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الملخص التنفيذي
ركزت الدرا�سة على ت�شخي�ص الإعالم يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية ،وقدمت قراءة يف �أثره على دعم املر�أة وتغيري
�صورتها النمطية عرب معاجلة ق�ضايا هامة كالتخطيط الإ�سرتاتيجي للجانب الإعالمي يف امل�ؤ�س�سات
الن�سوية ،والو�سائل الإعالمية التي متتلكها امل�ؤ�س�سات( ،مطبوعة ،مرئية ،م�سموعة ،الكرتونية ،و�سائل
توا�صل اجتماعي) ،والكادر الإعالمي ،والعالقة البينية من جهة ومع و�سائل الإعالم من جهة �أخرى.
وقدمت الدرا�سة ت�صو ًرا ت�ضمن مقرتحات لتطوير الأداء الإعالمي للم�ؤ�س�سات ،من �ش�أنها �أن ت�سهم يف نقل
احلالة الإعالمية من مرحلة احل�ضور املو�سمي واملتقطع �إىل مرحلة نوعية ،متكن امل�ؤ�س�سات من ا�ستثمار
الإعالم وفق ر�ؤيتها ،مبا يخدم ق�ضايا املر�أة.
هدفت الدرا�سة �إىل تتبع الأ�سباب التي حتول دون وجود �إعالم فاعل يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية الفل�سطينية
و�إي�صال الر�سائل الإعالمية مبا حتمله من فكر ن�سوي �إىل اجلمهور .وتكمن �أهميتها ب�أنها تك�شف �أوجه ق�صور
�إعالم امل�ؤ�س�سات الن�سوية يف �إي�صال فكرها الن�سوي �إىل اجلمهور الفل�سطيني نظ ًرا لرتكيز اهتمامها على
الرتويج ملا تقوم به من ن�شاطات وفعاليات ب�صيغة خربية ،وتقدمي ر�سائلها الإعالمية عرب �إنتاجات �إعالمية
تفتقد �إىل التخطيط مبا يكفل حتقيق الأثر املرجو ،وانعكا�س ذلك على تغطية ق�ضايا املر�أة يف و�سائل الإعالم
ب�شكل عام.
وملعاجلة ذلك ،طرحت الدرا�سة �س�ؤالني :ما �أ�سباب �ضعف الإع�لام يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية وما املعوقات
التي حتول دون و�صوله �إىل اجلمهور؟ وكيف ميكن االرتقاء به ليتمكن من خدمة ر�ؤى و�أهداف امل�ؤ�س�سات
الن�سوية ب�شكل �أف�ضل؟ وللإجابة على الت�سا�ؤلني ال�سابقني ا�ستخدمت هذه الدرا�سة الو�صفية التحليلية �أدوات
كمية وكيفية حيث مت جتميع البيانات من خالل ا�ستبانة وزعت على  41م�ؤ�س�سة ن�سوية يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة مت اختيارها ق�صد ًيا مع مراعاة معايري عدة منها عمر امل�ؤ�س�سة وحجمها وموقعها اجلغرايف.
كما ا�ستخدمت تقنية املجموعات املركزة ،واللقاءات املعمقة مع عدد من الن�ساء القائمات على امل�ؤ�س�سات
الن�سوية ومن املخت�صني يف العمل املجتمعي والإعالمي.
تقع الدرا�سة يف ثالثة ف�صول بعد امللخ�ص التنفيذي واملقدمة واملنهجية:
الأول مت تخ�صي�صه للحديث عن الإعالم الن�سوي تاريخ ًيا وبعد ت�أ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،وتناول �أي�ضا
الإعالم الن�سوي عرب ًيا وعامل ًيا ،ومن ثم املفاهيم والنظريات ومراجعة الأدبيات .وعر�ض الف�صل الثاين
البيانات التي مت جمعها عرب امل�سحني الكمي والكيفي وحتليلها ،فيما اخت�ص الثالث باال�ستنتاجات وجمموعة
من االقرتاحات بهدف تطوير الإعالم يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية.
ات�ضح من خالل التحليل �أن وعي القائمات والقائمني على امل�ؤ�س�سات الن�سوية بالإعالم و�أهميته ال يعرب عنه مبا
يلزم من التخطيط ما يجعله خا�ض ًعا لالرجتالية واملو�سمية ،با�ستثناء بع�ض امل�ؤ�س�سات وعددها قليل تويل هذا
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اجلانب اهتما ًما �أكرب .ويرتبط بهذا اجلانب �آليات العمل التنفيذية التي تفتقد �إليها اخلطط يف جزئيتها اخلا�صة
بالإعالم �أو تنح�صر لدى الغالبية من امل�ؤ�س�سات يف ال�صيغ الب�سيطة كالتغطية اخلربية لن�شاطات امل�ؤ�س�سات.
ويربز التمويل �أحد �أهم املعوقات �أمام تطوير الإعالم يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية الذي يحول دون ت�أ�سي�س دوائر
و�سائل �إعالمية فاعلة ورفع كفاءة كادرها وا�ستثمار الإعالم اجلديد ،وينعك�س �ضعف التمويل على احلمالت
الإعالمية التي تنفذها امل�ؤ�س�سات .كما �أن تعاطي و�سائل الإعالم مع ق�ضايا املر�أة يعد من املعوقات التي
تواجه امل�ؤ�س�سات يف �إي�صال ر�سالتها الإعالمية من حيث كيفية تعاطيها مع ق�ضايا امل��ر�أة وتهمي�شها �أو
اختزالها ب�أخبار حتظى مب�ساحة �أكرب خالل املنا�سبات اخلا�صة.
وفيما يتعلق بالكادر الإعالمي يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية فعدد امل�ؤ�س�سات التي �أ�س�ست دوائر �إعالمية قليل ،لذا
ف�إن املهمة ت�سند �إىل موظف واحد �أو �إىل موظف العالقات العامة ليقوم مبهمة مزدوجة� ،أو تقوم مديرة
امل�ؤ�س�سة مبتابعة اجلانب الإعالمي ،ويعتمد عدد من امل�ؤ�س�سات على متطوعني من طلبة الإعالم يف اجلامعات
يف متابعة هذه املهمة ،وي�ضاف �إىل ذلك عدم االهتمام بتوظيف خمت�صني بالإعالم .ما يك�شف بو�ضوح �ضعف
الر�سالة الإعالمية ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سات الن�سوية.
وب�ش�أن تطوير قدرات الكوادر الإعالمية يف امل�ؤ�س�سات ف�إن بع�ض امل�ؤ�س�سات الن�سوية تهمل هذا اجلانب مقابل
ن�سبة هي الأعلى متنح كادرها فر�ص التدريب الإعالمي ،لكن غالبيتها تركز على كتابة اخلرب ال�صحفي
وعدد قليل من الدورات تتناول الق�ضايا احل�سا�سة للنوع االجتماعي.
وعلى �صعيد العالقة بني امل�ؤ�س�سات الن�سوية والإعالم ف�إن العالقة تنح�صر يف دعوة و�سائل الإعالم لتغطية
ن�شاطات امل�ؤ�س�سات لدى الغالبية منها ،و�أن ن�سبة قليلة على توا�صل وتفاعل مع الإعالميني وامل�ؤ�س�سات
الإعالمية .كما �أن الأ�شكال ال�صحفية التي ت�ستخدمها امل�ؤ�س�سات الن�سوية طغى عليها اخلرب �أو خرب العالقات
العامة وبن�سب �أقل للأ�شكال ال�صحافية الأخرى.
وا�ستنادًا �إىل اال�ستنتاجات ال�سابقة ف�إن الدرا�سة تقدم جمموعة من املقرتحات لتطوير الإعالم يف امل�ؤ�س�سات
الن�سوية:
اً
أول :مقترحات لجهة الممولين والجهات المانحة:

•متويل م�شاريع �إعالمية نوعية بطرق جديدة ومبتكرة بعيدً ا عن الطرح التقليدي لق�ضايا املر�أة.
•عقد لقاءات دورية بني املمولني والقائمني على �إعداد مقرتحات امل�شاريع يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية لعر�ض
الأفكار والق�ضايا الن�سوية التي حتتاج �إىل معاجلة �إعالمية.
•و�ضع معايري لقبول متويل م�شاريع امل�ؤ�س�سات الن�سوية وحتديد ن�سبة معينة من موازنة امل�شروع ل�صالح الإعالم.
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ثانيا :مقترحات لمنسقي التمويل:
ً

•العمل على ت�ضمني الإعالم كجزء �أ�صيل من جناح امل�شروع ولي�س �ضمن الأن�شطة ،وتخ�صي�ص ما ن�سبته
� 20إىل  30باملئة للجانب الإعالمي يف كل م�شروع.
•العمل بال�شراكة على خطة خم�سية ملدة خم�س �سنوات تقدم فيها امل�شاريع ب�شكل فردي وجماعي يتم
الرتكيز فيها على ق�ضية معينة ،على �أن تتبعها ق�ضايا �أخرى يف ال�سنوات التالية.
•تطوير قدرات من�سق التمويل على فهم وتقدير االحتياجات اخلا�صة بالفئة التي يكتب عنها وهذا يتطلب
اً
عمل ميدان ًيا وزيارات للم�ؤ�س�سات ال�شريكة التي تعمل يف املجال للتعرف على امل�شاريع يف املجال ذاته التي
ميكن البناء عليها� ،أو عمل �شراكة مع هذه امل�ؤ�س�سات.
ً
ثالثا :مقترحات لجهة بناء قدرات إعالمية في المؤسسات النسوية:

•تطوير التغطية الإعالمية من خرب العالقات العامة �إىل �إنتاج تقارير دورية وا�ستخدام جميع الفنون
ال�صحفية يف تناول ق�ضايا ن�سوية معينة لت�صل �إىل اجلمهور وت�ؤثر يف ر�أيه حول ق�ضايا املر�أة باعتبارها
ق�ضايا جمتمع ت�ؤثر فيه ب�شكل مبا�شر.
•التوا�صل الفعال مع ال�صحفيني/ات وعدم االكتفاء باملرا�سالت الإخبارية عرب الإمييل ومواقع التوا�صل
االجتماعي لي�صبحوا �أ�صدقاء لق�ضايا النوع االجتماعي.
•تثقيف ال�صحفيني/ات حول النوع االجتماعي وكيفية تناولهم الق�ضايا احل�سا�سة للنوع االجتماعي يف
الإعالم ،ورفع م�ستوى وعيهم باملواثيق الدولية اخلا�صة باملر�أة.
•عقد م�ؤمترات �سنوية �أو ن�صف �سنوية معمقة حول الإع�لام والن�سوية ،تقدم فيه بحوث و�أوراق عمل
ومداخالت ويتم اعتماد وثائق ت�شكل �سيا�سات لتطوير تناول الإعالم للق�ضايا الن�سوية.
•�إعداد مواثيق �شرف مع و�سائل الإعالم حول طرق التغطية لرفع ن�سبة املتحدثات كخبريات �سيا�سيات
واقت�صاديات ومتحدثات يف جمال الثقافة والفنون ،ول�ضمان تغطية �أخبار الن�ساء على ال�صفحات الأوىل
وتخ�صي�ص م�ساحة زمنية كافية لتغطية الق�ضايا اخلا�صة باملر�أة.
رابعا :مقترحات لجهة تطوير اإلعالم النسوي المتخصص:
ً

•�أن يتم التعامل مع الإعالم الن�سوي وفق خطط �إ�سرتاتيجية ،لتجنب االرجتالية واملو�سمية يف العمل.
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•�أن تتكامل امل�ؤ�س�سات الن�سوية مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية الن�سوية يف �إعداد و�إنتاج خمتلف املواد الإعالمية
اخلا�صة باملر�أة.

•اعتماد لغة �إعالمية ب�سيطة غري م�ستن�سخة ي�سهل فهمها من جميع فئات املجتمع.
•ا�ستخدام تقنيات �إعالمية وفنية مثل االنفوغرافيك و stop-motionوالأفالم الكرتونية يف معاجلة
ق�ضايا املر�أة.
•توفري حمفزات للعامالت يف جمال الإعالم الن�سوي كالرت�شيح لنيل جوائز .وعقد م�ؤمترات ن�سوية يتم من
خاللها عر�ض �أبرز املواد الإعالمية التي مت �إنتاجها خالل العام �ضمن معايري حمددة يتم و�ضعها من قبل
جلنة خمت�صة بق�ضايا املر�أة والنوع االجتماعي.
خامسا :مقترحات لجهة بناء إعالم جديد وتواصل اجتماعي في المؤسسة
النسوية:

•ت�أ�سي�س مواقع و�صفحات �إلكرتونية ومدونات متخ�ص�صة باملر�أة وطرح ق�ضاياها احلقوقية وق�ص�ص
النجاح للن�ساء ومعاناتهن يف خمتلف املناطق ،والت�شبيك مع امل�ؤ�س�سات االقت�صادية املحلية مثل البنوك
لتوفري الدعم املايل لها.
•ا�ستخدام املن�شورات التفاعلية والب�صريات لقدرتها على ج��ذب اجلمهور والتفاعل ح��ول الق�ضايا
مدرو�سا خا�صة عند احلديث عن ق�ضايا جمتمعية تعترب من التابوهات.
املجتمعية ،على �أن يكون املحتوى
ً
•متابعة الردود على تعليقات اجلمهور من قبل خمت�ص بالق�ضايا املجتمعية حتى تكون ردود الفعل مبنية
على اجتاهات زيادة الوعي بالق�ضايا املتعلقة بالن�ساء.
•ر�صد الأوقات الأكرث متابعة من قبل اجلمهور لن�شر املواد الإعالمية اخلا�صة باملر�أة ل�ضمان �أكرب متابعة
ممكنة لها.
سادسا :مقترحات لجهة بناء عالقات عامة:
ً

•بناء دوائر عالقات عامة قوية فاعلة وم�ؤثرة ،باختيار ذوي الكفاءة الذين بدورهم يقومون بو�ضع خطة
�شاملة للدائرة ،وميتلكون فنون التعامل مع اجلمهور اخلارجي والداخلي وفنون ا�ستخدام الإنرتنت و�إدارة
املواقع الإلكرتونية ومواقع التوا�صل االجتماعي.
•عقد دورات جوهرية يف جمال تخ�ص�ص العالقات العامة بالتعاون مع خرباء دوليني مثل �إدارة الأعمال
والتخطيط ،ويف خمتلف جوانب الإعالم كالت�صوير والكتابة و�إعداد الربامج الإعالمية والأفالم.
•تنظيم حمالت دعائية متحركة وو�ضع مل�صقات كبرية على و�سائل النقل واملوا�صالت ،والعمل على و�ضع
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مل�صقات �صغرية داخل املركبات العمومية.
•التن�سيق مع املدار�س من خالل وزارة الرتبية والتعليم لتوجيه الن�شاطات الالمنهجية حول ق�ضايا املر�أة
ومعاجلتها عرب الدراما وتخ�صي�ص جوائز لأف�ضل عمل نهاية كل عام.
•التن�سيق مع خمتلف امل�ؤ�س�سات لإبراز املر�أة الناجحة من خالل و�ضع �صورة لها داخل امل�ؤ�س�سة والتعريف
مبنجزاتها خالل العام.
سابعا :مقترحات لصالح دراسات تحليل الجمهور:
ً

•ا�ستخدام منهج الت�أريخ ال�شفوي ،من منظور ن�سوي� ،ضمن مناهج البحث الإعالمي .كونه ي�ساهم يف
القرب من اجلمهور والو�صول �إليه ويف الفهم الأعمق له ،ما مي ِّكن من �إحداث التغيري املجتمعي الح ًقا.
•�إجراء تدريب عملي على ا�ستخدام منهج الت�أريخ ال�شفوي.
•�إجراء املزيد من الأبحاث تتعلق مبدى وعي اجلمهور جتاه ق�ضايا املر�أة.
•�إجراء املزيد من الأبحاث للتعرف على وعي الرجال جتاه ق�ضايا املر�أة ور�ضاهم عن التغطية الإعالمية
حول ق�ضايا النوع االجتماعي والتغطية الأمثل لق�ضايا املر�أة وهمومها.
•�إجراء درا�سة حول التوجهات الثقافية ل�صورة الرجال و�أدوارهم يف املجتمع.
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المقدمة:
�أ�سهم تبلور امل�ؤ�س�سات الن�سوية برباجمها ور�ؤاها يف طرح ق�ضايا املر�أة ال�سيا�سية واالجتماعية واحلقوقية
والثقافية ،و�إذا االحتالل و�ضع املر�أة والرجل على حد �سواء يف دائرة اال�ضطهاد والقمع ،ف�إن هناك يف املقابل
ما يفر�ض خ�صو�صية يف واقع املر�أة ،بخا�صة على ال�صعيدين االجتماعي واحلقوقي ،حيث �إنها تعاين تهمي�شً ا
وظل ًما تفوق على ما يعانيه الرجل كون الثقافة ال�سائدة يف املجتمع تخدم الرجل وتعزز من هيمنته وتفرده.
و�شكلت امل�ؤ�س�سات الن�سوية �أهمية ا�ستثنائية للمر�أة يف جمتمعنا الفل�سطيني ،كونها الإطار الرئي�سي الذي من
خالله تن�شط وتنا�ضل لنيل حقوقها وحت�سني و�ضعها يف املجتمع الذي يعاين من �أزمات متنوعة ومتعددة مت�س
إ�سهاما مبا�ش ًرا وحيو ًيا يف تقدم املر�أة.1
خمتلف نواحي احلياة ،وجناح هذه امل�ؤ�س�سات �سي�شكل � ً
وبالتايل ف�إن وجود امل�ؤ�س�سات الن�سوية يف العقدين الأخريين ك�أحد �أطراف العملية التنموية يف فل�سطني
ورغبتها يف تغيري واقع املر�أة واملفاهيم ال�سائدة والأفكار اخلاطئة حول املر�أة يف املجتمع الفل�سطيني دفعها
للبحث عن �آليات لإي�صال ر�سالتها وتوجهاتها ،فكان الإعالم �أحد هذه الو�سائل والأدوات من �أجل التغيري.
و�أتاح �إ�صدار امل�ؤ�س�سات الن�سوية مالحق متخ�ص�صة لإثارة ق�ضايا املر�أة املجال �أمام الأقالم الن�سوية للتعبري
عن همومهن وم�شكالتهن وطرح حقوقهن ب�شكل عام وحقهن يف امل�شاركة ال�سيا�سية ب�شكل خا�ص ،وملخاطبة
جمهور �أو�سع والو�صول بق�ضايا املر�أة �إىل �صناع القرار جل�أت امل�ؤ�س�سات الن�سوية �إىل �إعداد برامج �إذاعية
وتلفزيونية عرب و�سائل الإعالم املختلفة.
بيد �أن هذه امل�ؤ�س�سات و�إن وجدت لها مكا ًنا يف الإعالم� ،إال �أنها مل حتقق الهدف املن�شود ،وبالإمكان �أن يت�سع
هذا املكان ويتعزز وي�صبح قاد ًرا على ا�ستيعاب هموم وطموحات الن�ساء �إن مت الرتكيز عليه ب�شكل �أكرب.
واملتتبع لدور امل�ؤ�س�سات الن�سوية يجد �ضع ًفا يف هذا اجلانب ،ويلم�س حمدودية و�صول الر�سالة الإعالمية �إىل
اجلمهور الفل�سطيني مقارنة مع القطاعات ال�سيا�سية واالقت�صادية والريا�ضية على �سبيل املثال.
اهتماما لإ�سرتاتيجات �إعالمية متخ�ص�صة ،كما �أن
وتكمن امل�شكلة يف �أن معظم امل�ؤ�س�سات الن�سوية ال تعطي
ً
العمل الإعالمي ال يخ�ضع للتقييم والتدقيق ،وال ي�صب يف �إطار منهجي ،لذلك يبدو مبع ًرثا و�سطح ًيا ويتم
تقدميه ب�شكل خاطف ومو�سمي.
هذه املع�ضلة يف عمل احلركة الن�سائية الإعالمية هي مبثابة حتد يقع على عاتقها معاجلته ،و�أن تتقدم
ب�إ�سرتاتيجيات �إعالمية �شاملة ت�ستند �إىل ر�ؤية ثقافية فكرية تعبريية للمجتمع الع�صري املن�شود؛ الذي
متلك املر�أة فيه احلرية وامل�ساواة� ،أو على الأقل؛ يفتح الأفق �أمامها لنيل حقوقها وحتقيق العدالة� .2إن توجه
امل�ؤ�س�سات الن�سوية �إىل الإعالم وا�ستثمارها لأدواته و�آلياته ينبغي �أن يمُ ن َهج و ُي� َّؤطر.
 )1حممد حجازي ،الن�سوية وواقع املر�أة الفل�سطينية مقدمة مل�ؤمتر املنظمات الن�سوية الأهلية يف قطاع غزة.2005 ،
 )2هداية �شمعون ،الواقع املهني للإعالميات الفل�سطينيات يف قطاع غزة ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .معهد البحوث والدرا�سات العربية ،القاهرة.

9

ويف اجلهة املقابلة نرى �أن و�سائل الإعالم الفل�سطينية تتعاطى مع ق�ضايا املر�أة كمادة خربية يف ال�صفحات
الداخلية� ،أو جمرد تقارير مو�سمية �أو م�ؤقتة ،وهذا يطرح �أكرث من ت�سا�ؤل حول قدرة هذه الأ�شكال ال�صحفية
على الت�أثري ،ودور امل�ؤ�س�سات الن�سوية يف فر�ض ق�ضايا املر�أة على الإعالم ،ب�شكل ال ميكن جتاهله على غرار
الق�ضايا الأخرى� .إن التغيري املن�شود يف �صورة املر�أة الذي يعترب هد ًفا للحركة الن�سوية التي �أن�ش�أت هذه
امل�ؤ�س�سات للبحث عن ف�ضاء �آخر ،بعد تهمي�شها من قبل الأح��زاب رغم ن�ضاالتها ،يحتاج �إىل متطلبات
عديدة ،بخا�صة �أن �أجندات امل�ؤ�س�سات الن�سوية ال تتقاطع مع تلك اخلا�صة بو�سائل الإعالم التي ال تعترب
ق�ضايا املر�أة �ضمن الق�ضايا املت�صدرة لأجندتها.
وا�ضحا ،حيث هناك حاجة ملحة للتطوير
ولذلك من ال�ضروري �أن حتقق امل�ؤ�س�سات الن�سوية تواجدًا �إعالم ًيا
ً
والتجديد ب�إ�سرتاتيجياتها الإعالمية ،وال يعترب «تطوير الأداء الإعالمي» الذي نق�صده هنا اً
عمل عاب ًرا �أو دورة
تنعقد �أو اً
دليل يتم �إعداده �أو بيا ًنا ت�صدره �أو غري ذلك ،بل املق�صود به �إ�سرتاتيجية ومنهجية و�سيا�سة تتم وفق
التخطيط ال�سليم وترتيب الأولويات وحتديد االحتياجات وما �إىل ذلك من عنا�صر ميكن �أن ت�سهم بفاعلية يف
و�ضوحا
تدعيم مكانة امل�ؤ�س�سة الن�سوية وتعزيز ر�سالتها .وحتى تكتمل �صورة التطوير ويتم تلم�سه ب�صورة �أكرث
ً
3
ينبغي و�ضع جمموعة من املعايري وامل�ؤ�شرات الدالة على التطوير للتمكني من قيا�س مدى التطور الذي حتقق .
أهمية الدراسة:

تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من معاجلتها لإ�شكالية رئي�سية تتمثل بعدم �إيالء امل�ؤ�س�سات الن�سوية االهتمام
الالزم بالإعالم ،وما نتج عن ذلك من ق�صور يف �إي�صال ر�سالتها الإعالمية الهادفة �إىل نقل املر�أة من حالة
التبعية �إىل �أخرى ت�صل حد النوعية ،فامل�ؤ�س�سات الن�سوية ترتجم ادراكها لدور الإعالم بتغطية ن�شاطاتها
وفعالياتها عرب و�سائل الإعالم �أو من خالل برامج تقوم ب�إنتاجها وبثها ،وهذه التغطية تفتقر �إىل الفكر
الن�سوي ،حيث اقرتب ما قامت به امل�ؤ�س�سات يف جمال التوعية باجلندر من ال�سطحية ،وما قدمته من �إعالم
خدمة لق�ضايا املر�أة يعد غري كاف ،حيث �إن ح�ضورها ال يتنا�سب مع ق�ضاياها يف و�ضع جمتمعي يتطلب
حتد ًيا لطرح ق�ضايا تعد من املحرمات .وهذا ينعك�س على الإع�لام الفل�سطيني ب�شكل عام الذي ال ي�ضع
ق�ضايا املر�أة ك�أولوية ،وعند تغطيتها يتم الرتكيز على �صورتها املنف�صمة عن واقعها ،واالهتمام مبعاناتها
على ح�ساب �إجنازاتها وقدراتها و�أدوارها ،وت�صويرها كتابعة للرجل اً
بدل من �إبرازها كفاعل م�ستقل.
لذا تنحاز الدرا�سة لالعتقاد �أن هناك �ضرورة للوقوف على دور امل�ؤ�س�سات الن�سوية يف تقدمي �إعالم ن�سوي
�ضمن براجمها ،ومعرفة الأ�سباب التي حتول دون وجود �إعالم قوي وم�ؤثر يتناول ق�ضايا املر�أة وحقوقها بلغة
جندرية واعية ،و�سبل تطويره داخل هذه امل�ؤ�س�سات لت�شكل م�صدر معلومات لو�سائل الإعالم.
 )3حم�سن الإفرجني ،نحو �إ�سرتاتيجية لتطوير الأداء الإعالمي يف املنظمات الأهلية.

