهم تاريخ ال�صراع بني احلرية ونقي�ضها مبعزل عن فل�سفة ع�صر التنوير ،وبروز الليربالية
كحركة �سيا�سية مبنية على مفهوم احلرية والعدالة .وتر�سيخ قيم ومبادئ �إن�سانية �أهمها حرية
الر�أي والتعبري ،حرية الأديان ،احلقوق املدنية واملجتمعات الدميقراطية .غري �أن تاريخ الليربالية
مل يكن متجان�سا بل ان «كل مرحلة من مراحل الليربالية تتميز بالت�شديد على مفهوم �أ�سا�سي
خا�ص بها» .فقد كان «املفهوم الأ�سا�سي يف املرحلة الأولى هو مفهوم الذات الذي مييز الفل�سفة
الغربية احلديثة جميعها� ،إذ ينطلق التحليل الفل�سفي الغربي من الإن�سان باعتباره الفاعل� ،صاحب
االختيار واملبادرة» .12وهو عك�س الفل�سفة التقليدية التي تعترب الإن�سان خملوق ملحق �إلى جملة
املخلوقات الأخرى يف هذا الكون .هذه الر�ؤية للإن�سان كفرد له «�سلطان مطلق على نف�سه وج�سمه
وفكره»� 13شكلت جوهر فل�سفة التنوير �إلى حد اليوم ،و�أثرت على جميع �أ�شكال التعبري الإن�ساين من
فن و�أدب و�سيا�سة و�إقت�صاد� .أما املرحلة الثانية من تطور الليربالية ح�سب العروي فهي «مفهوم
الفرد العاقل املالك حلياته وبدنه وذهنه وعمله» .والتي على �أ�سا�سها بني التاريخ املعا�صر كخيارات
فردية عقالنية يف ال�سيا�سة واالقت�صاد احلديثان.
�أما املرحلة الثالثة من تاريخ التطور الليربايل فهي مرحلة « املبادرة اخلالقة التي كانت �سبب تفوق
�أوروبا على باقي العامل» والتي �صاغت احلرية ب�أو�سع معانيها ،وو�ضعت االن�سان يف م�سار تاريخي ال
يقبل الو�صاية على حريته وحياته� ،أي «�أن معنى احلرية ال�صحيح هو �أن كل ان�سان  ،نفرت�ض فيه �أنه
ُخلق عاق ًال ي�ستطيع ح�سن الت�صرف ،ميلك حق ًا ال يقبل التفويت يف �أن يعي�ش م�ستق ًال عن الآخرين
يف كل ما يتعلق بذاته و�أن ينظم كما ي�شاء حياته ال�شخ�صية».14
واملرحلة الأخرية ح�سب العروي بنيت على مفهوم «املغايرة واالعرتا�ض� ،إن الفرد الذي يعي�ش داخل
الدولة احلديثة املبنية على االقت�صاد ال�صناعي املوجه وامل�ساواة الدميقراطية ،مييل بطبعه �إلى
م�سايرة الآراء الغالبة� ،أ�صبح الفرد يف�ضل الر�ضوخ �إلى ر�أي الأغلبية» مما ي�ؤدي �إلى جمود فكري
وتعرث املجتمع ككل ،وهنا ي�صبح التهديد حلرية الر�أي واالختالف لي�س فقط من بع�ض ممار�سة
الدولة ،بل الأخطر �إ�ستبدادية الر�أي العام .وهو ما عاجله جون �ستيوارت ميل وت�صدى له يف كتاب
12
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 .عبد اهلل العروي« ،مفهوم احلرية» ،املركز الثقايف العربي ،بريوت -لبنان ،ط � ،1993 ،5ص .40
جون �ستيوارت ميل« ،عن احلرية» ،منتدى مكتبة الأ�سكندرية ،م�صر( ،الن�سخة �إلكرتونية وغري ظاهر فيها دار الن�شر �أو �سنة الن�شر ولكن مت الت�أكد
من �أن �أول طبعة باللغة العربية ن�شرت يف عام .)2003
توكفيل نقال عنعبد اهلل العروي :مفهوم احلرية ،املركز الثقايف العربي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة اخلام�سة� ،1993 ،ص .44
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احلرية .حيث دافع بقوة عن احلق يف اجلدال والنقا�ش املفتوح .وطرح م�س�ألة االختالف والتباين
يف االراء واالفكار ال من زاوية الدولة امل�ستبدة فح�سب ،بل �أن ما �شغل «ميل» هو �شمولية الدولة
الدميقراطية من ناحية ونزعة الهيمنة اجلماعية من خالل الر�أي العام.
يقول ميل يف هذا ال�صدد «اذا كانت الطرق وال�سكك والبنوك ودور الت�أمني وال�شركات امل�ساهمة
واجلامعات واجلمعيات اخلريية كلها تابعة الدارة احلكومة ،و�إذا �أ�صبحت  -زيادة على ما �سبق-
البلديات واجلماعات املحلية مع ما يرتتب عنها اليوم من م�س�ؤوليات� ،أق�سام ًا متفرعة عن االدارة
املركزية� ،إذا كانت احلكومة هي التي تعني موظفي تلك امل�صالح وتكافئهم بحيث يعود �أملهم يف
حت�سني معا�شهم عليها� ،إذا ح�صل كل هذا  ،حينئذ ت�صبح احلرية �إ�سم ًا بال م�سمى ،رغم املحافظة
على حرية ال�صحافة وعلى �إنتخاب املجل�س الت�شريعي باالقرتاع العام» .15هذا النقد ير�سم حدود ًا
جديدة للعالقة بني الفرد والدولة التي يجب �أن تقف عند حدود معلومة ،بحيث ي�صبح الأ�صل
يف احلرية وفق ميل هو الدائرة الفردية لال�شخا�ص� ،أي �أن اال�صل هو حرية الأفراد كقاعدة،
واال�ستثناء هو تدخل الدولة يف تقييد بع�ض الت�صرفات التي قد ت�ضر بالفرد �أو باملجتمع« .كلما تعني
�ضرر ،واقع �أو حمتمل� ،إما للفرد �أو للعموم ،ينزع الفعل الذي قد يت�سبب يف ال�ضرر من حيز احلرية
ليلحق بحيز االخالق �أو بحيز القانون».16
هذا احليز من التدخل امل�ضبوط للدولة هو جوهر العقد االجتماعي احلديث ،القائم على حماية
حقوق وم�صالح االفراد يف املجتمع احلديث مقابل التخلي عن جزء �ضئيل من حرياتهم ال�شخ�صية.
فالأ�صل يف التعاقد بني الأفراد والدولة هو احلرية ولي�س اال�ستبداد ،الن العقد �إختياري ،ومبني
على �إحرتام الأفراد وم�صاحلهم ،مقابل �إحرتام القانون املو�ضوع من هيئات ت�شريعية منتخبة،
ونظام ق�ضائي م�ستقل .وبدون هذا ال�شكل من التعاقد ي�صبح مفهوم املواطنة حرب ًا على ورق،
وت�صبح احلرية جمرد �شعار يوظف �ضمن �صراع �سيا�سي على ال�سلطة �سرعان ما يختفي ال�شعار
ب�سيطرة هذا الطرف �أو ذاك.
من هنا ت�أخذ حرية الر�أي والتعبري واملعتقد قدا�س ًة خا�ص ًة يف فكر �ستيوارت ميل ب�شكل خا�ص،
والنظام الدميقراطي ب�شكل عام ،وي�صبح االعتداء عليها (احلريات) كما االعتداء على النا�س
جميع ًا ،ويلخ�ص ميل هذا اجلدل بعبارة بالغية فيقول« :لو كانت االن�سانية كلها جممعة على ر�أي
عدا فرد واحد فال يحق لها �أن ت�سكت الفرد املخالف لر�أيها ،كما ال يحق لذلك الفرد ،لو �إ�ستطاع� ،أن
ُي�سكت االن�سانية املعار�ضة لر�أيه.»17بهذا املعنى ت�صبح حرية الر�أي والتعبري حرية مطلقة ال ميكن
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�إ�سكاتها ملجرد االعتقاد ب�أنها �آراء خاطئة» �إن رف�ض اال�ستماع لر�أي ما لت�أكد ه�ؤالء الراف�ضني له
من خط�أه يعني ت�أكدهم من �صحة �آرائهم وهذه حقيقة مطلقة .و�إن منع االراء االخرى هو �إفرتا�ض
عدم قابلية �آرائهم للخط�أ ،وهذا بحد ذاته �إفرتا�ض خاطئ ويتعار�ض مع املبد�أ القا�ضي ب�أن الآراء
الب�شرية قابلة للخط�أ ،كما �أن �إدعاء احلقيقة املطلقة هو �إ�سكات لأي ر�أي �آخر» .18وهذا ما ي�صفه
ميل بال�شر احلقيقي �أي اال�ستبداد بالر�أي ،وحرمان الآخرين من حقهم يف حرية الر�أي والتعبري».
ال�شر احلقيقي يف كبت حرية الر�أي والتعبري يف �أنه يحرم اجلن�س الب�شري و�أجياله الالحقة من
الذين يخالفون يف الر�أي ،فاذا كان الر�أي �صحيح ًا ف�إنهم �س ُيحرمون بذلك من الفر�صة يف �إظهار
الآراء اخلاطئة ال�سائدة ،واذا كان خاطئ ًا فانهم �أي�ضا يخ�سرون ما ميكن �إعتباره فر�صة عظيمة
يف �إظهار وتو�ضيح وتقبل �أكيد للحقيقة ال�سائدة ،التي تنتج بعد �صراعها و�إنت�صارها على الفكرة
اخلاطئة».19
كل ذلك من خالل املناق�شة احلرة للآراء والتعبري عنها بو�سائل �سلمية تلتزم االحرتام املتبادل
للآراء ومنع حجبها لأ�سباب واهية ،قد تلحق ال�ضرر يف اال�شخا�ص واملجتع ،وقد عر�ض ميل �أهمية
و�ضرورة حماية حرية الفكر والتعبري لأ�سباب ميكن تلخي�صهاعلى النحو الآتي� :إن �إخماد ر�أي ًا
قد ُيخمد حق ًا ،و�إن احلقيقة تكتمل بتكامل الآراء ،و�إنها الو�سيلة لت�أكيد الثقة يف الر�أي ال�صواب،
و�إن �إحياء االفكار يتم مبناق�شتها ومنعها من التحول الى ن�صو�ص جامدة جوفاء» .وهنا ي�صبح
لزام ًا على االفراد ت�أكيد �صدقية �أفكارهم والدفاع عنها من خالل النقا�ش احلر ،الأمر الذي
يعني الو�صول الى احلقيقة وك�شفها وتبيانها ،وهو الهدف الأ�سمى للفكر الب�شري ولتنظيم احلياة
الب�شرية بعقالنية.
ي�شري عبد اهلل العروي �إلى ال�سياق ال�سو�سيو -تاريخي لتطور مفهوم احلرية يف العامل العربي
كجماعة �إجتماعية �سيا�سيةـ تطورا ًلي�س لغوي ًا كما يتبادر لذهن الباحث للوهلة الأولى� .20إنه التطور
املرتبط بتغري �أمناط الإنتاج ،وتراجع دور الأ�شكال التقليدية وتفككها يف بع�ض الأحيان ،تفكك
الإنتاج الزراعي �أمام املنتجات الأوروبية ،وتراجع دور الدولة يف حماية الأفراد وم�صاحلهم �أو
تواط�ؤها مع اال�ستعمار يف بع�ض الأحيان .كل ذلك دفع �إلى الواجهة ت�سا�ؤالت حول دور العائلة ورب
العمل التقليدي ،و�أ�صبحت « ال�شخ�صية» تطالب برفع القيود التقليدية عنها �أي احلرية مقابل
م�ساهمتها يف امل�س�ؤولية االجتماعية وال�سيا�سية والعائلية .و�أ�صبح دور الأبن والبنت متقدم ًا على
دور الأب يف الإعا�شة بعد �إنت�شار التعليم والعمل الفردي .وهكذا « رفع �شعار حترير امل�سلمني من
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نف�س املرجع ال�سابق� ،ص .23
�ستيوارت ميل ،مرجع �سابق�،ص .25
جتدر الإ�شارة �إلى ا�ستحالة الف�صل بني التطور اللغوي ملفهوم احلرية وال�سياق االجتماعي ،فهما متالزمان ومتزامنان .مع �أهمية معرفة داللة
اال�ستخدام وكثافته بني املجتمع العربي التقليدي وبني املجتمع العربي املعا�صر .حيث ت�ستخدم كلمة حرية على �أو�سع نطاق.
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خطر الأجانب وحترير العرب من تع�سف وقهر الأتراك ،وحترير امل�صانع من االحتكارات ،واملر�أة
من العادات البالية والتلميذ من املناهج التعليمية القدمية ،والذهن من اخلرافات ،والأدب من
الأ�ساليب العتيقة» ،21واحلرية الفكرية والإعالمية من �سطوة الرقيب .غري �أن امل�س�ألة (�أي م�سالة
احلريات) مل حت�سم يف ال�سياق العربي ،وبقيت اال�شكال التقليدية من الهيمنة يف �صراع دائم مع
منظومة احلريات الفردية .حيث �إ�ستطاع النظام البطريكي الأبوي (العائلي وال�سيا�سي) االلتفاف
على اال�شكال النيابية والتمثيلية الدميقراطية امل�ستوردة ،و�إعادة �إنتاج ذاته ب�أ�شكال �أكرث تعقيد ًا
وت�أثري ًا على احلريات الفردية وال�شخ�صية .مبا يف ذلك حرية االعالم وال�صحافة ،حيث انه من
املالحظ �أن �آلية ا�شتغال بع�ض و�سائل االعالم الفل�سطينية والعربية ال تزال تخ�ضع لرقابة �أ�شبه
بالقرابة البطريكية العائلية التقليدية .وهو ما �سنتطرق اليه يف اجلزء التحليلي الأخري من هذا
البحث.
�إ�ستناد ًا �إلى ما �سبق ،ت�صبح احلرية يف الوقت الراهن م�س�ألة بديهية حتمية ،ورفع �شعار احلرية يف
كل امليادين ال يحتاج �إلى �إثبات �أو برهان على وجاهته .طاملا �أن احلرية �ضرورية وحتمية بالن�سبة
للحياة ،وال معنى لل�س�ؤال �أي�ض ًا عن هدف احلرية بالن�سبة للجماعات وللأفراد ،لأن ما «يجعل
من الفرد �شخ�صا هو ال�شعور ب�أن احلرية بديهية» .22ولأن احلرية �أي�ضا �شرط ًا لتطور املجتمعات،
باعتبارها النقي�ض للقيد وللحد الذي حال دون الإبداع الفردي واجلماعي ،بهذا املعنى ت�صبح
حرية التعبري على امل�ستوى الفردي واجلماعي «احلق يف ت�شكيل الكينونة الفردية واجلماعية
وتطورها واظهارها والتوا�صل مع غريها».23
وحيث ال ميكن ف�صل حرية التعبري عن و�سائلها ،ت�صبح حرية ال�صحافة والإعالم �شرط ًا �أ�سا�سي ًا
يف تعزيز احلريات العامة داخل املجتمع والنظام ال�سيا�سي ،وعليه ،ف�إن حرية االعالم وال�صحافة
متالزمة مع حرية التعبري وال ميكن تخيل وجود حرية تعبري دون وجود حرية �إعالمية والعك�س
�صحيح .ولكل من هذه احلريات بع�ض اخل�صائ�ص التي متيزها ،فحرية االعالم ترتكز على «حق
الو�صول الى املعلومات من �أي م�صدر ،ونقلها وتبادلها ،واحلق يف ن�شر الأفكار والآراء وتبادلها ،من
خالل و�سائل االعالم التي يتوجب �أن ال تتعر�ض لرقابة م�سبقة على ما تقدمه.
واحلق يف التعبري هنا يتم عرب جمموعة من الو�سائل املتنوعة تبد�أ من الكلمة واخلطاب والكتابة
و�إ�صدار املطبوعات والدوريات وامل�سرح وال�سينما واالذاعة والتلفزيون و�أخري ًا عرب و�سائل االعالم
االجتماعي اجلديد .ول�ضمان هذه احلريات ال بد من �ضمان حرية ال�صحافة يف «عدم وجود �إ�شراف
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حكومي (غري الدور التنظيمي) �أو رقابة من �أي نوع ،باال�ضافة الى حق النا�س يف �إ�صدار ال�صحف
دون قيد ،واحلق يف االن�ضمام الى املعرتك ال�سيا�سي ،وال�سعي الى معرفة احلقيقة ال�سيا�سية،
وت�سهيل الو�صول الى حكم االغلبية ،وكبح جماح الطغيان والف�ساد والعجز يف الأداء»� .24أي �أن تقود
احلرية االعالمية وال�صحفية املجتمع نحو احلقيقة من خالل الك�شف عنها وتقدميها للمواطنني
ليت�سنى لهم بناء مواقف �صحيحة جتاه الق�ضايا العامة ،وليتمكن املواطن من �إختيار من �سينتخب
وملن �سيعطي الثقة ل�شغل الهيئات العامة .باخت�صار �إن حرية ال�صحافة واالعالم �إذا ما توفرت
حينها �ست�ستحق لقب « ال�سلطة الرابعة» باعتبارها �سلطة رقابية على الأداء احلكومي.