site.iugaza.edu.ps/mfranjee/files/201002//strategic_media_for_ngos.doc
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ركزت الدرا�سات ال�سابقة على املر�أة يف و�سائل الإعالم وكيفية �إبرازها� ،أو على ق�ضايا املر�أة يف ال�صحافة
ب�شكل عام �أو يف ال�صحافة الن�سوية ب�شكل خا�ص ،لذا كان �ضرور ًيا البحث عن الإعالم يف بنية امل�ؤ�س�سات
الن�سوية وفح�ص مدى اهتمام هذه امل�ؤ�س�سات باجلانب الإعالمي ،من حيث اخلطط و�آليات التنفيذ ،والكادر
الإعالمي ،والعالقة مع الإعالم .لذا هدفت هذه الدرا�سة �إىل ر�صد الأ�سباب التي حت ّد من قيام دور فاعل
للإعالم يف بنية امل�ؤ�س�سات الن�سوية� ،إ�ضافة �إىل حتديد التحديات واملعوقات التي تواجه امل�ؤ�س�سات الن�سوية
وحتول دون متكينها من �إي�صال ر�سالتها الإعالمية ،ومن ثم تقدمي املقرتحات املنا�سبة لتمكينها من تطوير
�إعالم ن�سوي قادر على حتقيق �أهدافها .بذلك تغلق ثغرة يف الدرا�سات الدارجة حول امل�ؤ�س�سات الن�سوية.
منهجية الدراسة:

هذه الدرا�سة و�صفية حتليلية ،ت�سعى �إىل التعرف على الإعالم يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية الفل�سطينية ومدى تركيزها
على متطلبات االرتقاء به لي�صبح �إعال ًما اً
فاعل وم�ؤث ًرا ،ولتحقيق ذلك ترغب الدرا�سة بالبحث عن الإجابة
على ت�سا�ؤليني رئي�سيني :ما �أ�سباب �ضعف الإعالم يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية؟ واملعوقات التي حتول دون و�صوله �إىل
اجلمهور .وكيف ميكن االرتقاء به ليتمكن من خدمة ر�ؤى و�أهداف امل�ؤ�س�سات الن�سوية ب�شكل �أف�ضل؟
ولتحقيق ذلك ،ت�ستخدم الدرا�سة �أدوات كمية وكيفية يف درا�سة امل�ؤ�س�سات الن�سوية ،حيث مت جمع البيانات
الالزمة عرب اعتماد ا�ستبانة ُوزعت على  41م�ؤ�س�سة ن�سوية مت اختيارها ق�صديا من بني جمموع امل�ؤ�س�سات
الن�سوية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وقد خ�ضع اختيار عينة امل�ؤ�س�سات التي متت زيارتها بغر�ض تعبئة
اال�ستمارة �إىل جمموعة من املعايري منها :عمر امل�ؤ�س�سة (قدمية وحديثة الن�ش�أة) ،حجم امل�ؤ�س�سة (كبرية
و�صغرية) ،موقع امل�ؤ�س�سة (ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والتوزيع اجلغرايف يف نطاقهما).
وجاء ا�ستخدام الدرا�سة للعينة الق�صدية من منطلق معرفة خ�صائ�ص املجتمع املدرو�س وثبات خ�صائ�صه،
�إذ متت مراعاة التنوع اجلغرايف بحيث مت اختيار العينة من خمتلف املناطق لتمثيل اجلنوب وال�شمال
والو�سط يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ومت ا�ستهداف  21م�ؤ�س�سة يف ال�ضفة الغربية و 20م�ؤ�س�سة يف قطاع
غزة ،و�أجريت املقابالت مع من هن/م يف �أعلى امل�ستوى الإداري يف امل�ؤ�س�سة من مديرات ومدراء امل�ؤ�س�سات
�أو م�س�ؤوالت وم�س�ؤويل الإعالم فيها ،واختارت الباحثتان �إجراء املقابالت وج ًها لوجه ل�ضمان ال�صدقية يف
جمع البيانات.
�أما الأداة الأخرى التي مت اعتمادها يف الدرا�سة فهي �أداة كيفية تكونت من �شقني :املجموعات الب�ؤرية املركزة
(وتكونت من �أ�شخا�ص ذوي معارف متخ�ص�صة وخربة يف جماالت العمل امل�ؤ�س�سي الن�سوي والإعالمي يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة) ،واملقابالت املعمقة املبا�شرة مع عدد من الن�ساء القائمات على امل�ؤ�س�سات
الن�سوية ومن �أهل اخلربة يف العمل املجتمعي والإعالمي.
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وعرب ا�ستخدام �أدوات كمية ونوعية ،تتطلع الدرا�سة �إىل جتاوز ثغرات الأداة الكمية التي تقدم بيانات معممة
قد تكون غري دقيقة وتف�سر وجهة نظر واحدة �أو تقدم ما هو مثايل ،بينما الأداة الكيفية مت ّكن من التقاط
ما ال تك�شفه الأرقام .ولتحقيق ذلك مت اعتماد ا�ستبانة ت�ضمنت �أ�سئلة مغلقة ومفتوحة ،مت تق�سيمها �إىل عدة
حماور :بيانات امل�ؤ�س�سة ،اخلطة الإ�سرتاتيجية والإعالمية ،الو�سيلة الإعالمية ،الكادر الإعالمي ،العالقة
بامل�ؤ�س�سات الإعالمية .كما متت اال�ستعانة باملجموعة الب�ؤرية ،التي تكونت من ذوي االخت�صا�ص بغر�ض
احل�صول على التف�سري والإي�ضاح ،ومت عقد لقاءين لتلك املجموعتني واحد يف ال�ضفة الغربية والآخر يف قطاع
غزة .و�شملت الأدوات املقابلة املعمقة مع ممثالت عن امل�ؤ�س�سات الن�سوية وخمت�صني.
واجهت الباحثتان عديد ال�صعوبات منها:
• عدم وجود �إح�صاءات خا�صة بامل�ؤ�س�سات الن�سوية لدى امل�ؤ�س�سات الر�سمية واقت�صر ما هو موجود على
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين دون ت�صنيف لنوعها ومتت اال�ستعانة ب�أحد املوظفني يف م�ؤ�س�سة ر�سمية لت�صنيف
بع�ضها وتزويدنا بها ،ومت احل�صول على قوائم من امل�ؤ�س�سات الن�سوية ،ومن �شبكة املنظمات الأهلية
 PNGOومل تكن �شاملة.
•عدد كبري من امل�ؤ�س�سات الن�سوية متوا�ضعة البنية ومن ال�صعب ت�صنيفها كم�ؤ�س�سات ن�سوية فاعلة
وم�ستدامة ،كونها تعتمد يف عملها على الربامج الطارئة وتقدمي امل�ساعدات وتعمل يف مناطق نائية
وب�إمكانات �ضعيفة .وتعمل �ضمن الأدوار املقبولة ثقاف ًيا للن�ساء مثل تنظيم دورات يف الت�صنيع الغذائي
والتجميل وتربية النحل وال يوجد لديها �أي اهتمام بالفكر الن�سوي والربامج التنموية الن�سوية وتدرج يف
قائمة اامل�ؤ�س�سات الن�سوية.
•رف�ض البع�ض وحتفظ البع�ض الآخر على قبول �إجراء املقابالت وتقدمي البيانات اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة.
كما �أجنزت الدرا�سة بالتزامن مع احلراك ال�شعبي الذي �شهدته الأرا�ضي الفل�سطينية منذ �أكتوبر/ت�شرين
الأول املا�ضي عام  ،2015وما نتج عن ذلك من فر�ض حواجز و�إغالقات قادت �إىل ت�أجيل املواعيد غري
مرة ،ومتثلت ال�صعوبة الأكرب يف احل�صار املفرو�ض على قطاع غزة الذي حال دون لقاء الباحثتني واالكتفاء
بالنقا�ش وتبادل الأفكار عرب الهاتف والر�سائل عرب الربيد االلكرتوين ،وما فاقم ال�صعوبات ا�ستمرار انقطاع
التيار الكهربائي يف قطاع غزة.
تق�سم الدرا�سة �إىل ثالثة ف�صول :بعد امللخ�ص التنفيذي واملقدمة واملنهجية ،الف�صل الأول يتناول الإعالم
الن�سوي تاريخ ًيا وبعد ت�أ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،والإع�لام الن�سوي عرب ًيا وعامل ًيا ،ومن ثم املفاهيم
والنظريات ومراجعة الأدبيات .فيما ي�ستعر�ض الف�صل الثاين عر�ض البيانات التي مت جمعها عرب امل�سحني
الكمي والكيفي وحتليلها ،ويتناول الف�صل الثالث والأخري اال�ستنتاجات واملقرتحات التي خرجت بها الدرا�سة
مل�ساعدة امل�ؤ�س�سات الن�سوية على تطوير الإعالم لديها.
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متثل ح�ضور امل��ر�أة يف الإع�لام من خالل ن�شر بع�ض املثقفات واملدر�سات موا�ضيع تركزت على اجلوانب
الرتبوية واالجتماعية ،ويف وقت مبكر ن�شرت �سلمى الن�صر مقاالت توجيهية يف جملة «النفائ�س» ،ومقاالت
مرتجمة ن�شرتها عنربة �سالم اخلالدي يف جملة الك�شاف عام  1928بعنوان «كيف �أنظر �إىل احلياة» ،و�أخذت
امل�شاركة �شكل املداومة بعد �أن بد�أت بع�ض الكاتبات بن�شر �إنتاجهن الأدبي من �أمثال �أ�سمى طوبي و�سمرية
عزام وماري بول�س �شحادة وفدوى طوقان .4وت�شري غالبية الدرا�سات �إىل �إ�سهامات كتابية للمر�أة الفل�سطينية
يف ال�صحف ،وهن �إما زوجات �أو قريبات ل�صحفيني ،ومن بني  213مطبوعة �صدرت يف فل�سطني منذ نهاية
القرن التا�سع ع�شر وحتى حرب حزيران العام  ،1967كانت �صحيفة واحدة خا�صة باملر�أة هي «فتاة فل�سطني»
ال�صادرة عن جمعية الفتاة يف رام اهلل عام  .19505وهذا يدلل على ت�أخر بروز دور املر�أة الإعالمي مقارنة
مع دورها الن�ضايل وال�سيا�سي واالجتماعي ،ب�سبب ال�صعوبات والقيود االجتماعية التي حدت من هذا الدور.6
و�إذا ما نظرنا �إىل فرتة ال�ستينيات جندها خمتلفة عن ال�سنوات التي �سبقتها خا�صة مع اهتمام االحتاد العام
للمر�أة الفل�سطينية وامل�ؤ�س�سات الن�سوية الأخرى بالإعالم ،ونظ ًرا خل�صو�صية الو�ضع الفل�سطيني ف�إن ثمة
اختال ًفا بني م�ضامني املطبوعات الفل�سطينية والعربية يف تلك املرحلة .والالفت �أن ال�صحافة الفل�سطينية
ا�ستخدمت مبك ًرا خمتلف الفنون ال�صحفية يف مقدمتها املقال والتقرير والتحقيق واملقابالت.
ومن بني املطبوعات التي �صدرت عن االحتادعام �« ،1967صوت املر�أة الفل�سطينية» وهي ن�شرة متوا�ضعة عربت
عن املر�أة ،وكتبت كلمة العدد �سمرية �أبو غزالة ،وت�ضمنت حوا ًرا مع رئي�س منظمة التحرير �أحمد ال�شقريي حول
دور املر�أة يف الن�ضال ،ومو�ضوعات �أخرى وطنية و�سيا�سية ،وتوقفت عن ال�صدور بعد العام .1967
و�صدرت جملة «الفل�سطينية الثائرة» عام  1970عن االحتاد العام للمر�أة يف عمان ،وهي �شكل من �أ�شكال
ال�صحافة املقاومة� .أما املحاولة الثالثة للتعبري عن املر�أة فكانت جملة «الفل�سطينية» ،و�صدرت عام 1988
عن الأمانة العامة لالحتاد العام للمر�أة ،وجاءت مب�ضمون جاد وهادف غابت عنه الق�ضايا التقليدية ،وكانت
مو�ضوعا للكاتبة ع�صام عبد
غالبية املحررين والعاملني فيها من الرجال مقارنة مع الن�ساء ،لكنها ت�ضمنت
ً
الهادي رئي�سة االحتاد للمر�أة الفل�سطينية وحتقي ًقا بعنوان «داخل بيت ال�صمود» لفريال عبد الرحمن وحوا ًرا
مع الكاتبة فتحية الع�سال �أجرته مي�سون �شعث ،ودرا�سات يف الأدب لفيحاء عبد الهادي.
 )4جهاد �أحمد �صالح ،جذور الكتابة الن�سائية يف فل�سطني الكتابة يف املر�أة واملر�أة يف الكتابة حتى النكبة ،ورقة بحثية غري من�شورة.
 )5وداد الربغوثي ،ن�ش�أة وتطور ال�صحافة الن�سائية يف فل�سطني ،بحث دكتوراة غري من�شور ،جامعة الكوبان ،رو�سيا.2006 ،
 )6بيناز البطراوي ،واقع املر�أة يف العمل التلفزيوين والإذاعي يف فل�سطني ،ورقة بحثيةhttp://www.ayamm.org/arabic/Marsad/A02.htm .2001 ،
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ومن بني املطبوعات �أي�ضا ،جملة “�صمود املر�أة” التي �أ�صدرها احتاد جلان العمل الن�سائي ،وركزت م�ضامينها
على االنتفا�ضة ،وجملة “املر�أة” التي �أ�صدرها مركز الدرا�سات الن�سوية يف القد�س عام  ،1991وت�ضمنت
اهتمامات املر�أة املختلفة مبا فيها التقليدية ،وامتازت بالعمق وكانت موجهة لأفراد الأ�سرة كافة .وجملة “زيتونة
بلدنا” �أ�صدرها احتاد اجلمعيات الن�سائية التطوعية يف القد�س عام  ،1991و�أ�سرة حتريرها من الن�ساء.7
اإلعالم النسوي بعد تشكيل السلطة:

بعد ت�شكل ال�سلطة ،وت�أ�سي�س هيئة الإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية ،مت ترخي�ص عديد و�سائل الإعالم املرئية
وامل�سموعة واملقروءة ،ومن بينها «�صوت الن�ساء» التي ي�صدرها طاقم �ش�ؤون املر�أة كملحق منتظم مع جريدة
الأيام منذ العام  ،1996وجملة «ينابيع» التي كانت ت�صدر عن جمعية املر�أة العاملة الفل�سطينية للتنمية،
وتوقفت عن ال�صدور ،وهذه الأخرية ،امتازت بانتظام ال�صدور لعدد من ال�سنوات ،كما �أن «�صوت الن�ساء»
ما زال ي�صدر حتى الآن على خالف عدد كبري من الن�شرات ،وميكن القول �إن �أبرز ما ميز ال�صحافة بعد
ت�أ�سي�س ال�سلطة غياب الطابع احلزبي ،وظهور الهوية الن�سوية ،واالعتماد على التمويل اخلارجي ،وهذا
انعكا�س لرتاجع العمل الوطني واالن�شقاق داخل الأحزاب بعد اتفاق او�سلو ،وتهمي�ش الأطر الن�سوية التي
كانت �شريكة يف العمل الوطني من قبل الأحزاب ،ما دفعها �إىل ت�أ�سي�س املراكز الن�سوية املهتمة بتغيري النظرة
املجتمعية للمر�أة بالرتكيز على حقوقها وق�ضاياها.8
ومل تكتف امل�ؤ�س�سات الن�سوية باملطبوعات و�سعت للو�صول �إىل خمتلف القطاعات اجلماهريية ،وخماطبتها
عرب الإعالم املرئي وامل�سموع ،ف�أنتجت برامج �إذاعية وتلفزيونية مثل برنامج «بعيون الن�ساء» جلمعية املر�أة
العاملة الفل�سطينية للتنمية وبرنامج «�ضد ال�صمت» لطاقم �ش�ؤون املر�أة ،وبرامج �أخرى �أنتجتها م�ؤ�س�سات
ن�سوية مت بثها عرب الف�ضائيات واملحطات التلفزيونية والإذاعية املحلية ،وغالبيتها مدفوعة الثمن من قبل
امل�ؤ�س�سات الن�سوية .كما �أنتجت م�ؤ�س�سة �شا�شات التي تركز على تنمية قدرات القطاع الن�سائي الفل�سطيني
وب�شكل خا�ص املخرجات عددًا من الأف�لام الوثائقية .كما �أنتجت و�سائل �إعالمية برامج خا�صة باملر�أة
وق�ضاياها ،مثل تلفزيون القد�س الرتبوي ،وتلفزيون وطن وغريها .ويدلل ذلك على وعي هذه امل�ؤ�س�سات
بالإعالم ودوره و�أهميته يف طرح ق�ضايا املر�أة وتغيري النظرة املجتمعية جتاهها ،لكن هذا الوعي يجب �أن
يرتجم بخطط ور�ؤى ،من �أجل الو�صول �إىل الهدف املبتغى.
بالعموم ال ميكن اال�ستهانة بالف�ضاء الذي خلقته التعددية الإعالمية منذ ن�ش�أة ال�سلطة من زاوية تناولها
ق�ضايا املر�أة ،وت�شري درا�سة �صالح م�شارقة �إىل �أن الإعالم الفل�سطيني كان منا�ص ًرا لق�ضايا املر�أة وتعامل
� )7إ�سماعيل �إبراهيم عبد الرحمن ،ال�صحافة الن�سائية يف الوطن العربي(،القاهرة :الدار الدولية للن�شر والتوزيع.105-97)1996 ،
 )8د .وداد الربغوثي ،ن�ش�أة وتطور ال�صحافة الن�سائية يف فل�سطني ،رو�سيا.2006 ،
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بانفتاح على تعميم النوع االجتماعي دون حتفظ و�إن تعامل معها بدرجة من ال�سطحية بعيدً ا عن التحليل
والنقد والتدقيق .9و�أرجعت بيناز بطراوي يف ورقة بحثية �أ�سباب تهمي�ش الق�ضايا االجتماعية للمر�أة
بابتعاد و�سائل الإع�لام عن طرح موا�ضيع مثرية للجدل التي من �ش�أنها زعزعة الأم��ن املجتمعي ،وعدم
ت�أهيل الإعالميني الفل�سطينيني لطرح مثل هذه الق�ضايا ،وعدم �سماح ر�ؤ�ساء العمل بالتطرق �إىل الق�ضايا
احل�سا�سة� ،إ�ضافة �إىل املو�سمية يف تغطية ق�ضايا الن�ساء .كما لهذه التعددية انعكا�سات �إيجابية على �صعد
�أخرى من حيث �إ�سهامها بتوظيف عدد كبري من خريجات الإعالم ،وقيام بع�ضهن مبهام �إدارية لكن دون
�صالحيات التخاذ القرار الذي ظل بيد الرجل ،مربزة جتربة تلفزيون القد�س الرتبوي بتعيني خم�س ن�ساء يف
مراكز اتخاذ القرار جنحن يف القيام ب�أدوارهن الإدارية واملهنية.10
عربيا:
اإلعالم النسوي
ً

مل تكن املنطقة العربية مبعزل عن احلراك العاملي من �أجل تغيري النظرة للمر�أة ،ولهذا الغر�ض عقدت
عديد امل�ؤمترات العربية ،ومت ت�أ�سي�س منظمات تعنى باملر�أة وحقوقها وتعزيز م�ساهمتها يف املجتمع من خالل
مقاومة العنف املوجه �ضد املر�أة يف و�سائل الإعالم ودفعها �إىل تبني �سيا�سات جديدة تقوم على دعم املر�أة
و�إبراز دورها وتعدديته وعدم ح�صره يف هام�ش �ضيق.
و�شهد العام  2000نقلة نوعية على هذا ال�صعيد مع انعقاد امل�ؤمتر الأول لقمة املر�أة العربية ،وكان من نتائجه
ت�أ�سي�س منظمة امل��ر�أة العربية عام  2003ك�آلية تن�سيق عربية يف ق�ضايا امل��ر�أة والتو�صية بعقد �سل�سلة من
املنتديات الفكرية حول املر�أة ،مت تخ�صي�ص الثالث لق�ضية املر�أة والإعالم وانعقد يف العا�صمة الإماراتية �أبو
ظبي عام  ،2002وا�ستجابة لتو�صية امل�ؤمتر و�أخرى من قبل النا�شطني يف جمال املر�أة عملت املنظمة العربية
على و�ضع �إ�سرتاتيجية �إعالمية للمر�أة العربية يف نوفمرب عام  ،2008ملدة �ست �سنوات �سعت �إىل دعم الر�سالة
الإعالمية املوجهة للمجتمع بكل فئاته عن امل��ر�أة ،واالهتمام بدور الإع�لام يف تقدمي �صورة �إيجابية للمر�أة
العربية وبلورة ر�سالة �إعالمية حيادية ومو�ضوعية وتطوير ر�سالة �إعالمية لدعم ومتكني املر�أة العربية.11
وجاء ت�شكيل ال�شبكة العربية لر�صد �صورة املر�أة والرجل يف الإعالم عام  ،2006تعب ًريا عن الأزمة يف تناول
الإعالم لق�ضايا املر�أة ،وانطلقت ال�شبكة يف �سعي لإيجاد �إعالم خمتلف ي�سهم يف تغيري الثقافة من خالل ر�صد
�صورة املر�أة والرجل يف الإعالم .12ومن �أهدافها الإ�سرتاتيجية ت�أ�سي�س املرا�صد الإعالمية يف الدول العربية وبناء
� - )9صالح م�شارقة ،التعميم والتعتيم يف ق�ضايا النوع االجتماعي قراءة حتليلية يف مناذج تغطية ال�صحافة الفل�سطينية املكتوبة للق�ضاية الن�سوية،
درا�سة غري من�شورة ،بريزيت :مركز درا�سات املر�أة.2011،
 - )10بيناز البطراوي ،واقع املر�أة ،ورقة بحثية.2001،
 )11الإ�سرتاتيجية الإعالمية للمر�أة العربية ،منظمة املر�أة العربيةhttp://www.arabwomenorg.org/Content/ArabWomenMediaStrategy.pdf..2008 ،
 )12موقع ال�شبكة العربية لر�صد وتغيري �صورة املر�أة والرجل يف الإعالمhttps://www.facebook.com/ANMCIWMM/info?tab=page_info .
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خرباء وقدرات ب�شرية يف جمال النوع االجتماعي يف الإعالم ،وبناء �شراكة �إ�سرتاتيجية مع الفاعلني وامل�ؤثرين من
م�ؤ�س�سات و�أفراد فيما يتعلق بر�صد �صورة املر�أة يف الإعالم ،ورفع ومتكني منظمات املجتمع املدين حول مو�ضوع
�صورة الن�ساء والنوع االجتماعي ،وبناء وتطوير املرا�صد الوطنية ،ور�صد وتغيري �صورة املر�أة يف الإعالم.13
وعلى الرغم من �أن ق�ضايا املر�أة وا�سعة ومت�شعبة �إال �أن الرتكيز على الإعالم �أخذ يف ال�سنوات الأخرية
احليز الأكرب من فعاليات ون�شاطات امل�ؤ�س�سات التي تعنى باملر�أة ،ففي العام  2007عقدت �شبكة «�سلمى»
ور�شة حول دور الإعالم الإقليمي العربي يف مناه�ضة العنف �ضد املر�أة بهدف رفع م�ستوى الوعي الإعالمي
حول خطورة الظاهرة ،ووف ًقا لتو�صيف ال�صحفي والناقد ال�سينمائي امل�صري ع�صام زكريا ف�إن العالقة بني
امل�ؤ�س�سات احلقوقية والإعالم هي عالقة «جفاء» ل�سببني� ،أولهما :متيز الإعالمي بكربياء العارف الذي ال
يحتاج �إىل م�ساعدة يف تناول �أي مو�ضوع ،وهو يف الواقع مواطن يت�شرب �سلوك املجتمع .وثانيهما :النقد املوجه
للم�ؤ�س�سات الن�سوية من قبل الإعالم فيما يتعلق مب�صادر متويلها ،واختالف خطاب اجلمعيات الن�سوية عن
اخلطاب الإعالمي .و�أكدت الور�شة �أهمية توظيف الإمكانات لنقل م�ستوى ال�صحفي/ات من فئة امل�ؤمن/ة
بق�ضايا املر�أة �إىل املنا�صر/ة من خالل تزويده باملعلومات احليوية التي تتناول الق�ضايا احلقوقية والن�سوية،
و�صقل املهارات الالزمة للتعامل مع ال�ضحايا عند تغطية املوا�ضيع احل�سا�سة.15
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وي�أتي هذا االهتمام انطال ًقا من حتليل م�ضامني املواد الإعالمية التي تقدمها و�سائل الإعالم العربية ،وح�سب ما
ترى زينب من�صور حبيب ف�إن الإعالم العربي ما زال يف طور حتريك الغرائز وامل�شاعر والعواطف ومل ي�صل بعد
�إىل مرحلة خدمة ق�ضايا املر�أة والإن�سان العربي .16ونرى �أن املر�أة �ضحية للإعالم احلديث والتقليدي ،فالأول:
يحولها �إىل �سلعة وم�ستهلكة يف ذات الوقت .بينما الثاين :يظهرها كتابع للرجل وغري م�ستقلة ،ويف احلالتني يبقى
ال�صوت امل�سيطر للرجل و�صوت املر�أة مغي ًبا .ويقول عبد اهلل الغذامي «لو تي�سر للمر�أة �أن تكتب تاريخ الزمان
والأحداث وتولت بنف�سها �صياغة التاريخ ومل يكن ذلك حك ًرا على الرجل وحده� ،إذن لكنا قر�أنا ً
تاريخا خمتل ًفا
عن فاعالت وم�ؤثرات و�صانعات للأحداث ،وهنا �ستكون الأنوثة قيمة �إيجابية مثل الفحولة متام».17
عالميا:
اإلعالم النسوي
ً