ثاني ًا :االطار القانوين وحرية االعالم
تعر�ضنا فيما �سبق مل�س�ألة العالقة بني الفرد والدولة و�أكدنا على �أولوية احلرية الفردية باعتبارها
حق للأفراد وللمواطنني يف الدولة .و�أن النقا�ش ح�سم يف �أحقية احلرية الفردية ولو نظري ًا على
االقل .غري �أن هذا ال يعني �أن ال وجود لقانون ينظم العالقة بني الأفراد واملجتمع والدولة من
زاوية احلريات .وقد نظم القانون الدويل هذه احلريات باعتبارها حق من حقوق الإن�سان ،وذلك
من خالل العديد من االتفاقيات الدولية واالقليمية ،ويف مقدمتها االعالن العاملي حلقوق االن�سان
لعام  ،1948والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية  « ،1966اللذان ي�شكالن مع العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية لعام  1966ال�شرعية الدولية حلقوق
االن�سان» .25وتن�ص املادة  19من االعالن العاملي حلقوق االن�سان ل�سنة  1948على �أنه» لكل �شخ�ص
احلق يف حرية الر�أي والتعبري ،وي�شمل هذا احلق حرية �إعتناق الآراء دون تدخل ،و�إ�ستقاء االنباء
واالفكار وتلقيها و�إذاعتها ب�أية و�سيلة كانت دون تق ّيد باحلدود اجلغرافية» .كما ن�صت املادة  19من
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية لعام  1966على ما يلي:
لكل �إن�سان حق يف �إعتناق �آراء دون م�ضايقة.
لكل �إن�سان حق يف حرية التعبري .وي�شمل هذا احلق حريته يف التما�س خمتلف �ضروب املعلومات
�شكل مكتوب �أو مطبوع �أو قالب
والأفكار وتلقيها ونقلها الى �آخرين دومنا �إعتبار للحدود� ،سواء على ٍ
فني �أو ب�أية و�سيلة �أخرى يختارها.
ت�ستتبع ممار�سة احلقوق املن�صو�ص عليها يف الفقرة  2من هذه املادة واجبات وم�س�ؤوليات خا�صة.
ومع ذلك يجوز �إخ�ضاعها لبع�ض القيود  ،ولكن �شريطة �أن تكون حمددة بن�ص القانون ،و�أن تكون
�ضرورية:
24
25
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الحرتام حقوق االخرين �أو �سمعتهم.
حلماية االمن القومي �أو النظام العام �أو امل�صلحة العامة �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة.
يت�ضح من البندين ال�سابقني �أن تدخل الدولة لفر�ض بع�ض ال�ضوابط جاء حمددا وغري قابل
للت�أويل ،و�أن �أي تدخل البد �أن يكون حمدد ًا بقانون وا�ضح ودقيق ،بحيث ي�سمح لأي �شخ�ص �أن يعلم
متى يكون الفعل خمالفا للقانون  .كما �أن القانون البد �أن يكون مقيد ًا بغاية وهي حتقيق الأهداف
الواردة يف الفقرتني (�أ ،ب) .كما �أ�ضافت �أي�ض ًا جلنة حقوق االن�سان واملحكمة االوروبية حلقوق
االن�سان معيارين �إ�ضافيني الى جانب وجود القانون ،وهما (� )1أن يهدف (تدخل الدولة) الى
حتقيق م�صلحة م�شروعة وملحة� )2( .أن يكون �ضروري ًا لتحقيق امل�صلحة امل�شروعة وامللحة التي
تدعي الدولة حمايتها 26.ويف «معظم الدول التي ال ت�ؤمن بحرية التعبري تف�شل يف الغالب يف مراعاة
املتطلب الثاين فيما تفر�ضه من قيود على هذه احلرية ،وبالتايل تكون هذه القيود خمالفة للمادة
 19من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .فهذا املتطلب يوجب على القيود التي
تهدف الى حماية م�صلحة م�شروعة تدعيها الدولة� ،أن تتوافق مع معيار ال�ضرورة الوارد يف املادة
 .»19كما يجب على الدولة �أن تثبت �أن هذا التقييد هو حق ًا �ضروري ملنع وقوع �أذى يفوق يف �أهميته
احلق يف التعبري� .إ�ضافة الى» �أن املادة  5من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
تن�ص على �أنه» «لي�س يف هذا العهد �أي حكم يجوز ت�أويله على نحو يفيد �إنطواءه على حق لأي دولة
�أو جماعة �أو �شخ�ص مببا�شرة �أي ن�شاط �أو القيام ب�أي عمل يهدف الى �إهدار �أي من احلقوق �أو
احلريات املعرتف بها يف هذا العهد �أو الى فر�ض قيود عليها �أو�سع من تلك املن�صو�ص عليها فيه».27
تتباين الدول من حيث درجة االحرتام والتق ّيد بهذه املواثيق الدولية وما ت�ضمنته من حقوق
حمفوظة لالفراد ،كما تتفاوت الدول من حيث ال�صياغة الد�ستورية والقانونية عند توطني هذه
احلقوق ،ومن املالحظ �أن �صياغة الد�ستور يف البلدان االقل �إحرتاما للحريات ،ت�أتي ف�ضفا�ضة
وغام�ضة ت�سمح بدرجة عالية من الت�أويل ،وتتيح املجال لفر�ض قيود و�أحكام �ضد احلريات العامة
ومنها االعالم وال�صحافة .عك�س ذلك جند �أقوى القيم الد�ستورية يف �صون احلريات االعالمية
هو الد�ستور االمريكي الذي ين�ص على �أنه « اليجوز للكونغر�س �أن ي�صدر �أي ت�شريع يحد من حرية
التعبري» .28وبالرغم من جواز �إ�صدار قوانني تنظم حرية الر�أي والتعبري يف احلالة املذكورة ،اال �أن
حمكمة العدل العليا االمريكية ت�شرتط خ�ضوع هذه القوانني لفح�ص مت�شدد يتمثل يف االتي ()1
وجود م�صلحة �ضرورية وملحة تعلو امل�صلحة واحلماية الد�ستورية للحق يف التعبري وال�صحافة.
26
27
28
20

 .حممد خ�ضر ،مرجع �سابق� ،ص.13

� .أنظر املادة  5من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سيةhttp://www.mohamah.net/ .

 .حممد خ�ضر ،الق�ضاء واالعالم� ،ص.14

الفصل الثاني :اإلطار النظري والقانوني لحرية الرأي والتعبير

(� )2أن يكون التقييد �ضروري ًا بحيث يتعلق مبا�شرة بتحقيق هذه امل�صلحة وال يتجاوزها� )3( .أن
يكون هو �أقل �إجراء ميكن اللجوء �إليه لتحقيق هذه امل�صحلة 29.ويعترب �إثبات هذه ال�شروط الثالثة
م�س�ؤولية احلكومة التي تخ�ضع لرقابة م�شددة من املحكمة العليا .بني هذا وذاك ،بني االحرتام
املطلق حلرية الر�أي والتعبري وبني االنتهاك وخرق احلقوق اال�سا�سية ،ي�صبح لزام ًا فح�ص واقع
احلريات االعالمية وال�صحفية يف فل�سطني ،وفح�ص مدى توافق املنظومة الت�شريعية والقانونية
الحرتام املبادئ الدولية التي �أ�شرنا اليها .ويف مقدمة تلك الت�شريعات ي�أتي القانون اال�سا�سي
الفل�سطيني ،باعتباره» القائم ب�أعمال الد�ستور الفل�سطيني .»30من حيث املبد�أ» �ساوى القانون
الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل للعام  2005وجممل املنظومة الت�شريعية بني الفل�سطينني عموم ًا،
وبني متبعي خمتلف املذاهب واالنتماءات ،وفيما له عالقة بحرية االعالم ،بني كال اجلن�سني،
�سوا ًء �أكانوا �أ�شخا�ص ًا طبيعيني (�إعالميني �أفراد) �أو (م�ؤ�س�سات �إعالمية) .وبذلك يتوافق النظام
القانوين الفل�سطيني بهذا اخل�صو�ص مع �أحكام االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة ،كاالتفاقيات
الدولية ملناه�ضة كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ( .)1979وفيما يتعلق مب�س�ألة �إ�شرتاط �إمتهان
العمل االعالمي للتمتع بحرية الإعالم ،جند ان هناك عدم �إن�سجام يف �أحكام النظام القانوين
الفل�سطيني بهذا اخل�صو�ص ،ففي الوقت الذي يكفل فيه القانون الأ�سا�سي حرية الر�أي والتعبري»
لكل ان�سان» 31وجعل احلق يف ت�أ�سي�س ال�صحف و�سائر و�سائل االعالم «للجميع» ،جند قانون
املطبوعات والن�شر يحدد اجلهات التي متنح رخ�صة لإ�صدار مطبوعة يف كل من ال�صحفيني
وال�شركات ال�صحفية ،واالحزاب ال�سيا�سية ،باال�ضافة الى وكاالت االنباء الفل�سطينية واالجنبية».32
مما يعني �إفراغ الن�ص الت�شريعي الوارد يف القانون اال�سا�سي من م�ضمونه وقوته و�إخ�ضاعه الى
قانون �أقل درجة من حيث التدرج الت�شريعي .مما يفتح الباب وا�سع ًا �أمام املمار�سات املق ّيدة حلرية
الر�أي والتعبري ويجعلها عر�ضة للرقابة امل�سبقة من جهات االخت�صا�ص .وهذا يتنايف مع منظومة
القيم الدميقراطية التي تفرت�ض عدم احلاجة الى الإذن امل�سبق لت�أ�سي�س و�سائل االعالم ودور
الن�شر.
ومل يتناق�ض قانون الن�شر واملطبوعات لعام  1995مع القانون اال�سا�سي املعدل لعام  2005فح�سب
بل تناق�ض مع ذاته �أي�ض ًا� ،إذ تن�ص املادة ( )2على �أن «ال�صحافة والطباعة حرتان وحرية الر�أي
مكفولة لكل فل�سطيني ،وله �أن يعرب عن ر�أيه بحرية قو ًال ،كتابة ،وت�صوير ًا ور�سم ًا يف و�سائل التعبري
والإعالم .كما ت�ؤكد املادة ( )3من القانون على حرية ال�صحافة ب�شكل خا�ص وتفردها يف بند قانوين
29
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وا�ضح حيث تن�ص على « متار�س ال�صحافة مهمتها بحرية يف تقدمي الأخبار واملعلومات والتعليقات
وت�سهم يف ن�شر الفكر والثقافة والعلوم يف حدود القانون ويف �إطار احلفاظ على احلريات واحلقوق
والواجبات العامة و�إحرتام حرية احلياة اخلا�صة للآخرين وحرمتها .وبالرغم من هذا الت�شديد
على حرية ال�صحافة ،اال �أن القانون �سرعان ما ينزلق نحو قمع احلريات ال�صحفية وحتديدها
بن�صو�ص قانونية تت�سم بالعمومية يف بع�ض االحيان ،والرقابة املبا�شرة يف �أحيان �أخرى .وميكن
�إجمال املالحظات على االتي:
ي�أخذ قانون املطبوعات والن�شر بنظام الرتخي�ص بد ًال من نظام الإ�شعار املعمول به الدول
الدميقراطية ،وو�ضع قائمة طويلة من ال�شروط يف املواد  ،21-18االمر الذي يعني �إمكانية املحاباة
و�إعطاء الفر�صة للبع�ض مقابل حرمان االخرين من هذا احلق املن�صو�ص عليه يف القانون الأ�سا�سي
الفل�سطيني ،وجملة املواثيق الدولية.
ي�شرتط القانون على مالك املطبعة �أو مديرها امل�س�ؤول القيام ب�إيداع �أربع ن�سخ من كل مطبوعة غري
دورية لدى مدير دائرة املطبوعات والن�شر يف وزارة الإعالم قبل توزيعها ،وهذا يعني وجود رقابة
مبا�شرة بعد الن�شر وقبل التوزيع ،وهو ما يعد قيدا �سافر ًا على حرية ال�صحافة وتدفق املعلومات،
وي�شعر ال�صحفيني �أنهم حتت املراقبة ومعر�ضون للمالحقة واالعتقال ،فيفر�ضون رقابة ذاتية على
�أنف�سهم ،قد تكون �أ�شد من القوانني .33والالفت �أن القانون �أو ديباجة القانون مل تو�ضح املق�صود
باملطبوعة غري الدورية ،مما يو�سع من دائرة االجتهاد عند التنفيذ.34
�أعطى القانون لل�سلطة الإدارية ممثلة يف وزير الإعالم ،حق �ضبط اجلريدة وم�صادرتها ليوم
واحد� ،إذا خالفت �أحكام املادة ( )37دون �أن ي�ضمن حق �صاحب اجلريدة يف التعوي�ض يف حالة
الرباءة ،وهذا يعني وجود لون �آخر من الرقابة املبا�شرة تعرف بالرقابة بعد الن�شر والتوزيع.35
وبالتايل ال ي�ضع القانون �أي عقوبة على امل�س�ؤول الذي قد ينتهك احلقوق الأ�سا�سية للمواطنني.
وهذا بحاجة الى مراجعة وتعديل.
تن�ص املادة ( )42الفقرة (�أ) على :تقوم املحكمة املخت�صة بالنظر يف جميع املخالفات التي ترتكب
خالف ًا لأحكام هذا القانون ويتولى النائب العام التحقيق فيها وذلك وفق ًا لل�صالحيات والإجراءات
املن�صو�ص عليها يف القوانني اجلزائية املعمول بها .ومل يحدد القانون املحكمة ذات االخت�صا�ص
التي متلك �صالحية النظر يف هذه املخالفات ،وهذا اخللل ال بد من تداركه.
33
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«ي�ضع القانون عدد ًا من التقييدات على حمتوى ما ميكن ن�شره ،وبع�ض هذه التقييدات وارد ب�ألفاظ
غام�ضة وف�ضفا�ضة .على �سبيل املثال «على املطبوعة �أن متتنع عن ن�شر ما يتعار�ض مع مبادئ
احلرية وامل�س�ؤولية الوطنية» �أو تخل باالخالق والقيم والتقاليد الفل�سطينية» �أو املقاالت التي من
�ش�أنها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية» وهذه القيود مدعومة ب�سلطات رقابية ،مثل �أن املطبوعات
عليها �إيداع �أربع ن�سخ قبل الن�شر»36.
مما تقدم وباالخذ يف جملة املالحظات النقدية التي وجهت من عدة جهات �إخت�صا�ص حول
القانون ،ي�صبح لزام ًا تعديل القانون الناظم حلرية ال�صحافة ،وو�ضع قانون �أكرث قدرة على
مواءمة التغيريات التقنية الهائلة يف عامل االت�صال وتكنولوجيا املعلومات .كما ال بد من ح�سم
م�س�ألة النظام الدميقراطي الذي نريد ،وعدم املراوحة بني خليط من التوجهات وال�سلوكات التي
مت�س بقيم املواطنة وحقوق االن�سان .فحرية االعالم وال�صحافة �شرط لتعزيز النظام ال�سيا�سي
الدميقراطي الذي ال ميكن �أن يكون كذلك بدون احلريات االعالمية والفردية.

36

� .أنظر بهذا اخل�صو�ص املالحظات التي قدمتها منظمة املادة  .19يف تقرير الهيئة امل�ستقلة �ص .38
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ُتمع كافة الدرا�سات حول ال�صحافة يف فل�سطني على �أن الإعالم الفل�سطيني  -ومنذ زمن بعيد
�إمتاز بخ�صو�صية فر�ضتها الظروف اخلا�صة التي مر بها التاريخ الن�ضايل الفل�سطيني .حيث�إرتبط العمل الإعالمي يف فل�سطني �إرتباط ًا وثيق ًا بالعمل ال�سيا�سي والن�ضايل ،وت�أثر بالواقع
ال�سيا�سي الذي عا�شه ال�شعب الفل�سطيني.
ولقد عرفت فل�سطني ال�صحافة يف وقت مبكر ن�سبي ًا مقارنة بالبلدان العربية ،حيث �إحتلت املرتبة
اخلام�سة بعد م�صر ولبنان و�سوريا والعراق ،37ويق�سم تاريخ ن�ش�أة وتطور ال�صحافة يف فل�سطني
الى مراحل ميكن تلخي�صها زماني ًا الى خم�س مراحل تاريخية .تبد�أ الأولى ب�صدور ال�صحف باللغة
العربية يف القد�س يف العهد العثماين �سنة 1876م ،وتنتهي بتوقفها يف مطلع احلرب العاملية الأولى
( .38)1914و تبد�أ املرحلة الثانية بعودة ال�صحف �إلى ال�صدور يف ظل االنتداب الربيطاين ()1919
ومتتد الى نهاية عام  .391948والثالثة مرحلة ما بعد النكبة وقيام الكيان ال�صهيوين و�ضم ال�ضفة
الغربية �إلى اململكة الأردنية الها�شمية ( .)1950وت�أتي املرحلة الرابعة بعد حرب � .1967أما املرحلة
اخلام�سة فقد بد�أت بعد توقيع �إتفاق �أو�سلو عام  1993والذي مبوجبه مت االن�سحاب الإ�سرائيلي من
املدن الفل�سطينية الرئي�سية ،ومت �إن�شاء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية .40حيث �شهدت ال�صحافة
الفل�سطينية �إنطالق ًة ن�شطة عك�ست حالة التعط�ش لبناء م�ؤ�س�سات �إعالمية وطنية.
وبالنظر لدوافع هذه الدرا�سة ومو�ضوعها� ،سرنكز على حتليل خ�صو�صية ال�صحافة الن�سوية يف
�سياقها الفل�سطيني ،عرب مرحلتني الأولى مرحلة ال�شتات ،والثانية مرحلة العمل من الداخل بعد
�إتفاق �أو�سلو ،وميكن اال�شارة الى جملة من املالحظات على مالمح ال�صحافة الن�سوية على النحو
التايل:
1.1على الرغم من الدور الن�ضايل ال�سيا�سي واالجتماعي للمر�أة الفل�سطينية ،الذي خا�ضته
جنب ًا �إلى جنب مع الرجل� ،إال �أن بروز دورها الإعالمي املهني قد ت�أخر .ففي حني يعود تاريخ
37
38
39
40
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د .ماجد تربان ،نقال عن االعالم االلعوبة واخلطاب الدموي يف فل�سطني ،زياد عثمان وغازي بني عودة� ،ص.26
�أبرز �صحف تلك الفرتة هي �صحيفة القد�س ،حيث حرر علي الرمياوي الق�سم العربي من ال�صحيفة  ،وعبد ال�سالم كمال حرر الق�سم الرتكي من
ال�صحيفة� .أنظر ماجد تربان ،املرجع ال�سابق� ،ص .26
�صدر يف هذه املرحلة بالرغم من مق�ص الرقيب الربيطاين (دائرة التق�صي اجلنائي ل�سلطة االنتداب) ما يقارب  1241مطبوعة بني �صحف وجمالت
تنوعت بني االقت�صاد واالدب والدين وال�سيا�سة .مرجع �سابق �ص.27
مرع�شلي ،احمد و ها�شم ،عبد الهادي« .ال�صحافة» ،املو�سوعة الفل�سطينية .املجلد الثالث،دار الأ�سوار ،عكا� ،ص .18 – 7
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الإعالم الفل�سطيني �إلى �سنوات ما قبل االنتداب الربيطاين� ،إال �أن دور املر�أة الفل�سطينية
الإعالمي املهني مل يكن بارز ًا كدور الرجل .ويعود ذلك �إلى �صعوبات وقيود �إجتماعية بالدرجة
الأولى مل ت�سمح للمر�أة الفل�سطينية مبمار�سة العمل الإعالمي ب�شكل وا�سع بل �إقت�صر على عدد
حمدود من الن�ساء الفل�سطينيات ،اللواتي مار�سن هذا العمل بت�شجيع من �أزواجهن الذين
عملوا يف احلقل الإعالمي �أمثال «منامة ال�صيداوي قرينة ال�صحايف عادل جرب حمرر �صحيفة
ن�صار التي كانت ت�ساعد زوجها يف حترير
ن�صار زوجة ال�صحايف جنيب ّ
«الرتقي» ،و�ساجده ّ
�صحيفة «الكرمل» ،وماري بول�س عقيلة ال�صحايف بول�س �شحادة �صاحب جريدة «مر�آة ال�شرق»،
�إ�ضافة �إلى �أ�سمى طوبى و�سمرية عزّام» كما قامت بع�ض الن�ساء الفل�سطينيات يف تلك الفرتة
بالكتابة ب�أ�سماء م�ستعارة «خوف ًا من التعرف عليهن من قبل �أ�سرهن �أو املجتمع املحيط،»41
وذلك كون العمل ال�صحايف يف تلك الفرتة كان عم ًال غري مقبول �إجتماعي ًا ويخرج عن نطاق
الأعمال التي كان املجتمع ي�سمح للن�ساء القيام بها مثل التدري�س والتمري�ض ،ونظر ًا لأن العمل
ال�صحايف يتطلب خروج املر�أة �إلى معرتك احلياة التي ت�ؤدي �إلى االختالط بالرجل يف جمتمع
غلبت عليه �سمات املجتمع املحافظ.42
2.2ت�شري الدرا�سات التاريخية �إلى ندرة م�ساهمة املر�أة الفل�سطينية الإعالمية يف مرحلة ما
بعد الثالثينات وحتى منت�صف ال�ستينات ،حني ت�شكل االحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية عام
 ،1965والذي «تفرعت عنه عدة جلان متخ�ص�صة منها اللجنة الثقافية والإعالم التي �صدر
عنها جملة «الفل�سطينية» الناطقة بل�سان حال االحتاد ،كما �صدر عن االحتاد �أي�ضا ً »�صوت
املر�أة الفل�سطينية» و�صدر العدد الأول منها يف  25ني�سان  1967و مل ينتظم �صدورها الى �أن
توقف بعد الإحتالل عام � .»196743إال �أن العمل الإعالمي لالحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية مل
يتوقف ،ف�صدرت عنه جملة «الفل�سطينية الثائرة» يف عمان عام  ،1970ثم جملة «الفل�سطينية»
عام  .1988وكانت من «�أبرز اللواتي كتنب فيها فريال عبد الرحمن  ،وفتحية الع�سال ،وعبلة
الدجاين ،وفيحاء عبد الهادي».44
3.3املتتبع لتاريخ �صحافة املر�أة الفل�سطينية يالحظ وجود مراحل مد وجز يف جوانب عدة من
العمل ال�صحفي الن�سائي ،ولعل املالحظة االهم �أن تاريخ ال�صحافة الن�سائية احلديث بد�أ
مع تبلور منظمات ونقابات و�أطر ن�ضالية حتت مظلة منظمة التحرير الفل�سطينية .فكانت
ال�صحافة الن�سائية يف ال�ستينات وال�سبعينات وحتى �أواخر الثمانينات جزء ًا �أ�صيال من حركة
41
42
43
44

.هبة ع�ساف « ،دور املر�أة يف االعالم الفل�سطيني» .نقال عن بيناز البطراوي« ،واقع املر�أة يف العمل التلفزيوين والإذاعي يف فل�سطني  ”،ن�سخة
�إلكرتونية� .ص3
 .املرجع ال�سابق� ،ص .4 – 3
هبة ع�ساف ،مرجع �سابق� ،ص 4
 .هبة ع�ساف ،مرجع �سابق�،ص .5
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التحرر الوطني ،وكانت البو�صلة يف معظم ما كتب وحرر هو فل�سطني .وقد متيزت هذه الفرتة
بنوع من عدم اال�ستقرار يف �إ�صدار ال�صحف الن�سوية مثل �صوت املر�أة الفل�سطينية ال�صادرة
عن االحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية� .إ�ضافة الى تغيري �أ�سماء ومواقع �إ�صدار ال�صحف وفقا
للظروف ال�سيا�سية واملتغريات امليدانية التي حكمت العالقة بني املنظمة والدول العربية.
�4.4أي�ض ًا يالحظ املتتبع لتاريخ ال�صحافة الن�سوية يف تلك الفرتة وجود قوة دفع من قبل ال�صحفيني
الذكور ال�صدار ال�صحف الن�سوية كما هو احلال مع جملة «الفل�سطينية» التي قالت هيئة
التحرير يف عددها الأول عام « 1988رمبا �سيكون الت�سا�ؤل الوحيد املطروح هو قلة ح�ضور �أقالم
الكاتبات يف هذا العدد بخالف وفرة �أقالم الكتاب ،واالجابة هي �أن التجربة يف بدايتها.»45
غري �أن غياب الن�ساء عن رئا�سة التحرير مل يعني غياب الأقالم الن�سائية عن املجلة ،فقد
كتبت فيها العديد من الن�ساء �ضمن �أ�شكال �صحفية متنوعة �إبتدا ًء من كلمة العدد و�صو ًال الى
التحقيقات ال�صحفية .جميع هذه الكتابات جاءت �ضمن خط �سيا�سي ووطني ،مبعنى غياب
الق�ضايا التقليدية اخلا�صة باملر�أة عن هذه ال�صحف واملجالت ،وغياب االعالنات والزوايا
اخلا�صة باملو�ضة والأزياء واالهتمامات الن�سائية اخلا�صة .وبقي احلال على هذا النحو حتى
بداية الت�سعينات تقريب ًا ،حيث �أخذت ال�صحف الن�سائية ت�شهد تنوع ًا ملمو�س ًا يف الق�ضايا التي
تطرحها ،وبد�أ التنوع ي�أخذ �أ�شكا ًال خمتلفة مثل املو�ضة وال�صحة وتربية االطفال 46.ومع بداية
�أو�سلو تراجعت ال�صحف الن�سائية عن دورها التعبوي الن�ضايل ،وبد�أت �أ�شكا ًال و�إهتمامات
�أخرى ت�أخذ مكان ًا متقدم ًا يف ال�صحف الن�سائية.
ومع قيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ت�شكل جمال خا�ص باملر�أة الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة� ،أبرز ما مييز هذا املجال هو الطفرة يف ان�شاء امل�ؤ�س�سات غري احلكومية املدافعة
عن حقوق املر�أة ،فلم يعد االحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية هو مظلة العمل الوطني للن�ساء ،بل
مت ت�أ�سي�س وزارة املر�أة ك�إطار ر�سمي من م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية� ،إ�ضافة الى ع�شرات
امل�ؤ�س�سات غري احلكومية.
كباقي امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ،بد�أت عملية التناف�س على التمويل تر�سم مالمح املرحلة اجلديدة
التي �إت�سمت بغياب التن�سيق والر�ؤية امل�شرتكة بني االعالميات الفل�سطينيات ،وبالرغم من مرور
�أكرث من عقدين على ت�أ�سي�س ال�سلطة وم�ؤ�س�ساتها ،وعلى الرغم من حجم التمويل الكبري الذي
و�صل للم�ؤ�س�سات الن�سوية وغريها� ،إال �أن املخرجات غري مر�ضية البتة .وميكن القول �أن �أزمة
 . 	45ا�سماعيل �إبراهيم عبد الرحمن :ال�صحافة الن�سائية يف العامل العربي ،الدار الدولية للن�شر والتوزيع ،القاهرة -م�صر�1996 ،ص  .101وهنا ي�شري
الباحث الى جملة واملر�أة واال�سرة الفل�سطينية على وجه التحديد.
 46على �سبيل املثال جملة بلقي�س  1994التي �صدرت يف القد�س .املرجع ال�سابق� ،ص.101
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ال�صحافة الن�سوية الفل�سطينية هي جزء من �أزمة ال�صحافة ب�شكل عام ،وميكن مالحظة حالة من
الت�شرذم حتكم �أداء امل�ؤ�س�سات االعالمية الن�سوية يف فل�سطني حتى اللحظة ،والدليل على عجز
احلالة هو املعطيات والأرقام اخلا�صة بال�صحفيات الفل�سطينات وامل�ؤ�س�سات االعالمية الن�سوية.
�إذ «ال تتجاوز ن�سبة ال�صحفيات  %36من �إجمايل عدد ال�صحفيني علم ًا �أن التقديرات ت�شري �إلى �أن
47
حوايل  %55من اجمايل طلبة ال�صحافة يف فل�سطني هن من الن�ساء».
بعد فح�ص بع�ض االح�صائيات املتعلقة بعدد ر�ؤ�ساء التحرير يف عام  ،2016وجدنا وجود  5ن�ساء
ي�شغلن مواقع رئي�سة حترير �صحف ومواقع �إلكرتونية وهي :جريدة احلدث ،جريدة احلال� ،صوت
الن�ساء ،ن�ساء �أف �أم ،وكالة وفا ،كما يوجد يف فل�سطني (� )1180صحفي مقابل (� )420صحفية.48
كما ال توجد من �أ�صل ( )98حمطة �إذاعة وتلفزة� 49سوى �إذاعة ن�سوية واحدة يف ال�ضفة (ن�ساء
 )FMوثانية يف قطاع غزة (�صوت ن�ساء غزة).
وبالرغم من تزايد عدد الن�ساء العامالت يف املجال االعالمي وحتديد ًا يف تقدمي برامج حوارية
متخ�ص�صة يف الراديو والتلفزيون� ،إال �أن الن�سب واملعطيات املذكورة ت�شري الى وجود فجوة بني
اجلن�سني يف هذا املجال .ومن الأ�سباب التي تف�سر �إنخفا�ض عدد ال�صحفيات املُ َمار�سات ملهنة
ال�صحافة هي» �إنعدام توفر فر�ص عمل كافية يف امل�ؤ�س�سات االعالمية احلكومية واخلا�صة،
و�إ�ستغالل االعالميات داخل امل�ؤ�س�سة االعالمية يف �أعمال غري �إعالمية ،وعدم توفر عقود عمل
�سوا ًء كانت دائمة �أو م�ؤقتة �إال يف حدود �ضيقة للغاية ،ما يعر�ضهن لال�ستغالل املادي .باال�ضافة
�إلى عدم توفر فر�ص التدريب والت�أهيل ب�شكل مت�ساو ٍ مع الزمالء االعالميني ،وتدين �أجور العمل
االعالمي لالعالميات يف ال�صحافة املحلية عن �أجور االعالم العربي والغربي ،و�إنعدام توفر
الت�أمني ال�صحي و�إمتيازات املهنة االقت�صادية �أ�سوة بغريها من املهن» .50جممل هذه املعيقات
تعك�س نف�سها يف التوزيع الن�سبي للعاملني يف حمطات االذاعة والتلفزيون املحلية العاملة يف ال�ضفة
الغربية ،حيث ال تتجاوز ن�سبة االناث  %29.3مقابل  %70.7من الذكور.51
وي�صبح الت�سا�ؤل هنا حول م�ساهمة ال�صحافة الن�سوية يف تعزيز احلريات االعالمية م�شروع ًا ،وهو
ما �سنقوم بتحليلة يف هذه الدرا�سة عرب ثالثة مناذج �إعالمية ن�سوية وهي� :صوت ن�ساء غزة ،واذاعة
ن�ساء  ، FMو�صحيفة �صوت الن�ساء ال�صادرة عن طاقم �ش�ؤون املر�أة.
47
48
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اجلهاز املركزي للإح�صاء ،التقرير ال�سنوي  :املر�أة والرجل يف فل�سطني ،ق�ضايا واح�صائيات � .2013ص70
 .اجلهاز املركزي للإح�صاء ،التقرير ال�سنوي  :املر�أة والرجل يف فل�سطني ،ق�ضايا واح�صائيات � .2013ص70
 .ميكن االطالع على �إح�صائية وزارة االعالم ووزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،حيث مت �إ�ستخدام االح�صائية هنا من خالل ما هو من�شور
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ثاني ًا :احلالة الدرا�سية وحتليل امل�ضمون

�أثناء البحث عن امل�ؤ�س�سات الن�سوية التي تقدم �صحاف ًة خمت�ص ًة بق�ضايا الن�ساء ،وجدنا عدد ًا
حمدود ًا منها فاعلة ومازالت ُتنتج �إعالم ًا ُي�س ِّلط ال�ضوء على ق�ضايا الن�ساء .وهي بالتحديد �صوت
الن�ساء ال�صادرة عن طاقم �ش�ؤون املر�أة� ،إذاعة ن�ساء �أف �أم ،و�إذاعة �صوت ن�ساء غزة (�إذاعة
�إلكرتونية) .علم ًا �أن بع�ض و�سائل االعالم املحلية تقدم ق�ضايا املر�أة ب�شكل مو�سمي �أو ح�سب وجود
متويل ما .بالتايل ال ميكن �إعتبارها جزء ًا من عينة الدرا�سة لعدم �إخت�صا�صها بالق�ضايا الن�سوية.
لذا �سرنكز يف هذه الدرا�سة على امل�ؤ�س�سات �سالفة الذكر كعينة للدرا�سة.

� .1إذاعة �صوت ن�ساء غزة
تقدم �إذاعة �صوت ن�ساء غزة نف�سها من خالل موقعها االلكرتوين على �أنها «�أول �إذاعة الكرتونية
جمتمعية فل�سطينية ن�سوية يف قطاع غزة تعنى بق�ضايا املر�أة ،وت�سعى جاهدة لإيجاد منطقة
�إجتماعية �إن�سانية لها من داخل ممرات و�أزقة غزة ال�ضيقة بنظرة وعيون ن�سوية على كافة
الأ�صعدة ،االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية للمر�أة الغزية  52.وهي ال تتناول الق�ضايا
الن�سوية فح�سب ،بل تناق�ش كافة الق�ضايا املجتمعية بنظرة ن�سوية .53و�إبراز ال�صورة امل�شرقة للمر�أة
الفل�سطينية املبدعة واملتميزة .وجتاوز النظرة ال�سلبية النمطية للمر�أة الفل�سطينية.
كما تقدم ر�سالتها كالتايل« :تكمن ر�سالتنا الإ�سرتاجتية يف الدور الإيجابي والريادي يف متكني
الن�ساء الفل�سطينيات ومنا�صرتهن يف معرفة حقوقهن لتحقيق امل�ساواة والعدالة اجلندرية على
النطاق املحلي ل�ضمان التنمية امل�ستدمية لها ولأجيالها» .
كما حددت جمموعة �أهداف لها تتمثل بالتايل:
 ال�سعي لزيادة امل�شهد االعالمي للن�ساء الفل�سطينيات. امل�ساهمة يف زيادة التوعية للن�ساء الفل�سطينيات عموم ًا. توثيق حكايا وق�ص�ص الن�ساء املُعنفات داخل املجتمع الفل�سطيني. �إيجاد منطقة يت�ساوى فيها الرجل واملر�أة يف احلقوق واملمار�سات. تعزيز وتثقيف الن�ساء يف املناطق املُهم�شة يف قطاع غزة.كما وتقدم جمموعة خدمات وهي �»:إيجاد هذا املنرب الن�سوي لي�شكل طوق النجاة الذي ميكن �أن
52
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يتحدثن من خالله ويطرحن ق�ضاياهن دون تقيد وح�سا�سية .ت�سليط ال�ضوء ب�شكل �أقرب و�أعمق
و�أكرب على الن�سوة من خالل امل�س�ؤولني وامل�ؤ�س�سات الن�سوية واحلقوقية ومبزيد من االهتمام يف
طرح الق�ضايا احل�سا�سة  .ك�شف ممار�سات االحتالل بحق الن�ساء والأطفال املدنيني بالتوثيق و�إثارة
الر�أي العام املحلي والعربي والدويل .امل�ساهمة يف تعزيز ح�سا�سية املجتمع املحلي جتاه حقوق املر�أة
والعدالة اجلندرية  .امل�ساهمة بزيادة املعرفة واملعلومات لدى الن�ساء خا�صة يف املناطق املهم�شة
التي �سوف تعلب دور ًا ريادي ًا يف متكني الن�ساء ومنا�صرة حقوقهن وحتقيق امل�ساواة يف عملية التنمية
امل�ستدامة الفل�سطينية «.54
 .1.1العمل واالنتاج:
تقدم �إذاعة �صوت ن�ساء غزة حمتوى �إعالميا مرتبطا ب�إنتاج برامج �إذاعية متنوعة وهي:
 برنامج للرجال فقط :يعر�ض الر�أي املعار�ض لكل �ضيف ب�شكل مو�ضوعي يف الق�ضايا التي تخ�شىو�سائل الإعالم طرحها.
 برنامج �أ�سريات من بالدي :يناق�ش واقع اال�سريات يف فل�سطني قبل الأ�سر وبعده ،وهو برنامجيتحدث عن معاناة اال�سريات الفل�سطينيات يف �سجون االحتالل ،وانتهاك حقوقهن االن�سانية
اثناء فرتة االحتالل ،ويتطرق الربنامج �إلى برامج الت�أهيل والرعاية التي قدمت لهن بعد اطالق
�سراحهن.
 برنامج طفولة و�أمومة :يقدم معلومات عن طرق تنمية قدرات الأطفال والرتبية احل�سية والعقلية،من خالل ا�ست�ضافة اخ�صائني يف ال�صحة والرتبية.
 برنامج فنجان قهوة :برنامج يومي يبحث يف ق�ضايا عامة. برنامج حكي �صبايا :برنامج حواري من واقع الأحداث اليومية للمجتمع الفل�سطيني ،ي�سلطال�ضوء على ق�ضايا اجتماعية متنوعة مثل ت�أثري امل�سل�سالت على املر�أة وغريها من العادات والتقاليد
االجتماعية واملمار�سات ال�صحية وغريها.
 برنامج نون �سبورت :هو اول برنامج ريا�ضي يركز على الريا�ضة الن�سوية يف االرا�ضي الفل�سطينية،ومتابعة اخبار الريا�ضة الفل�سطينية والدولية من زاوية ن�سوية.
 .1.2حتليل امل�ضمون:
مت �إختيار برناجمني �إثنني من برامج �إذاعة �صوت ن�ساء غزة من �أ�صل  6برامج كعينة حتليلية
54