�سعت النظريات الن�سوية �إىل امل�ساهمة يف �إي�ضاح كيفية �إحداث تغيري واقع املر�أة� ،سواء داخل النظام من خالل
ا�ستبدال القوانني املجحفة بحق املر�أة ب�أخرى من�صفة ومطالبة بتوفري م�سببات تقدمها وحتقيق ذاتها عرب
�إيجاد جمتمع متوازن كما تطمح النظرية الن�سوية الليربالية� ،أو عرب مقاومة �أ�شكال الظلم والقهر الذي تتعر�ض
 - )13تقرير الر�صد الإعالمي لل�شبكة العربية لر�صد وتغيري �صورة املر�أة والرجل يف الإعالمhttp://www.wclac.org/userfiles/arabnetworkreport-rased.pdf .2011 ،

 )14جمموعة من املنظمات غري احلكومية الن�سوية احلقوقية ،العلمانية النا�شطة يف املنطقة العربية يف مناه�ضة العنف املوجه �ضد الن�ساء.
 )15دور الإعالم الإقليمي العربي يف مناه�ضة العنف �ضد الن�ساء ،ور�شة� ،شبكة �سلمى.عمان ،2007 ،م�ؤ�س�سة هيرن�ش بل الأملانية.
 )16زينب حبيب من�صور ،الإعالم وق�ضايا املر�أة(،عمان :دار �أ�سامة للن�شر.123 ،)2011،
 )17عبد اهلل الغذامي ،املر�أة واللغة(،الدار البي�ضاء :املركز الثقايف العربي.)2006 ،
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له يف املجتمعات الب�شرية بخا�صة يف املجتمعات الغربية ،وربطت بني ما تتعر�ض له املر�أة من ا�ضطهاد وبني
العمل املدفوع يف النظام الر�أ�سمايل �أو غري املدفوع داخل البيت كما جاء يف النظريتني املارك�سية واال�شرتاكية.
وتلتقي النظريات ال�سابقة عند �أهمية التن�شئة ،فالنظرية الليربالية ترى �أن التن�شئة غري املتوازنة (يف البيت
واملدر�سة والإعالم) هي من الأ�سباب التي تقود �إىل عدم امل�ساواة ،وترى �أن تدخل الإعالم من �ش�أنه �أن ي�ؤدي دو ًرا
ها ًما يف هذا اجلانب ،فيما تدعو املارك�سية واال�شرتاكية �إىل العمل على رفع اال�ضطهاد عن املر�أة من خالل �إلغاء
الأ�سرة الربجوازية وامللكية اخلا�صة �أو من خالل �إعادة توزيع الرثوة وال�سلطة ،وح�سب النظريتني ف�إن الإعالم
يعمل على تكري�س الأدوار التقليدية للمر�أة والتعامل معها ك�سلعة ال �أكرث والرتكيز على �صورتها ال�ضعيفة.18
وربطت امل�ؤمترات الدولية اخلا�صة باملر�أة بني الإعالم كقوة ت�أثري يف املجتمعات وتغيري ال�صورة ال�سائدة عن املر�أة،
ووجد هذا تعبريه يف امل�ؤمتر العاملي للمر�أة عام  1975الذي �أقر �إعالن املك�سيك و�أكد م�س�ؤولية و�سائل الإعالم
واالت�صال ودورها يف امل�ساعدة ب�إزالة العوائق الثقافية واملواقف التي تعيق تطور املر�أة وحمايتها .19وتاله اعتماد
اجلمعية العامة اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة التي ن�صت املادة اخلام�سة منها على ت�صويب
�صورة املر�أة عرب تعديل الأمناط االجتماعية واملمار�سات التي تقوم على فكرة التعامل معها ب�شكل دوين.20
وهذا ال يت�أتى �إال من خالل خطط وبرامج �إعالمية مدرو�سة وخطاب �إعالمي تواجه التن�شئة املجتمعية
وحالة التنميط القائمة ل�صورة املر�أة ،بخا�صة �أن و�سائل الإعالم �أ�ضحت �أهم �أدوات الع�صر قوة وت�أث ًريا يف
�إعادة ت�شكيل و�صياغة الت�صورات لدى النا�س ،نظ ًرا اللت�صاقهم بها واعتمادهم على املعلومات التي تقدمها
بطريقة حديثة وب�شكل جاذب ،كما بات ينظر الإعالم على �أنه من املعطيات املدنية التي جعلت منه �أحد �أدق
و�سائل الت�أثري يف الإن�سان فردًا كان �أو جماعة �أو دول.21
و�أ�ضعفت الثورة التكنولوجية يف الع�صر احلايل هيمنة القوى ال�سيا�سية واالقت�صادية على الإعالم ،وبدلت
من طبيعة امل�ستقبل الذي مل يعد كائ ًنا �سلب ًيا متلق ًيا للكم الهائل من الر�سائل الإعالمية بكل ما حتمله من
اً
اً
اً
ومتفاعل مع كل ما يبث وين�شر ،وهو ما عربت نظرية
وم�ستقبل
مر�سل
م�ضامني الهيمنة ،و�إمنا �أ�صبح
امل�شاركة الدميقراطية يف �إعطائها القيمة الأعلى للأفقية الهيكلية لو�سائل الإع�لام كبديل عن الهيكلية
الر�أ�سية املركزية ،و�إعطائها الأهمية لو�سائل الإعالم اجلديدة بعد �إخفاق و�سائل الإعالم التقليدية يف تلبية
احتياجات اجلمهور .22وت�ؤكد النظرية حق املواطن يف ا�ستخدام و�سائل االت�صال للتفاعل وامل�شاركة و�أنه
ينبغي �أن يكون لدى املنظمات والتجمعات املحلية و�سائلها الإعالمية اخلا�صة بها.23
 )18مارغو حداد� ،صورة املر�أة والرجل يف �أغاين الفيديو كليب( ،بريوت :الدار العربية للعلوم نا�شرون.48 ،47 .)2010،
 )19انظر �إعالن املك�سيكhttp://www.naba.ps/arabic/?Action=Details&ID=129882#sthash.oXgpBoED.dpuf ،1975 ،
 )20انظر اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أةhttp://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf .
 )21ن�سيم خوري ،الإعالم العربي وانهيار ال�سلطات اللغوية( ،بريوت :مركز درا�سات الوحدة العربية.97 )2005 ،
 )22علي بن �شويل القرين ،معاجلة ال�صحافة ال�سعودية للق�ضايا املحلية درا�سة حتليل م�ضمون يف عالقة ال�صحافة بال�سلطة( ،الريا�ض :جامعة امللك �سعود.9 )2006،
 )23حممد البخاري ،نظرية ال�صحافة وامل�شاركة الدميقراطيةblog-post_29.html/08/http://bukharimailru.blogspot.com/2012 ،
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ونتيجة لهذه التطورات �أ�صبح الأفراد هم العن�صر الفاعل يف العملية االت�صالية كونهم يوظفون الإعالم وف ًقا
حلاجاتهم ودوافعهم ،ويف ال�سياق قدم مار�شال ماكلهون نظريته حول الو�سيلة الإعالمية وت�أثريها يف كل
مرحلة من تاريخ الب�شر ،حيث �أعطى �أهمية �أكرب للو�سيلة الإعالمية ،معت ًربا �أن «م�ضمون و�سائل الإعالم ال
ميكن النظر �إليه ب�شكل م�ستقل عن تكنولوجيا الو�سائل الإعالمية نف�سها» ،و�أن طبيعة الو�سيلة الإعالمية التي
يت�صل بها الإن�سان ت�شكل املجتمعات �أكرث من م�ضمون االت�صال ،ويعد اعتماد و�سائل االت�صال البديلة على
ا�ستخدام اجلمهور لأكرث من حا�سة يف وقت واحد �إمنا ي�س ّهل الت�أثري عليه.24
ونظ ًرا لآلية تعاطي الإعالم مع املر�أة برزت احلاجة �إىل �آليات عمل لتنظيم و�سائل الإعالم ،وقدم �إعالن
بكني عام  1995منهج عمل مكو ًنا من اثني ع�شر اً
جمال كان الإعالم �أحدها ،وو�ضع �إجراءات وتدابري حا ًثا
احلكومات واملنظمات غري احلكومية وو�سائط الإعالم على اتخاذها بهدف تغيري �صورة املر�أة ال�سلبية يف
الإعالم ون�شر ال�صورة املتوازنة للمر�أة تت�ضمن تنوع حياتها وم�ساهمتها يف املجتمع ،من �أجل زيادة م�شاركتها
وحت�سني فر�صها للتعبري عن �آرائها وم�ساهمتها يف �صنع القرار يف و�سائط الإعالم ،ودعا �إىل وجوب حت�سني
مهاراتها ومعرفتها وفر�ص و�صولها �إىل تكنولوجيا املعلومات.25
وقدم م�ؤمتر تورنتو الذي عقد يف �آذار /مار�س عام  1995جمموعة من الأهداف طويلة املدى منها :متكني املر�أة
من الو�صول �إىل و�سائل الإعالم ،وزيادة فر�ص ح�صولها وم�شاركتها يف �صنع القرار و�إدارة و�سائل الإعالم
لت�شجيع م�ساهمتها الإيجابية يف املجتمع وا�ستخدام االت�صال كقوة دافعة يف تعزيز دور املر�أة يف التنمية.26
ثانيا :مفاهيم ونظريات
ً

اجلن�س مفهوم مبني اجتماع ًيا وبالتايل متغري كما عربت عنه دبوفوار مبقولتها امل�شهورة�« :أنا ال �أولد امر�أة
بل �أ�صبح ام��ر�أة» .هنالك جمموعة وا�سعة من اخلطابات احلرجة التي يتم فيها اال�ستهالك الإعالمي
ملو�ضوعة البناء االجتماعي للجن�س .بتلر ( 27)2003تذكرنا بقوه اخلطاب الذي يخلق ويعاد �إنتاجه وك�أنها
عمل «ممار�سة طقو�س» كيف تظهر املر�أة يف اخلطاب املوجه يف الإع�لام؟ فالإعالم ما زال يهم�ش املر�أة
ب�سبب الطابع الذكوري املتزايد يف الإع�لام .ال تزال املر�أة م�ستبعدة يف املجال العام وما زالت املر�أة بال
مواطنة اقت�صادية 28والتي ت�ستتبعها املواطنة الثقافية (م�صطلح ا�ستخدمته هريمي�س) الإعالم الن�سوي
 )24جيهان �أحمد ر�شتي ،الأ�س�س العلمية لنظريات الإعالم (،القاهرة :دار الفكر العربي.347 -346 )1975 ،
 )25انظر �إعالن بكنيhttps://www1.umn.edu/humanrts/arabic/BeijingDeclPl.html ،1995 ،
 )26انظر �إعالن تورنتو 158552eo.pdf/001585/http://unesdoc.unesco.org/images/0015 ،1995
27) jürgen Habermas, Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of the Bourgeois
)Society (Cambridge MA: MIT Press, 1989 1962
& 28) Angharad N. Valdicva. A Companion to Media Studies.Blackwell Companion in Cultural Studies (John Wiley
Sons Ltd, 2008).
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ي�صبح بهذا ال�شكل ب�سبب �أن املر�أة � اً
أ�صل بدون مواطنة ثقافية.29
و�أظهر هابرما�س بنظرية «الفعل التوا�صلي» ،كيف �أن النظم الفرعية للدولة واالقت�صاد ميكن �أن ت�ستخدم و�سائل
الإعالم ل�صاحلها (رغم العمى اجلن�سي لدى هابرما�س) .ال توجد نظرية ن�سوية �إعالمية تعرتف باحلاجة لأن
تنظر لو�سائل الإعالم املتخ�ص�صة مبو�ضوعة املر�أة .وي�ستتبع هكذا ر�ؤية الت�سا�ؤل �إن كان امل�شروع احلداثي يعترب
مو�ضوعا هام�ش ًيا؟ مث ًال العمى اجلن�سي لكل من دريداودلوز قد يكون ب�سبب �أن ايدولوجيا احلداثة تقدم
اجلن�س
ً
�ضم ًنا الأنوثة يف الثقافة اجلماهريية امل�ستهلكة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ونتيجة لعدم تنا�سب مو�ضوع اجلن�س ال توجد
معاجلة حقيقية للق�ضايا الن�سوية الأ�سا�سية يف و�سائل الإعالم ما ي�ؤدي لعدم امتالك املر�أة املواطنة الثقافية يف
املجال العام وبالتايل ال متلك املر�أة حتى بع�ض ال�شرعية يف جمال الإعالم واالت�صال.
عند ر�صد و�سائل الإعالم العاملية يف العام � 2000أظهرت البحوث غيا ًبا اً
هائل للأ�صوات الن�سوية ،ففي
العناوين التي تهم الن�ساء وخ�صو�صً ا يف املو�ضوعات التي تخ�ص املر�أة ظهر �إهمال حتى لوجهة نظر املر�أة.30
عند درا�سة حمتوى الر�سالة الإعالمية ال يوجد �صوت ن�سوي متميز بحيث يكون امليدان ق��اد ًرا على خلق
نهج ن�سوي لدرا�سة الإعالم .وعلى اجلانب الإيجابي �أبرز علماء الدرا�سات الن�سوية يف «العامل الثالث» عدم
مالءمة الأطر التحليلية الن�سوية الغربية يف حياة معظم الن�ساء يف �أنحاء العامل .31يف الواقع ،ف�إن الق�ضية
املقلقة هي �أن العلماء املتخ�ص�صني بو�سائل الإعالم الن�سوية ال يزالون بحاجة �إىل «خلق م�ساحات جديدة
من اخلطاب ،لإعادة كتابة الروايات الثقافية ،وتعريف املفاهيم من منظور �آخر» .32كيف ميكن لنا حتديد
تلك امل�ساحات للخطاب الن�سوي و�إعادة ال�شروط التي من املمكن �أن ت�ؤثر على حمتوى الر�سالة الإعالمية؟
يف الواقع �أن االثنني ي�سريان جن ًبا �إىل جنب :املخزون الأكادميي واملحتوى الذي حتمله الر�سالة الإعالمية.
يف فل�سطني يواجه الباحثون �إ�شكالية تتعلق مبدى مالءمة النظريات واملداخل النظرية لتفكيك وفهم الق�ضايا املجتمعية
املختلفة كم�س�ألة امل�ؤ�س�سات الن�سوية ،خا�صة عند ربطها مبو�ضوع �آخر يت�سم بال�سعة والتعقيد كما هو احلال بالن�سبة
للإعالم .بالإ�ضافة �إىل كونهما يتفاعالن يف بيئة معقدة وم�شوهة كما هو احلال يف فل�سطني بحكم البنية االجتماعية
والثقافية للمجتمع الفل�سطيني و�سطوة العرف والتقاليد وغياب الدولة واال�ستقالل .هذا احلال يفر�ض حتديًا حقيق ًيا
�أمام اليقني فيما يتعلق باملقاربة النظرية الأن�سب لدرا�سة الإعالم وعالقته بامل�ؤ�س�سات الن�سوية يف فل�سطني.
29) Laura Khoury, The United States of America: The Struggle for Economic Citizenship. In J. Billson & C. FluehrLobban (eds). Female Well Being: Toward a Global Theory of Social Change (London, UK: Zed Press, 1995), 324354-.
30) - Laura Khoury&Seif Dana & Ghazi Falah, Palestine as a Woman: Feminizing Resistance and Popular
Literature (The Arab World Geographer, 2013, V.16 (2), 147176-.
31) - Joke Hermes, Cultural Citizenship. In K. Brants Hermes and van Zoonen (eds) The Media in Question: Popular
Cultures and Public Interests (London: Sage, 1998).
32) Teresa De Laureis, Technologies of Gender: Essays on Theory, Film and Fiction (Bloomington, IN: Indiana
University Press, 1987).
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اً
أول :نظرية ترتيب األجندة

ولغر�ض التحليل ت�ستخدم الدرا�سة نظرية ترتيب الأجندة التي تربط بني الق�ضايا التي يركز عليها الإعالم وبني ما
يراه اجلمهور ها ًما� ،أي �أن القائمني على الإعالم يركزون يف ر�سائلهم على ق�ضايا �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية
دون غريها لت�صبح حمور اهتمام النا�س وتفكريهم ،وبالتايل ف�إن «و�سائل الإعالم ت�ستطيع �أن ت�ضع قائمة اهتمامات
الق�ضايا لدى اجلمهور مرتبة وفق درجة الأهمية التي حتظى بها كل ق�ضية يف و�سائل الإعالم .33ووف ًقا لهذا النموذج
ف�إن «اجلمهور ال يتعلم من و�سائل الإعالم واالت�صال فح�سب حول امل�سائل العامة والأمور الأخرى ،ولكنه يتعلم كذلك
كم تبلغ هذه امل�سائل من �أهمية تب ًعا للت�أكيد الذي تلقاه من قبل و�سائل االعالم واالت�صال».34
وق�سم كل من كوب  Cobbو�إلدر Elderمنوذج ترتيب الأولويات �إىل نوعني � ،اًأول :الأولويات -الأجندة املنتظمة
ويعزوانها �إىل جمموعة عامة من االختالفات ال�سيا�سية التي تقع يف مدى ال�شرعية والتي تتعلق با�ستحواذ اهتمام
اجلمهور .ثان ًيا :الأولويات (الأجندة) امل�ؤ�س�ساتية ي�ضعها �أ�صحاب القرار يف م�ؤ�س�سة ما ،وهي عبارة عن جمموعة
من املو�ضوعات املربجمة ل�سبب جاد وفعال .وتلعب و�سائل الإعالم واالت�صال دو ًرا ها ًما يف ت�صعيد جمموعة ق�ضايا
من الأولويات_الأجندة امل�ؤ�س�ساتية لت�صبح �ضمن الأولويات_الأجندة املنتظمة .35ت�ؤكد النظرية القوة الكبرية
التي يتمتع بها الإعالم يف ت�شكيل الر�أي العام ،من خالل الرتكيز على الق�ضايا املطروحة وت�سليط ال�ضوء عليها.
وهناك من ر�أى �أنه من الأف�ضل ت�سميتها تدعيم الأجندة ولي�س و�ضع الأجندة ،لأن و�سائل الإعالم لي�ست م�صادر
م�ستقلة يف حتديد الق�ضايا الهامة وال�سبب �أن «النا�س هم الأكرث ت�أث ًرا بالتغطية الإعالمية للق�ضايا هم �أقل
القطاعات عل ًما بالق�ضايا و�أقلها اهتماما بال�سيا�سية» ،36مبعنى �أن الإعالم هو الو�سيط الناقل للأجندة ال�سيا�سية
من ال�صفوة �إىل اجلمهور ،ولي�س من و�سائل الإعالم �إىل ال�صفوة �أو �إىل اجلمهور.37
ثانيا :النظرية النقدية
ً

�إ�ضافة لذلك ،ت�ستفيد الدرا�سة من النظرية النقدية كونها تر�صد العالقة بني و�سائل االت�صال والقوى
ال�سيا�سية واالجتماعية .رغم تعدد م�ستويات هذه النظرية اال �أنها تتفق على ان «حمتوى و�سائل االت�صال
يروج اهتمامات اجلماعات املهيمنة يف املجتمع ،و�أن هذا املحتوى مييل �إىل التغطية غري املتوازنة للعالقات
االجتماعية» .وتقرتب هذه النظرية من النظرية املارك�سية ،من حيث ا�ستخدام مفهوم ال�صراع وا�ستدامة
�سيطرة �أ�صحاب امل�صالح على و�سائل الإع�لام .لذلك تهدف �إىل االرتقاء بالفرد والت�أكيد على حقه يف
احلرية واالختيار ،وترف�ض � ً
أمناطا معينة من الثقافات التي تفر�ض على الفرد من �أعلى وكل �أ�شكال الأبوة
 )33عزيزة عبده ،الإعالم ال�سيا�سي والر�أي العام درا�سة يف ترتيب الأولويات( ،القاهرة.101 )2004 :
 )34مي العبد اهلل ،نظريات االت�صال( ،بريوت :دار النه�ضة العربية.285 ،) 2006 ،
 )35املرجع ال�سابق.
 )36عبده ،الإعالم ال�سيا�سي.104 ،
 - )37املرجع ال�سابق.
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والو�صاية التي حتاول �أن تفر�ضها ال�صفوة على املجتمع .كما تهتم النظرية النقدية باملعنى والداللة وبناء
الرموز من باب املزيد من ال�سيطرة والهيمنة وتدعيم الو�ضع القائم ،وا�ستخدمها الباحثون يف ق�ضايا املر�أة
واملطالبون بامل�ساواة بني اجلن�سني.38
ومن �أهم املعايري التي حتدد العالقة ما بني الإعالم والقوى االجتماعية وف ًقا لهذه النظرية �أن حمتوى الإعالم
مييل �إىل عدم التوازن يف التغطية برتويجه لأفكار جماعات معينة يف املجتمع .كما تطرح عديد اال�سئلة حول
الدور املثايل لو�سائل الإعالم على ال�صعيد االجتماعي ومناق�شة دور العاملني يف الإعالم ودوافعهم ومعايري
املهنة وم�س�ؤولياتها االجتماعية �إ�ضافة �إىل الأفكار والق�ضايا التي تهتم بالبعد االجتماعي لو�سائل الإعالم
ودورها يف عملية التغيري الإجتماعية.39
ً
ثالثا :مراجعة األدبيات