 .املوقع االلكرتوين للإذاعةhttp://nisaagaza.net/?page_id=29 :
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ملعرفة املوا�ضيع املطروحة ،ومن �أ�سباب االختيار �أي�ض ًا عدم توفر ت�سجيالت �صوتية لباقي الربامج
و�إبتعادها �أي�ض ًا عن مو�ضوع الدرا�سة مثل برنامج نون �سبورت .وفيما يلي حتليل م�ضمون برنامج
«للرجال فقط» ،وبرنامج «فنجان قهوة».
�أوال :برنامج للرجال فقط ( :مت اال�ستماع �إلى  5حلقات منه)
يعترب هذا الربنامج ،االهم بني الربامج التي تقدمها االذاعة الإلكرتونية والأكرث متابعة من
امل�ستمعني ،كما �أنه االكرث جر�أة يف نقا�ش وجهات النظر املختلفة حول عالقات النوع االجتماعي.
وبالرغم من طموح مقدمة الربنامج يف طرح الق�ضايا الن�سوية وعالقات اجلندر من منظور غري
تقليدي ،وال�سعى لأن يكون الربنامج غري تقليدي .الإ �أن ال�سياق ومنط االجابات ال يقدم الكثري
الن�صاف املر�أة ويبقى يف حدود التناغم مع ال�سياق االجتماعي بكل ما فيه من تناق�ضات وظلم
وانعدام للم�ساواة .55وهذا يطرح �س�ؤال اجلدوى حول �أهمية ر�أي ال�ضيف يف تعدد الزوجات �أو
العنف �أو منط العالقات ال�شخ�صية بني اجلن�سني .الن اللقاء ال يقدم حتليال حول جذور امل�شكالت
االجتماعية واالليات القانونية واالجتماعية لتجاوزها.
ثانيا :برنامج فنجان قهوة( :مت اال�ستماع �إلى  3حلقات)
وهو برنامج يومي منوع يقدم اخبارا حملية ودولية حول ق�ضايا ذات �صلة باملر�أة واجلمال واالمومة
والطفولة.
 .1.2.1قراءة يف �إذاعة �صوت ن�ساء غزة املجتمعية
�إذاعة �صوت ن�ساء غزة عادت الى البث منذ ب�ضعة �شهور فقط ،بعد �إنقطاع بثها ب�سبب احلرب
العدوان االخري على قطاع غزة من قبل االحتالل اال�سرائيلي �سنة  ، 2014وتعاين االذاعة من �شح
يف املوارد املالية واالقت�صادية ،وتعمل يف بيئة �سيا�سية و�إجتماعية غاية يف التعقيد واخل�صو�صية،
غري �أن امل�ؤ�شرات الأولية ت�شري �إلى توجه االذاعة نحو االبتعاد عن ال�سيا�سة والق�ضايا احل�سا�سة
والرتكيز �أكرث على امل�سائل االجتماعية واالن�سانية يف حياة املر�أة الغزية ،وهي وفقا ملديرتها �إذاعة
ال تتبع �أي توجه �سيا�سي �أو �أي تنظيم �سيا�سي .وهذا الأمر ُيعترب من املعيقات التي تواجه االذاعة
باعتبارها «م�ستقلة وغري تابعة لأي تنظيم �سيا�سي 56وهو مو�ضوع يعرقل العمل اليومي ال �سيما
�إن غالبية و�سائل االعالم املحلية يف غزة ال ميكن �أن تكون م�ستقلة» .بيد �أن الإبتعاد عن تبني
طرح �سيا�سي هو ميزة ت�ساهم ب�شكل مبا�شر يف تكري�س احلريات االعالمية �إال �أنها تواجه عراقيل
�إيديولوجية ،علم ًا ب�أن اال�ستقاللية هو النموذج الأ�سا�س يف ذلك ،غري �أن الواقع يفر�ض نوع ًا من
55
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التبعية ال�سيا�سية لكي حت�صل تلك االذاعة �أو غريها على حرية العمل واالمتيازات �سوا ًء كانت
مالية �أو معنوية.
ومن املعيقات التي تواجه االذاعة عدم وجود متويل من م�صادر خمتلفة مثل االعالنات ،الن ثقافة
االذاعة االلكرتونية غري منت�شرة لغاية الآن بال�شكل الذي ي�شجع على و�ضع اعالنات على موقعها
االجتماعي «في�س بوك» ،ومل تنجح جهود طاقم االذاعة يف توفري امكانيات البث على تردد FM
حلد اللحظة.57
�إن وجود م�ؤ�س�سة �إعالمية ن�سوية يف غزة تطرح ق�ضايا الن�ساء وتناق�ش واقعهن هو بحد ذاته
م�ساهمة يف حرية الر�أي والتعبري ،و�إن كانت م�ساهمة ب�سيطة �إال �أنها ُتعد خطوة مللء الفراغ وتفتح
الفر�ص لوجود نقا�ش جمتمعي و�إعالمي يف امل�ستقبل.
 .2اذاعة ن�ساء �أف �أم
ن�ساء �أف �أم تَعترب نف�سها « �أول حمطة �إذاعية ن�سائية يف فل�سطني وال�شرق الأو�سط .فهي فريدة
من نوعها ،وهي حمطة للن�ساء ولكن لي�ست فقط عن الن�ساء .ف�إلى جانب تقدمي املو�سيقى والت�سلية
وكونها منرب ًا ملناق�شة جتارب الن�ساء و�أوجه الق�صور والنجاحات لديهن ،ف�إن ر�ؤية املحطة تقوم
على �شقني ،وهما حت�سني االت�صال وتبادل املعلومات بني الن�ساء اللواتي يف�صلهن اجلدار ونقاط
التفتي�ش ،وثانيا �إ�شراك الرجال يف النقا�ش حول حقوق املر�أة بطريقة ح�سا�سة من �أجل التثقيف ال
اال�ستفزاز».
ومن خالل املدونات ،وموقع التوا�صل االجتماعي الفي�سبوك وغريها من و�سائل االعالم االجتماعية،
ميكنُ راديو ن�ساء �أف �أم الن�ساء الفل�سطينيات من امل�ساهمة يف حمتوى املحطة ،مما يجعل منهن
«منتجات اعالمي ًا» بدال من �أن يكن «م�ستهلكات للإعالم» فقط .كما �أنه مينحهن الفر�صة لإي�صال
�صوتهن �إقليمي ًا ويف اخلارج .يف الواقع �إن التحدي الذي يواجه املر�أة الفل�سطينية هو فريد من
نوعه .فكفاحهن من �شقني ،والعقبات التي يواجهنها داخل املجتمع نف�سه تت�شابك مع الأمل اليومي
للعي�ش يف ظل االحتالل الإ�سرائيلي القا�سي ،و�إن ن�ساء اف ام هي املن�شط الذي يحتجنه  -الرتفيه
واملعلومات والإلهام والأمل يف م�ستقبل �أف�ضل « .58
وحتدد ن�ساء �أف �أم ر�ؤيتها بـ  »:حتقيق �إدماج كامل ومت�سا ٍو للن�ساء يف املجتمع الفل�سطيني .ي�أتي
تطوير هذا امل�شروع كعملية م�شرتكة من قبل م�ؤ�س�سة /وومانيتي /و�إذاعة /ن�ساء اف ام ./ن�ساء اف
ام هي حمطة �إذاعية م�ستقلة ونزيهه تبث من رام اهلل .ن�ساء اف ام تدعو الى ق�ضايا املر�أة عرب مزيج
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من الربامج الإذاعية مثل :الأخبار والت�سلية والربامج الزاخرة باملعلومات واالت�صاالت املبا�شرة
وبرامج تعنى بخدمة اجلمهور والإعالنات املوجهة حول الن�ساء وبرامج تدريب للن�ساء الإعالميات.
من خالل االت�صال املنتظم� ،ستحافظ املحطة على عالقاتها من املنظمات واملجموعات واللجان
الن�سائية واملنا�سبات وال�شخ�صيات يف كافة املواقع عرب برامج االت�صال املبا�شر واملقابالت املحلية.
مهمة املحطة املهمة -حت�سني جودة اخلدمات الإذاعية� :إ�ستهداف الن�ساء من كافة الأعمار
والفئات يف املجتمع؛ مبا يف ذلك ربات البيوت وطالبات اجلامعات واملهنيات والن�ساء العامالت
واملراهقات ،وكذلك الرجال من خمتلف الأعمار والفئات االجتماعية .راديو ن�ساء اف ام لي�س
حمطة خم�ص�صة للن�ساء فقط».59
 .2.1العمل واالنتاج:
«1.1قهوة مزبوط» برنامج �صباحي ،نتناول فيه �أبرز امل�ستجدات ال�صباحية والأخبار يف ال�صحافة
املحلية والعربية ،و�أبرز الأخبار االقت�صادية والثقافية ،ون�ست�ضيف فيه مبدعات ومبدعني
ومتابعني لق�ضايا املر�أة� ،إ�ضافة �إلى ملف النقا�ش الذي نطرح فيه ق�ضية ونناق�شها مع املواطنني
عرب الهواء مبا�شرة.
«2.2كالم ن�ساء» برنامج يومي يهتم بالعائلة وال�صحة واملو�ضة ،وت�سليط ال�ضوء على حقوق املر�أة
وكل ما يتعلق بامل�ؤ�س�سات حول الوطن من �أخبار.
«3.3اجلولة امل�سائية» برنامج منوع يت�ضمن فقرات حملية و�سيا�سية واقت�صادية ،ن�سلط فيه ال�ضوء
على �أبرز امللفات الإ�سرائيلية ،وجنوب العامل ب�أهم الأخبار ،ونر�صد �صورة التقطت بعد�سة
�أحد امل�صورين والق�صة التي حتويها ،والكثري من امللفات الأخرى.
�«4.4سبت جديد» برنامج �صباحي ،نعر�ض فيه جولة يف ال�صحف الفل�سطينية ،و�أبرز عناوين
الأخبار الإلكرتونية ،ونر�صد �أهم الفعاليات والن�شاطات املجتمعية وفقرة دينية ،ون�ست�ضيف
على مدار �ساعة من الزمن �شخ�صية مميزة و�أهم اجنازاته.
«5.5ويكند» برنامج ترفيهي منوع ومتعدد الفقرات ،ي�شمل جولة تراثية ،والإعالم االجتماعي،
اال�ستخدامات البديلة ،وقفة فنية ،وجولة يف املجالت ،وفعاليات و�سينما.
«6.6مفتاح الق�ضاء» برنامج �أ�سبوعي ،نتناول فيه �أبرز الق�ضايا املتعلقة باملر�أة والطفل ،وكيف
تتعامل املحاكم ال�شرعية مع هذه الق�ضايا ،وما هي �إجراءات رفع الدعاوي يف املحاكم ،حيث
يتم تناول عدد من احلاالت الإن�سانية وعر�ضها على الهواء مبا�شر.
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«7.7بعيون الن�ساء» برنامج �أ�سبوعي ن�سلط فيه ال�ضوء على �أهم الق�ضايا املتعلقة باملر�أة
الفل�سطينية ،ودورها يف مناحي احلياة.
 .2.2حتليل امل�ضمون
مت �إختيار �أربعة برامج من �أ�صل �سبعة برامج كعينة حتليلية ،ت�ساعدنا يف التحليل والإجابة على
�أ�سئلة الدرا�سة وفر�ضياتها ،املتمثلة مبدى م�ساهمة االعالم الن�سوي يف تعزيز حرية الر�أي والتعبري.
ويف هذا ال�سياق �سيتم االعتماد يف التحليل على جملة من امل�ؤ�شرات �أهمها:
1.1امل�ساواة بني اجلن�سني يف م�ضمون الربامج املقدمة.
 2.2ق�ضايا احلريات العامة.
3.3الق�ضايا واملوا�ضيع املثارة للنقا�ش.
4.4منط التغطية و�أ�شكال تقدمي الربامج.
�أوال :برنامج قهوة مزبوط:60
تعرف ن�ساء �أف �أم هذا الربنامج ب�أنه برنامج �صباحي ،نتناول فيه �أبرز امل�ستجدات ال�صباحية
والأخبار يف ال�صحافة املحلية والعربية ،و�أبرز الأخبار االقت�صادية والثقافية ،ون�ست�ضيف فيه
مبدعات ومبدعني ومتابعني لق�ضايا املر�أة� ،إ�ضافة �إلى ملف النقا�ش الذي نطرح فيه ق�ضية
ونناق�شها مع املواطنني على الهواء مبا�شرة.
برنامج متنوع يغطي �أهم االخبار املحلية ويناق�ش جملة من الق�ضايا ذات الطابع االقت�صادي
وال�سيا�سي والثقايف والرتاثي .من خالل قراءة �أهم ما ورد يف ال�صحف املحلية ،وي�ست�ضيف
�شخ�صيات ذات �صلة باملوا�ضيع املطروحة من مرا�سلني و�صحفيني و�صناع قرار ونا�شطني جمتمعيني.
ال ي�صنف الربنامج �ضمن الربامج احلوارية بل يركز على تنوع م�ساحة التغطية واملوا�ضيع ،كما
ينفرد مب�ساحة خا�صة لتغطية �أهم م�شاريع وم�ستجدات احلكم املحلي وبالتحديد ق�ضايا وم�شاريع
البلدية يف مدينة رام اهلل.
تو�صف طبيعة التغطية االخبارية يف الربنامج ب�أنها تغطية تقليدية تعتمد على نقل اخلرب وا�ست�ضافة
طرف للتعليق على اخلرب وتو�ضيح جوانبه ،وال ميكن الربنامج املواطنني من التفاعل على الهواء
مبا�شرة والتعليق على ما يتناوله من ق�ضايا ومعلومات ،وتقدمي �آرائهم يف املوا�ضيع التي قد تثري
نقا�شا حولها ،كما ال يعتمد يف تغطيته االخبارية على �شبكة مرا�سلني حمليني تابعني للإذاعة.
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ثاني ًا :برنامج كالم ن�ساء:61
يعر�ض مبادارت ن�سائية وحاالت ابداع فردي ن�سوي ،عالقة الرجل باملر�أة من زوايا الدعم املتبادل
وتكامل االدوار ،ا�ست�ضافة مدربني يف النوع االجتماعي ،وحتليل عالقات النوع االجتماعي داخل
اال�سرة واملجتمع ،والرتكيز على �أهمية متكني الن�ساء يف عدة جوانب ،اقت�صادية وتعليمية وتثقيفية.62
يقدم الربنامج اي�ضا فقرة تخت�ص بامل�ؤ�س�سات الن�سوية امل�ستحدثة �أو التي تقدم خدماتها للن�ساء،
من خالل ا�ست�ضافة ا�شخا�ص عاملني يف هذه امل�ؤ�س�سات واتاحة املجال لهم ل�شرح خدمات واهداف
امل�ؤ�س�سة اجلديدة� /أو القائمة.
تخ�صي�ص خدمات متخ�ص�صة للن�ساء يف الق�ضاء والنيابة العامة ،وتقدمي خدمات حتمي الن�ساء
من العنف ،ومتيز ق�ضاياها عن باقي الق�ضايا االخرى .رفع ن�سبة الوعي لدى الن�ساء يف الق�ضايا
احلقوقية للن�ساء ،وخماطر العنف على اال�سرة واالبناء.
ال يخرج الربنامج عن ال�صورة النمطية املقدمة حول ق�ضايا املر�أة باعتبارها ال�ضحية ،املحتاجة
للدعم واحلماية ،كما يقدم الربنامج من خالل �ضيوفه جملة من اال�ست�شارات واخلدمات التي
تقدمها امل�ؤ�س�سات الن�سوية احلكومية وغري احلكومية ،باال�ضافة الى م�شاريع املنظمات الدولية
املنفذة.
يطرح الربنامج ق�ضايا النوع االجتماعي ال �سيما ق�ضية امل�ساواة يف بع�ض امل�سائل ذات العالقة بني
اجلن�سني ،وهو طرح ي�ضيف فهما تكامليا غري تقليدي لبع�ض امل�سائل مثل االدوار االجتماعية غري
التقليدية املتعلقة باملنا�سبات االجتماعية والعطاء املتبادل ،ورف�ض فكرة املر�أة كطرف متلقي بل
الت�أكيد على دور املر�أة املبادر.
يقدم الربنامج اي�ضا حلقة ا�سبوعية (انت وطفلك) تخ�ص�ص للق�ضايا املت�صلة ب�صحة املر�أة
والطفل ،من خالل ا�ست�ضافة اطباء خمت�صني يقدمون ن�صائح وار�شادات للمر�أة لوقاية اطفالها
من بع�ض االمرا�ض االكرث انت�شارا ،واالهتمام العاطفي بالأطفال ،وتنمية قدرات الزوجني يف
التعامل مع النمو العاطفي لالطفال.
حلقة «ن�ساء و�إبداع» �ضمن برنامج «كالم ن�ساء» هي حلقة ا�سبوعية تقدم ق�ص�ص جناح لن�ساء
مبدعات يقدن م�شاريعهن اخلا�صة ،وهي ق�ص�ص ريادية لن�ساء يدخلن قطاعات خ�ضعت تاريخيا
ل�سيطرة الرجال.
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كما ال يخلو الربنامج من ا�ست�ضافة بع�ض ال�شركات اخلا�صة التي تقدم نوعا جديدا من اخلدمات
الت�سويقية والدعاية واالعالن ،وهي حلقة ال تخرج عن �إطار الت�سويق والدعاية لبع�ض ال�شركات
اجلديدة خا�صة يف مدينة رام اهلل.63
«كالم ن�ساء» هو برنامج يومي متنوع الفقرات يقدم اخبار امل�ؤ�س�سات الن�سوية التي تقدم خدمات
للن�ساء والأطفال ،وهو توعوي من حيث الق�ضايا التي تواجه الن�ساء يف املجتمع الفل�سطيني ،مثل
الزواج املبكر والعنف اال�سري ،والت�سرب من املدار�س ،وجملة التحديات التي حتول دون �إدماج
الن�ساء يف املجتمع واخذ دورهن يف التنمية.
يقدم الربنامج اي�ضا حلقات خا�صة بامل�ساواة بني اجلن�سني يف ذكرى الثامن من �أذار يوم املر�أة
العاملي ،وهي تبث مبا�شرة من م�ؤمترات متول من منظمات دولية ،وهي حلقات نقا�ش مفتوح لطلبة
اجلامعات وم�ؤ�س�سات ن�سوية وحقوقية ،ت�أخذ �شكل النقا�ش املفاهيمي حول العدالة وامل�ساواة بني
اجلن�سني ،من خالل طرح ا�سئلة مفتوحة على امل�شاركني تلقي اجابات من امل�شاركني.
ثالث ًا :برنامج ويكند مع ن�ساء:64
برنامج يقدم كل يوم �سبت من ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحا وحتى الواحدة م�ساء ،يتناول ابرز
االحداث واملنا�سبات املحلية والدولية.
ي�ست�ضيف الربنامج �ضيوفا خمت�صني من كال اجلن�سني يف موا�ضيع خمتلفة ،وهو موجه للمواطنني
ب�شكل عام وال يقت�صر على الن�ساء فقط .يقدم الربنامج يف بث مبا�شر م�شرتك مع اذاعة «�صوت
النجاح» التي تبث من جامعة النجاح ،و�إذاعة علم من جامعة اخلليل واذاعة «الوان» من غزة.65
وتغطية اليوم العاملي لالذاعة ،تغطية دور االذاعة يف االزمات وخلق فر�ص العمل والت�شغيل وكذلك
دور الراديو يف التوعية .وا�ست�ضافة عدد من ا�صحاب ال�ش�أن يف املوا�ضيع املطروحة.
يقدم الربنامج فقرات حول االطفال املوهوبني وفقرات خا�صة بالطبخ وغريها من الفقرات املنوعة،
ويتخلل الربنامج فوا�صل لالعالنات ولالغاين ،كما يبث الربنامج بع�ض الدعايات التي ت�أخذ �شكل
البث املبا�شر من داخل ال�شركة املعنية.
الربنامج ال يحتوي م�ضمونا �سيا�سيا حمددا ،ويركز على تناول موا�ضيع الرتفيه والت�سلية واالعالنات
واملواهب وغريها ،وال يحتوي اي اخبار �أو تقارير تتعلق مبوا�ضيع �سيا�سية واقت�صادية .وهو يف
املجمل ي�ست�ضيف �شخ�صيات من كال اجلن�سني ويغطي اهتمامات متنوعة لكافة الفئات االجتماعية.
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رابع ًا :برنامج مفتاح الق�ضاء:66
برنامج �أ�سبوعي يناق�ش �أبرز الق�ضايا املتعلقة بحقوق الن�ساء يف املحاكم وهو برنامج م�شرتك مع
برنامج «تعزيز العدالة» ،وهو ممول من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية .بنا ًء على عدد مرات
اال�ستماع املرتفعة مقارنة بالربامج الأخرى واملثبتة من خالل املوقع االلكرتوين يعترب هذا الربنامج
من �أهم الربامج التي تبثها الإذاعة ،بالإ�ضافة الى ح�سا�سية املو�ضوع وتباين وجهات النظر يف
الق�ضايا املطروحة ،كما �أن الربنامج يغطي ق�ضايا �إنتهاك حقوق الن�ساء مثل العنف الأ�سري،
�إ�ضافة الى ق�ضايا املرياث ،الطالق ،معامالت املحاكم ،املرياث ،والو�صية.
قراءة يف امل�ضامني:
يت�سم النقا�ش بحيادية يف امل�سائل ذات الطابع اال�شكايل مثل تعدد الزوجات �أو العنف اال�سري،
واحليادية هنا لي�ست ممن يقدم الربنامج فح�سب بل اي�ض ًا من ال�ضيوف املدعوين لنقا�ش املو�ضوع،
كما ويبقى تناول املوا�ضيع ذات احل�سا�سية االجتماعية والدينية يف نطاق التناول املحافظ الذي ال
يثري نقا�شا عميقا �أو ردود فعل جمتمعية.
ي�ست�ضيف الربنامج �أخ�صائيني يف جمال االر�شاد والتوجيه اال�سري خا�صة يف نقا�ش ق�ضايا الطالق
والعنف اال�سري ،وهو يف الغالب يناق�ش حاالت عنف و�إنف�صال ويبني عليها �إ�ستنتاجات.
حلقة خا�صة للتعريف بدائرة االر�شاد واال�صالح اال�سري يف املحاكم ال�شرعية وما تقدمه من خدمات
للن�ساء والأطفال وفاقد الن�سب ،وهي دائرة تعترب جزء ًا من املحاكم ال�شرعية وتو�صف ب�أنها متثل
تدخال وقائيا للحيلولة دون وقوع الطالق ،وهي يف العادة تقوم بعقد ت�سويات بني الزوجني للحيلولة
دون الطالق ،وال يعرف كيف تتم الت�سوية وعلى ح�ساب من ،كما �أن ال�ضمانات يف املتابعة للقرارات
املتخذة غري وا�ضحة.
حلقة خا�صة بحق املر�أة يف املرياث تتناول تعريف املرياث و�أهميته واال�سباب التي حتول دون �إنفاذ
هذا احلق للن�ساء 67حيث يبني الربنامج �إجراءات وخطوات حت�صيل احلق يف املرياث ،واملعيقات
االجتماعية التي حتول دون احل�صول على هذا احلق� ،إ�ضافة الى املوانع ال�شرعية التي حتول دون
احل�صول على هذا احلق ،وال تخرج التغطية عن نطاق احلقوق ال�شرعية للمر�أة املقرة يف جملة
االحوال ال�شخ�صية.
حلقة خا�صة حول قانون االحوال ال�شخ�صية  68نقا�ش يف املفهوم مع قا�ضي �شرعي وحمامية مدنية،
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حول م�ضمون القانون باعتباره قانونا �شرعيا ولي�س و�ضعيا .وتبني املحامية عدم وجود تعار�ض
كبري بني قانون االحوال ال�شخ�صية واتفاقية �سيداو ،و�أن امل�ساواة يف اتفاقية �سيداو ال تتطابق مع
و�ضعية املر�أة ،و�أن امل�ساواة يف االجور والعمل هي حقوق للمر�أة كما ذكرت �ضيفة احللقة ،يف حني
مت�سك ال�ضيف االخر (املفتي) بثبات بع�ض امل�سائل غري القابلة لالجتهاد وهو يعرفها ب�أنها م�سائل
قطعية ،69و�أن هناك حت ّفظا على م�س�ألة امل�ساواة بني اجلن�سني يف اتفاقية �سيداو وفق ر�أي املفتي.
متيزت هذه احللقة احل�سا�سة بعدم امل�ساواة يف الوقت بني ال�ضيفني ،بالرغم من عدم التباين
الكبري بني وجهتي نظر القا�ضي ال�شرعي واملحامية.
 .2.2.1قراءة يف �إذاعة ن�ساء �أف �أم
بعد متابعة وحتليل م�ضمون الربامج املذكورة �سابق ًا فقد الحظنا:
�أو ًال :امل�ساواة بني اجلن�سني :ال يزال خطاب امل�ساواة بني اجلن�سني يف التغطية اليومية يتل َّم ُ�س طريقه
ببطء وتردد .يوجد ما ي�شبه قرار �ضمني بعدم ح�سم هوية االذاعة على �أنها �إذاعة ن�سوية فقط،
وهذا مبني يف الن�شرة التعريفية اخلا�صة ب�إذاعة ن�ساء �أف �أم التي ت�سعى �إلى �إ�شراك الرجال يف
النقا�ش حول حقوق املر�أة بطريقة ح�سا�سة من �أجل التثقيف ال اال�ستفزاز.
ثاني ًا :ق�ضايا احلريات العامة :ميكن القول �أن �سقف احلريات العامة كما نالحظه من خالل
التغطيات الإخبارية اليومية ال يخرج عن ال�سقف ال�سيا�سي يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
حيث يوجد ما ي�شبه متاهيا مع خطاب النظام ال�سيا�سي القائم ومفرداته.
ثالث ًا :الق�ضايا واملوا�ضيع املثارة للنقا�ش :من حيث امل�ضمون والق�ضايا املثارة للنقا�ش وخا�ص ًة
يف الربنامج الأهم (مفتاح الق�ضاء) فهي ق�ضايا على درجة عالية من الأهمية ،ومل ُيح�سم
النقا�ش املجتمعي فيها ،خا�ص ًة يف ظل وجود فجوة كبرية بني وجهات نظر الفاعلني يف املجتمع
املدين واحلكومة .ومثال على ذلك �إتفاقية �سيداو حيث يتم�سك املجتمع املدين بتوقيع الرئي�س
على الإتفاقية كمدخل لتطبيقها و�إنفاذها يف املجتمع الفل�سطيني ،بينما ال يزال جمل�س االفتاء
الفل�سطيني يتحفظ على كثري من بنودها .وبالرغم من �أهمية ما ذكر �إال �أن منط التغطية يف
احللقات التي متت متابعتها مل يخرج عن �إطار الت�ساوق مع وجهة نظر جمل�س االفتاء ،حيث �أعطي
ال�ضيوف امل�ساحة الزمنية الأكرب للدفاع عن وجهة نظرهم يف هذا املو�ضوع.
رابع ًا :منط التغطية و�أ�شكال تقدمي الربامج� :إن منط التغطية و�شكل تقدمي الربامج هو منط حواري
تقليدي يعتمد على �إ�ست�ضافة خمت�صني و�أ�شخا�ص من �أ�صحاب العالقة يف الق�ضايا املطروحة،
69
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ومن الأمثلة على منطية التغطية ،عدم �إ�ست�ضافة �أ�شخا�ص من ذوي العالقة املبا�شرة يف الق�ضايا
املطروحة مثل الن�ساء املعنفات �أو عدم �إجراء حتقيقات �صحفية يف موا�ضيع تتعلق ب�إنتهاك حقوق
الن�ساء ،خا�ص ًة يف برنامج مثل «مفتاح الق�ضاء» �أو «كالم ن�ساء» .بهذا املعنى ت�صبح تغطية الربامج
يف �إجتاه واحد يبتعد قلي ًال عن متثيل الن�ساء ولكن يتحدث عنهن.
خام�س ًا :تبقى م�ساهمة الإذاعات يف حرية الر�أي والتعبري يف م�ستوى الوجود وح�ضور ق�ضايا
الن�ساء يف االعالم الفل�سطيني ،ولكن يبقى ال�س�ؤال مفتوح ًا حول مدى م�ساهمتها يف حتقيق الأثر
الالزم لدى اجلمهور؟ وهذا ما يحتاج لدرا�سة م�سحية �شاملة حتدد م�ؤ�شرات قيا�س الأثر جلمهور
امل�ستمعني ،كي تكتمل ال�صورة ويتم حتديد حجم امل�ساهمة الفعلية يف تنمية حرية الر�أي والتعبري.
� .3صحيفة �صوت الن�ساء ال�صادرة عن طاقم �ش�ؤون املر�أة
طاقم �ش�ؤون املر�أة م�ؤ�س�سة �أهلية فل�سطينية وهو عبارة عن �إئتالف ي�ضم الأطر الن�سوية وامل�ؤ�س�سات
الن�سوية الأهلية وجمموعة من املهتمات بق�ضايا املر�أة ،وقد ت�أ�س�س يف عام  1992كجزء من
الطواقم الفنية امل�ساندة للفريق املفاو�ض ،وحتددت ر�سالة الطاقم بـ «تطوير اخلطاب الن�سوي يف
�إطار وطني حترري ،مرتكز �إلى املرجعيات الوطنية ،ويف مقدمتها وثيقة اال�ستقالل و�إعالن مبادئ
حقوق املر�أة الفل�سطينية .ويجد الطاقم نف�سه م�س�ؤو ًال عن توفري ملتقى لتطوير اخلطاب الن�سوي
الفل�سطيني وم�ساهم ًا يف بناء قدرات امل�ؤ�س�سات والأطر الن�سوية لتمكينها من تطوير اخلطاب
الن�سوي يف مواجهة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،كما وتتمثل ر�ؤية الطاقم بالو�صول �إلى «جمتمع
فل�سطيني دميقراطي ال مييز بني الرجل واملر�أة».70
 .3.1العمل والإنتاج:
�أنتج طاقم �ش�ؤون املر�أة جمموعة م�شاريع متنوعة ،ميكن تلخي�صها بالتايل:71
�1.1أول م�شروع حتت عنوان «املر�أة واالنتخابات» ،حيث مت من خالله �إنتاج ملحق ن�سوي حتت �إ�سم
«املر�أة واالنتخابات»� .إ�ستمر ملدة عام واحد من .1996 - 1995ومن ثم مت حتويله �إلى «�صوت
الن�ساء» لنهاية عام  .1996وكان �شهري ًا وبعد ذلك �أ�صبح �أ�سبوعي ًا.
2.2مت �إ�صدار ن�شره ف�صلية (كل � 3شهور) حتت عنوان «التن�سيق الن�سوي» تهدف �إلى جمع �أخبار
الأطر املكونة لطاقم �ش�ؤون املر�أة والتي �أ�صبح عددها �سبعة �أطر.
3.3مت �إنتاج كتاب عن املر�أة يف املجال�س املحلية يف عام  ،1997حيث مت الرتكيز على التمييز
70
71
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االيجابي (الكوتة) .وذهب ب�إجتاه تثبيت و�ضع املر�أة ال�سيا�سي ،ومن ثم �إنبثقت عنه جلنه
�إ�سمها اللجنة الوطنية لتعزيز م�شاركة املر�أة يف مراكز �صنع القرار ،وهي مبادرة ولي�ست
م�شروع ًا ،ومت تبنيها من قبل وزارة �ش�ؤون املر�أة يف ما بعد.
�4.4إنتاج برنامج �إذاعي عام  1996وهو عبارة عن برنامج حواري تعريفي بال�شخ�صيات الن�سوية.
5.5يف � 1997إنطلق �أول برنامج �إذاعي ر�سمي �إ�سمه «مع املر�أة» و�إ�ستمر حتى الآن ولكن �أ�صبح
�إ�سمه «�ضد ال�صمت» ،علما انه مت بث هذا الربامج يف اذاعات� :صوت فل�سطني - 1997
� /2000أجيال � / 2003 - 2000صوت فل�سطني  / 2011 - 2003راية �أف �أم . 2015 - 2011
�6.6إنتاج برنامج تلفزيوين حتت عنوان «ب�صراحة» �أواخر عام  ،1997بواقع  52حلقه يف عام
 1998حيث كان الربنامج �أ�سبوعيا وتطرق �إلى  48ق�ضية ن�سوية ناق�شها الربنامج.
7.7يف عام � 1998أنتج الطاقم ملحقا �شهريا ملدة �سنة حتت عنوان «املر�أة واالنتخابات».
8.8يف عام  1999 - 1998مت البدء مب�شروع �إ�سمه «قيادات �شابة» ،حيث مت �إنتاج ملحق بنف�س
اال�سم .كان �أ�صل هذا امل�شروع هو م�شروع �سنابل لتطوير املر�أة الريفية الذي �إ�ستهدف  39قرية
يف جنني .وامللحق ُ�صمم لن�شر ما تكتبه القيادات الن�سوية ال�شابة.
ولكي يكون التحليل دقيقا مت �إختيار جريدة «�صوت الن�ساء» ب�إعتبارها الو�سيلة الإعالمية التي
مازالت م�ستمرة حتى الآن ،علم ًا �أنها كانت ظهرت كملحق ي�صدر عن طاقم �ش�ؤون املر�أة ،وكانت
الفكرة الأ�سا�س من وراء هذا امللحق هي تثقيف الن�ساء وتعريفهن بحقهن يف االنتخابات ،لكن ما
لبثت �أن تطورت الفكرة لت�صبح ال�صحيفة الأولى املتخ�ص�صة ب�ش�ؤون وق�ضايا املر�أة يف فل�سطني.
االجناز الأهم الذي ي�سجل ل�صحيفة «�صوت الن�ساء» هو قدرتها على البقاء واالنت�شار ك�صحيفة
�شهرية ملا يقارب عقدين من الزمن ،بعك�س كثري من املالحق التي تال�شت مع زوال التمويل
اخلارجي .وترى ال�صحيفة دورها» كمنرب توعوي ليربايل ي�ساهم يف بناء فكر جتاه ق�ضايا ن�سوية،
عرب توعية املر�أة بحقوقها القانونية ،و�أن تعرف �أن هذا �أو ذاك من القوانني مي�س حياتها اليومية،
�أو مي�س حياتها كمواطنة� ،إ�ضافة الى كونها تعترب منربا لتناول ق�ضايا املر�أة اليومية «.72
 .3.2حتليل امل�ضون:
قمنا ب�إختيار  23عدد ًا من «�صوت الن�ساء» موزعة كالتايل� 6 :أعداد (،307 ،306 ،305 ،304 ،303
 )308من عام  .2009و� 6أعداد ( )324 ،323 ،322 ،321 ،320 ،319من عام  .2010و� 5أعداد (،362
 )367 ،360 ،366 ،364من عام  .2014و� 6أعداد ( )371 ،369 ،368،374 ،372 ،373من عام .2015
72
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مت االختيار ع�شوائي ًا بغية �إكت�شاف م�سار امل�ضمون ال�صحفي يف �صوت الن�ساء ،وقد مت الرتكيز على
وحدة حتليل املو�ضوع� ،أي مت ت�صنيف املحتوى ح�سب املوا�ضيع املطروحة .وتبني لنا ما يلي:
1.1املو�ضوع ال�سيا�سي حا�ضر بقوة يف كل الأعداد ،حيث يتم طرحه من عدة جوانب مثل� :أثر
ح�صار غزة على الن�ساء والأطفال ،احلواجز ،االعتقاالت والأ�سريات وق�ضاياهن االجتماعية
واالقت�صادية ،الوالدة بال�سجن ،هدم املنازل ،النزوح واللجوء والإبعاد ،جدار الف�صل ،الن�ساء
واملقاومة ،مقاطعة الب�ضائع ،الإنق�سام وامل�صاحلة ،م�شاركة املر�أة يف «الهبة اجلماهريية».
هذا وتتقاطع النتيجة هذه مع نتائج درا�سة (ق�ضايا املر�أة يف ال�صحافة الن�سائية الأهلية يف
فل�سطني ،درا�سة م�سحية يف الفرتة  ،)2006 - 2004التي قام بها �صالح الدين عواد يف عام
 ،2008وقدم فيها حتلي ًال للأعداد ال�صادرة عن «�صوت الن�ساء» بني عامي .2006 - 2004
وهذا التوجة يف احلفاظ على تقدم ال�سيا�سة يف املواد املن�شورة مرتبط بالواقع املُعا�ش،
فاملجتمع الفل�سطيني يويل كل ما هو �سيا�سي �أهمية ق�صوى ال �سيما يف العمل ال�صحايف،
وبالتايل فان �سيا�سة الن�شر وال�سيا�سة التحريرية تعك�س هذا الإنطباع العام ،دون ال�س�ؤال هل
فع ًال نحن بحاجة لإعطاء معنى �سيا�سي و�إعطاء احليز االكرب من املن�شورات ملا هو �سيا�سي
فع ًال؟؟ وملاذا املزاج العام م�سيطر على توجهات ال�صحف عام ًة مبا فيها ال�صحف ال�صادرة
عن م�ؤ�س�سات ن�سوية؟؟
2.2املو�ضوع االقت�صادي :مت التطرق �إلى موا�ضيع مرتبطة بتمكني الن�ساء �إقت�صادي ًا ،منها :واقع
العامالت ،م�شاريع ت�ستهدف الن�ساء ،مهن ن�سائية مثل التطريز ،الزراعة ،ريادة الأعمال،
البنوك واملر�أة.
3.3القوانني :ينق�سم احلديث عن املو�ضوع القانوين �إلى �إتفاقيات وقوانني دولية تخ�ص احلريات
واملر�أة مثل �إتفاقية �سيداو ،وقوانني حملية مثل قانون العقوبات والأحوال ال�شخ�صية ،وقانون
العمل ،والفروقات بني القوانني ال�سارية يف ال�ضفة الغربية ويف قطاع غزة ،حق احل�صول على
املعلومات وحرية االعالم ،اجلرائم الإلكرتونية ،حماية املر�أة يف القوانني ،اجلانب احلقوقي
املتعلق بعمل الن�ساء و�إنتهاك قانون الت�شغيل ،بطالة الن�ساء ،وا�ستغالل الن�ساء العامالت
برواتب متدنية.
4.4قراءة يف كتب /روايات
�5.5أخبار حملية ودولية (تكرمي ،وجوائز ،وم�ؤمترات ،وعن الطاقم)
6.6ق�ص�ص جناح ن�سوية حملية وعاملية (ن�ساء وزيرات ،منا�ضالت ،مكافحات ،جوائز ،فنانات)
40
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7.7مقاالت عامة (ثقافية� ،سيا�سية� ،إجتماعية) تعالج ق�ضايا ن�سوية وق�ضايا عامة .مثل :الثقافة
التقليدية واملر�أة (املر�أة يف الأمثال ال�شعبية) ،العنف �ضد الن�ساء والأطفال (مبا فيه الإغت�صاب
والتحر�ش ،ال�سفاح) ،القتل على خلفية ال�شرف ،زواج الإكراه والزواج املبكر والطالق ،ق�ضايا
ال�شباب ،ذوي االحتياجات اخلا�صة (زواج� ،إ�ستئ�صال �أرحام ،عمل) ،املخدرات والت�سول،
تغطية ق�ضايا املر�أة يف الإعالم الفل�سطيني ،وواقع االعالميات (يف املواجهات ،ويف العمل).
8.8ريا�ضة ن�سائية
9.9تقدمي وعر�ض درا�سات وتقارير �إح�صائية و�إ�ستطالعات مرتبطة بق�ضايا الن�ساء مثل العمل
والقتل والقوانني.
�1010أدب وخواطر وثقافة وطنية.
1111الزاوية ال�صحية.
1212امل�شاركة النقابية للن�ساء (االحتاد العام للمر�أة ،النقابات العمالية) ،باال�ضافة �إلى م�شاركة
املر�أة يف االنتخابات املحلية (بلديات ،ت�شريعي) واحلزبية.
1313التعليم (�صورة املر�أة ،ن�سب حملة ال�شهادات ،املنهاج من منظور النوع االجتماعي ،التوجيهي،
�إدماج النوع االجتماعي يف االقت�صاد).
 .3.2.1معيقات عمل طاقم �ش�ؤون املر�أة وجريدة «�صوت الن�ساء»
مت حتديد جمموعة عوائق من خالل املقابالت املعمقة التي متت مع كل من �أمل جمعة ولبنى
الأ�شقر ،73ميكن تلخي�صها بالتايل:
�1.1أهم معيق هو «عدم وجود �آلية لقيا�س �أثر عملنا ب�شكل دقيق»« ،لقد ثبتنا امل�صطلحات ولي�س
ال�سلوك»
2.2يف بداية عمل الطاقم وبث الربنامج الإذاعي مل تكن هناك مناف�سة بني االذاعات مع �صوت
فل�سطني ،وبالتايل فان ن�سبة اال�ستماع كانت عالية جد ًا ،ولكن بعد ظهور املناف�سة ودخولها
من قبل و�سائل االعالم العربي والدويل فقد تراجعت ن�سبة اال�ستماع و�أ�صبحت �أقل بكثري من
ال�سابق ،وهو ما زاده �ضعف الثقة بالإعالم املحلي.
3.3عدم و�ضوح ر�ؤية امل�ؤ�س�سات الن�سوية حول ماذا تريد من االعالم ،وعدم وجود خطة وا�ضحة
73