يف درا�سة �أعدها �صالح م�شارقة بعنوان :التعميم والتعتيم يف ق�ضايا النوع االجتماعي «قراءة حتليلية يف مناذج
تغطية ال�صحافة الفل�سطينية املكتوبة للق�ضايا الن�سوية» حلل الباحث لغة تعميم النوع االجتماعي يف ال�صحف
الفل�سطينية الثالث املكتوبة باختيار قوالب �إخبارية منطية ،تعيد �إنتاج الفوارق بني الرجل واملر�أة يف و�سائل
الإعالم احلديثة .وك�شف خماطر تعميم خطاب املر�أة يف طابع ا�ستهالكي وعالقات عامة م�ؤ�س�ساتية يومية،
و�أكد من خالل التحليل هيمنة امل�ؤ�س�سات وبياناتها اليومية وتقاريرها وترويجها نف�سها كم�ؤ�س�سة �أكرث من
العمل على الق�ضايا التي تعمل عليها ،ويو�ضح هيمنة خطابها وت�أثريه على �إ�ضعاف دور ال�صحافة وحتويلها من
تخ�ص�ص اجتماعي� ،إىل �أداة لتمرير ر�سائل �إعالمية �إىل اجلمهور ،دون �أن يكون له �أي �أثر يف الر�سالة.40
ومن بني الدرا�سات التي اعتمدت ال�صحف الفل�سطينية ،ر�سالة ماج�ستري للباحثة �سمر �شاهني حول ق�ضايا
املر�أة يف ال�صحافة الفل�سطينية ،ك�شفت فيها عن عدم وجود خطة �إعالمية وا�ضحة لدى ال�صحف للتعاطي
مع ق�ضايا املر�أة ،التي اقت�صرت التغطية فيها على املو�سمية املرتبطة مبجريات الأحداث اليومية� ،إ�ضافة �إىل
اهتمامها البارز بالأدوار التقليدية للمر�أة على ح�ساب الأدوار الإبداعية غري التقليدية ،مقابل عدم االهتمام
بالق�ضايا االقت�صادية .يف حني مل تول ال�صحف دور املر�أة النائب واملر�أة امل�ضحية �سوى اهتمام حمدود،
و�أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة �إر�ساء �سيا�سة �إعالمية تت�ضمن �إعداد خطط وبرامج مدرو�سة تراعي التوازن
يف عر�ض الأدوار والإجنازات وامل�س�ؤوليات للمر�أة الفل�سطينية ،بهدف ت�شكيل ر�ؤية جمتمعية من�صفة لأدوار
املر�أة وم�س�ؤولياتها .و�إعطاء م�ساحة �أكرب لعر�ض ق�ضايا املر�أة مبا يتالءم وواقع املر�أة الفل�سطينية.41
ويف درا�سة هدفت �إىل حتليل م�ضمون واجتاهات ال�صحافة الفل�سطينية اليومية �إزاء تغطيتها ل�صورة املر�أة يف
 - )38العبد اهلل ،نظريات االت�صال.215-198 ،
 - )39ب�سام عبد الرحمن امل�شاقبة ،نظريات الإعالم( ،عمان :دار �أ�سامة للن�شر والتوزيع.103 -102 ،)2011 ،
 - )40م�شارقة ،التعميم والتعتيم ،درا�سة غري من�شورة.
� - )41سمر �شاهني ،ق�ضايا املر�أة يف ال�صحافة الفل�سطينية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .جامعة القد�س.2009 ،
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ا�ستحقاق �أيلول �أعدها عبد النا�صر النجار وعدد من الإعالميني� ،أظهرت تهمي�ش ال�صحف الفل�سطينية الثالث
للن�ساء وم�شاركتهن يف ا�ستحقاق �أيلول ،وانخفا�ض ن�سب ت�صدر املر�أة للأحداث ،فيما بينت �أن ال�شخ�صيات
الن�سوية التي ت�شغل منا�صب �سيا�سية يتاح لها املجال الأكرب للظهور �أكرث يف ال�صحف الفل�سطينية.42
وتناول نبيل دويكات يف ورقة حتليلية ل�صالح مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي بعنوان :ال�صورة
النمطية للمر�أة يف الإع�لام ر�صد تغطية االنتهاكات حلقوق امل��ر�أة الفل�سطينية للعام  2012يف �صحيفتي
القد�س والأيام ،ومن امل�ؤ�شرات الكمية التي �سجلها الباحث تدين درجة االهتمام بانتهاكات حقوق املر�أة.
و�أ�شار فيها �إىل �أن الإعالم ال يزال ي�سري ببطء �شديد يف ك�سر بع�ض احلواجز واملحظورات االجتماعية ،لذا
يرى �أن هناك حاجة لنقا�ش وا�سع ومعمق مع الإعالميني عامة حول جممل الق�ضايا ورفع درجة االهتمام
وعر�ض �صور ومناذج خمتلفة للمر�أة.43
واختلفت درا�سة خليل �شاهني عن �سابقاتها التي تناولت ال�صحف الفل�سطينية الثالث يف عينة الدرا�سة
التي ر�صدت التغطية يف خم�س منا�سبات ن�سوية ووطنية وعامة .و�أظهرت �أن تزايدً ا يف حجم امل�ساحة
املخ�ص�صة للق�ضايا والن�شاطات الن�سوية خالل املنا�سبات مثل يوم املر�أة العاملي ،وعيد الأم ،وح�ضو ًرا �أكرث
للمر�أة كنا�شطة و�صانعة قرار يف يوم املر�أة ،ويف عيد الأم كانت التغطية منطية من حيث �إبراز �صورة الأم
احلنونة واملتفانية من �أجل �أ�سرتها ولي�ست الأم املوظفة �أو �صانعة القرار .وبينت �أن ات�ساع �أو ت�ضييق امل�ساحة
املخ�ص�صة لق�ضايا الن�ساء يف و�سائل االعالم ،ال يعود �إىل تغري يف ال�سيا�سات الإعالمية لل�صحف جتاه ق�ضايا
املر�أة و�إمنا �إىل كثافة الن�شاطات التي تنظمها امل�ؤ�س�سات يف هذه املنا�سبات� .أو يف ظل تفوق ت�سجله الن�ساء
والفتيات مثلما يحدث يف تفوق الإناث يف الثانوية العامة وفر�ض ح�ضورهن على التغطية .ويف املنا�سبات
الوطنية مثل يوم الأر�ض ال تلتزم التغطية مببد�أ امل�ساواة بني اجلن�سني حيث غاب ح�ضور املر�أة عن تغطية
ال�صحف وك�أن املنا�سبة ال تعنيها �إال من زاوية النظر �إليها ك�أم �شهيد �أو �أم �أ�سري �أو �ضحية لالحتالل مقابل
احل�ضور املكثف للرجل كنا�شط �سيا�سي ومتحدث .وكذلك احلال بالن�سبة لعيد العمال.44
و�أ�شارت درا�سة للباحثة هداية �شمعون �إىل �أن ال�صورة احلالية للمر�أة الغزية تقدم بطريقة منطية تتقدم
فيها «املعاناة على الإجناز» و»الوطني على الإن�ساين» ،وقدمت تو�صيات تخ�ص امل�ؤ�س�سات الن�سوية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين تطالبهم مبوازاة كل خطة حول ق�ضايا املر�أة ب�أن ت�صاغ خطة �إعالمية ذات �أهداف وا�ضحة
ت�ستند �إىل معطيات و�إح�صائيات ومعلومات ودرا�سات علمية توفر لها الإمكانات الالزمة من طاقة ب�شرية
 - )42عبد النا�صر النجار و�آخرون ،ر�صد �صورة املر�أة يف ا�ستحقاق ايلول يف ال�صحف الفل�سطينية الثالث ،ال�شبكة العربية لر�صد وتغيري �صورة املر�أة
والرجل يف الإعالم.2011 ،
 - )43نبيل دويكات ،ورقة حتليلية ال�صورة حول النمطية للمر�أة يف الإعالم ـ ر�صد تغطية االنتهاكات حلقوق املر�أة الفل�سطينية للعام  2012يف ال�صحف
الفل�سطينيةـ �صحيفتي القد�س والأيام.)2013(.
 )44خليل �شاهني ،الر�صد الإعالمي ل�صورة املر�أة الفل�سطينية يف الإعالم املكتوب ،رام اهلل :املبادرة الفل�سطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية-
مفتاح042340AM-1.pdf-http://watchpalngos.org/ar/uploads/19122012 .. .2010 ،
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وتكنولوجية ،واالهتمام باملجال الإعالمي وحت�سني الأداء وتدريب املوظفني و�إنتاج مواد �إعالمية ون�شرها
وتو�سيع الكتابات املحلية والدولية لتح�سني �صورة املر�أة ،وخلق لوبي �ضاغط من الإعالميني والإعالميات
لدعم ق�ضايا املر�أة وعر�ضها على و�سائل الإعالم وت�شكيل جماعات �ضغط ملتابعة ما يقدم من �أدوار م�سيئة
للن�ساء يف الإعالم وا�ستهداف الن�ساء يف كل مكان ،من خالل امل�ؤ�س�سات الن�سوية وخلق �أدوات �إعالمية يف
املرئي وامل�سموع واملطبوع حتت�ضنها م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات الن�سوية.45
يف ذات ال�سياق قدم الدكتور ماجد الرتبان درا�سة حتليلية ملجلة الغيداء ال�صادرة عن مركز �ش�ؤون املر�أة ــ غزة
بعنوان :ال�صحف الفل�سطينية ودورها يف ترتيب �أولويات اهتمام املر�أة الفل�سطينية نحو ق�ضاياها املختلفة «درا�سة
حالة ملجلة الغيداء وقرائها» .ومن �أهم االقرتاحات التي قدمها الباحث للقائمني على املجلة؛ �ضرورة االتزان يف
طرح الق�ضايا املختلفة وعدم االهتمام بق�ضايا معينة يف منا�سبات معينة على ح�ساب �إهمال ق�ضايا �أخرى .واقرتح
الباحث �ضرورة توظيف كادر مهني اً
بدل من االعتماد على �إعالميات يعملن بنظام القطعة لأن ذلك ميكنهن من
فهم ال�سيا�سة التحريرية للمجلة ومن �أخذ دورهن يف ترتيب �أولويات الن�ساء جتاه ق�ضاياهن املختلفة.46
وتناولت درا�سة حتليلية �أخرى مطبوعتني ت�صدران عن م�ؤ�س�ستني ن�سويتني بعنوان «ق�ضايا املر�أة يف ال�صحافة
الن�سائية الأهلية يف فل�سطني» .حيث قام الباحث بتحليل ملحق «�صوت الن�ساء» ال�صادر عن طاقم �ش�ؤون
املر�أة ،وجملة «ينابيع احلياة» التي ت�صدر عن جمعية املر�أة العاملة للتنمية .وكانت النتائج التي تو�صل لها
غري مفاجئة فيما يتعلق بالق�ضايا التي تتناولها املطبوعتان واملختلفة عن مثيالتها يف ال�صحف الفل�سطينية
الثالث ،نظ ًرا لطبيعة القائمني عليها .و�أظهرت الدرا�سة �إعطاء ال�صحافة الأهلية �أولوية لق�ضايا املر�أة
اجلدية كالعنف �ضد املر�أة ،والأحوال ال�شخ�صية ،وتقلدها مواقع �صنع القرار ،مع بع�ض التفاوت يف الرتكيز
على ق�ضايا دون �أخرى بني عينتي الدرا�سة ،لكنها عربت باملجمل عن هموم املر�أة الفل�سطينية وم�شكالتها
على امل�ستوى املجتمعي.47
وب�ش�أن �إعالم التوا�صل االجتماعي قدم الباحث حامت �أبو طه ل�صالح مركز �ش�ؤون املر�أة درا�سة بعنوان�“ :أثر
ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي من وجهة نظر الإعالميني يف قطاع غزة” .ومن نتائجها� :أن ق�صو ًرا
�إعالم ًيا يف التوا�صل االجتماعي حول تبني ق�ضايا املر�أة والتعاطي معها مبا ي�ضمن ت�شكيل ر�أي عام منا�صر
لق�ضاياها االجتماعية وال�سيا�سية ،و�أو�صى ب�أهمية �أن تقوم املراكز وامل�ؤ�س�سات الن�سوية بتبني و�سائل الإعالم
االجتماعي املتنوعة ك�أداة رئي�سية من �ش�أنها الت�أثري يف الر�أي العام وما لها من دور يف منا�صرة ق�ضايا املر�أة،
 - )45هداية �شمعون ،الإعالم نافذتنا على العامل ـ �صورة املر�أة يف و�سائل الإعالم الفل�سطيني( ،غزة :مركز �ش�ؤون املر�أة.)2010 ،
 - )46ماجد تربان ،ال�صحف الفل�سطينية ودورها يف ترتيب �أولويات اهتمام املر�أة الفل�سطينية نحو ق�ضاياها املختلفة ـ درا�سة حالة ملجلة الغيداء
وقرائها ـ جملة ثقافات البحرين.)2011( ،
� )47صالح الدين �سليم عواد ،ق�ضايا املر�أة يف ال�صحافة الن�سائية الأهلية يف فل�سطني ،ر�سالة ماج�ستري ،معهد البحوث والدرا�سات العربية ،القاهرة،
.129-124 ،23-22 .2008

24

من خالل اعتماد �شبكات التوا�صل االجتماعي من �ضمن الأدوات املهمة والفاعلة التي ت�ؤثر يف الر�أي العام.48
وقدمت ليلى العقاد درا�سة ل�صالح منظمة املر�أة العربية بعنوان «واقع الأن�شطة االت�صالية املوجهة للمر�أة ال�سورية»،
تناولت الدرا�سة اجلانب املتلقي لالت�صال يف و�سائل الإعالم ال�سورية واجلانب الذي ي�سهم يف عملية االت�صال
(القائم باالت�صال) .ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها عدم �إعداد �إ�سرتاتيجيات �إعالمية متخ�ص�صة للمر�أة
رغم �إدراج هذا املو�ضوع على جدول اللجنة الوطنية للمر�أة املكلفة ب�إعداد �إ�سرتاتيجية لتمكني املر�أة ،و�أن امل�شاريع
والربامج الإعالمية التي تقوم بها م�ؤ�س�سات املجتمع املدين التي ت�ستهدف املر�أة يف جميع منظمات املجتمع املدين
اخلا�صة باملر�أة ال تعمل بطريقة م�ؤ�س�ساتية ،بل من خالل اجتهادات رمبا تكون خا�صة جدًا.49.
ويف درا�سة �أعدتها نوال و�سار من جامعة العربي بن مهيدي يف اجلزائر ،بعنوان (املعاجلة الإعالمية لظاهرة
العنف �ضد امل��ر�أة :بني التهويل والتقليل) بينت فيها �أن «دور الإعالم �سيبقى حمدودًا يف مناه�ضة العنف �ضد
املر�أة� ،إذا مل يتطرق بقوة وعمق �إىل الأ�سباب والعوامل التي ت�ؤدي �إىل ذلك العنف ،من خالل ت�سليط ال�ضوء على
املعتقدات املتجذرة يف املجتمع العربي ومعاجلة الق�ضايا اجلوهرية يف هذا املجال« .وطرحت �آليات مواجهة العنف
�ضد املر�أة من خالل و�سائل الإعالم من بينها خلق توا�صل م�ستمر بني الإعالم واملنظمات التي تعنى بحقوق املر�أة،
وت�أ�سي�س جلنة �إعالمية عربية موحدة ملناه�ضة العنف ،وو�ضع �إطار �إعالمي ملنا�صرة ق�ضايا املر�أة.50
مما �سبق يتبني �أن جل الدرا�سات ركزت على �صورة املر�أة يف و�سائل الإعالم ب�شكل عام ،و�أخرى تناولت
حتليل م�ضمون ال�صحف �أو املجالت ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سات الن�سوية .واملختلف يف هذه الدرا�سة تركيزها
على بنية امل�ؤ�س�سة الن�سوية ،ومدى اهتمامها باجلانب الإعالمي لإي�صال ر�سالتها� ،سواء من حيث اخلطة
الإ�سرتاتيجية اخلا�صة بالإعالم� ،أو الكادر الإعالمي العامل يف امل�ؤ�س�سة ،ومدى العمل على تطوير قدراته،
وعالقة الن�سوية بامل�ؤ�س�سات الإعالمية من جهة ،وامل�ؤ�س�سات الن�سوية الأخرى من جهة �أخرى .ولذا نرى �أن
الدرا�سة احلالية ت�شكل �أر�ضية ملزيد من الدرا�سات حول الإعالم يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية ،وتفتح الباب لدرا�سة
م�سحية للمجتمع الفل�سطيني حول مدى اهتمام اجلمهور بالإعالم ال�صادر عن امل�ؤ�س�سات الن�سوية وت�أثريه.
يف الف�صل التايل� ،سنعر�ض ونحلل البيانات التي زودتنا بها الأداتان الكمية والكيفية .واملحاور الرئي�سية التي
نتناولها هي :مدى ح�ضور التخطيط الإ�سرتاتيجي للإعالم لدى امل�ؤ�س�سات الن�سوية ،والو�سائل الإعالمية لديها
والكادر الإعالمي الذي متتلكه� ،إ�ضافة �إىل عالقة امل�ؤ�س�سات الن�سوية البينية وعالقتها مع و�سائل الإعالم.

 )48حامت �أبو طه� ،أثر ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعية من وجهة نظر الإعالميني يف قطاع غزة( ،غزة :مركز �ش�ؤون املر�أة.)2013 ،
 )49ليلى العقاد ،واقع الأن�شطة االت�صالية املوجهة للمر�أة يف اجلمهورية العربية ال�سورية .منظمة املر�أة العربية.)2005(.
 )50نوال و�سار ،املعاجلة الإعالمية لظاهرة العنف �ضد املر�أة :بني التهويل والتقليل(،اجلزائر :مركز جيل البحث العلمي.2015 ،

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nAedbkJO_aUJ:jilrc.com/wp-content/uploads
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الفصل الثاني :عرض البيانات وتحليلها
أهمية اإلعالم

يعترب الإعالم هد ًفا بالن�سبة للم�ؤ�س�سات الن�سوية انطال ًقا من دوره يف تغيري املفاهيم ال�سائدة والت�أثري يف
توجهات الر�أي العام والو�صول �إىل جمهور عري�ض ،وهناك من اعتربه بالدرجة الأوىل مه ًما للتعريف بامل�ؤ�س�سة
ودورها و�أن�شطتها خارج ًيا على �صعيد احل�صول على متويل ،وداخل ًيا لتعميق اال�ستفادة من اخلدمات التي
تقدمها ،ويف الدرجة الثانية ت�سليط ال�ضوء على ق�ضايا الن�ساء يف خمتلف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية ،ورغم �إدراك هذا الدور ف�إن ممثالت بع�ض امل�ؤ�س�سات �أكدن �أنه مهمل وال يتم الرتكيز عليه.
ولال�ستدالل على �أهمية الإع�لام بالن�سبة للم�ؤ�س�سات الن�سوية �أ�شارت واحدة من ممثالت هذه امل�ؤ�س�سات �إىل �أن
الإعالم «مهم جدا لعمل �أي م�ؤ�س�سة تنموية خا�صة تلك التي تعنى بحقوق الفئات املهم�شة والن�ساء ،والإعالم يلعب دورًا
يف تغيري النظرة املجتمعية وخلق وعي لدى اجلمهور واحلد من الثقافة التقليدية وتغيري بع�ض الأمناط الثقافية». 51
ور�أت ممثلة �أخرى مل�ؤ�س�سة ن�سوية متت درا�ستها «الإعالم �أحد الأدوات الهامة يف ت�شكيل الوعي ويلعب دو ًرا
كب ًريا يف �إحداث تغيري جذري يف توجهات املجتمع جتاه مكانة املر�أة حيث ي�ستطيع بلورة �صورة خمتلفة عن
املر�أة وهو �أداة �ضغط وت�أثري فيما يتعلق بحقوق املر�أة الفل�سطينية» .52كما تتجلى �أهمية الإعالم �أي�ضا يف
متكني امل�ؤ�س�سات من ا�ستقطاب املنح وامل�ساعدات لدعم امل�شاريع والربامج املختلفة.
رغم الإق��رار ب�أهمية الإع�لام من قبل اامل�ؤ�س�سات الن�سوية يبقى ال�س�ؤال الهام �إىل �أي مدى تويل هذه
جناحا يف هذا الأمر.
امل�ؤ�س�سات �أهمية فعلية وحقيقية يف خططها للجانب الإعالمي و�إىل �أي مدى حققت ً
رمبا جند الإجابة عرب التعرف على م�ضامني اخلطط الإعالمية و�آليات تطبيقها يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية،
ودرجة االهتمام بتطوير الكادر الإعالمي والتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية والتحديات التي تعرت�ض ذلك.
اً
أول :اإلعالم في الخطط اإلستراتيجية

يعني هذا الإجماع على دور الإعالم ،بال�ضرورة �أن يرتجم على �أر�ض الواقع ،من حيث خطط امل�ؤ�س�سات
و�آليات التنفيذ وتطوير الكادر الإعالمي والعالقة مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية .من الناحية الفعلية هناك ما
ن�سبته  % 63فقط من امل�ؤ�س�سات ت�ضمنت خططها الإ�سرتاتيجية املكون الإعالمي .وبعد مراجعة ما ح�صلنا
عليه من خطط ات�ضح �أن الغالبية منها مل يعط اجلانب الإعالمي االهتمام الكايف فجاء يف ذيلها وبدون �أي
تفا�صيل ويعرتيها ال�ضعف وتخلو من نقاط القوة ،ما يف�سر �ضعف كفاءة و�أداء الإعالم يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية.
 - )51مقابلة مع خولة الأزرق ،مديرة مركز الإر�شاد النف�سي واالجتماعي للمر�أة يف بيت حلم بتاريخ.2015-10-19 ،
 - )52مقابلة مع �أمال خري�شة ،رئي�سة جمعية املر�أة الفل�سطينية العاملة للتنمية ،رام اهلل.2015-10-28 ،
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وهناك ن�سبة من امل�ؤ�س�سات الن�سوية ال ت�شتمل خطتها الإ�سرتاتيجية على الإعالم وبلغت � % 24.6أو �أنها تدرجه
�ضمن الأن�شطة يف �أح�سن الأحوال ،وقد عللت ذلك ب�أنها م�ؤ�س�سات تعنى بالن�ساء ومتكينهن اقت�صاد ًيا ولي�ست
خمت�صة بالإعالم لتدرجه يف نطاق خطتها الإ�سرتاتيجية �أو تخ�ص�ص له خطة خا�صة ،وبالتايل تكتفي بن�شر
�أخبار ن�شاطاتها عرب و�سائل الإعالم املختلفة �أو تعمل على توثيقها و�أر�شفتها ،انظر ال�شكل رقم (.)1
شكل رقم (:)1
مدى تضمين بند لإلعالم في الخطط اإلستراتيجية للمؤسسات النسوية.

24.6

الإعالم مت�ضمن
الإعالم غري مت�ضمن
�ضمن الأن�شطة

63.1

12.3

يف املقابل هناك م�ؤ�س�سات لديها خطط �إ�سرتاتيجية خا�صة بالإعالم� ،أو خطط �إعالمية منف�صلة تتنا�سب مع الهدف
الإ�سرتاتيجي اخلا�ص بها ،مثل طاقم �ش�ؤون املر�أة يف رام اهلل ،وجمعية �إعالم وتنمية املر�أة (تام) يف بيت حلم،
ومركز �ش�ؤون املر�أة ،وجمعية الثقافة والفكر احلر ،وملتقى �إعالميات اجلنوب ،ومركز الإعالم املجتمعي يف قطاع
غزة .وهناك م�ؤ�س�سة ت�ضمنت خطتها الإ�سرتاتيجية ال�شق الإعالمي ب�شكل مف�صل مثل م�ؤ�س�سة �أدوار يف بيت حلم.
و�أقرت غالبية امل�ؤ�س�سات ب�أهمية وجود �إ�سرتاتيجية �إعالمية لتفعيل دور الإعالم يف �إي�صال ر�سالة امل�ؤ�س�سة
الن�سوية وت�سليط ال�ضوء على احتياجات الن�ساء ،وهذه الأهمية �ستدفع بعدد من امل�ؤ�س�سات �إىل ت�صحيح
امل�سار وت�ضمني الإع�لام �ضمن خططها يف ال�سنوات املقبلة وف ًقا ملمثالتها اللواتي متت مقابلتهن .ومتت
مناق�شة هذه النقطة خالل املجموعتني املركزتني اللتني �أجريتا يف هذه الدرا�سة حيث مت الت�أكيد خاللهما
�أن الإ�شكالية تتمثل يف عدم وجود خطط خا�صة بالإعالم الذي يظل تاب ًعا للربامج والن�شاطات التي تقوم بها
اً
رئي�سا يف عمل امل�ؤ�س�سات الن�سوية.
امل�ؤ�س�سات الن�سوية ولي�س
م�ستقل ،وال يعترب مكو ًنا ً
لكن �إعداد اخلطط الإ�سرتاتيجية ال يبدو �أم ًرا اً
�سهل لإحدى امل�شاركات يف املجموعة املركزة يف غزة �إذ تبني:
“نتحدث عن خطة �إ�سرتاتيجية للإعالم وو�ضعنا ال�سيا�سي �سيئ وال يوجد �أي �شيء �أو �أي �إطار نعمل من
خالله ب�شكل جيد ،ال وزارة �إعالم وال وزارة ثقافة .53”.وت�ساءل �إعالمي ونا�شط جمتمعي بخ�صو�ص اخلطط
 - )53املجموعة املركزة التي عقدت يف قطاع غزة بتاريخ .2013-12-13
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الإعالمية يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية قائ ًال« :هل لدى امل�ؤ�س�سات خطة �إعالمية �ضمن خطتهم الإ�سرتاتيجية؟ و�أتوقع
ال ..وحتى لو كان خطة �إ�سرتاتيجية يف �أي م�ؤ�س�سة وخطة �إعالمية فال يوجد «خطة وطنية» ،امل�شكلة �أنه ال يوجد
لدى ال�سلطة خطة وطنية يتم و�ضعها مب�شاركة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص والكتاب واملثقفني».54
ويت�ضح مما �سبق وجود تناق�ض بني الإقرار ب�أهمية الإعالم وعدم �إعطائه القدر الكايف من التخطيط الالزم
يف ر�سالة و�أجندة عمل امل�ؤ�س�سة الن�سوية ،ومن الأهمية �أن يكون اجلانب الإعالمي �ضمن خطط امل�ؤ�س�سات
لتجنب االرجتالية والع�شوائية .بخا�صة �أنه بحكم ما تواجهه امل�ؤ�س�سات الن�سوية من حتديات لي�س �أقلها
املجتمعية والثقافية ف�إن وجود املكون الإعالمي �ضمن ر�ؤية كل م�ؤ�س�سة من �ش�أنه متكني امل�ؤ�س�سات من �إي�صال
ر�سالتها بفاعلية �أكرب ،وحتى ال يبقى عملها مرهو ًنا بخطط مو�سمية م�ؤقتة وعابرة �أو جمتز�أة.
آليات العمل التنفيذية:

على �صعيد االهتمام بالآليات التنفيذية يف اخلطط الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سات الن�سوية كما يبني ال�شكل رقم
( ،)2فان  %85.7من امل�ؤ�س�سات �صرحت ب�أن لديها مثل تلك الآليات للتنفيذ مقابل  % 14.3ال يوجد لديها مثل
هذه الآليات ،علما �أن بع�ض اخلطط الإ�سرتاتيجية التي اطلعنا عليها افتقدت لآليات تنفيذية وا�ضحة وحمددة،
ودعم ذلك املقابالت التي �أجريناها مع م�س�ؤوالت امل�ؤ�س�سات ،وبدا لنا �أن ق�صو ًرا يف فهم �آليات التنفيذ لدى
عدد كبري منها ،التي مل يتجاوز فهمها حدودًا �إجرائية يومية كالتغطية اخلربية لن�شاطات امل�ؤ�س�سة �أو تغطية
�أو�سع و�أ�شمل يف املنا�سبات اخلا�صة باملر�أة ،دون الت�أكد من عالقة ذلك ب�أهداف امل�ؤ�س�سات الن�سوية ور�سالتها.
شكل رقم (:)2
مدى وجود آليات عمل تنفيذية خاصة باإلعالم
في الخطط اإلستراتيجية للمؤسسات النسوية.
14.3

85.7

يوجد
ال يوجد

النقطة الأبرز التي ميكن �إثارتها هنا حول فهم امل�ؤ�س�سات لآليات التنفيذ التي تنح�صر يف تغطية ن�شاطات
امل�ؤ�س�سات ،وعدم وجود �أهداف وا�ضحة لديها حول ما تريد من الإعالم ،و�أ�شار �إىل هذه الفكره �أحد امل�شاركني
 - )54املرجع ال�سابق.
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يف املجموعة املركزة بقوله �إن “الإ�شكالية يف عدم وجود �أهداف وا�ضحة لدى امل�ؤ�س�سات �إن كانت تريد �إعال ًما
يثري ق�ضايا املر�أة وي�ضعها �ضمن �أولويات �صانعي القرار واهتمامات املجتمع �أم �إعالم ًا ُي َل ِّمع �صورة امل�ؤ�س�سة
واملدير ،ولكل هدف �أدواته ،ولذلك ال بد من حتديد الهدف وو�ضع الأدوات الالزمة لتقود �إىل حتقيقه مع الرتكيز
على �ضرورة �أن يكون الهدف هو طرح ق�ضايا الن�ساء ولي�س الرتويج للم�ؤ�س�سة ون�شاطاتها”.55
هنا بد�أت تربز ق�ضايا عميقة ناجتة عن خربة املدعوين �إىل املجموعتني املركزتني الذين مت اختيارهم بدقة
ورو ّية .فبالإ�ضافة �إىل �إبراز ق�ضيتني هامتني وهما دور ال�سلطة يف عمل خطة موحدة وفقدان الر�ؤية اجلمعية
للم�ؤ�س�سات ،ما يي�سر وجود هدف موحد ليربر الأدوات ،قالت م�شاركة �أخرى باملجموعة الب�ؤرية �إنه «ال يوجد
اتفاق لدى امل�ؤ�س�سات الن�سوية على الق�ضايا الأولوية التي يجب العمل عليها حلل ق�ضية معينة من �أجل حتقيق
امل�صداقية ما بني امل�ؤ�س�سات الن�سوية واملجتمع».56
مراجعة الخطط وتطبيقها:

وعلى الرغم �أن غالبية امل�ؤ�س�سات الن�سوية تقوم مبراجعة خططها �إما كل �ستة �أ�شهر �أو �سنو ًيا� ،إال �أن تلك املراجعة
ال تعالج �ضعف اخلطط من حيث الربط بني الأهداف والآليات وال�صيغ الإجرائية ،ورمبا يكمن جزء من اخللل يف
�أن ن�سبة كبرية من هذه امل�ؤ�س�سات تتم عملية املراجعة خلططها ب�صيغة ت�شاركية وو�صلت الن�سبة ح�سب ال�شكل رقم
(� )3إىل  % 65.7من قبل جمل�س الإدارة واملوظفني وغريهم .كما يظهر ال�شكل رقم(� )4أن ن�سبة القائمني على
تطبيق البند اخلا�ص بالإعالم من املخت�صني �أقل من الن�صف ،وبلغت  ،% 48.6ومن قبل املديرة  ،% 28.7و%5.8
من قبل جمل�س الإدارة ،و % 17.3من قبل م�ؤ�س�سات �إعالمية �أو �إعالميني .وهذا يوحي ب�ضعف املكون التخ�ص�صي
واملهني من الزاوية الإعالمية �أو رمبا يك�شف م�شاكل بنيوية �أعمق يف تراكيب تلك امل�ؤ�س�سات وهياكلها الداخلية،
وعدم تركيزها على اجلانب الإعالمي برفده بكفاءات متتلك القدرة على �إعداد اخلطط الإ�سرتاتيجية الإعالمية
و�آليات تنفيذ ناجعة وقادرة على حتقيق ر�ؤى امل�ؤ�س�سة ،ما يتناق�ض مع �إدراكها للإعالم و�أهميته.
شكل رقم (:)3
طبيعة القائمين على مراجعة البند الخاص باإلعالم في الخطط اإلستراتيجية.
5.7 8.6

املدير
جمل�س االدارة
املوظفني

17.3
2.9

ت�شاركي

65.7

غري ذلك

 - )55املجموعة املركزة التي عقدت يف رام اهلل بتاريخ .2015-12-10
 - )56املرجع ال�سابق.
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شكل رقم (:)4
طبيعة القائمين على تطبيق البند الخاص باإلعالم في الخطط اإلستراتيجية.

املدير

28.7

17.3

جمل�س االدارة
العاملني باالعالم
�أخرى

5.8

48.6

ثانيا :اإلعالم والتمويل
ً

�أ�شارت نتائج التحليل الكمي يف هذه الدرا�سة �إىل �أن املمول ال يتدخل ب�شكل مبا�شر يف اخلطة الإ�سرتاتيجية
�إن اتفقت مع �أهداف املمول ،وهذا ال يبدو مفاج ًئا ،فمن البديهي جدا �أن نح�صل على مثل هذه الإجابة،
فامل�ؤ�س�سات الن�سوية كما م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين كافة من باب حر�صها على ر�سالتها و�أ�صالة عملها
وارتباطها بالواقع الفل�سطيني د�أب��ت يف الت�أكيد على �أنها تتمتع بدرجة عالية من اال�ستقاللية وال تت�أثر
بالعوامل اخلارجية �أو ال�ضاغطة مهما كان م�صدرها ،و�أفادت جميع امل�ؤ�س�سات �أنها ال تت�أثر بالن�صائح �أو
بتوجيهات �أو �إم�لاءات الأط��راف املانحة ظاهر ًيا ،لكن من الناحية الفعلية هناك طرق م�سترتة ومتعددة
متكن املانح من �شق طريقه �إىل امل�ؤ�س�سات ب�شكل عام مبا فيها امل�ؤ�س�سات الن�سوية التي مل تتم الإ�شارة
�إليها من قبل ممثالت امل�ؤ�س�سات اللواتي قمنا مبقابلتهن ،لكن املانح ي�ستطيع ا�ستدراج امل�ؤ�س�سة بتحديد
امل�شاريع واملجاالت املر�شحة وامل�ؤهلة لتتم املوافقة عليها ،ما يعني �إق�صاء جماالت �أخرى رمبا تكون ذات
�أهمية بالن�سبة للم�ؤ�س�سات الن�سوية �أو للمجتمع الفل�سطيني .وبالتايل فالق�ضايا التي تطرحها امل�ؤ�س�سات
الن�سوية تتحكم فيها �أجندة املمول.
وبالن�سبة للجانب الإعالمي فح�سب �أق��وال الالتي �أجرينا املقابالت معهن ف���إن املمول يحدد يف غالب
الأحيان ن�سبة قليلة من الدعم للإعالم بن�سبة واحد %فقط ،ويهتم بالفعاليات �أكرث من تركيزه على اجلانب
الإعالمي .وهذا ما مت الت�أكيد عليه يف اخلطة الإ�سرتاتيجية الإعالمية الن�سوية التي �أعدها باحثون ل�صالح
ثالث م�ؤ�س�سات :االحتاد العام للمر�أة الفل�سطينية واحتاد جلان العمل املر�أة للعمل االجتماعي وطاقم �ش�ؤون
املر�أة ،والتي جاءت من منطلق �إدراك امل�ؤ�س�سات ال�شريكة لوجود ثغرة يف اجلانب الإعالمي لدى امل�ؤ�س�سات
الن�سوية ،وجاء فيها �أن امل�ؤ�س�سات حت�صل على متويل لتنفيذ ق�ضايا املر�أة« ،وقلما جتد اً
متويل خم�ص�صً ا
للإعالم ،و�أن هناك �صعوبة يف �إيجاد جهات داعمة ب�شكل كامل لقطاع الإع�لام حيث هناك �صعوبة يف
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�إيجاد جهات داعمة ب�شكل كامل لقطاع الإعالم .فغال ًبا ما يرتبط متويل الن�شاطات الإعالمية بوجود بنود
لبع�ض الن�شاطات الإعالمية املرافقة للم�شاريع ،مع حمدوديتها وقلتها ما ي�شكل عائ ًقا كب ًريا من وجهة نظر
امل�ؤ�س�سات يف �أداء عملها ودميومته».57
ويف هذا ال�سياق �أ�شار بع�ض امل�شاركني يف املجموعة املركزة �إىل �أن تق�صري امل�ؤ�س�سات الن�سوية يف هذا اجلانب
واالكتفاء بكتابة م�شاريع خا�صة بق�ضايا ون�شاطات يغيب عنها الإعالم �شكل مع�ضلة حقيقية .وعرب �أحدهم
قائال« :تعتمد امل�ؤ�س�سات الن�سوية يف موازناتها على ما حت�صل عليه من منح للم�شاريع ،وبناء على ما يقدم
من منح يتم و�ضع بع�ض الأن�شطة الإعالمية داخل امل�شروع ملعاجلة ق�ضية ما ،وبالتايل يتم ت�سليط ال�ضوء على
هذه الق�ضية مدة تنفيذ امل�شروع فقط».58
ً
ثالثا :وسائل اإلعالم في المؤسسات النسوية

ال متتلك امل�ؤ�س�سات الن�سوية على كرثتها �سوى عدد حمدود من و�سائل الإعالم منها �صوت الن�ساء الذي
ي�صدر عن طاقم �ش�ؤون املر�أة كملحق �شهري مع �صحيفة الأيام يف رام اهلل ،ويف قطاع غزة ت�صدر جملة
«�إن�سان» عن ملتقى �إعالميات اجلنوب ،وملحق ي�صدره مركز الإعالم املجتمعي ،وجملة الغيداء التي ت�صدر
عن مركز �ش�ؤون املر�أة ولديه برنامج لإنتاج �أفالم الفيديو خا�ص بق�ضايا املر�أة �شارك بعدد من �إنتاجاته يف
مهرجانات دولية ،ومتتلك جمعية الثقافة والفكر احلر �إذاعة �إلكرتونية .وب�شكل عام ف�إن غالبية امل�ؤ�س�سات
ت�صدر ن�شرات ب�شكل �سنوي� ،أو يف نهاية كل م�شروع ،تت�ضمن تعري ًفا بامل�شروع وامل�ؤ�س�سة والن�شاطات التي مت
تنظيمها.
ور�أت املجموعة املركزة �أن و�سائل الإعالم التي تعرب عن املر�أة لي�ست فاعلة« ،وف�شلت يف �أن ت�سمع �صوت املر�أة
احلقيقي وتعك�س ق�ضاياها ب�سبب تنوعها وعدم تركيزها على ق�ضايا الن�ساء ،فما ين�شر يف و�سائل الإعالم
وتراخ يف
اخلا�صة بالن�ساء ين�شر ويذاع يف الو�سائل الإعالمية الأخرى ،وبالتايل �أ�صبح هناك �إزاحة وتراجع ٍ
طرح ق�ضايا املر�أة يف و�سائل الإعالم املتخ�ص�صة».59
إصدار الوسائل اإلعالمية المكتوبة:

وب�ش�أن وترية �إ�صدار هذه الو�سائل الإعالمية تبني �أن  % 63من هذه الو�سائل ت�صدر ب�شكل دائم ،وترى
امل�ؤ�س�سات �أن لديها و�سائل �إعالمية تت�سم بالدميومة واال�ستمرارية اال �أنه وبعد التدقيق ات�ضح �أن هذه
الو�سائل ت�صدر مرة واحدة يف ال�سنة �أو يف نهاية كل م�شروع ،وبالتايل دميومتها تكون بعدد قليل وحمدود جدا
من الإ�صدارات التي حتد من توا�صل امل�ؤ�س�سات مع حميطها ب�شكل فعال .وهناك م�ؤ�س�سات ت�صدر و�سائل
 - )57عمر نزال و�آخرون ،اخلطة الإ�سرتاتيجية الإعالمية الن�سوية لتعزيز م�شاركة املر�أة الفل�سطينية يف احلياة ال�سيا�سية واملجتمعية( ،رام اهلل:
كالكيت للإعالم واالت�صال.21 ،)2015 ،
 - )58املجموعة املركزة التي عقدت يف غزة.
 - )59املجموعة املركزة التي عقدت يف رام اهلل.
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�إعالمية ب�شكل غري منتظم ،وعزت ما ن�سبته % 22.9من امل�ؤ�س�سات املبحوثة ال�سبب يف عدم وجود و�سائل
�إعالم لديها �إىل �شح التمويل ،وهذه الن�سبة قليلة جدا ،ما يثري ت�سا� اًؤل حول �أ�سباب �أخرى رمبا من بينها
عدم االهتمام الكايف بالإعالم .عل ًما �أن من متت مقابلتهن ركزن ب�شكل كبري على �شح الأموال ك�سبب �أ�سا�سي
يحول دون الرتكيز على ال�شق الإعالمي.
اإلعالم الجديد:

ويعترب الإعالم الإلكرتوين الأكرث امتال ًكا يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية التي �أجري عليها البحث حيث بلغ عدد
امل�ؤ�س�سات التي متتلك و�سائل �إعالم �إلكرتونية  29م�ؤ�س�سة ،مثل �صفحات �إلكرتونية وفي�س بوك ،ورمبا يعود
�سبب ذلك �إىل ال�سهولة والي�سر يف بناء و�إدارة املواقع الإلكرتونية مقارنة بو�سائل و�أدوات �إعالمية �أخرى
كالإذاعة واملجلة ،بينما قل وجود الو�سائل الإعالمية التقليدية كال�صحيفة واملجلة العتبارات عملية وفنية.
ولعل يف هذا �إ�شارة �ضمنية �إىل ت�أقلم امل�ؤ�س�سات الن�سوية مع التطورات احلديثة ،لكن اجلانب الهام الذي
يتجاوز حدود اجلوانب ال�شكلية يتعلق مب�ضمون وماهية املادة يف و�سائل الإعالم التي تت�سم بدرجة ملحوظة
من التب�سيط واملبا�شرة .وات�ضح �أن امل�ؤ�س�سات الن�سوية ال ت�ستغل الإعالم اجلديد �أو الإعالم البديل الذي
يتيح الفر�صة للقوى واجلماعات املجتمعية امل�شاركة ومناق�شة الق�ضايا التي ال يتيحها الإعالم التقليدي �أو
التجاري �أو املدعوم من احلكومات ،وبالتايل فالإعالم البديل جزء من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ي�سعى �إىل
�سد الفراغات التي حال الإعالم الر�سمي دون تعبئتها.
وتلج�أ بع�ض امل�ؤ�س�سات �إىل �صيغة �أخرى ملعاجلة هذا اخللل تتمثل يف �إعداد مواد �إعالمية (�أفالم ،برامج)،
لتقوم ببثها و�سائل �إعالمية �أخرى ،وبهذا اخل�صو�ص تقول م�شاركة يف املجموعة الب�ؤرية �إن «هناك جهدً ا
أفالما وحلقات �إذاعية ودرا�سات ،ولكن يف النهاية هذا
كب ًريا وعظي ًما قامت به امل�ؤ�س�سات الن�سوية و�أنتجت � ً
اجلهد مبعرث ال تتم اال�ستفادة منه ب�شكل كبري وكاف ،وال يتم البناء عليه من امل�ؤ�س�سة نف�سها �أو امل�ؤ�س�سات
الأخ��رى» .وبهذا ال�صدد تقول م�شاركة �أخرى يف املجموعة املركزة« :منذ ع�شر �سنوات و�أنا �أعمل مقدمة
برامج �إذاعية مع امل�ؤ�س�سات الن�سوية ،ما يهمها هو فقط حجز الأثري وحتديد ال�ساعة ،وال تلتفت �إىل من
يقدم الربنامج ،املوا�ضيع وحماور الأ�سئلة تتكرر يف كل لقاء ،يرف�ضون االقرتاحات التي �أطرحها مثل ت�ضمني
الربامج ق�ص�ص جناح ،لأن املمول ال يريد مثل هذه الق�ص�ص».
لكن هناك وجه �آخر للحالة ال بد من �إبرازه �إذ تقول �إحدى امل�شاركات�« :أعمل يف مركز �ش�ؤون املر�أة من�سقة
الفيديو منذ �سنوات و�أقوم بتدريب الن�ساء يف جمال �إنتاج الأفالم ،وقد تركنا ب�صمة يف هذا املجال و�أنتجت
املخرجات الفل�سطينيات العديد من الأفالم حتمل ق�ضايا ن�سوية وتعر�ض يف مهرجانات حملية و�أحيا ًنا دولية،
ولدينا برنامج للإعالم وجملة ت�صدر عن املركز».60
 - )60املجموعة املركزة التي عقدت يف قطاع غزة.
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ر�أي �آخر حول الإع�لام الإلكرتوين« :ال يوجد �شخ�ص م�س�ؤول عن تطوير ر�سالة �إعالمية ن�سوية يف هذه املواقع
واال�ستفادة من مترير الر�سالة الإعالمية عرب ال�صفحات ،ا�ستخدام هذه الو�سائل تقليدي وبحاجة لتفعيل وحتديث
وتوفري طاقم ُم َد ّرب لتفعيل وحتديث هذه ال�صفحات ومترير الر�سالة الإعالمية للجمهور من �أجل حتقيق �أهدافها».61
و�أجمعت املجموعة على �أن نظام «الها�شتاغات» جنح يف الكثري من الق�ضايا وخ�ير دليل هو الربيع العربي
وا�س ُتذ ِك َرتْ التجربة اللبنانية يف مكافحة التحر�ش ،لذا يجب �أن ت�أخذ امل�ؤ�س�سات دورها يف تفعيل جماهريي نحو
الق�ضايا الن�سوية با�ستخدام جميع الأدوات .وبينت درا�سة حامت �أبو طه �أن درجة اال�ستجابة لدى امل�ؤ�س�سات الن�سوية
والإعالمية يف التعاطي مع �شبكات التوا�صل االجتماعي غري متوافقة مع حجم ما ميكن �أن ت�شكله من ت�أثري يف
واقع املر�أة ،واعتربها �أبو طه فر�صة متاحة يف التعاطي الإيجابي على �شبكات التوا�صل االجتماعي بتدريب الن�ساء
وت�شكيل االئتالفات اخلا�صة لق�ضايا املر�أة ب�شكل يلبي حاجتهن من ر�سم �صورة �إيجابية ل�صالح الن�ساء.62
وعن �إمكانية �إن�شاء و�سائل �إعالمية مثل الإذاع��ة والتلفزيون متلأ ثغرة النق�ص لدى امل�ؤ�س�سات �أظهرت
النتائج بح�سب ال�شكل رقم (� )5أن  %8.7من امل�ؤ�س�سات ترى �أن ال حاجة المتالكها و�سائل �إعالمية ،يف حني
بلغت الن�سبة التي ال يوجد لديها توجه بالأ�سا�س المتالكها  .% 20ويف املقابل فهناك  %71.3من امل�ؤ�س�سات
ترغب ب�أن يكون لديها و�سائل �إعالم خا�صة بها ،لكن �إمكاناتها املالية والفنية حتول دون ذلك .ودللت م�شاركة
يف املجموعة الب�ؤرية على ذلك قائلة« :توجد فكرة ولكن عدم وجود متويل لإن�شاء �إذاعة يحول دون ذلك ،لكن
امل�ؤ�س�سات الن�سوية بحاجة لإن�شاء �إذاعة �أو ف�ضائية متخ�ص�صة وتكون حيوية وحتمل فك ًرا ن�سو ًيا توعو ًيا».63
وتقول �أخرى «لدينا �إذاعة �إلكرتونية وهناك تفكري يف �إن�شاء قناة تلفزيونية لكن مل تتبلور الفكرة بعد».64.
شكل رقم (:)5
سبب عدم وجود وسيلة إعالمية نسوية متخصصة (إذاعة ،تلفزيون)
8.7
عدم احلاجة لذلك
او عدم وجود كادر اعالمي

20

عدم وجود توجه لدى امل�ؤ�س�سة
عدم وجود متويل

71.3

 - )61املرجع ال�سابق.
 - )62حامت �أبو طه� ،أثر ا�ستخدام �شبكات.2013 ،
 - )63املجموعة املركزة التي عقدت يف قطاع غزة.
 - )64املرجع ال�سابق.
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وبغر�ض معاجلة هذا املو�ضوع هناك وجهة نظر ت�ؤيد �إيجاد و�سائل �إعالمية متخ�ص�صة باملر�أة ،انطال ًقا من
االنحياز �إىل التخ�ص�صية يف العمل ومن زاوية اعتبار املر�أة كقطاع م�ستقل قائم بحد ذاته ي�ستدعي تلك
التخ�ص�صية يف معاجلة ق�ضايا املر�أة .وهذا ما �أكد عليه �أحد امل�شاركني يف املجموعة الب�ؤرية“ .حتى الآن مل
نبلور �صحافة متخ�ص�صة يف الإعالم الن�سوي ،وهناك �إ�شكالية يف غياب التخ�ص�صية املهنية احلقيقية”.65
وهذا يعار�ضه ر�أي �آخر ،حيث يرى الق�ضايا الن�سوية بكل تفا�صيلها كجزء من احلالة املجتمعية والثقافية
الأو�سع التي تت�شابك يف نطاقها ق�ضايا املر�أة والق�ضايا املجتمعية الأخرى .وعلقت على هذا الأمر م�شاركة
�أخرى« :ملاذا نفكر يف و�سيلة �إعالمية ،الإعالم متعدد يف فل�سطني بني وكاالت و�صحف وحمطات �إذاعية
اقرتاحا
وتلفزيونية نف�ضل ا�ستغاللها لأن عملنا مع املر�أة يف الأ�صل ولي�س �إعالم ًيا» .66وقدم م�شارك �آخر
ً
يق�ضي بتخ�صي�ص �صفحات يف و�سائل الإعالم اليومية ولي�س مالحق متخ�ص�صة ومنف�صلة مل ت�ؤد الغر�ض
لأن ر�سالتها مل ت�صل �إىل املواطن الفل�سطيني.67
ونختتم هذه اجلزئية بتجربة خا�صة ملديرة �إذاعة «ن�ساء غزة» الإلكرتونية �إ�سالم الرببار التي انطلقت فكرتها
من احلاجة �إىل و�سائل �إعالم تربز ق�ضايا املر�أة بالطريقة ال�صحيحة� ،إذ �أرادت والعامالت يف الإذاعة توجيه
الأنظار �إىل العديد من الق�ضايا الن�سوية ،كالن�ساء املبدعات واملكافحات واملجاهدات للخروح عن القاعدة
التي تظهر املر�أة ال�شاكية زوجة ال�شهيد والأ�سري� ،أو �أخت ال�شهيد ،و�إلقاء ال�ضوء على الن�ساء املبدعات
اللواتي ح�صدن الكثري من اجلوائز و�إظهار املر�أة الفل�سطينية كباقي الن�ساء يف كافة �أنحاء العامل لديها
الطموح والإبداع والإجنازات ولت�أكيد حاجتها لدعم يدفعها �إىل الأمام .و�أ�شارت �إىل تخ�صي�صها الهند�سة
الإذاعية للذكور ل�سببني ،الأول :يتعلق بالعادات والتقاليد .والآخر :لعدم وجود كادر ن�سوي متخ�ص�ص .لكن
مقدمات الربامج كافة من الن�ساء والنا�شطات والإعالميات يناق�شن ق�ضايا الن�ساء يف املناطق املهم�شة،
واحلديث عن حقوقهن ل�شدة معاناتهن .من وجهة نظرها ف�إن �إذاعة «�صوت ن�ساء غزة» الآن تنحت يف احلجر
من �أجل البقاء يف ظل عدم تقبل الآخر لوجودها وعدم تقبل املجتمع �أن تكون املر�أة قيادية.68
رابعا :الحمالت اإلعالمية
ً

�إن كانت و�سائل الإعالم اململوكة للم�ؤ�س�سات حمدودة وغري فاعلة ور�سالتها ال ت�صل كما ينبغي للجمهور ،هل
ميكن �أن حتقق امل�ؤ�س�سات بع�ض �أهدافها من خالل تنظيم حمالت �إعالمية تهدف �إىل الت�أثري على اجلمهور
امل�ؤمن بق�ضايا املر�أة� ،أو الذي يتخذ موق ًفا حماد ًيا �أو معار�ضً ا .ومثل هذه احلمالت لها �شروط لنجاحها من
حيث حتديد الهدف والوقت الزمني والن�شاطات والتعاقد مع خمتلف الو�سائل الإعالمية ،و�إعداد �أ�شكال
متنوعة من الربامج والإعالنات لتحقيق الهدف .يف هذا اجلانب وجدنا �أن الغالبية من امل�ؤ�س�سات املبحوثة
 - )65املجموعة املركزة التي عقدت يف رام اهلل.
 - )66املرجع ال�سابق.
 - )67املرجع ال�سابق.
 - )68ا�سالم الرببار ،مديرة �إذاعة "ن�ساء غزة" الإلكرتونية ،مقابلة تلفزيونية على ف�ضائية القد�س.2016-3-19 ،
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بن�سبة  % 71.6تنظم حمالتها بال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات الأخرى �إما ب�شكل دائم �أو يف بع�ض الأحيان ،يف حني
بلغت ن�سبة امل�ؤ�س�سات التي ناد ًرا ما تقوم بذلك  % 8.7وتلك التي ال تنظم احلمالت بال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات
الأخرى كانت % 20وهذه الن�سبة قليلة ،ما ي�ؤ�شر �إىل �أن امل�ؤ�س�سات تعتمد ال�شراكة يف هذا اجلانب .ومع ذلك
ف�إن املطلوب تطوير هذا النهج الت�شاركي بني امل�ؤ�س�سات الن�سوية يف املجال الإعالمي لتحقيق �أهدافها .انظر
ال�شكل رقم ()6
شكل رقم (:)6
نسبة المؤسسات النسوية التي تنظم
حمالت إعالمية بالشراكة مع المؤسسات األخرى.