 .نقدم العوائق كما مت ذكرها من قبل �أمل جمعة م�س�ؤولة االعالم املرئي وامل�سموع ولبنى الأ�شقر رئي�سة حترير �صحيفة «�صوت الن�ساء».
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للتعامل مع و�سائل االعالم.
4.4معيق �سيا�سي يتمثل ب�أولوية الق�ضايا ال�سيا�سية يف ال�سيا�سة الفل�سطينية.
5.5يوجد فرق بني ال�صحايف امل�ؤمن بعمله كر�سالة عموم ًا وال�صحفي الذي يتعامل مع ال�صحافة
كمهنة ،وبالتايل فان عدد ال�صحفيني امل�ؤمنني بق�ضايا املر�أة قليل ن�سبي ًا ،ما دفع ال�صحفيني
لإعتبار العمل ال�صحفي كم�صدر للرزق ك�أولوية ،وبالتايل فقد �أ�صبح العمل يف ق�ضايا املر�أة
�إعالمي ًا هو «ح�سب الطلب وال�سوق».
�6.6أكرب عائق هو الثقافة املجتمعية وعدم االميان بحقوق االن�سان وحقوق املر�أة ب�سبب الثقافة
التقليدية التي حت�صر عمل املر�أة يف البيت ،و�إذا كان هناك �إميان بق�ضايا الن�ساء فهو ب�سبب
احلاجة خلروج الن�ساء للعمل.
7.7مل ترتق ال�صحافة بعملها خللق وعي وخللق حالة تدفع النا�س للتغري ،وذلك ب�سبب �أن ال�صحافة
هي �أي�ض ًا تقليدية ،وهذا ينطبق على «�صوت الن�ساء» فال�صحفيني الذين يكتبون فيها هم جزء
من احلالة العامة ،وهم يحملون هذه الثقافة التقليدية ولديهم رقابة ذاتية عالية متنعهم من
تقدمي تقارير �أو حتقيقات �أو مقاالت جريئة مت�س بالعادات والتقاليد وغريها من املحرمات.
8.8مل ترتق ال�صحافة مل�ستوى امل�سائلة و�إنتاج حتقيقات �صحفية مميزة م�ؤثرة يف املجتمع.
9.9املعيق املادي« :كنا ن�صدر مرتني بال�شهر و�صرنا الآن ن�صدر مرة بال�شهر فقط».
 .3.2.2قراءة يف جريدة �صوت الن�ساء
تطرقنا يف العر�ض ال�سابق �إلى كل املوا�ضيع التي مت طرحها يف الأعداد املذكورة من جريدة «�صوت
الن�ساء» ،فكل تلك املوا�ضيع تكررت ولكن بن�سب متفاوته ،والأهم من التكرار هنا هو نوعية املوا�ضيع
التي مت�س املر�أة ب�شكل مبا�شر ،وت�ساهم يف خلق بيئة مالئمة حلرية الر�أي والتعبري ،فامل�شاركة
ال�سيا�سية الوا�سعة للمر�أة مثال ت�ساهم ب�شكل مبا�شر يف نقل ق�ضايا الن�ساء من النقا�ش العام �إلى
حيز التنفيذ من خالل امل�شاركة يف �صنع القرار ،كما �أن متكني الن�ساء �إقت�صادي ًا و�إخراجهن من
النظرة التقليدية التي ال ت�سمح لهن بالعمل كالرجال ،تعزز حرية املر�أة االقت�صادية وبالتايل
جتعلها �أكرث قدرة على �إتخاذ القرارات وامل�شاركة يف احليز العام بداية من الأ�سرة و�صو ًال �إلى
م�ؤ�س�سات الدولة.
ال �شك �أن جريدة «�صوت الن�ساء» بذلت جمهود ًا كبري ًا للحفاظ على دورية وانتظام وا�ستمرار
�صدورها ،كما �إ�صطدمت مبعوقات عدة منها املادي ،االجتماعي ،الثقايف وال�سيا�سي .وتطرقت
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ملوا�ضيع متنوعة ،ولكن هذا التنوع كان حمكوما �أي�ض ًا مبا هو م�سموح ومبا هو ممنوع وباملُحدد
�إجتماعي ًا و�سيا�سي ًا يف �آن ،كما �أن م�شاركة ال ُكتاب الذكور يف املن�شورات وا�ضحة �إال �أنها حم�صورة
يف الكثري من الأعداد ب�أ�سماء ُكتّاب حمددين.
ما هو ملفت للنظر امل�سائلة النقدية الذاتية التي الحظناها من خالل املقابالت التي متت مع عامالت
يف طاقم �ش�ؤون املر�أة ،حيث اعرتفن باملعيقات وامل�ؤثرات على املحتوى املن�شور واملتمثلة بال�سقف
ال�سيا�سي واالجتماعي ،وقلن بانهن يحاولن بكل جهد ايجاد �آليات لتح�سني جودة املن�شورات من
الناحية املهنية وتو�سيع امل�شاركة ،وان الرقابة الذاتية ما زال لها �أثر مبا�شر وت�ضعف من املهنية
وجودة العمل ال�صحفي �إال �أن الوعي واالعرتاف باملعيقات قد يكون عام ًال مبا�شر ًا يف التخل�ص منها
ولو جزئي ًا.
ثالث ًا :الإعالم الن�سوي وحرية الر�أي والتعبري
ُيعد تفكيك البنية التحتية الناظمة لعمل و�سائل االعالم (املرئي وامل�سموع) م�س�ألة يف غاية االهمية
يف ال�سياق الفل�سطيني ،ونق�صد بالبنية التحتية هنا كل �أ�شكال الدعم الفني والتقني واملادي الذي
تتلقاه و�سائل االعالم يف �سبيل حتقيق �أهدافها ،وكذلك عالقاتها باجلهات املانحة للرتخي�ص،
والأولويات والأف�ضلية التي ميكن �أن تتلقاها كو�سيلة �إعالمية جمتمعية ،كما هو احلال يف درا�ستنا.
ي�ضاف �إلى ذلك عالقات القوة التي ّ
تنظم العالقة مع الفاعلني يف احلقل االعالمي ،ك�أولويات
التمويل والدعم ،و�أ�شكال املحاباة يف توزيع االعالنات ،واملناف�سة غري املتكافئة مع و�سائل الإعالم
اخلا�صة بكبار امل�ستثمرين.
�إن حجم التحديات التي تواجه و�سائل االعالم املجتمعية ،خا�صة فيما يتعلق بالبحث الد�ؤوب
وامل�ضني عن متويل ي�ضمن لها اال�ستمرارية والبقاءُ ،ي�ش ّكل عائق ًا �أمام القائمني عليها لبلوغ
الأهداف املرجوة التي ي�سعون لها ،فال�شعور الدائم بالتهديد املادي ،وما يرافقه من غياب الدعم
املُنتظم ،ي�صبح مع الوقت عائق ًا �أمام الإن�شغال يف �إي�صال ر�سالة امل�ؤ�س�سة و�أهدافها ،وت�صبح مع
الوقت ق�ضايا احلفاظ على الذات �أولى من ُمكت�سبات الدميقراطية واحلريات ،وي�صبح البحث
عن العائدات �أولى من مواجهة التحديات .هذا الواقع مل يكن خيار ًا �أمام الفاعليني يف االعالم
املُجتمعي ،بل هو نتيجة حلالة ال�ضعف التي يت�سم بها االقت�صاد الوطني من ناحية وعدم االكرتاث
ال�سيا�سي من ناحية �أخرى.
وعلى الرغم من �صعوبة الظروف ،الإ �أن االعالم املجتمعي ( امل�سموع منه على وجه التحديد)
مل يقف مكتوف الأيدي �أمام جملة املعيقات التي يعي�شها ،بل �سعى نحو بناء حتالفات مكنت ُه من
الو�صول �إلى مناطق جديدة ،وفئات �إجتماعية جديدة ،وهذا التحالف التكتيكي كان اخليار املمكن
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ملواجهة املناف�سة احلادة لو�سائل �إعالم كبار امل�ستثمرين واحلكومة .ومن ال�ضروري لهذه الو�سائل
االعالمية املجتمعية �أن ت�ؤ�س�س لنف�سها موقع ًا يف مرحلة التحول الرقمي القادمة ،وتخرتق عامل
الو�سائط املتعددة بكل �أ�شكالها ،لأنها الأقل ُكلف ًة والأك ُرث فاعلي ًة مقارن ًة بالأ�شكال التقليدية ،كما
�أن بناء التحالفات بني هذه الو�سائل يجب �أن ال يقت�صر على امل�سائل الفنية يف توحيد البث وغريه
من الأ�شكال ،بل انها مطالبة ببناء حتالفات �إجتماعية مع القواعد املُ�ستهدفة وال�شركاء من حملة
ر�سالة التنوير والتنمية.
 .1معيقات الت�أثري يف حرية الر�أي والتعبري
ثمة تراكمات تاريخية و�سيا�سية �أدت الى اختالل بنيوي يف م�س�ألة حرية الر�أي والتعبري يف املجتمع
الفل�سطيني ،وكان االقت�صاد ال�سيا�سي وال يزال �أهم تلك القيود املكبلة حلرية الر�أي والتعبري خا�صة
يف االعالم عموم ًا ،ومن تلك القيود البنيوية نورد االتي:
 .1.1املعيقات االقت�صادية
تت�أثر و�سائل االعالم املحلية وخا�صة تلك امل�صنفة ب�أنها و�سائل �إعالم جمتمعية بجملة من املعيقات
االقت�صادية ،ولعل �أبرزها غياب �أي دعم حكومي �أو �أي ت�سهيالت تخ�ص�ص ل�صالح و�سائل االعالم
املجتمعي غري الربحية املوجهة الى املناطق االكرث تهمي�شا مثل االرياف ،والى الفئات االقل حظ ًا
يف التنمية والفر�ص مثل الن�ساء واالطفال وال�شباب .ومن الالفت «�أن و�سائل الإعالم التي ميكن
و�صفها كو�سائل اعالم جمتمعية تخ�ضع لذات االجراءات والر�سوم و�آلية الرتخي�ص ،بغ�ض النظر
عن �أهدافها و�أن�شطتها ،حيث تنظر الدولة �إلى جميع هذه االنواع على �أنها �شركات ت�ستثمر يف
جمال الإعالم ،»74وهذه النظرة املنقو�صة لو�سائل االعالم املجتمعية 75تعني ترك هذه االذاعات
عر�ضة للمناف�سة ال�شديدة مع االذاعات اململوكة لرجال االعمال ،والتي متتلك امكانيات مادية
كبرية وقدرة على توظيف املخت�صني واال�ستفادة من التغيريات التكنولوجية اجلديدة ،وال تقت�صر
التحديات على القطاع اخلا�ص بل ت�شمل اي�ضا املناف�سة مع االعالم الر�سمي من حيث تخ�صي�ص
موجات الطيف �أو حتى �سرعة الو�صول الى املعلومات� « ،أو �إلى حتديد ا�سعار تف�ضيلية لو�سائل
االعالم املجتمعية التي تهدف �إلى تنمية املجتمع ،فيما و�سائل االعالم الر�سمية معفاة من �أي ر�سوم
لقاء �إ�شغالها لرتدداتها».76
ويف حديثها عن م�صادر التمويل لراديو «ن�ساء �أف �أم» ا�شارت املديرة التنفيذية مي�سون عودة �إلى
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اعتماد اذاعتها على م�صدرين رئي�سيني هما االعالنات بن�سبة  %40من حجم الدخل ،وامل�شاريع
املمولة من منظمات وهيئات دولية مانحة بن�سبة  %60من حجم الدخل الكلي ،ويف العادة تقوم
ال�شركات الكربى يف القطاع اخلا�ص الفل�سطيني بتغطية نفقات اعالناتها يف الراديو حتت بند
امل�س�ؤولية االجتماعية ،يف حني مل تتلق اذاعة «ن�ساء غزة» االلكرتونية اي م�ساعدات با�ستثناء تلك
املنحة التي قدمت لها من تلفزيون  MBCالعادة ت�شغيلها بعد تدمري موقعها يف احلرب االخرية
على القطاع عام  ،2014كما انها مل تتمكن حتى اللحظة من العودة للبث على ترددات  FMنظر ًا
لقلة املوارد املالية والتقنية .ومن الوا�ضح �أثناء حتليل م�ضمون االخبار املحلية ،ان القطاع اخلا�ص
يحظى باهتمام خا�ص ومتنح اخباره االولوية يف ن�شرات االخبار� ،أي �أن هناك معاملة تف�ضيلية
للقطاع اخلا�ص حني يدخل يف مواجهة مع احلكومة ،كما يالحظ على و�سائل االعالم عموم ًا،
عدم رغبتها يف املواجهة مع القطاع اخلا�ص ،مع بع�ض اال�ستثناءات هنا وهناك تتعلق ب�سوء خدمة
تقدمها �شركة ما �أو جمموعة ا�ستثمارية ما .كما تغيب عن االعالم املحلي ال�صحافة اال�ستق�صائية
والبحث يف ق�ضايا الف�ساد التي قد تطال القطاع اخلا�ص ،وال�سبب يتمثل يف انه « قد يرف�ض املعلنون
و�ضع �إعالناتهم يف و�سائل �إعالم �إنتقدت جهة معينة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر».77
 .1.2املعيقات ال�سيا�سية
ثمة ما ي�شبة االجماع بني املراقبني لواقع الإعالم الفل�سطيني على حقيقة مفادها �أن «الواقع
جت�سد ب�شكل
االعالمي هو امتداد للواقع ال�سيا�سي ويعرب عنه ،واالنق�سام ال�سيا�سي يف فل�سطني ّ
وا�ضح يف �أداء االعالم ويف ت�شرذم االعالميني ،كذلك �إنعك�س الو�ضع ال�سيا�سي فيما يتعلق باملقاومة
واملفاو�ضات على الو�ضع االعالمي الذي م ّثل هذه احلالة ال�سيا�سية ال�شاذة التي يعي�شها ال�شعب
الفل�سطيني ،فتجد �إعالمي ًا يدافع عن املقاومة كخيار �إ�سرتاتيجي ووحيد لل�شعب الفل�سطيني،
ومقابل ذلك �إعالمي ال يجد غري �سبيل املفاو�ضات لتحقيق االهداف الفل�سطينية.»78
ومن الوا�ضح �أن اال�ستقاللية يف و�سائل االعالم ال تعدو �أن تكون م�س�ألة �شكلية ال تعك�س اال�صول
املهنية لل�صحافة ،وهي يف الواقع �إ�ستقاللية عن احلقيقة وم�سافة ت�ؤخذ من املواطن وهمومه
«�صحيح �أنه ميكن �أن تكون هناك مواقع بالفعل م�ستقلة من ناحية التمويل ،ولكن امل�شكلة هي �أنها
تعمل حتت مظلة �سيا�سية جتربها على حماباة الطرف الذي تعمل يف ظله ،ولو ب�شكل خفي».79
« فاذا كانت اال�ستقاللية تعني لدى مواقع اعالمية اخبارية فل�سطينية عدم االنتماء الي من طريف
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االنق�سام ،اال انها حتى وبهذا التعريف ال ت�صل الى م�ستوى االنفتاح على االخر واالعرتاف به،
كما انها ال متنح اطراف ال�صراع الداخلي ايا كانت هذه االطراف امل�ساحة نف�سها يف التعبري عن
الراي» .80وي�صبح االنحياز وا�ضح ًا يف منط ال�شخ�صيات ال�سيا�سية امل�ست�ضافة ويف منط التغطية
االعالمية لالحداث« ،حيث من الوا�ضح �أن اعالمنا يحر�ص على عدم انتقاد االحزاب ال�سيا�سية
اكرث من حر�صه على تقدمي املعلومات للمواطن ،وهو اعالم يعرب عن رغبة االحزاب ال�سيا�سية،
ولي�س عن حاجيات النا�س وهمومهم .»81ويف مقابلتنا مع املديرة التنفيذية لن�ساء �أف �أم �أ�شارت
بو�ضوح �إلى عدم االهتمام بالق�ضايا ال�سيا�سية «حيث يوجد من يتناول هذه الق�ضايا بكرثة» على حد
و�صفها ،ويف الواقع فان هذا العزوف �شكليا من وجهة نظرنا باعتبار �أن كل �شيء م�سي�س يف املجتمع
الفل�سطيني ،وهناك ق�ضايا �سيا�سية يف جوهرها يتم تناولها مثل برنامج «�أ�سريات من بالدي» الذي
يقدم على �إذاعة ن�ساء غزة االلكرتونية ،لكن منط ال�سيا�سة غري املتناول هنا هو املتعلق بطريف
االنق�سام ،ولي�س الو�ضع ال�سيا�سي املتمثل يف االحتالل وممار�ساته اليومية والذي يحظى بتغطية
متوا�صلة� .إن العزوف عن ال�ش�أن ال�سيا�سي الداخلي ي�أتي يف �إطار �ضعف احلريات العامة وحرية
التعبري ب�شكل خا�ص ،وي�أتي يف �إطار الرقابة الذاتية التي ميار�سها االعالم املجتمعي امل�سموع.
 .1.3الرقابة الذاتية
ي�شري مفهوم الرقابة الذاتية الى « رقابة متار�سها امل�ؤ�س�سة االعالمية �أو ال�صحفي نف�سه على ذاته،
والرقابة الذاتية متثل �أحد �أهم ا�شكال الرقابة خطورة على امل�ضمون االعالمي ،وهي نتاج لرتاكم
ممار�سات الرقابة الر�سمية ،امل�ؤ�س�ساتية والرقابة االجتماعية ،وتق�سم الرقابة الذاتية الى رقابة
ذاتية �سلبية تتاثر برتاكمات الرقابة الر�سمية واالجتماعية ،ورقابة ذاتية ايجابية تخ�ضع ملهنية
ال�صحفي و�ضمريه واخالقيات املهنة »82ويف احلالة الفل�سطينية ،يف�سر املراقبون م�س�ألة الرقابة
الذاتية على �أنها انعكا�س حلالة الت�سي�س التي عا�شها االعالم الفل�سطيني قبل قيام ال�سلطة وبعدها،
حيث» متار�س الرقابة ال�سيا�سية ب�شكل خا�ص يف ظل حالة الت�سي�س التي ميزت و�سائل االعالم على
مر ال�سنني� ،سواء يف ال�ضفة الغربية �أو يف قطاع غزة ،ويكون الرد فوريا يف حال جتاوز «اخلطوط
احلمراء» ،وقد يقت�صر االمر على ات�صال هاتفي بال�صحفي او( برئي�س حترير جريدته) ،بينما قد
ي�صل الى حد االعتقال يف بع�ض احلاالت ،بل �أن هناك بع�ض و�سائل االعالم التي ت�ست�شري اجهزة
املخابرات قبل ن�شر بع�ض موادها او بث براجمها ،علما �أن هذا ال�شعور باملراقبة امل�ستمرة يتولد
عنه اح�سا�س باخلوف والرقابة الذاتية».83
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 .املرجع ال�سابق� ،ص .217
 .املرجع ال�سابق� ،ص .225
.عالقة االعالم اجلديد بحرية الراي والتعبري يف فل�سطني ،حممود الفطافطة ،ا�شراف الدكتور وليد ال�شرفا ،املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات
االعالمية ( مدى) رام اهلل ،فل�سطني� ،2011 ،ص .128
 .تقرير منظمة مرا�سلون بال حدود  ،2014نقال عن كتاب االعالم الر�سمي الفل�سطيني وحرية التعبري ،غازي بني عودة ،املركز الفل�سطيني للتنمية
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كما ت�شري الدرا�سات التي �أعدت حول م�س�ألة الرقابة الذاتية �إلى ارتفاع ن�سبة ال�صحفيني
الفل�سطينني الذين ميار�سون نوعا من الرقابة الذاتية على بع�ض اعمالهم �أو على معظمها ،ويف
كال ال�شكلني من الرقابة اجلزئية �أو الكلية ،فقد بلغت ن�سبة ال�صحفيني الذي اقروا بذلك .84 %80
ويف حالة االعالم الن�سوي وبالتحديد يف حالة «ن�ساء اف ام» ،وعند �س�ؤال مديرة االذاعة عن م�س�ألة
الرقابة الذاتية ،فقد ا�شارات الى» �أننا ال نركز كثري ًا على ال�سيا�سة ،ولل�سيا�سة من يتحدث فيها» يف
تعبري عن جتنب اخلو�ض يف ق�ضايا �إ�شكالية قد تثري حفيظة بع�ض االطراف ال�سيا�سية ،كما �أ�شارت
الى �أنهم ومنذ ت�أ�سي�س االذاعة مل يتلقوا �أي �إت�صال �أو �إعرتا�ض على م�ضمون مادة �إعالمية مت
بثها ،مما يوحي ب�أن �سيا�سة االذاعة تقوم على جتنب اخلالف مع �أحد ،غري �أن حتليل م�ضمون
الأخبار التي كتبت على املوقع االلكرتوين لالذاعة ي�شري ب�شكل جلي �إلى االنحياز للموقف الر�سمي،
خا�صة يف م�س�ألة التغطية االخبارية للأحداث ،وهنا ن�سوق املثال التايل :بتاريخ  2015/2/23وفيما
ن�شرت و�سائل الإعالم خرب اقامة ال�سلطة حواجز ملنع املعلمني من الو�صول �إلى جمل�س الوزراء
للم�شاركة يف اعت�صام هناك ،فان «ن�ساء �أف �أم» مل تذكر هذا اخلرب يف ن�شرة الثانية ع�شر ون�صف،
(منت�صف النهار) كما مل تقم بن�شر اخلرب على ال�صفحة الر�سمية للإذاعة .ويف املقابل فان
الإذاعة ن�شرت خربا اخر على �صفحتها االلكرتونية بعنوان �صيدم� :سقف مطالب املعلمني �إرتفع
ب�شكل كبري .201685/2/23
ومن املالحظ �أن «ن�ساء �أف �أم» مل تكن الوحيدة بني و�سائل االعالم املرئي وامل�سموع واملكتوب
التي �إنحازت للموقف الر�سمي يف تغطية تلك الأحداث ،ففي تغطيتها خلرب �إ�ضراب املعلمني ،مل
ت�شر �أي�ض ًا جريدة احلياة اجلديدة� 86إلى اخلرب الأكرث �إنت�شار ًا على مواقع التوا�صل االجتماعي وهو
«ن�صب حواجز على مداخل املدن ملنع و�صول املعلمني �إلى مقر جمل�س الوزراء» و�إكتفت اجلريدة
بن�شر خرب يتعلق بجاهزية احلكومة «للحوار املنظم» وااللتزام ب�صرف  % 2.5من العالوة امل�ستحقة
خالل ال�شهر اجلاري و�إكمال البقية ،كما �أن موقع اخلرب مل يكن يف ال�صفحة الأولى ،بل يف اجلانب
الأمين يف �صفحة و�سط اجلريدة.
�أما جريدة «القد�س» فانها مل تن�شر �صورة الحتجاج املعلمني و�إكتفت بخرب يف ال�صفحة الرئي�سية
على اليمني بعنوان «الرتبية تدعو املعلمني للعودة �إلى املدار�س».
84
85
86

واحلرية االعالمية (مدى) ،رام اهلل ،فل�سطني� ،2014 ،ص .105
 .االعالم الر�سمي الفل�سطيني وحرية التعبري ،مرجع �سابق� ،ص .104
 .وفيما يلي ن�ص اخلرب كما ورد على ال�صفحة الر�سمية و�أ�ضاف �صيدم يف حديثه �ضمن برنامج «قهوة مزبوط» �أن الوزارة تتفهم مطالب املعلمني
ومنحازة لهم ،م�شري ًا �إلى �أن �سقف املطالب ارتفع ب�شكل كبري ،وال يوجد ج�سم موحد للمطالبة مبطالب املعلمني ،واال�ستمرار يف الإ�ضراب �أدى �إلى
خ�سارة مليون ح�صة درا�سية.
 .احلياة اجلديدة ال�صادرة يوم الأربعاء املوافق  2016/2/24عدد  7280ال�سنة احلادية والع�شرون.
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اما جريدة «الأيام» فقد �أعطت اخلرب م�ساحة �أكرب مع �صورة ،لكنها ن�شرت يف خربها ما ورد يف
�إجتماع جمل�س الوزراء الذي �أ�شاد بدور املعلمني التاريخي يف احلفاظ على �أهمية الهوية الوطنية...
واال�شارة الوحيدة للخرب كانت التالية« :ورغم احلواجز التي ن�صبتها الأجهزة الأمنية الفل�سطينية
على مداخل مدينتي رام اهلل والبرية وخمارج خمتلف املدن الفل�سطينية يف حمافظات ال�ضفة
الغربية ،للحيلولة دون و�صول املعلمني الى /االعت�صام احلا�شد� /أمام مبنى جمل�س الوزراء يف رام
اهلل � ،إال �أن االف املعلمني واملعلمات �شاركوا يف هذا االعت�صام الذي دعت اليه منابر املعلمني «.
�أما بخ�صو�ص اذاعة �صوت ن�ساء غزة فقد عربت مديرة االذاعة عن م�س�ألة الرقابة بقولها « طاملا
بقيت ال تتكلم بال�سيا�سة وال تتدخل بها فالكل يحبك ،وطاملا �أنت تعمل باجلانب املجتمعي واالن�ساين
فاجلهات الر�سمية لن تتدخل بك كثريا ،ولهذا مل يتم التدخل بنا بطريقة وا�ضحة حلد اللحظة».
�إن الرقابة الذاتية حتدد �إطار عمل امل�ؤ�س�سات الإعالمية الن�سوية ،كما حتدد بذلك حجم الأثر
وامل�ساهمة يف تنمية حرية الر�أي والتعبري يف فل�سطني ،لذا تبقى امل�ساهمة حمدودة ما دام هناك
رقابة ذاتية حمكومة ب�سقف احلريات املُحددة �سيا�سي ًا و�إجتماعي ًا ،والعمل على تقلي�صها (الرقابة
الذاتية) يخدم احلريات العامة ب�شكل مبا�شر وي�سمح للم�ؤ�س�سات الإعالمية الن�سوية يف طرح كل
الق�ضايا التي مت�س الن�ساء دون خوف �أو تردد.
 .2ملخ�ص نقدي
�إن قيا�س مدى حرية الر�أي والتعبري يف املجتمع يحتاج لقيا�س م�ؤ�شرات تنموية متعدده ،ويف
امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وعلى ر�أ�سها حرية ال�صحافة ،و»بح�سب
مقيا�س حرية ال�صحافة حول العامل الذي ي�صدر عن منظمة مرا�سلون بال حدود للعام  ،٢٠١٥فان
فل�سطني جاءت يف املرتبة  ١٣٢من �أ�صل  180دولة �شملها اال�ستطالع ،وذلك بالتوازي مع ارتفاع
عدد االنتهاكات التي تعر�ض لها االعالميون».
و �إذا كان حجم امل�شاركة يف االنتخابات الت�شريعية والرئا�سية عايل جد ًا ف�إن هذا ال يعني وجود
حرية ر�أي وتعبري ،و�إمنا يتطلب ذلك حرية ت�شكيل الأحزاب ح�سب ما �ضمنه القانون الأ�سا�سي يف
فل�سطني ،و�إنتخابات دورية غري قابلة للتمديد والت�أجيل ،و�إدماج الن�ساء يف القرار ال�سيا�سي .كما �أن
امل�ؤ�شرات االقت�صادية ومن �ضمنها �ضمان �شروط توظيف عادلة مهنية ،وتوزيع عادل للإ�ستثمار،
ومنع االحتكار ،وم�ساواة الذكور والإناث بالفر�ص املتاحة ،يجعل من �إمكانية امل�شاركة العادلة
ح�سب النوع االجتماعي مرتفعة جد ًا .كل هذا يفتقد له املجتمع الفل�سطيني ب�إعتباره جمتمع ًا يعاين
من خلل بنيوي يف املنظومة االقت�صادية وال�سيا�سية وحالة التبعية التي تنعك�س على �شروط العمل
االعالمي احلر وامل�ستقل.
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كل ذلك مرتبط �إرتباط ًا وثيق ًا باملنظومة الثقافية والقيمية التي يتحرك من خاللها العقل
الفل�سطيني ،فالثقافة التقليدية التي ما زالت تعزز النظرة الدونية للمر�أة ،والتي حتافظ على
العادات والتقاليد القبلية حتول دون تعزيز ثقافة امل�ؤ�س�سة ،وت�شكل عائق ًا حديدي ًا �أمام تطور كل
�أ�شكال التعبري وامل�شاركة املفتوحة يف الف�ضاء الفل�سطيني العام ،فالأحزاب ال�سيا�سية ما زالت حتت
�سلطة الرجل.
و�أهم عن�صر �إلى جانب الثقافة التقليدية هو منظومة القوانني التي ال تواكب التطور الطبيعي
للمجتمع عموم ًا ،فهي ما زالت قا�صرة عن الدفاع عن املر�أة وحمايتها ،فمث ًال جرائم القتل على
خلفية ما ي�سمى �شرف العائلة مرتبطة مبفهوم «ال�شرف» املحدد �إجتماعي ًا ،ولي�س لأن جرم القتل
هو الذي يعاقب عليه القانون بغ�ض النظر عن �أ�سبابة.
تعترب م�شاركة امل�ؤ�س�سات املُن ِتجة لل�صحافة الن�سوية يف تعزيز حرية الر�أي والتعبري م�ؤ�شر ًا مرتبط ًا
ب�أثر املحتوى املن�شور على جمهور القراء وامل�ستمعني من الن�ساء حتديد ًا ،فنقا�ش واقع املر�أة
وحقوقها وتثبيت امل�صطلحات املخت�صة بالنوع االجتماعي هي من امل�ؤ�شرات على ذلك ،وهذا ما
�أكدته لبنى الأ�شقر حيث قالت�« :صوت الن�ساء �أثرت يف حرية الر�أي والتعبري من خالل تثبيت
املفاهيم وتوعية الن�ساء بحقوقهن وبالتايل �أ�صبح لديهن قدرة للتعبري عن مواقفهن وق�ضاياهن».
وم�ستوى ح�ضور نقا�ش ق�ضايا املر�أة يف الف�ضاء العام قد يكون مرحلة �أولى لتحديد م�سار الأثر،
ولكنه ال يكفي لتكري�س املفاهيم ك�سلوك فكري وعملي بالوقت نف�سه .ولعل �أهم عائق بنظرنا يحول
دون تكري�س اخلطاب الن�سوي كممار�سة ،هو �ضعف التن�سيق والتخطيط بني امل�ؤ�س�سات العاملة يف
هذا القطاع حتديد ًا ،ذلك �أن �ضعف التن�سيق ي�ؤدي �إلى تبعرث املجهود وبالتايل �ضعف �آليات قيا�س
الأثر .فمث ًال طاقم �ش�ؤون املر�أة يقدم برناجم ًا �إذاعيا (�ضد ال�صمت) من خالل �إذاعة راية �أف
�أم ،وهنا تت�سائل مديرة ن�ساء �أف �أم ملاذا ال يكون منرب �إذاعة ن�ساء �أف �أم هو املكان املالئم لتقدمي
هذا الربنامج مثال؟
ولعل التناف�سية على التمويل تقلل من �إمكانية بناء م�شاريع م�شرتكة تخ�ضع لر�ؤيا �إ�سرتاتيجية
موحدة ت�ستهدف املجتمع الفل�سطيني وتقدم خطاب ًا فكري ًا ي�ساهم يف تعزيز دور املر�أة وبناء ثقة
جمتمعية يف عمل امل�ؤ�س�سات املخت�صة بق�ضايا الن�ساء ،كما �أن م�سرية عمل امل�ؤ�س�سات الن�سوية
ت�ؤكد ذلك ،فال�شراكات كانت جزئية ،على م�ستوى تنفيذ ن�شاطات فقط ال غري ،ما �أ�ضعف و ُي�ضعف
تعميق �أثر تلك امل�شاريع ،وحتديد ًا يف م�ستوى بناء وعي جمتمعي قادر على �إ�ستيعاب حقوق املر�أة
والدفاع عنها يف خمتلف القطاعات كمطلب مركزي يف تنمية احلريات العامة وعلى ر�أ�سها حرية
الر�أي والتعبري.
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وهذا يجعل املهنية ال�صحفية تطرح نف�سها كمطلب رئي�سي يف عمل الإعالم الذي يتبنى ق�ضايا
الن�ساء ،فكلما تراجعت املهنية لدى «ال�صحفيات» وامل�ؤ�س�سات التي ُتنتج �صحافة ن�سوية ،كلما
تراجعت الثقة باملحتوى ال�صحفي ،فالكتابة ال�صحفية التي تفتقد ل�شروط العمل املهني تقل
جدواها ،وال حتقق الأهداف املرجوة ،بل على العك�س ت�سمح بتزايد الفجوة بني املر�سل وامل�ستقبل،
بني ال�صحفي/ة (امل�ؤ�س�سة) واجلمهور.
وما يزيد من �صعوبة عمل االعالم الن�سوي يف ال�سياق الفل�سطيني ،وجود الثقافة التي ال حتمل بذور
قبول وفهم الآخر بكل �إختالفاته ،والتي ال ميكن البناء عليها ،فاجلمهور الفل�سطيني الذي يحمل
موروثا ثقافيا تقليديا ال ميكن له ممار�سة حرية الر�أي والتعبري بتوازن ،حتى و�إن َحفظ جمموعة
م�صطلحات تظهر مدى وعية يف �أهمية ممار�سة تلك احلريات .وتعزيز هذه احلريات مرتبط ب�شكل
مبا�شر يف �إعادة بناء �شروط الثقافة املُنفتحه على الآخر ،وهي ال تت�أ�س�س �إال بوجود نظام تربوي
حد مت�سا ٍو ،يقل�ص الفروقات اجلندرية ويبني لغة حوار �سلمية
ي�ؤ�س�س ملفاهيم الأنا والآخر على ٍ
مع الآخر املختلف ،وهنا تكمن وظيفة االعالم الن�سوي حتديد ًا � -إلى جانب امل�ؤ�س�سات االعالمية
الأخرى -يف توعية الن�ساء الأمهات ب�ضرورة ممار�سة الرتبية املتوازنة املنفتحة على الآخر.
فامل�ؤ�س�سات االعالمية املهتمة بق�ضايا الن�ساء (يف هذه الدرا�سة)� ،ساهمت ب�شكل وا�ضح يف
ترويج حرية الر�أي والتعبري ،من خالل وجودها كم�ؤ�س�سات خمت�صة يف ذلك ،ومن ثم من خالل
طرحها لق�ضايا الن�ساء ب�شكل م�ستمر ،والت�أكيد على �أهمية دورهن يف فتح نقا�ش جمتمعي �شامل
ي�ضمن احلقوق للجميع .و�إن كانت هذه امل�ساهمة حمدودة و�أثرها يقت�صر على تثبيت املفاهيم
وامل�صطلحات وخلق م�ساحة عامة لنقا�ش ق�ضايا الن�ساء� ،إال �أن الو�صول �إلى حجم الأثر ومدى
و�صوله الى جميع فئات املجتمع يحتاج (كما �أ�شرنا �سابق ًا) الى م�سح �شامل ي�ستهدف اجلمهور
الفل�سطيني �ضمن عينة متثيلية ت�سمح لنا بتحديد حجم ومقدار الأثر يف الثقافة العامة.