20
دائم
احيانا

40.1

8.7

نادرا
ال يوجد

31.5

ومن احلمالت التي نظمتها امل�ؤ�س�سات :حملة مواجهة العنف �ضد امل��ر�أة التي نظمت مع ائتالف منتدى
املنظات الأهلية وحملة الإ�صالح القانوين (قانون العقوبات ،الأح��وال ال�شخ�صية ،وحماية الأ�سرة من
العنف) ،وحق املر�أة يف املرياث التي جاءت حتت �شعار “لنك�سر حاجز اخلوف وال�صمت ونطالب بحقنا
يف املرياث” ،وحملة “احلقوق االقت�صادية للن�ساء” ،و”القتل على خلفية ال�شرف” ،وحملة “احلد الأدنى
للأجور” .وغريها من احلمالت التي نظمتها امل�ؤ�س�سات الن�سوية.
ومت خالل هذه احلمالت �إعداد مواد �إعالمية تنوعت ما بني احللقات احلوارية والتقارير الإخبارية ووم�ضات
مرئية وم�سموعة وم�سرحيات و�أفالم وثائقية وعر�ض ق�ص�ص جناح ،و�إ�صدار ن�شرات� ،إ�ضافة �إىل فعاليات
حظيت بتغطية �إعالمية من و�سائل الإع�لام كافة ،وا�ستهدفت احلمالت �إىل جانب الن�ساء رجال الدين
و�صناع القرار وال�شباب.
الالفت يف النتائج التي ح�صلنا عليها �أنها �أظهرت ن�سبة عالية من امل�ؤ�س�سات ر�أت �أنها حققت �أهدافها وبلغت
ن�سبة هذه امل�ؤ�س�سات كما يف ال�شكل رقم ( ،% 42.8 )7فيما اعتربت ما ن�سبته � % 57أنها حققت �أهدافها �إىل
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حد ما .وتعترب امل�ؤ�س�سات الن�سوية �أن طرح الق�ضايا وت�سليط ال�ضوء عليها و�إحداث النقا�ش حولها هو جناح
بحد ذاته ،واعتربت اللواتي �أجرينا معهن مقابالت �أن توعية الن�ساء بحقهن يف املرياث وك�سرهن حاجز
ال�صمت بتقدمي �شكاوى للم�ؤ�س�سات احلقوقية للح�صول على حقهن هو جناح ال ي�ستهان به ،وكذلك م�شاركة
جناحا �آخر.
خطباء امل�ساجد يف هذه احلمالت ودعوتهم يف خطب اجلمعة لإعطاء الن�ساء حقوقهن ي�شكل ً
و�أجمعت ممثالت امل�ؤ�س�سات على �أن حتقيق الأهداف يحتاج �إىل خطة طموحة وطويلة الأمد مرتبطة بجوانب
متعددة وحتتاج �إىل اال�ستمرارية.
شكل رقم (:)7
مدى تحقيق الحمالت اإلعالمية التي نفذتها المؤسسات النسوية ألهدافها.

وعلى ال�صعيد العملي حقق �إعالم امل�ؤ�س�سات الن�سوية بع�ض النجاحات متثلت �إحدى جوانبه يف اتخاذ الرئي�س
حممود عبا�س قرا ًرا عام  2014بوقف العمل يف العذر املحل والعذر املخفف لق�ضايا القتل على خلفية ال�شرف،
حتى و�إن مل يتم تفعيله ،وتَب ّني الأحزاب الفل�سطينية زيادة ن�سبة الكوتا من � % 20إىل  % 30نتيجة للحمالت
التي �أطلقتها امل�ؤ�س�سات الن�سوية لتعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الفل�سطينية .ومن بع�ض الإجابات التي
ح�صلنا عليها هناك واحدة تقول« :احلمالت املركزية واملعروفة للفئات كانت حتقق نتائج عالية و�أنه �إىل حد
ما ا�ستطاعت احلمالت �أن حتدث تغي ًريا »،و»الو�صول للن�ساء وزيادة وعيهن بحقوقهن وك�سر حاجز اخلوف
�أدى �إىل اجتاه العديد منهن �إىل العيادة القانونية ،فبع�ض ال�سيدات �أ�صبح لديهن القدرة على املطالبة
بحقوقهن عرب الق�ضاء» .69
هذا النجاح الذي تعتقد ممثالت امل�ؤ�س�سات �أنها حققته ال يتفق معه البع�ض ،فر�أت �إحدى امل�شاركات يف
موحد ،وكل
املجموعة املركزة« :ال يوجد برنامج ن�سوي وال ر�سالة وا�ضحة للن�ساء ،وال يوجد خطاب ن�سوي ّ
 - )69املجموعة املركزة التي عقدت يف قطاع غزة.ة
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م�ؤ�س�سة تعمل ب�شكل منفرد وما زالت املر�أة تعاين من خوف ،وال تتجر�أ احلديث عن م�شكلتها ،و�أي�ضا الرجال
لي�س لديهم الوعي الكايف واال�ستعداد لتغيري �أفكارهم املتوارثة جتاه الن�ساء» .70ومن �أ�سباب عدم النجاح �أن
احلمالت التي يتم تبنيها بقيت مو�سمية ،و�أهدافها غري وا�ضحة وحمددة وال ت�شارك فيها قطاعات وا�سعة
من الن�ساء و�سرعان ما تنتهي بدون نتائج وا�ضحة ،ما يعني �أن هناك �إ�شكالية لدى امل�ؤ�س�سات الن�سوية يف
امتالك القدرة على دميومة الفعل وتراكميته ب�شكل ميكن من حتقيق الأهداف ب�شكل �صلب وم�ستدام .وبينت
امل�ؤ�س�سات الن�سوية �أن عديد العقبات تواجهها يف ر�سالتها الإعالمية ،من حيث عدم توفر الكادر امل�ؤهل
واملدرب للتح�ضري والإعداد لها ،وو�ضع اخلطط التنفيذية الالزمة لتحقيق �أهدافها ،وعدم كفاية املوازنة
املخ�ص�صة لها ،وال �سيما �أن �إعداد املواد الإعالمية وبثها عرب و�سائل الإعالم باهظ الثمن� ،إ�ضافة �إىل
ا�ستحواذ بع�ض امل�ؤ�س�سات على الأن�شطة التي تت�ضمنها احلمالت ومنع تنفيذ بع�ضها يف �أماكن عامة واالكتفاء
ب�إقامتها يف �أماكن مغلقة كما هو احلال يف قطاع غزة.
وللمعاجلة اجلادة لهذه الإ�شكالية ي�صبح من ال�ضروري �أن يدرك القائمون على احلمالت الإعالمية طبيعة
الر�سالة املوجهة من احلملة والأ�ساليب الإعالمية الناجعة التي ال تقت�صر على الن�شاط املحدد بعينه ،و�إمنا
يتعدى �إىل كيفية التح�ضري لها بطرق ت�ضمن ا�ستمرارية التغطية الإعالمية وا�ستدامتها لتتمكن من حتقيق
�أهدافها ول�ضمان ا�ستجابة و�سائل الإعالم لها عرب تغطيتها لتفا�صيل تلك احلمالت بغر�ض �إبراز الأهمية
املجتمعية ملو�ضوع تلك احلمالت.
خامسا :معوقات تنفيذ الجانب اإلعالمي في الخطط
ً

تواجه  %85.6من امل�ؤ�س�سات الن�سوية التي �أجريت عليها الدرا�سة عقبات يف �إي�صال ر�سالتها الإعالمية،
كما يف ال�شكل رقم ( )8مقابل  %5.8ال تواجه �أي معوقات ،و %8.6تواجه معوقات يف بع�ض الأحيان .واحتل
اجلانب املايل املرتبة الأوىل ب�سبب �شح التمويل يف ال�سنوات الأخرية ،وهو الأمر الذي انعك�س على اجلانب
املهني لعمل امل�ؤ�س�س وعجزها عن توظيف كادر �إعالمي متخ�ص�ص ي�شرف على براجمها الإعالمية ويطورها
ب�شكل ين�سجم مع �أهدافها ور�سائلها جتاه ق�ضايا الن�ساء .وال ين�صح باملبالغة يف حدة هذا العامل كون اجلزء
الأكرب من هذه الإ�شكاليات وجد وا�ستمر يف ال�سنوات التي �سبقت �ضعف التمويل ،ورغم وجاهته �إال �أن هذا ال
يف�سر تعرث فعل امل�ؤ�س�سات الن�سوية يف املا�ضي عندما توفرت �أموال املانحني ،لأن جذور هذا ال�ضعف وجدت
منذ ت�أ�سي�س هذه امل�ؤ�س�سات .وهو ما ي�شري �إىل �ضرورة البحث يف اجتاهات �أخرى عن الأ�سباب ،ورمبا تكون
هذه االجتاهات الأخرى ق�ضايا بنيوية لها عالقة برتاكيب امل�ؤ�س�سات و�أحوالها الداخلية �أو معوقات جمتمعية
مرتبطة بالثقافة ال�سائدة والبنى االجتماعية وال�سيا�سية.

 - )70املرجع ال�سابق.
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شكل رقم (:)8
مدى مواجهة المؤسسات النسوية معوقات في إيصال رسالتها اإلعالمية.

واملعوق االجتماعي متت اال�شارة له من قبل غالبية ممثالت امل�ؤ�س�سات �أمثلة على ذلك ما قالته �إحدى ممثالت
امل�ؤ�س�سات« :الثقافة الذكورية والتقليدية حتول دون �إي�صال ر�سالتنا الإعالمية خا�صة �أثناء عملنا يف اجلنوب
نلج�أ �إىل اختيار م�صطلحاتنا ِب ِد ّقة حتى ال نخ ِلق مقاومة لر�سالتنا يف املجتمعات التي نخاطبها» .71ومثال
�آخر قالته �أخرى« :العائق املجتمعي يتمثل يف عدم الوعي لدى كتاب ال�سيناريو بق�ضايا النوع االجتماعي مما
ي�ضطرنا للعمل على تعديل ال�سيناريو ب�شكل ين�سجم مع ر�ؤيتنا» .72وبرز معوق �آخر متثل يف تعاطي الإعالم
املو�سمي مع ق�ضايا املر�أة وعدم اهتمامه بق�ضايا املر�أة.
وي�ضاف �إىل ذلك البيئة ال�سيا�سية كمعوق ي�صعب �إهماله ،يتمثل يف البيئة ال�سيا�سية القائمة يف البالد التي
تت�صف بدرجة كبرية من عدم اال�ستقرار وغياب الثبات والو�ضوح فيما يتعلق بامل�شروع الوطني والدولة ،وما
يرافق ذلك من تعرث يف املنظومات القانونية وعملية البناء امل�ؤ�س�سي ال�سلمية و�سالمة العالقات وو�ضوحها بني
خمتلف مكونات املجتمع ال�سيا�سي الفل�سطيني ،التي تت�سم بعدم اال�ستقرار والو�ضوح وقد يكون �أثرها يف بع�ض
الأحيان غري مبا�شر لكن ي�صعب الفكاك منه ،وتلقي بت�أثريها على م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات الن�سوية.
يف هذا احلال تلقى على عاتق امل�ؤ�س�سات الن�سوية م�س�ؤولية كربى من حيث �ضرورة ت�شكيلها اً
ثقل جمتمع ًيا
قاد ًرا على فر�ض ق�ضايا املر�أة على الإعالم لتعزيز ح�ضور الن�ساء يف الر�أي العام ،اً
و�صول �إىل �إحداث �أثر
حقيقي يف الوعي اجلماعي للمجتمع املحيط .وهذا ي�أخذ �شكل بذل جمهودات لو�صول العن�صر الن�سوي �إىل
مراكز �صنع القرار يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية لتهتم �أكرث بالق�ضايا الن�سوية ،حتى ال يبقى كل ما ين�شر ويبث
من منظور ذكوري ،ون�ستح�ضر ما �أكدت عليه علياء �أر�صغلي حول الإعالم املرئي« :اللغة ال�سائدة يف الإعالم
املرئي تكونت من خالل الرجال ولهذا فهي لغة ذكورية».73
 - )71خولة الأزرق ،مقابلة خا�صة بالبحث.
� - )72سهري فراج ،مديرة جمعية تنمية و�إعالم املر�أة "تام".
 - )73علياء �أر�صغلي ،القناع املرئي ،هل يوجد لغة ن�سوية يف الإعالم املرئي؟( ،رام اهلل :درا�سات وتقارير) .367
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�أما عن كيفية مواجهة املعوقات التي حتول دون تنفيذ اخلطة الإعالمية كما ينبغي ف�إن ثمة توجهًا لدى بع�ض
رئي�سا من خطتهم الإ�سرتاتيجية وو�ضع �آليات تنفيذية لها مبا
امل�ؤ�س�سات يف ال�سنوات املقبلة ليكون الإعالم جز ًءا ً
ي�ضمن الو�صول �إىل كافة فئات املجتمع ،والبحث عن �شراكات طويلة الأمد ل�ضمان التمويل و�إيجاد ممولني جدد
وتطوير �أفكار لإن�شاء م�شاريع اقت�صاية ت�شكل اً
بديل عن التمويل اخلارجي ،والعمل ب�شكل ت�شاركي مع امل�ؤ�س�سات
للخروج من دائرة االعتماد على املمولني .وب�ش�أن املعوقات املجتمعية �أكدت امل�ؤ�س�سات �سعيها للو�صول �إىل كافة
فئات املجتمع ب�شكل خا�ص طلبة املدار�س واجلامعات للعمل على تغيري النظرة املجتمعية جتاه املر�أة.
سادسا :الكادر اإلعالمي
ً

وا�ضحا للكفاءات العاملة يف جمال الإعالم داخل امل�ؤ�س�سات الن�سوية يف عينة
تك�شف الدرا�سة �أن هناك غيا ًبا ً
الدرا�سة ،وذلك فيما يخ�ص القائم باالت�صال .فقد �أظهرت النتائج �أن  %34.1من هذه امل�ؤ�س�سات تعتمد يف
نقل ر�سالتها الإعالمية على املتطوعني ،وهذا الغياب يجد تف�سريه ب�أن امل�ؤ�س�سات الن�سوية ال تويل اجلانب
اهتماما ،وهنا يربز ال�ضعف يف �إي�صال ر�سالتها الإعالمية.
الإعالمي يف امل�ؤ�س�سة
ً
كما ارتفعت ن�سبة املتطوعني العاملني بالإعالم مقابل ن�سبة العاملني املدرجني �ضمن كادر امل�ؤ�س�سة� ،إذ بلغت
ن�سبة املتطوعني  %56.6يف حني كانت ن�سبة من يعملون �ضمن كادر امل�ؤ�س�سة �أو موظفي عقود �أو موظف
م�شروع هي  .%43.4انظر �شكل ()9
شكل رقم (:)9
نسبة المتطوعين والموظفين العاملين في اإلعالم في المؤسسات النسوية.

وبلغت ن�سبة العاملني �ضمن كادر امل�ؤ�س�سة ح�سب ال�شكل رقم (� ،%20.1 )10أما ن�سبة العاملني وامل�صنفني
لدى امل�ؤ�س�سات على بند عقود فقد بلغت الن�سبة  ،%13.2يف حني بلغ عدد العاملني وامل�صنفني على موظف
وا�ضحا لدى امل�ؤ�س�سات الن�سوية يف االهتمام بكادرها الإعالمي
م�شروع  .%9.2وتك�شف هذه الن�سب �ضع ًفا
ً
من خالل االعتماد الأكرب على املتطوعني.
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شكل رقم (:)10
نسبة العاملين في اإلعالم المصنفين على بند موظف ،كادر،عقد ،مشروع

ويف ت�صنيف �آخر للكادر الإعالمي امل�سجل لدى هذه امل�ؤ�س�سات خارج نطاق املتطوعني �أظهرت الدرا�سة �أن
ن�سبة العاملني لدى هذه امل�ؤ�س�سات طب ًقا للجن�س ،بلغت ن�سبة العامالت يف الإعالم من الإناث  %81.8يف حني
جاءت ن�سبة العاملني من الذكور هي  %18.6ومنهم من كان م�س� اًؤل للدائرة �أو م�س�ؤل الإعالم لدى امل�ؤ�س�سة.
اهتماما بتخ�ص�ص
وقد بينت الدرا�سة وفق ال�شكل رقم (� )11أن امل�ؤ�س�سات الن�سوية عينة الدرا�سة مل تول
ً
إعالما ،بل
عامليها بالإعالم و�أظهرت الن�سبة �أن هناك  %42.4من عامليها مل يكن تخ�ص�صهم الأكادميي � ً
كان يف جماالت �أخرى ،يف حني كانت ن�سبة املخت�صني يف جمال الإعالم .% 57.6
شكل رقم ( :)11نسبة تخصص العاملين في اإلعالم

وفيما يخ�ص امل�ؤهل العلمي ح�سب ال�شكل رقم ( )12فقد �أظهرت النتائج �أن الغالبية العظمى للعاملني
بالإعالم يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية م�ؤهلها العلمي بكالوريو�س ،وجاءت بن�سبة  ،%63.6وبلغت ن�سبة من يحملون
الدرجات العلمية العليا  ،%27.3ون�سبة احلا�صلني على دبلوم متو�سط .%9.1
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شكل رقم (:)12
نسبة المؤهل العلمي لدى العاملين في اإلعالم.

من هنا نرى �أن هناك �إ�شكالية لدى امل�ؤ�س�سات الن�سوية يف تعاطيها مع القائم باالت�صال والإعالم ما يظهر �ضعف
هذا اجلانب يف امل�ؤ�س�سات .فقد �أظهرت الدرا�سة امليدانية �أن الإعالم يف امل�ؤ�س�سة ميكن �أن يقوم به �أي �شخ�ص
داخل امل�ؤ�س�سة و�أحيا ًنا كان يلقى الإعالم على عاتق املدير �أو املحا�سب �أو موظف امل�شروع �أو موظف العالقات
العامة ،والغالبية العظمى تقوم على عاتق املتطوعني الذين قد ال ت�ستمر مدة عملهم ب�ضعة �أ�شهر ،وقد يرتك
امل�ؤ�س�سة قبل �أن ينهي ما بني يديه من �أعمال ،ذلك با�ستثناء امل�ؤ�س�سات التي لديها برنامج �إعالمي وو�سائل �إعالمية
و�أحيا ًنا حتتاج لإعالميني للعمل معها بنظام القطعة ح�سب الإ�صدارات اخلا�صة بها و�إن قل عدد هذه امل�ؤ�س�سات.
وانتقدت �إحدى امل�شاركات يف املجموعة املركزة قدرات العاملني يف الإعالم بالقول“ :العاملون يف الإعالم
بحاجة �إىل ت�أهيل وت�أ�سي�س يف جمال الإع�لام ،واكت�ساب خربة و�إج��ادة ال�صياغة والكتابة ومعرفة �أ�س�س
الإعالم ومن املفرو�ض �أن تلج�أ امل�ؤ�س�سات الن�سوية �إىل تدريبهم و�إك�سابهم خربة”.74
تدريب العاملين في اإلعالم:

�أثبتت نتائج البحث الكمي اخلا�ص ببناء قدرات وتدريب الكوادر الب�شرية الإعالمية لدى امل�ؤ�س�سات الن�سوية
�أن هناك �ضع ًفا يف اهتمام امل�ؤ�س�سات بهذا اجلانب ،وقد �أثبتت النتائج �أن  %26.8من هذه امل�ؤ�س�سات مل تهتم
باجلانب التدريبي لكادرها الإعالمي ،يف حني �أن هناك  %9.8من هذه امل�ؤ�س�سات مل متنح كادرها فر�صة
التدريب فقط مرة واحدة منذ ثالث �سنوات ،وقد ت�ساوت نف�س النتيجة مع امل�ؤ�س�سات التي �أعطت فر�صة
للإعالمي لديها بالتدريب على مدى دورتني �إعالميتني خالل تلك الفرتة� ،إال �أن هناك  %53.7ح�صلت على
ثالث دورات فما فوق .انظر ال�شكل رقم ()13
 - )74املجموعة املركزة التي عقدت يف قطاع غزة.
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شكل رقم (:)13
الدورات التدريبية التي تلقاها العاملون في اإلعالم.