50

الفصل الثالث :الصحافة النسوية في فلسطين

 .3الإ�ستنتاجات
1.1ت�شري جملة املالحظات �إلى �أن االعالم الن�سوي �أ�صبح �أكرث قدرة على طرح ق�ضايا الن�ساء
وم�شاكلهن ،وهذا م�ؤ�شر على �إزدياد يف حرية طرح ق�ضايا الن�ساء يف االعالم.
2.2ال توجد �أي �أف�ضلية للإعالم الن�سوي ك�إعالم جمتمعي من حيث التمويل والت�سجيل.
3.3ال يزال �إ�ستخدام الو�سائط املتعددة يف الإعالم الن�سوي غري مواكب للتغريات ال�سريعة التي
ي�شهدها قطاع تكنولوجيا املعلومات ،فمث ًال تعتمد بع�ض و�سائل االعالم احلديثة على ا�ستخدام
تقنيات متطورة يف عر�ض املحتوى واملعلومات بطريقة م�صورة كاالنفوجرافيك ل�ضمان
الإنت�شار ب�شكل وا�سع� ،إال �أن االعالم االلكرتوين الن�سوي �ضعيف يف ذلك.
4.4يوجد �ضعف يف ال�صحافة الإ�ستق�صائية التي تناق�ش ق�ضايا الن�ساء.
�5.5سقف االعالم الن�سوي يف مو�ضوع احلريات ال يخرج عن �إطار النظام ال�سيا�سي القائم يف
ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة.
�6.6ضعف التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات الن�سوية عموم ًا وامل�ؤ�س�سات الن�سوية االعالمية ب�شكل خا�ص
وحتديد ًا فيما يتعلق ببناء �إ�سرتاتيجات عمل موحدة يقلل من فاعلية و�أثر اخلطاب االعالمي
الن�سوي ،وبالتايل يقلل من فر�ص امل�ساهمة الفاعلة يف تعزيز حرية الر�أي والتعبري.
7.7هيمنة اخلطاب ال�سيا�سي على م�ضمون ال�صحافة الن�سوية ،ي�ضعف خ�صو�صية طرح الق�ضايا
الن�سوية ويقلل من فر�ص تبنيها على �إعتبار �أن ما هو �سيا�سي له الأولوية يف ذلك.
8.8يوجد ت�شتت يف جمال التدريب وبناء القدرات للكوادر االعالمية الن�سوية يف ال�ضفة الغربية،
وحرمان كبري للكوادر االعالمية الن�سوية يف قطاع غزة وحتديد ًا يف التدريبات اخلارجية ،مما
ي�ؤثر على �ضعف املهنية ،وي�ؤثر على فر�ص الن�ساء االعالميات يف املناف�سة مع الرجال.
9.9ظهر من خالل املقابالت �أن االعالميات ميار�سن رقابة ذاتية عالية جد ًا� ،أكرث من الرجال،
�أثناء ممار�سة العمل ال�صحفي ،ب�سبب �ضعف احلماية القانونية والإجتماعية لهن.
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 .4التو�صيات
1.1تعزيز جهود التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات االعالمية الن�سوية لبناء �إ�سرتاتيجية �إعالمية متكاملة،
حيث �أن التبعرث وعدم حتديد بو�صلة موحدة ي�شتت اجلهود ويقلل من الأثر.
2.2ت�شجيع ال�صحافة اال�ستق�صائية مع توفري احلماية لل�صحفيات وال�صحفيني.
3.3بناء �إ�سرتاتيجية موحدة لتدريب الكادر االعالمي الن�سوي والرتكيز على خلق كوادر مهنية
مناف�سة ،عرب برامج تدريبية متتابعة.
4.4الرتكيز على طرح ق�ضايا متكني الن�ساء �إقت�صادي ًا �أكرث من الرتكيز على الق�ضايا ال�سيا�سية،
لأن �إ�ستقاللية املر�أة املادية ت�سمح لها مبجال �أو�سع يف �إتخاذ القرارات ،وت�صبح �أكرث قدرة
على امل�شاركة ال�سيا�سية واملدنية فيما بعد.
�5.5إن التخ�ص�صية االعالمية �أ�صبحت ملحة جد ًا ،حيث ال يوجد �إعالم ن�سوي خمت�ص بق�ضايا
حمددة ،مث ًال :ال يوجد �إعالم ن�سوي خمت�ص بتمكني املر�أة اقت�صاديا ومناق�شة كل ما له �صلة
بذلك من قوانني عمل ،م�ساواة يف الفر�ص ،املناف�سة العادلة� ،أو �إعالم ن�سوي ثقايف � -إجتماعي،
�أو �إعالم ن�سوي خمت�ص ب�صحة املر�أة ،فكل امل�شاهدات واملالحظات التي �سجلناها من خالل
حتليل امل�ضمون اظهرت تبعرثا يف طرح املوا�ضيع ،وهذا ي�ضعف �أثر املحتوى ويقلل من املهنية.
6.6ال بد من العمل على تطوير برنامج تقييم دوري لأثر الإعالم املخت�ص بق�ضايا الن�ساء من
خالل م�سوحات ميدانية �شاملة ،وهذا �سي�ساهم يف فهم نقاط القوة وال�ضعف ،وما هو �شديد
الأثر يف جمتمع اجلمهور املُتابع.
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قائمة املراجع
الكتب والدرا�سات
	-عبد اهلل العروي :مفهوم احلرية ،املركز الثقايف العربي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة اخلام�سة،
.1993
	-جون �ستيورات ميل :عن احلرية ،ترجمة كامل د .هيثم كامل الذيبي،
	-نبال ثوابتة :اعالميات فل�سطينيات جتربة وابداع ،مركز رام اهلل حلقوق االن�سان ،رام اهلل-
فل�سطني.2008 ،
	-زياد عثمان وغازي بني عودة :االعالم الألعوبة واخلطاب الدموي يف فل�سطني ،مركز رام اهلل
حلقوق االن�سان ،رام اهلل -فل�سطني.2008 ،
	-حممود فطافطة :ال�سيا�سة التحريرية يف ال�صحف الفل�سطينية وت�أثريها على حرية التعبري،
املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات االعالمية ،رام اهلل -فل�سطني.2013،
	�-صالح ،عواد« .ق�ضايا املر�أة يف ال�صحافة الن�سائية الأهلية يف فل�سطني» ،ر�سالة ماج�سيرت،
معهد البحوث والدرا�سات العربية.2008 ،
	-حممد فوزي اخل�ضر :الق�ضاء واالعالم حرية التعبري بني النظرية والتطبيق(درا�سة مقارنة)،
املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات االعالمية «مدى» ،رام اهلل -فل�سطني.2012 ،
	-الدليل االر�شادي حول حرية الراي والتعبري واحلماية من جرميتي القذف والت�شهري ،املركز
الفل�سطيني للتنمية واحلريات االعالمية -مدى -اجلزء االول ،رام اهلل -فل�سطني.2014 ،
	-ر�شاد توام :التنظيم القانوين حلرية الر�أي والتعبري يف فل�سطني ، ،املركز الفل�سطيني للتنمية
واحلريات االعالمية ،رام اهلل -فل�سطني.2011 ،
	-جواد راغب الدلو :وقفة مع قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني ل�سنة  ،1995للم�ؤمتر
العلمي الذي تنظمه كتلة ال�صحفي الفل�سطيني حتت عنوان الإعالم الفل�سطيني ..واقع
وتطلعات.2007،
	-الهيئة امل�ستقلة حلقوق االن�سان :قانون املطبوعات والن�شر»درا�سات ومالحظات نقدية» ،رام
اهلل -فل�سطني ،حزيران .1999
	-مرع�شلي ،احمد و ها�شم ،عبد الهادي« :ال�صحافة» ،املو�سوعة الفل�سطينية .املجلد الثالث� ،ص
 .18 - 7دار الأ�سوار ،عكا.
	�-إ�سماعيل �إبراهيم عبد الرحمن :ال�صحافة الن�سائية يف العامل العربي ،الدار الدولية للن�شر
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والتوزيع ،القاهرة -م�صر.1996 ،
	-املر�أة والرجل يف فل�سطني ،ق�ضايا واح�صائيات ،اجلهاز املركزي لالح�صاء الفل�سطيني ،رام
اهلل -فل�سطني .2013
	-بيناز البطراوي :واقع املر�أة يف العمل التلفزيوين والإذاعي يف فل�سطني ،ن�سخة االلكرتونية،
www.pncecs.org

	-االعالم الفل�سطيني واالنق�سام ،مرارة التجربة وامكانيات التح�سن ،حترير خالد احلروب
وجمان قني�ص ،مواطن ،امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية ،رام اهلل ،فل�سطني،2011،
�ص.216
	-درا�سة مركز تطوير االعالم  -جامعة بريزيت مقدمة لليون�سكو »،تقييم تطور االعالم يف
فل�سطني»� ،2014 ،ص .64ميكن االطالع على ن�سخة الدرا�سة االلكرتونية من خالل الرابط:
http://mdc.birzeit.edu/images/stories/ATTACHMENT/arabic.pdf

احلياة اجلديدة ال�صادرة يوم الأربعاء املوافق  2016/2/24عدد  7280ال�سنة احلادية والع�شرون.

قوانني:
	-املادة  5من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سيةhttp://www.mohamah..
/net
	-القانون اال�سا�سي املعدل لعام http://muqtafi.birzeit.edu ،

حلقات ن�ساء �أف �أم
	-حلقة http://www.radionisaa.ps/ar_category.php?a_ 2015/4/27
id=1aeec0y1765056Y1aeec0&c_type=6

	-احللقات قدمت خالل �شهر فرباير .2016/2

على املوقع http://www.radionisaa.ps/

ar_category.php

	-برنامج للرجال فقط
https://www.youtube.com/watch?v=nTfmPqubPgI

حلقات �صوت ن�ساء غزة
	-انظر ا�سالم الرببار
youtube.com/watch?v=T1fZW7VaeLs
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ملحق
رائدات االعالم
يف فل�سطني

1

ناهدة ف�ضلي الدجاين
	-ولدت يف يافا ،عا�شت يف الأردن ،ولبنان،
و�أمريكا وهناك توفيت عام .2007
	-در�ست االعالم باجلامعة الأمريكية يف
بريوت.
	-عملت مبحطة «ال�شرق الأدنى» وتركتها
احتجاجا على �سيا�ستها املوالية لربيطانيا.
	-افتتحت مب�شاركة زوجها م�ؤ�س�سة للإنتاج
الإذاعي ,عملت يف الإذاعة اللبنانية حيث قدمت برنامج «مع ال�صباح» على مدار  15عاما.
	-عملت يف عدة حمطات اذاعية امريكية.
	-لها جمموعتان �شعريتان خمطوطتان.
	-لقبها الناقد املو�سيقي �إليا�س �سحاب «ليلى
مراد املذيعات».

�سمرية قي�صر عزام
	ُ -ولدت يف عكا �سنة  1927ودر�ست وعلمت فيها
ثم وا�صلت درا�ستها باملرا�سلة ,وبعد وقوع
النكبة انتقلت مع عائلتها �إلى لبنان ،ثم �إلى
العراق.
1

املادة يف هذا امللحق من اعداد الباحث ال�صحايف عماد اال�صفر -مركز تطوير االعالم  -جامعة بريزيت ،ويتقدم املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات
االعالمية «مدى» من اال�ستاذ عماد اال�صفر بجزيل ال�شكر على تقدميه هذه املادة ال�ضافتها �ضمن هذا البحث ما يغنيه ويلقي ال�ضوء على دور جمموعة
من رائدات االعالم يف فل�سطني واالعالم يف حقبة هامة من تاريخ فل�سطني وال�صحافة الفل�سطينية.
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	-توزعت ن�شاطاتها بني الإذاعة وال�صحافة والرتجمة وكتابة الق�صة حيث تعترب رائدة الق�صة
الق�صرية عربيا ,ويف جمال الإذاعة ،عملت يف اذاعتي هنا القد�س وال�شرق الأدنى كما عملت
يف حمطات �إذاعات بريوت وبغداد والكويت وعمان ،وكان لها �إنتا ٌج غزير يقدر مبئات الأحاديث
الإذاعية .ف�ضال عن ع�شرات امل�ؤلفات والرتجمات.
	-توفيت يف لبنان عام .1967

ماري اليا�س زيادة
	-ولدت يف النا�صرة وعا�شت يف فل�سطني
ولبنان وم�صر وتوفيت يف القاهرة عام
. 1941
	-عملت يف جملة «املحرو�سة» القاهرية ،ويف
جملة «الزهور».
	-كانت جتيد ،العربية والفرن�سية ،ف�ض ًال عن
الإجنليزية والإيطالية والأملانية.
	-كان لها �صالونها الأدبي والثقايف الذي �ضم
النخبة من الأدباء واملثقفني يف مطلع القرن
الع�شرين ،وكانت م�شاركة ن�شطة يف احلياة
االجتماعية  ,لها ديوان بالفرن�سية وجمموعة كبرية من الق�صائد ا�ضافة الى عدة م�ؤلفات
وترجمات عن االنكليزية واالملانية والفرن�سية.

ا�سمى رزق طوبي
	-ولدت يف النا�صرة وهناك تلقت تعليمها
باالنكليزية واليونانية ا�ضافة للعربية,
كانت حترر ال�صفحة الن�سائية بجريدة
«فل�سطني» ،قبل النكبة �أدت دو ًرا وطنيا
بارز ًا ،عرب تنظيم حفالت التربع ،وجتنيد
فرق الإ�سعاف التطوعي� ,شاركت يف
ت�أ�سي�س «االحتاد الن�سائي العكي» و�صارت
رئي�سة له.
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	-قدمت العديد من الأحاديث الإذاعية واخلطب واملحا�ضرات  .ولها ديوان �شعر و  7م�سرحيات
وعدة اعمال مرتجمة ,وبعد جلوئها �إلى بريوت حررت ال�صفحة الن�سائية يف �صحيفتي« :كل
�شيء» و«الأحد» .توفيت يف لبنان عام 1983

رجاء عادل ابو غزالة
	-ولدت يف بريوت عام . 1942
	-در�ست الفن الت�شكيلي والق�صة الق�صرية
واتقنت اللغات الفرن�سية والإجنليزية
والإيطالية.
	-بد�أت حياتها العملية بر�سم الكاريكاتري
يف جملة احلوادث اللبنانية ،ون�شرت بع�ض
كتاباتها يف املجالت اللبنانية.
	-وكتبت العديد من املقاالت ل�صحيفتي
�صوت ال�شعب والر�أي االردنيتني ،واقامت
العديد من املعار�ض الفنية حمليا واقليميا ر�سمت العديد من اللوحات الفنية وكتبت ال�شعر
والق�صة الق�صرية واملقالة والرواية.
	-لها ديوانا �شعر و  4جمموعات ق�ص�صية �إ�ضافة لرواية واحدة.
	-توفيت يف االردن عام 1995

�سالفة جاد اهلل
	-ولدت بنابل�س  1941وكانت مغرمة
بالت�صوير منذ �صغرها .
	-تخرجت من املعهد العايل لل�سينما
بالقاهرة عام  1964فكانت �أول عربية
تدخل هذا امل�ضمار ال�سينمائي ,بد�أت
بالتقاط �صور للثورة الفل�سطينية خا�صة
ل�شهداء الثورة وحتمي�ضها وحفظها يف
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بيتها .ثم �شاركت يف ت�أ�سي�س ق�سم الت�صوير الفوتوغرايف حلركة فتح ثم «وحدة �أفالم فل�سطني»
و�صورت فيلم «ال للحل ال�سلمي» وهو �أول �أفالم الثورة الفل�سطينية.
	�-شاركت مع �آخرين يف ت�صوير �أحداث �أيلول الأ�سود وقد متكن الرئي�س يا�سر عرفات من �إخراج
هذه الأفالم وعر�ضها �أمام القمة العربية التي عقدت بالقاهرة ملناق�شة تلك الأحداث امل�ؤ�سفة.
	�-أ�صيبت بر�صا�صة طائ�شة �سببت لها ال�شلل و�أنهت حياتها املهنية ومل تتمكن من مغادرة الأردن
للحاق بزمالئها الذين غادروا �إلى لبنان.

كرمية �سعيد عبود
	-ولدت يف مدينة النا�صرة عام 1891
	-تعلمت يف مدار�س النا�صرة والقد�س وبيت
حلم وال�سلط ودم�شق ثم بريوت حيث در�ست
الآداب وامتلكت �أول كامريا فوتوغرافية ،قامت
بت�صوير نحو �ألف �صورة توثق الزمان واملكان
مبنتهى الرباعة الظهار جمال الطبيعة وروعة
القرى واملعابد والكنائ�س واملعامل البارزة ملدن
فل�سطني وقد �ضاع ق�سم كبري من �صورها،
افتتحت يف بيت حلم �أ�ستوديو وم�شغال لتلوين
و�صبغ ال�صور و�إدخال الألوان الزاهية عليها
وكان هذا نادرا يف حينها.
	-قامت ب�إ�صدار بطاقات بريدية موقعة با�سمها
مزينة ب�صور ملدينة النا�صرة ،م�سقط ر�أ�سها
ومهد طفولتها ،والقد�س التي �شهدت �أيام
مراهقتها ،وبيت حلم وطربيا ،حيفا وغريها.
توفيت �أواخر ال�ستينيات ودفنت يف بيت حلم.

فاطمة مو�سى البديري
	-ولدت يف القد�س عام 1923
	-التحقت بالعمل يف دار االذاعة الفل�سطينية (هنا القد�س) عام  1946فكانت من اوائل املذيعات
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العربيات يف ذلك الزمان.
	-امتازت بحنان ال�صوت وهدوئه و�سالمة
اللغة وغزارة املعلومات الثقافية.
	-تولت اال�شراف على برامج املر�أة والطفل
وقدمت مع زوجها االديب واالذاعي ع�صام
حماد ع�شرات الربامج الثقافية.
	-بعد النكبة عملت يف االذاعتني ال�سورية
واالردنية ثم انتقلت للعمل يف االذاعة
العربية يف املانيا الدميقراطية.
	-توفيت يف االردن عام . 2009

جنوى قعوار فرح
	-ولدت يف النا�صرة عام  1923ودر�ست فيها
ويف القد�س
	-عملت يف التعليم ثم بد�أت بر�سم اللوحات
وكتابة ون�شر الق�ص�ص واملقاالت يف جملة
االديب امل�صرية وجملة املر�أة اللبنانية ويف
�صحف املنتدى والقافلة والغد ،كما اذاعت
ع�شرات االحاديث االذاعية من حمطات
هنا القد�س وال�شرق االدنى واذاعة لندن
واالذاعة الهولندية.
	-تنقلت بني النا�صرة والقد�س وحيفا ورام
اهلل وبريوت وانتهت الى االقامة يف كندا حيث وافتها املنية عام . 2015
	-لها العديد من املجموعات الق�ص�صية وم�سرحية و�سرية ذاتية جمعية ا�ضافة لعدة لوحات
فنية.
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هرنييت �سك�سك فراج  
	-ولدت يف مدينة القد�س عام 1918
	-ح�صلت على ال�شهادة اجلامعية يف الرتبية
من كلية البنات اللبنانية.
	-عملت يف حقل التعليم يف فل�سطني واالردن
ولبنان وليبيا.
	-بد�أت بالعمل عام  1939يف «�إذاعة هنا
القد�س» حيث قامت ب�إعداد وتقدمي
برامج الأطفال بالإ�ضافة �إلى تدريبهم للعمل يف الربامج الأ�سبوعية اخلا�صة بهم ،وكانت
تقدم الربامج حتت ا�سم م�ستعار وهو «الآن�سة �سعاد» اال�سم الذي اختاره لها ال�شاعر الراحل
ابراهيم طوقان والذي كان يومها مدير االذاعة ،كما عملت �أي�ض ًا يف �إذاعة لبنان بالإ�ضافة
�إلى �إذاعة ال�شرق الأو�سط.
	-ن�شرت العديد من الق�ص�ص الق�صرية واملقاالت باللغتني العربية واالنكليزية ،تفرغت يف اواخر
حياتها الدارة ملج�أ للم�سنني وتوفيت بالقد�س عام 2014

كوثر الن�شا�شيبي
	-ولدت يف مدينة القد�س عام ،1930
ودر�ست فيها قبل ان تنتقل الى العمل يف
االذاعة االردنية.
	-كتبت العديد من امل�سرحيات الهادفة
و�شاركت يف تقدميها على خ�شبة امل�سرح.
	-عملت يف حقل الدراما التلفزيونية وكانت
ممثلة رئي�سية يف م�سل�سل تاريخي هو
«ابراهيم طوقان» و�آخر كوميدي هو «حارة
ابو عواد» ،قدمت العديد من الربامج
االذاعية مثل «اال�سرة» و «مل�سة حنان» و «ما
يطلبه امل�ستمعون» .
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	-ورغم كل هذا فان جنوميتها ارتبطت بربنامج واحد كان ميثل ج�سر توا�صل بني الفل�سطينيني
يف الداخل وذويهم يف اخلارج وهو برنامج «ر�سائل �شوق» .
	-توفيت يف االردن عام .2004

�ساذج بديع اهلل بهائي ن�صار
	-ولدت وتعلمت يف عكا ،وتزوجت �شيخ
ال�صحفيني الفل�سطينيني جنيب ن�صار ذي
اال�صول اللبنانية و�ساهمت معه يف تا�سي�س
جريدة الكرمل ال�صادرة يف حيفاعام
 1908والتي توقفت عام .1941
	-كانت حمررة يف اجلريدة وا�س�ست زاوية
�صحيفة الن�ساء فيها ن�شطت يف مواجهة
االنتداب وال�صهيونية وكانت اول امر�أة
يف فل�سطني يطبق عليها «قانون الدفاع»
و�سجنت مبوجبه  3ا�شهر مت متديدها
ل�ستة ا�شهر ،كتب لها زوجها ر�سالة
يقول فيها�« :إذا مل �أدخل التاريخ ب�سبب
جريدة (الكرمل) ف�سوف �أدخله ب�سبب زوجتي التي تعترب �أول �سيدة تدخل زنازين االحتالل
الربيطاين».
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