تعط �أهمية لتدريب �إعالمي يخت�ص باملر�أة وق�ضاياها ،خا�صة �أن التدريب
وهنا ميكن �أن نقول �إن امل�ؤ�س�سات مل ِ
ي�ساهم يف خلق كفاءات ب�شرية ملمة باخلربات الإعالمية وغر�س �أخالقيات عمل و�سلوكيات جديدة و�صقل مهارات
العاملني وحت�سني �أدائهم ،من ناحية �أخرى ،ومن خالل املقابالت املعمقة مع م�س�ؤويل هذه امل�ؤ�س�سات جند �أن
ال��دورات التي قدمت للمتدربني كانت تقليدية فيما يخ�ص الكتابة ال�صحفية والقوالب ال�صحفية ،وحمدودة
حول كيفية تناول الق�ضايا احل�سا�سة للنوع االجتماعي ،مبا حتمله من مفاهيم جندرية وحقوقية وقواعد مهنية
وم�صطلحات وغريها من الق�ضايا التي تهم املر�أة با�ستخدام �أ�ساليب وبرامج وو�سائل �إعالمية حديثة.
و�أجمع امل�شاركون يف املجموعة املركزة على �ضرورة تلقي العاملني يف الإع�لام ل��دورات يف خمتلف فنون
الإع�لام ،وكيفية توظيفه يف خدمة ق�ضايا امل��ر�أة ،ليحمل العاملون يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية الفكر التغيريي
نحو امل�ساواة ،والعمل من �أجل ق�ضايا املر�أة من منطلق �إميانهم ب�ضرورة التغيري ،ولي�س من منطلق وظيفي
بحت .75وهذا ما �أو�صت به درا�سة احتاد ال�شباب الفل�سطيني ب�ضرورة تعزيز البعد الإعالمي داخل م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين ،وتدريب كوادر امل�ؤ�س�سات حول �آليات توظيف الإعالم امل�ستقل خا�صة للموظفني الذين يتابعون
التن�سيق مع اجلهات الإعالمية.76
العالقة بين المؤسسات النسوية:

تظهر الدرا�سة الكمية �أن هناك عالقة تن�سيق بني امل�ؤ�س�سات الن�سوية فيما يتعلق بال�شق الإعالمي و�صلت
ن�سبتها �إىل  % 80من امل�ؤ�س�سات عينة الدرا�سة و %20ال تربطها �أي عالقة مع م�ؤ�س�سات ن�سوية �أخرى� ،إال �أن
هذه العالقة مل تكن بامل�ستوى املطلوب من حيث التن�سيق بينهما خا�صة بالإعالم الن�سوي ،وح�سب ممثالت
 - )75املجموعة املركزة التي عقدت يف رام اهلل.
� - )76شذى عوده� ،سهري دماطي ،دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف توظيف الإعالم امل�ستقل نحو التحول الدميقراطي ون�شر الدميقراطي ون�شر ثقافة
حقوق الإن�سان (،رام اهلل احتاد ال�شباب الفل�سطيني.)2013 ،
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امل�ؤ�س�سات الالتي قمنا مبقابلتهن ف�إن العالقة ت�ستمر خالل تنفيذ امل�شاريع ومل ت�صل �إىل عالقة ال�شراكة
وتبادل اخلربات وامل�ساهمة يف تطوير القدرات وتبني فكر ن�سوي يخدم ق�ضايا الن�ساء.
وكانت طبيعة العالقة بني امل�ؤ�س�سات الن�سوية حمور نقا�ش يف املجموعة املركزة �إذ �أجمع امل�شاركون فيها على
عدم وجود تن�سيق يف الق�ضايا املطروحة ،وعدم حتديد الق�ضايا التي ت�شكل �أولوية ،والعمل على ح ّلها بالتتابع
وعدم توحيد اخلطاب ،ما يخلق �أزمة ثقة بني امل�ؤ�س�سات واملجتمع الذي ينظر ملا تقوم به امل�ؤ�س�سات من زاوية
احل�صول على دعم مايل ال �أكرث.77
العالقة بين المؤسسات النسوية ووسائل اإلعالم:

بخ�صو�ص �آلية التن�سيق اخلا�صة بالإعالم الن�سوي بني امل�ؤ�س�سات الن�سوية وامل�ؤ�س�سات الإعالمية حيث �أظهرت
الدرا�سة �أن  %30من امل�ؤ�س�سات الن�سوية ال يوجد بينها وبني امل�ؤ�س�سات الإعالمية �أي عالقة ،يف حني �أن  %70من
هذه امل�ؤ�س�سات لديها تن�سيق بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،ويبقى الت�سا�ؤل حول ماهية العالقة بني امل�ؤ�س�ستني� ،إذ
تظهر النتائج ح�سب كما هو مبني يف ال�شكل (� )14أن ما ن�سبته  %17.1من امل�ؤ�س�سات املبحوثة ترى �أن العالقة
ممتازة يف حني �أن  % 34.1من امل�ؤ�س�سات ترى �أنها جيدة جدا ،يف حني �أن  %39من هذه امل�ؤ�س�سات يرى �أن
عالقته بامل�ؤ�س�سات االعالمية جيدة ،و�أن هناك  %9.8يرى �أن عالقته بهذه امل�ؤ�س�سات �ضعيفة جدا ،وهنا جند
اً
وتوا�صل بني امل�ؤ�س�سات الن�سوية وامل�ؤ�س�سات الإعالمية ،لكنها �أقل من امل�ستوى املطلوب من �أجل
�أن هناك عالقة
الإ�ضاءة على ق�ضايا املر�أة ،وال بد من تفعيل هذه العالقة مع الإعالميني وو�سائل الإعالم مبا يخدم ق�ضايا املر�أة.
شكل رقم (:)14
العالقة بين المؤسسات النسوية والمؤسسات اإلعالمية.

وحول �شكل العالقة بني امل�ؤ�س�سات الن�سوية وامل�ؤ�س�سات الإعالمية يت�ضح �أن  %70.7من امل�ؤ�س�سات الن�سوية
تنح�صر عالقتها بامل�ؤ�س�سات الإعالمية عرب �إر�سال دعوات لتغطية الفعاليات و�أن�شطة امل�ؤ�س�سات الن�سوية ،يف
 - )77املجموعة املركزة -رام اهلل.
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حني �أن جمموعة من �شكل العالقة تتمثل يف( :لقاءات ،دعوات ،تكرمي ،تدريب ،تقييم) ،متثلت ن�سبتها جمي ًعا
بـ  ،%29.3وهذا يظهر �أن هناك اً
خلل كب ًريا و�ضع ًفا يف �شكل العالقة بني امل�ؤ�س�سات الن�سوية وامل�ؤ�س�سات
أف�سدَ ثقافة ال�شراكة والتكا ُفل بني
الإعالمية .ونظر امل�شاركون يف املجموعة املركزية �إىل التمويل ب�أنه � َ
78
امل�ؤ�س�سات املختلفة مبا فيها الإعالم الذي �أ�صبح يطالب بح�صته من التمويل ليبث برامج خا�صة باملر�أة .
نالحظ من خالل نتائج التحليل الكمي للدرا�سة �أنه ال يوجد دور فاعل للم�ؤ�س�سات الن�سوية و�إعالمها فيما
تقدمه من مواد �إعالمية لدعم ق�ضايا الن�ساء ،ولدى قيا�س ن�سبة ا�ستخدام الفنون الإخبارية من امل�ؤ�س�سات
الن�سوية ،تبني �أن اخلرب ك�شكل عالقات عامة مت ا�ستخدامه بن�سبة بلغت  ،%50يليه التقرير ال�صحفي بن�سبة
 %40ثم الق�صة ال�صحفية بن�سبة  ،%10و�أغفلت باقي الفنون رغم �أهميتها كاملقال والتحقيق ال�صحفي
واحلديث ال�صحفي والتعليق والتعقيب .وهذا يف�سر �أن امل�ؤ�س�سات الن�سوية اعتمدت تغطية اخلرب دون الرتكيز
على الأبعاد وامل�شاكل الأخرى ،ومت ا�ستبعاد فنون تت�سم بال�شمولية واالت�ساع كالتحقيق واحلديث ال�صحفي
انطباعا ب�أن الإعالم ال يندرج �ضمن االهتمام الرئي�سي
والكاريكاتري ،وعدم ا�ستخدامها لهذه الفنون يعطي
ً
للم�ؤ�س�سة ،وال تعطي الوقت الكايف لإن�ضاج الر�سائل الإعالمية الن�سوية املراد طرحها.
نتائج التحليل والمقاربات النظرية:

هذا التحليل حلالة الإعالم يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية ي�شي ب�ضعفه لأ�سباب متنوعة من �أهمها احتكامه وخ�ضوعه
لإرادة التطوير والتمويل ،ويتفق مع ما تفيدنا به نظرية ترتيب الأجندة ،فامل�ؤ�س�سات الن�سوية ال تعطي االهتمام
الكايف بالإعالم ،ولي�س �أولوية يف �أجندتها لت�صبح ق�ضايا املر�أة حمور اهتمام اجلمهور .ولو متكنت امل�ؤ�س�سات
الن�سوية من االرتقاء مب�ستوى �إعالمها ودوائرها الإعالمية والعمل ب�شكل م�شرتك لأ�صبح با�ستطاعتها العمل
على م�ستويني :الأول ،تفعيل ق�ضايا الن�ساء يف و�سائل �إعالمها وجعلها �أولوية لدى اجلمهور ،وثان ًيا ،فر�ض
نف�سها على �أجندة الإعالم الذي بدوره �سيقوم بجعلها �أولوية لدى اجلمهور.
ويبدو مما �سبق �أن الإعالم يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية مل يعمل ب�شكل م�شرتك لريتقي ويتحول �إىل �أداة تفر�ض
�سيطرتها على الإع�لام ،للحفاظ على موقعها يف نطاق النخبة ،ولتعمل على تغيري ال�صورة الذهنية لدى
اجلمهور ومقاومة حماوالت ا�ضطهاد امل��ر�أة .على الرغم من اختالف املقاربتني النظريتني وانطالق كل
منهما من مرتكزات حم��ددة �إال �أنهما تتقاطعان عند ق��درة الإع�لام على فر�ض الق�ضايا على اجلمهور
والتحول �إىل قوة مهيمنة ،وذلك لفر�ض الق�ضية الن�سوية على و�سائل الإعالم ومنه على املجتمع ب�شكل عام.

 - )78املجموعة املركزة التي عقدت يف رام اهلل.
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الفصل الثالث :االستنتاجات
بعد عر�ض البيانات الكمية والكيفية التي مت جمعها من امل�ؤ�س�سات الن�سوية وحتليلها باال�ستناد لآراء و�أفكار جمموعة
من املخت�صني الذين لديهم معرفة ودراية بواقع الإعالم يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية ،قدمت يف اللقاءات املعمقة ويف
املجموعتني املركزتني اللتني عقدتا يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة خرجت الدرا�سة باال�ستنتاجات الآتية.
�أقرت ممثالت امل�ؤ�س�سات الن�سوية ب�أهمية الإعالم يف تغيري املفاهيم ال�سائدة يف املجتمع والت�أثري يف الر�أي
العام ودوره يف ا�ستئ�صال التمييز �ضد املر�أة وم�ساهمته يف زيادة الوعي جتاه ق�ضاياها ،ومع ذلك فالإعالم
ال يحتل �أولوية لغالبية امل�ؤ�س�سات الن�سوية ،كما �أن بع�ض ممثالت امل�ؤ�س�سات �أكدن �أنه مهمل وال يتم الرتكيز
عليه �سواء يف اخلطط الإ�سرتاتيجية �أو يف توظيف متخ�ص�صني يف الإعالم.
اإلعالم في الخطط اإلستراتيجية:

�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن  %63من امل�ؤ�س�سات الن�سوية تدرج املكون الإعالمي يف خططها الإ�سرتاتيجية،
وهذه الن�سبة متوا�ضعة عندما يتم احلديث عن الإعالم والتخطيط له .وبالإ�ضافة لذلك ات�ضح من بع�ض
اخلطط التي مت احل�صول عليها �أن الإعالم جاء مبتو ًرا ،وتاب ًعا للأن�شطة والربامج لدى م�ؤ�س�سات �أخرى ،ما
يجعل الإعالم بعيدً ا عن ر�ؤى امل�ؤ�س�سات و�أحيا ًنا يكون ارجتال ًيا �أوع�شوائ ًيا .ومن وجهة نظرها تربر امل�ؤ�س�سات
ذلك ب�أن الإعالم خارج نطاق اخت�صا�صها و�أنها تركز يف عملها على متكني الن�ساء ،ولذلك تكتفي بن�شر
�أخبارها من خالل و�سائل الإعالم �أو مواقع التوا�صل االجتماعي اخلا�صة بها وغال ًبا تكون �صفحة (الفي�س
بوك) .هذا التناق�ض بني �أهمية الإعالم وعدم التخطيط الكايف يف�سر �ضعف الر�سائل الإعالمية للم�ؤ�س�سات
الن�سوية وعدم قدرتها على �إي�صال ر�سائلها بفاعلية �أكرب و�إحداث التغيري املن�شود.
وهذا ين�سجم مع ما تو�صل �إليه باحثون �أع��دوا �إ�سرتاتيجية �إعالمية ملدة عامني ل�صالح ثالث م�ؤ�س�سات
ن�سوية ،جاء فيها �أن «اجلانب الإعالمي جزء ال يتجز�أ من اخلطط الإ�سرتاتيجية لهذه امل�ؤ�س�سات ولكن �ضمن
ما ميكن و�صفه بالأعمال الت�شغيلية املرتبطة بتمويل �أو حاجة مو�سمية ملحة مل�شروع �أو ن�شاط ما ،الأمر الذي
وا�ضحا
ينعك�س �سل ًبا على �أدائها الإعالمي وي�شتته �ضمن ر�ؤية وهدف كل م�شروع .ونرى �أن هناك غيا ًبا
ً
لوجود خطة �إ�سرتاتيجية م�ستقلة عند غالبية امل�ؤ�س�سات ،و�إن وجدت لدى البع�ض فهي ال ت�ؤ�س�س خليار عمل
�إ�سرتاتيجي �شامل ومتكامل وذلك ملحدوديتها و�ضعفها يف طرح املوا�ضيع ذات العالقة مبفهوم امل�ساواة بني
اجلن�سني وعملية التحول ال�سيا�سي واالجتماعي يف املجتمع الفل�سطيني».79
آليات العمل التنفيذية:

�أما �آليات العمل التنفيذية املت�ضمنة يف اخلطط الإ�سرتاتيجية فقد تبني من النتائج الكمية �أن  % 85.5من
 - )79عمر نزال و�آخرون ،اخلطة اال�سرتاتيجية الإعالمية.19 ،
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امل�ؤ�س�سات لديها مثل هذه الآليات ،لكن يف الواقع مل تتجاوز ال�صيغ الإجرائية اليومية كالتغطية الإخبارية
لن�شاطات امل�ؤ�س�سة� ،أو تغطية �أ�شمل و�أو�سع يف املنا�سبات اخلا�صة باملر�أة ،وهو ما �أبرز تناق�ضً ا بني �إدراك
امل�ؤ�س�سات الن�سوية لأهمية الإعالم و�إعطائه القدر الكايف من االهتمام والتخطيط وو�ضع �آليات تنفيذ ناجعة
تقود �إىل حتقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة وغاياتها.
كما �أن مراجعة اخلطط الإ�سرتاتيجية و�إجراء بع�ض التعديالت على اجلانب الإعالمي ال يعالج ال�ضعف الذي
يعرتيها ،وال �سيما �أن عملية املراجعة تتم ب�شكل ت�شاركي من قبل جمل�س الإدارة واملوظفني وبلغت الن�سبة
 ،% 65.7وبالتايل فاملراجعة ال تتم من قبل خمت�صني ،ما يوحي ب�ضعف املكون التخ�ص�صي يف اجلانب
الإعالمي ويظهر اخللل يف الرتاكيب الداخلية للم�ؤ�س�سات وعدم �إيالء اجلانب الإعالمي �أهمية على �صعيد
رفده بالكفاءات الإعالمية القادرة على التخطيط الإ�سرتاتيجي لتحقيق �أهداف امل�ؤ�س�سات.
اإلعالم والتمويل:

رئي�سا �أمام تطوير اجلانب الإعالمي يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية على خمتلف ال�صعد
�ضعف التمويل كان معو ًقا ً
من حيث عدم قدرتها على ت�أ�سي�س دوائر �إعالمية وتوظيف خمت�صني� ،أو �إنتاج مواد �إعالمية حتمل ر�سالة
�إعالمية بفكر ن�سوي وبثها عرب و�سائل الإعالم املختلفة� ،أو امتالكها و�سائل �إعالمية فاعلة وم�ؤثرة.
و�أكدت امل�ؤ�س�سات �أن املمول ال جتذبه امل�شاريع الإعالمية ون�سبة متويلها ال تزيد عن واحد  %من موازنة
امل�شروع ،ويركز يف املقابل على متويل الفعاليات والن�شاطات .ورمبا يعود ذلك ل�ضعف ت�صميم امل�شروع
الإعالمي وظهوره ب�شكل غري مقنع للجهات املانحة� ،أو و�ضع اجلانب الإعالمي �ضمن فئة الن�شاطات يف
كاف لأهمية الإع�لام ودوره يف �إح��داث الأث��ر والتغيري املجتمعي،
امل�شاريع املقدمة للمانحني دون حتليل ِ
وبالتايل ال يكون ال�شق الإعالمي مكو ًنا رئي�س ًيا للم�شروع.
وسائل اإلعالم في المؤسسات النسوية:

الو�سائل الإعالمية التي متتلكها امل�ؤ�س�سات الن�سوية حمدودة العدد ،منها ملحق �صوت الن�ساء الذي ي�صدر
عن طاقم �ش�ؤون املر�أة يف رام اهلل ،وجملة «الغيداء» وهي دورية ت�صدر عن مركز �ش�ؤون املر�أة غزة الذي
أفالما وثائقية ،وجملة “�إن�سان” ي�صدرها ملتقى �إعالميات اجلنوب ،وملحق ي�صدر عن مركز الإعالم
ينتج � ً
املجتمعي يف قطاع غزة و�إ�صدارهما يتوقف على توفر التمويل .وعلى �صعيد الإعالم امل�سموع ف�إن جمعية
الثقافة والفكر احلر لديها �إذاعة الكرتونية.
اإلعالم الجديد:

وتبني �أن امل�ؤ�س�سات الن�سوية ال ت�ستغل الإع�لام اجلديد ب�شكل جيد رغم ما مييزه من خ�صائ�ص وقدرة
على فرد م�ساحات ل�سد الفراغات التي حال الإعالم الر�سمي �أو التجاري دون تعبئتها لإ�سماع �صوت املر�أة
و�إح��داث التفاعل املجتمعي حول ق�ضاياها ،ومع �أن معظم هذه امل�ؤ�س�سات لديها مواقع �إلكرتونية ومواقع
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توا�صل اجتماعي لكنها حتتاج �إىل تفعيل وتطوير .وبدا الرتكيز �أكرث على الن�شرات التي ت�صدر ب�شكل �سنوي
�أو يف نهاية امل�شاريع التي تقوم بتنفيذها ،لكن هذا الإ�صدار ال يت�سم بالدميومة ما يحد من التوا�صل والتفاعل
بني امل�ؤ�س�سات الن�سوية و�إعالمها من جهة واملجتمع من جهة �أخرى ،وي�شار �إىل �أن ما ن�سبته  % 22.9من
امل�ؤ�س�سات �أرجعت عدم وجود و�سائل �إعالمية لديها �إىل �شح التمويل ،وهذه ن�سبة متوا�ضعة ما يدلل على �أن
�أ�سبا ًبا �أخرى غري التمويل تكمن خلف عدم �إعطاء الإعالم القدر الكايف من االهتمام.
ويف حماولة ملعاجلة هذا النق�ص تلج�أ بع�ض امل�ؤ�س�سات الن�سوية �إىل �إعداد مواد �إعالمية على �شكل برامج
و�أف�لام وبثها عرب و�سائل الإع�لام املحلية والف�ضائية ،لكن هذا اجلهد الفردي مل يحقق النجاح امل�أمول
ب�سبب افتقاده للتخطيط ال�سليم وتقدميه بقوالب تقليدية جافة وغري تفاعلية وبعيدة عن اال�ستمرارية ب�سبب
ارتهانها للتمويل .مع العلم �أن هناك مالحق �صحافية وبرامج �إذاعية توقفت ب�سبب �شح التمويل ،ومل تبحث
امل�ؤ�س�سات الن�سوية عن �آليات �أخرى لتخطي هذه العقبة مثل �إقامة �شراكات �سواء مع امل�ؤ�س�سات الن�سوية �أو
الإعالمية ،لبث براجمها و�إنتاجاتها الإعالمية �أو تخ�صي�ص �صفحات يف ال�صحف اليومية خا�صة بق�ضايا
املر�أة� ،أو ت�أ�سي�س و�سيلة �إعالمية ن�سوية م�شرتكة.
ال يختلف هذا الواقع عن ت�شخي�ص وداد الربغوثي خل�صائ�ص ال�صحافة الن�سوية من حيث غياب التن�سيق
الإعالمي بني امل�ؤ�س�سات الن�سوية الذي قاد �إىل �إ�صدار ن�شرات �ضعيفة يف فرتات متباعدة ما انعك�س على
ت�أثريها ،يف حني كان بالإمكان توحيد اجلهود والطاقات و�إ�صدار �صحيفة �أو جملة واحدة قوية وم�ؤثرة �أكرث
من جمموع الن�شرات حمدودة الت�أثري.80
وبالتايل رغم ح�ضور هذه الو�سائل يف طرح ق�ضايا املر�أة و�إثارتها� ،إال �أن هذا احل�ضور تغيب عنه عنا�صر
عاما م�ؤاز ًرا للمر�أة وق�ضاياها ومل يعك�س �صورتها
القوة وال يت�سم باال�ستمرارية والرتاكمية ،ومل ي�شكل ر�أ ًيا ً
كفاعل قادر على التم ُّكن والتمكني.
الحمالت اإلعالمية:

وفيما يخ�ص احلمالت الإعالمية تبني �أن غالبية امل�ؤ�س�سات الن�سوية وبن�سبة  % 71.6تنظم حمالت �إعالمية
بال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات الأخرى ما يدلل على �أن امل�ؤ�س�سات تعتمد النهج الت�شاركي يف هذا املجال� .إال �أن
بع�ض امل�ؤ�س�سات ا�ستحوذت على الأن�شطة التي تت�ضمنها ،واقت�صرت امل�شاركة على عدد حمدود من الن�ساء
وهذا انعك�س �سلبا على الأه��داف التي ت�سعى لتحقيقها� .أما الإ�شكاالت الأخرى تظهر يف عدم التخطيط
الكايف لهذه احلمالت ب�شكل يحقق الأثر املرجو ،وعدم امتالك امل�ؤ�س�سات الن�سوية القدرة على تراكمية الفعل
ودميومته ،رغم وعي بع�ضها ملاهية احلمالت الإعالمية ومغزاها ،كما تواجه العديد من العقبات من �أبرزها
 - )80الربغوثي ،ن�ش�أة وتطور ال�صحافة.2006 ،
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املوازنة املالية لتغطية هذه احلمالت ،يف حني �أن عدم وجود كادر �إعالمي م�ؤهل يبقى عائ ًقا ذا �أهمية عالية.
رغم ما تواجه احلمالت الإعالمية من عقبات �إال �أن النتائج الكمية �أو�ضحت �أن  % 42.8من امل�ؤ�س�سات ترى
�أنها حققت الأهداف املحددة لها ،مقابل � % 57أو�ضحت �أن الأهداف حتققت �إىل حد ما ،ومن وجهة نظر
جناحا بحد
ممثالت امل�ؤ�س�سات الن�سوية �أن طرح الق�ضايا و�إثارتها و�إحداث اجلدل والنقا�ش حولها يعترب ً
ذاته ،كما �أجمعن على �أن التغيري املجتمعي جتاه ق�ضايا املر�أة يحتاج �إىل اال�ستمرارية و�إىل خطط طويلة
الأمد ،وعدم االكتفاء يف طرحها خالل املنا�سبات الر�سمية �أو وجود حدث طارئ .كما ترى �أن النجاح لي�س
بامل�ستوى املطلوب على �صعيد الإجنازات العملية التي حققتها هذه احلمالت على مدار ال�سنوات املا�ضية،
وحتتاج امل�ؤ�س�سات �إىل املزيد من الفعل والتخطيط والتح�ضري لها وتوحيد اخلطاب ل�ضمان ا�ستمرارية
التغطية الإعالمية من �أجل حتقيق �أهدافها ،والعمل على قيا�س الأثر ملثل هذه احلمالت.
معوقات تنفيذ الجانب اإلعالمي في الخطط:

وب�شكل عام تواجه غالبية كبرية من امل�ؤ�س�سات الن�سوية معوقات يف تنفيذ خططها الإعالمية و�صلت
الن�سبة �إىل  % 80مقابل  % 20ال تواجه �أي معوقات ،وجاء ترتيب هذه املعوقات من وجهة نظر امل�ؤ�س�سات
الن�سوية :اجلانب املايل يف املرتبة الأوىل ،وهذا �أ�شرنا �إليه يف ال�سابق وانعكا�ساته على تطوير اجلانب
نوعا من املبالغة يف حدة
الإعالمي وفقًا ملا ذكرت املمثالت عن هذه امل�ؤ�س�سات ،ونرى �أن ذلك يعترب ً
هذا العامل وربط ال�ضعف الإعالمي ب�شح التمويل ،لكن ال�ضعف لي�س وليد اللحظة فقد وجد وا�ستمر يف
ال�سنوات التي �سبقت �ضعف التمويل ،ما ي�ستدعي البحث يف �أ�سباب �أخرى قد تكون لها عالقة برتاكيب
امل�ؤ�س�سات وهياكلها ،وع��دم التعاطي مع الإع�لام ك�أولوية لدى امل�ؤ�س�سات واعتباره عن�ص ًرا ثانو ًيا،
بالإ�ضافة لعدم امتالكهم القدرات والوعي الكايف لإدارة العملية الإعالمية �سواء داخل امل�ؤ�س�سة �أو
بالعالقة مع و�سائل الإعالم الأخرى.
وجاء املعوق االجتماعي يف املرتبة الثانية والذي يحول دون �إي�صال الر�سائل الإعالمية بفاعلية �أكرب ،ونظرة
املجتمع للمر�أة ،وعدم تقبل طرح العديد من الق�ضايا التي تعبرت من املحرمات مثل ق�ضية القتل على خلفية
ما ي�سمى ال�شرف ،والتحر�ش واملرياث� ،إ�ضافة اىل رغبة العديد من الن�ساء ذات العالقة بالق�ضايا املطروحة
يف الظهور يف و�سائل الإعالم خا�صة املناطق الريفية.
كما برز معوق �آخر وهو دور و�سائل الإعالم و�آليات تعاطيها مع ق�ضايا املر�أة والتي تعترب من �أهم املعوقات
التي تعرت�ض �إي�صال الر�سالة الإعالمية الن�سوية �إىل اجلمهور ،من حيث التعاطي املو�سمي للإعالم مع
ق�ضايا املر�أة وتقدميها بال�صيغة اخلربية البحتة وب�صورة منطية حتى يف املنا�سبات اخلا�صة باملر�أة ،وغياب
ا�ستخدام القوالب الفنية كالتحقيقات والتقارير ال�صحافية الأكرث عم ًقا يف تناولها لق�ضايا املر�أة .كما �أن
ق�ضايا املر�أة مل تن�شر على ال�صفحات الأوىل لل�صحف� ،أو يف الربامج التي تبث يف �ساعات الذروة.
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هذه النتائج تتفق مع ما خل�صت �إليه الدرا�سات ال�سابقة التي متت مراجعتها ومنها درا�سة خليل �شاهني
وهداية �شمعون ،و�سمر �شاهني ودرا�سة املركز الفل�سطيني لتعميم الدميقراطية وتنمية املجتمع ،وتقرير
الر�صد الإعالمي لل�شبكة العربية لر�صد وتغيري �صورة امل��ر�أة والرجل يف الإع�لام ،و�أك��دت �أن التغطية
الإعالمية يف و�سائل الإعالم تقدم املر�أة ب�صورة منطية وتابعة للرجل ولي�س ك�صانعة قرار �أو حمللة �سيا�سية
�أو اقت�صادية ،وتن�شر ب�صيغة املادة اخلربية.
وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق من معوقات فال ميكن ا�ستثناء املعوق املتمثل بالو�ضع ال�سيا�سي القائم الذي يت�سم
بعدم اال�ستقرار وغياب الثبات ،وما يرافق ذلك من تعرث يف منظومة القوانني و�سالمة العالقات وو�ضوحها
بني خمتلف مكونات املجتمع ال�سيا�سي الفل�سطيني.
وذك��رت ممثالت امل�ؤ�س�سات �أن هناك توج ًها يف ال�سنوات املقبلة ملواجهة هذه املعوقات من �أجل �إي�صال
ر�سالتها الإعالمية من حيث الرتكيز على اجلانب الإعالمي بت�ضمنيه ب�شكل �أو�سع يف اخلطط الإ�سرتاتيجية
واالهتمام بو�ضع �آليات عمل تنفيذية للو�صول �إىل فئات املجتمع كافة ،والبدء بعمل �شراكات طويلة الأمد
مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية لتجاوز عقبة التمويل والبحث عن ممولني حمليني و�إقامة م�شاريع مدرة للدخل،
وب�ش�أن املعوق املجتمعي ف�إن اخلطة بالو�صول �إىل فئات املجتمع من خالل الرتكيز على الطلبة يف املدار�س
واجلامعات لإيجاد بيئة منا�صرة لق�ضايا املر�أة.
الكادر اإلعالمي:

لوحظ �أن عدد امل�ؤ�س�سات الن�سوية التي �أن�ش�أت دوائر �إعالمية بكادر متخ�ص�ص قليل جدا ،ولذا ت�سند املهمة
الإعالمية �إما �إىل موظف واحد �أو �إىل موظف العالقات العامة ،ويف بع�ض الأحيان توكل املديرة املهمة
لنف�سها ،فيما يعتمد عدد من امل�ؤ�س�سات على املتطوعني ملتابعة ال�شق الإعالمي .و�أظهرت النتائج �أن %56.6
من امل�ؤ�س�سات تعتمد على املتطوعني يف متابعة الإعالم مقابل ن�سبة املوظفني على كادر امل�ؤ�س�سة التي بلغت
 % 20.1وعلى بند العقود بلغت  ،% 13.2كما �أن ن�سبة امل�ؤ�س�سات التي تهتم بتوظيف متخ�ص�صني يف الإعالم
وا�ضحا لدى امل�ؤ�س�سات
بلغت  % 57.6مقابل  % 42.4مل يكن تخ�ص�صهم � ً
إعالما .وهذه الن�سب تك�شف �ضع ًفا ً
الن�سوية يف الإهتمام بتوظيف متخ�ص�صني يف الإعالم.
وعلى م�ستوى تدريب الكادر الإعالمي وبناء القدرات الإعالمية فقد بينت النتائج �أن  % 26.8من امل�ؤ�س�سات
مل تهتم باجلانب التدريبي ويف املقابل ف�إن  % 9.8من امل�ؤ�س�سات مل متنح كادرها فر�صة التدريب �سوى مرة
واحدة خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية� ،أما ن�سبة امل�ؤ�س�سات التي ح�صل كادرها الإعالمي على ثالث دورات
اهتماما كب ًريا لتدريب متخ�ص�ص لق�ضايا
و�أكرث بلغت  .% 53.7ومع ذلك ميكن القول �إن امل�ؤ�س�سات ال تويل
ً
امل��ر�أة� ،إ�ضافة �إىل �أن ال��دورات كانت تقليدية تتعلق بالكتابة اخلربية وقلة ال��دورات التي تتناول الق�ضايا
احل�سا�سة للنوع االجتماعي ومفاهيمه اجلندرية.
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العالقة بين المؤسسات النسوية:

على الرغم من �أن النتائج الكمية �أظهرت �أن ما ن�سبته  %80من امل�ؤ�س�سات حتتفظ بعالقة مع م�ؤ�س�سات ن�سوية
�أخرى� ،إال �أن العالقة مل تكت�سب �صفة الدميومة وتقت�صر فقط خالل تنفيذ امل�شاريع �أو تنفيذ احلمالت ومل
ت�صل �إىل حد الت�شاركية الفعلية والعمل على تطوير اجلانب الإعالمي مبا يخدم ق�ضايا الن�ساء.
العالقة مع وسائل اإلعالم:
�أما فيما يتعلق بالعالقة بني امل�ؤ�س�سات الن�سوية والإعالمية �أظهرت الدرا�سة �أن  % 30من امل�ؤ�س�سات الن�سوية
ال يوجد بينها وبني امل�ؤ�س�سات الإعالمية �أي عالقة ،بينما  % 70لديها تن�سيق وعالقة مع الإعالم ،وتبني من
خالل املقابالت التي �أجريت مع ممثالت امل�ؤ�س�سات �أن العالقة اقت�صرت على الدعوات لتغطية الن�شاطات
اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة ومل تتطور التغطية �إال من حيث الكم خالل املنا�سبات اخلا�صة باملر�أة .وهذا ميكن ت�أكيده
من خالل البيانات الكمية التي �أ�شارت �إىل �أن  % 70.7من امل�ؤ�س�سات تقت�صر عالقتها على �إر�سال دعوات
لتغطية الفعاليات والأن�شطة اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة ،لكن ميكن طرح ت�سا�ؤالت حول مدى اهتمام امل�ؤ�س�سات
الن�سوية بتدريب الإعالميني وتكرميهم وعقد لقاءات دوري��ة وم�شاركتهم و�أخ��ذ ر�أيهم يف كيفية التغطية
والتوقيت املنا�سب لتنفيذ ن�شاط �أو م�ؤمتر ما ،وهنا جند �أن هذا ال�شكل من العالقة مل يتجاوز .% 29.3
وهذا يتفق مع نتائج الدرا�سة امل�سحية التي �أعدها احتاد ال�شباب الفل�سطيني التي �أظهرت حمدودية �آليات
التن�سيق وال�شراكات بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين -امل�ؤ�س�سات الن�سوية جز ًءا منها -والإعالم امل�ستقل الذي
يجعل العمل مو�سم ًيا ع�شوائ ًيا ،ويحول الإعالم والإعالميني �إىل ناقلي �أخبار امل�ؤ�س�سات ون�شاطاتها اً
بدل من
�أن يكونوا مدافعني عن احلقوق الدميقراطية .و�أظهرت �أن نق�ص الكوادر الإعالمية �سواء يف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية �أو املجتمع املدين ي�ؤثر على العمل من حيث الكم والنوع.81
الفنون الصحفية:

ولوحظ �أن الفنون ال�صحفية امل�ستخدمة يف ن�شر ق�ضايا املر�أة من قبل امل�ؤ�س�سات الن�سوية طغى عليها الطابع
اخلربي بن�سبة � % 50أو ما ي�سمى خرب العالقات العامة الذي يربز ن�شاطات امل�ؤ�س�سات ومن �شارك فيها و40
 %للتقرير ال�صحفي وهو يف الواقع خرب مو�سع ال يطرح ق�ضايا املر�أة ب�شكل معمق و % 10للق�صة ال�صحفية،
وهذه الن�سب تربز تق�صري امل�ؤ�س�سات الن�سوية يف �إنتاج مادة �إعالمية داعمة لق�ضايا امل��ر�أة ،ما ي�ؤكد �أن
اجلانب الإعالمي لي�س �ضمن �أولويات امل�ؤ�س�سات الن�سوية.
ويت�ضح مما �سبق افتقار امل�ؤ�س�سات الن�سوية �إىل خطط تت�سم بالقدرة على ا�ستثمار جوانب وميادين الإعالم
� - )81شذى عوده� ،سهري دماطي ،دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.2013 ،
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املقروء وامل�سموع واملرئي والإلكرتوين ،والت�شبيك مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية لو�ضع مواثيق �شرف �إعالمية مع
هذه امل�ؤ�س�سات ل�ضمان تغطية �إعالمية م�س�ؤولة وفر�ض الق�ضايا الن�سوية على �أجندة الإعالم ،وفر�ض املر�أة
كمتحدثة يف الق�ضايا ال�سيا�سية واالقت�صادية والريا�ضية وعدم ح�صر اهتماماتها باجلانب الن�سوي.
ويف الدرا�سات التي متت مراجعتها كان هناك نقد وا�ضح للم�ؤ�س�سات الإعالمية حول تغطيتها لق�ضايا املر�أة،
من حيث الرتكيز على الن�شاطات والور�شات ،وعدم اهتمامها باالنتهاكات التي تتعر�ض لها املر�أة ،وعدم
�إقدامها على ك�سر بع�ض احلواجز واملحظورات االجتماعية ،وعدم وجود خطة �إعالمية وا�ضحة لل�صحف
للتعاطي مع ق�ضايا املر�أة ونحن ال نختلف مع هذا لكن يف املقابل يقع على امل�ؤ�س�سات الن�سوية دور مهم يف هذا
املجال ب�أن يتم � اً
أ�صل طرح مثل هذه الق�ضايا و�إي�صال �صوت امل�ؤ�س�سة للجمهور عرب و�سائل الإعالم اخلا�صة
بها �أو حتى و�سائل الإعالم الأخرى من خالل دوائرها الإعالمية ،لكن النقطة الأبرز التي ميكن �إثارتها حول
ما حتدثنا عنه �ساب ًقا هو فهم امل�ؤ�س�سات لآليات التنفيذ التي تنح�صر يف تغطية ن�شاطات امل�ؤ�س�سات ،وعدم
وجود �أهداف وا�ضحة لديها حول ما تريده من الإعالم.
المقترحات
بعد ا�ستعرا�ض اال�ستنتاجات التي مت التو�صل �إليها ا�ستنادًا �إىل حتليل البيانات الكمية والكيفية تقدم الدرا�سة
مقرتحات لتطوير الإعالم يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية.
اً
أول :مقترحات على المستوى العام:

•هناك حاجة لو�ضع خطة �إ�سرتاتيجية وطنية �شاملة �ضمن �إ�سرتاتيجية �إعالمية وطنية خا�صة باملر�أة
حتدد الأولويات وال�سيا�سات والربامج التنفيذية يف جمال الإعالم املقروء وامل�سموع واملرئي جتاه ق�ضايا
املر�أة و�إزالة كافة املعوقات التي حتول دون التطور العلمي.
•ت�شكيل جمل�س ن�سوي ي�أخذ على عاتقه جممل ق�ضايا الن�ساء وو�ضعها �أولوية يف الأجندة الإعالمية ب�شكل عام.
ثانيا :مقترحات لجهة الممولين والجهات المانحة:
ً

•متويل م�شاريع �إعالمية نوعية بطرق جديدة ومبتكرة بعيدً ا عن الطرح التقليدي لق�ضايا املر�أة.
•عقد لقاءات دورية بني املمولني والقائمني على �إعداد مقرتحات امل�شاريع يف امل�ؤ�س�سات الن�سوية لعر�ض
الأفكار والق�ضايا الن�سوية التي حتتاج �إىل معاجلة �إعالمية.
•و�ضع معايري لقبول متويل م�شاريع امل�ؤ�س�سات الن�سوية وحتديد ن�سبة معينة من موازنة امل�شروع ل�صالح الإعالم.
•متويل اخلطط الإعالمية التي تقوم امل�ؤ�س�سات الن�سوية بت�صميمها.
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ً
ثالثا :مقترحات لمنسقي التمويل:

•درا�سة امل�شكالت وحتليلها على خمتلف امل�ستويات وطرح منهجية العمل حللها.
•ت�ضمني الإعالم كجزء �أ�سا�سي و�أ�صيل من جناح امل�شروع ،ولي�س كجزء ثانوي مدرج يف الأن�شطة.
•جتنب البنود التي ال حتظى بالتمويل مثل �شراء معدات �إعالمية� ،سيارة �سفر ،دورات تدريبية مرتفعة
التكلفة والتعليم ،والرتكيز يف امل�شاريع على كل ما له عالقة بتحقيق الهدف الأ�سا�سي للم�شروع.
•تخ�صي�ص ن�سبة ترتاوح بني  20اىل  % 30للجانب الإعالمي يف كل م�شروع.
•العمل بال�شراكة على خطة خم�سية ملدة خم�س �سنوات تقدم فيها امل�شاريع ب�شكل فردي وجماعي يتم
الرتكيز فيها على ق�ضية معينة ،على �أن تتبعها ق�ضايا �أخرى يف ال�سنوات التالية.
•�إ�شراك من�سق التمويل يف االجتماعات الدورية لإثراء معرفته بامل�صطلحات امل�ستخدمة واملفاهيم واللغة
التي ت�ستخدمها امل�ؤ�س�سة وما تواجهه من م�شكالت وما حققته من �إجنازات.
•تطوير قدرات من�سق التمويل على فهم وتقدير االحتياجات اخلا�صة بالفئة التي يكتب عنها وهذا ال يت�أتى
من خالل عمل مكتبي ،و�إمنا يتطلب اً
عمل ميدان ًيا وزيارات للم�ؤ�س�سات ال�شريكة التي تعمل يف املجال ذاته
للتعرف على امل�شاريع يف ذات املجال التي ميكن البناء عليها� ،أو عمل �شراكة مع هذه امل�ؤ�س�سات.
•ت�أ�سي�س دائ��رة �أو وظيفة للرقابة ومتابعة الربامج وقيا�س �أثر امل�شاريع الإعالمية على النا�س ومدى
حتقيقها لأهدافها.
رابعا :مقترحات لجهة بناء قدرات إعالمية في المؤسسات النسوية:
ً

•تطوير التغطية الإعالمية من خرب العالقات العامة �إىل �إنتاج تقارير دورية وا�ستخدام جميع الفنون
ال�صحفية يف تناول ق�ضايا ن�سوية معينة لت�صل �إىل اجلمهور وت�ؤثر يف ر�أيه حول ق�ضايا املر�أة.
•التوا�صل الفعال مع ال�صحفيني/ات وعدم االكتفاء باملرا�سالت الإخبارية عرب الإمييل ومواقع التوا�صل
االجتماعي لي�صبحوا �أ�صدقاء لق�ضايا النوع االجتماعي.
•تثقيف ال�صحفيني/ات حول النوع االجتماعي وكيفية تناولهم للق�ضايا احل�سا�سة للنوع االجتماعي يف
الإعالم ،ورفع م�ستوى وعيهم باملواثيق الدولية اخلا�صة باملر�أة.
•عدم االرتهان �إىل ما تن�شره امل�ؤ�س�سات الإعالمية من مواد �إخبارية واللجوء �إىل �إقامة �شراكات معها
ب�إنتاجات متخ�ص�صة مثل �صفحة �شهرية �أو �أ�سبوعية يف ال�صحف املحلية وبرنامج �أ�سبوعي عرب الإذاعات
وبرنامج �شهري تلفزيوين.
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•تطوير وتعزيز خربة امل�ؤ�س�سات الن�سوية واحلقوقية يف التعامل مع و�سائل االعالم ،لت�شكيل توجهات الر�أي
العام حول الق�ضايا من منظور النوع االجتماعي.
•عقد م�ؤمترات �سنوية �أو ن�صف �سنوية معمقة حول الإع�لام والن�سوية ،تقدم فيه بحوث و�أوراق عمل
ومداخالت ويتم اعتماد وثائق ت�شكل �سيا�سات لتطوير تناول الإعالم للق�ضايا الن�سوية.
•عقد اتفاقيات و�شراكات مع و�سائل الإع�لام اجلماهريية لرعاية الفعاليات التي تنظمها امل�ؤ�س�سات
الن�سوية.
•ا�ست�ضافة وجوه جديدة يف امل�ؤمترات اخلا�صة بالإعالم والن�سوية ،و�إ�شراك �أكرب عدد من طالب وطالبات
الإعالم ،ومن الإعالميني اخلريجني/ات.
•�إ�صدار بيانات م�شرتكة حول ق�ضية قتل الن�ساء على ما ت�سمى خلفية ال�شرف فور وقوع اجلرمية و�أال تكتفي
ببيانات فردية هنا وهناك ،و�إجراء حتقيقات وتقارير ،ونقا�ش الثقافات التي تقف خلف قتل الن�ساء.
•اعتماد نهج الت�شبيك مع املرا�سلني وو�سائل الإعالم يف �إثارة ق�ضايا املر�أة من خالل تقارير �إخبارية
متخ�ص�صة بالن�سوية وق�ص�ص �صحفية ل�صناعة ر�أي عام م�شرتك ،و�أن تعمل على تقدمي مقرتحات
ملوا�ضيع حمددة و�إثارة انتباه ال�صحفيني �إىل بع�ض الق�ضايا وم�ساعدتهم يف �إعداد املواد الإعالمية من
خالل توفري املعلومات و�أ�سماء ال�شخ�صيات التي بالإمكان �إجراء املقابالت معها.
•�إعداد مواثيق �شرف مع و�سائل الإعالم حول طرق التغطية لرفع ن�سبة املتحدثات كخبريات �سيا�سيات
واقت�صاديات ومتحدثات يف جمال الثقافة والفنون ،ول�ضمان تغطية �أخبار الن�ساء على ال�صفحات الأوىل
وتخ�صي�ص م�ساحة زمنية كافية لتغطية الق�ضايا اخلا�صة باملر�أة.
•�إع��داد قوائم �أ�سماء خبريات ن�سويات يف جم��االت ال�سيا�سية واالقت�صاد والريا�ضة والدين والثقافة
وتوزيعها يف كتيبات على امل�ؤ�س�سات ال�صحفية.
خامسا :مقترحات لجهة تطوير اإلعالم النسوي المتخصص:
ً

•�أن يتم التعامل مع الإعالم الن�سوي وفق خطط �إ�سرتاتيجية ،لتجنب االرجتالية واملو�سمية يف العمل.
•�أن تتكامل امل�ؤ�س�سات الن�سوية مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية الن�سوية يف �إعداد و�إنتاج خمتلف املواد الإعالمية
اخلا�صة باملر�أة.
•اعتماد لغة �إعالمية ب�سيطة غري م�ستن�سخة ي�سهل فهمها من جميع فئات املجتمع.
•ا�ستخدام تقنيات �إعالمية وفنية مثل االنفوغرافيك و  stop-motionوالأفالم الكرتونية يف معاجلة
ق�ضايا املر�أة.
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•ربط ق�ضايا املر�أة يف املعاجلة الإعالمية مع ق�ضايا املجتمع حتى ال تبدو ك�أنها منف�صلة.
•قيا�س �أثر الربامج الإعالمية الن�سوية عن اجلمهور من خالل ا�ستطالعات الر�أي وندوات وور�شات.
•�إعطاء الفر�ص والأولوية للن�ساء يف �إعداد و�إنتاج املواد الإعالمية اخلا�صة باملر�أة.
•توفري حمفزات للعامالت يف جمال الإعالم الن�سوي كالرت�شيح لنيل جوائز .عقد م�ؤمترات ن�سوية يتم من
خاللها عر�ض �أبرز املواد الإعالمية التي مت �إنتاجها خالل العام �ضمن معايري حمددة يتم و�ضعها من قبل
جلنة خمت�صة بق�ضايا املر�أة والنوع االجتماعي.
•ا�ستقطاب عدد من كبار الإعالميني والإعالميات و�صناع القرار على امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي
لتناول ق�ضايا املر�أة وق�ضايا النوع االجتماعي ،ملا لذلك من ت�أثري �إيجابي على تغيري النظرة النمطية
لق�ضايا املر�أة باعتبارها ق�ضايا جمتمعية مت�س م�صالح كل فئات املجتمع.
•التوجه �إعالم ًيا �إىل املدار�س بغية اال�سهام يف الت�أ�سي�س لثقافة تنا�صر ق�ضايا املر�أة.
سادسا :مقترحات لجهة بناء إعالم جديد وتواصل اجتماعي في
ً
المؤسسة النسوية:

•ت�أ�سي�س مواقع و�صفحات �إلكرتونية ومدونات متخ�ص�صة باملر�أة وطرح ق�ضاياها احلقوقية وق�ص�ص
النجاح للن�ساء ومعاناتهن يف خمتلف املناطق ،والت�شبيك مع امل�ؤ�س�سات الإقت�صادية املحلية مثل البنوك
لتوفري الدعم املايل لها.
•ا�ستخدام املن�شورات التفاعلية والب�صريات لقدرتها على ج��ذب اجلمهور والتفاعل ح��ول الق�ضايا
مدرو�سا خا�صة عند احلديث عن ق�ضايا جمتمعية تعترب من التابوهات.
املجتمعية ،على �أن يكون املحتوى
ً
•متابعة الردود على تعليقات اجلمهور من قبل خمت�ص بالق�ضايا املجتمعية حتى تكون ردود الفعل مبنية
على اجتاهات زيادة الوعي بالق�ضايا املتعلقة بالن�ساء.
•ر�صد الأوقات الأكرث متابعة من قبل اجلمهور لن�شر املواد الإعالمية اخلا�صة باملر�أة ل�ضمان �أكرب متابعة
ممكنة لها.
•بناء ال�شراكات مع مثيالتها ومع امل�ؤ�س�سات التنموية الأخرى من �أجل تعميم املواد الإعالمية التي قامت
ب�إنتاجها للو�صول �إىل جمهور �أو�سع و�شرائح اجتماعية خمتلفة.
•االتفاق مع الوكاالت الإعالمية الإلكرتونية لن�شر موادها الإعالمية ولفت انتباهم لق�ضايا حمددة يتم
العمل عليها ب�شكل م�شرتك ون�شرها عرب هذه الوكاالت التي تخاطب جمهو ًرا وا�س ًعا.
•ت�شجيع تعلم لغات متعددة للعاملني/ات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،وحث م�س�ؤويل/ات امل�ؤ�س�سات الإعالمية
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على منحهم/ن الوقت الالزم للدرا�سة ،وامل�ساعدة يف امل�صاريف لتح�سني قدراتهم/ن وخماطبتهم/ن
للعامل اخل��ارج��ي عرب و�سائلهم الإعالمية و�إعطائهم/ن الفر�صة لالطالع على ما يقدم خارج ًيا
لإك�سابهم/ن اخلربات.
سابعا :مقترحات لجهة بناء عالقات عامة:
ً

•بناء دوائر عالقات عامة قوية فاعلة وم�ؤثرة باختيار ذوي الكفاءة الذين بدورهم يقومون بو�ضع خطة
�شاملة للدائرة ،وميتلكون فنون التعامل مع اجلمهور اخلارجي والداخلي وفنون ا�ستخدام الإنرتنت و�إدارة
املواقع الإلكرتونية ومواقع التوا�صل االجتماعي.
•عقد دورات جوهرية يف جمال تخ�ص�ص العالقات العامة بالتعاون مع خرباء دوليني مثل �إدارة الأعمال
والتخطيط ،ويف خمتلف جوانب الإعالم كالت�صوير والكتابة و�إعداد الربامج الإعالمية والأفالم.
•�إعداد دليل تدريبي �شامل ومف�صل يف جمال العالقات العامة.
•تنظيم حمالت دعائية متحركة وو�ضع مل�صقات كبرية على و�سائل النقل واملوا�صالت ،والعمل على و�ضع
مل�صقات �صغرية داخل املركبات العمومية.
•الرتويج لق�ضايا املر�أة عرب الروزنامة وكتابة بنود من القوانني واالتفاقيات الدولية اخلا�صة باملر�أة.
•عقد لقاءات تفاعلية يف ال�شارع وامليادين العامة وتوزيع ن�شرات تثقيفية معدة بطريقة كوميدية وخمت�صرة.
•التن�سيق مع املدار�س من خالل وزارة الرتبية والتعليم لتوجيه الن�شاطات الالمنهجية حول ق�ضايا املر�أة
ومعاجلتها عرب الدراما وتخ�صي�ص جوائز لأف�ضل عمل نهاية كل عام.
•الت�شبيك مع وزارة الرتبية والتعليم واالتفاق على تخ�صي�ص ح�صة �شهر ًيا للحديث عن حق املر�أة يف
املرياث.
•التن�سيق مع خمتلف امل�ؤ�س�سات لإبراز املر�أة الناجحة من خالل و�ضع �صورة لها داخل امل�ؤ�س�سة والتعريف
مبنجزاتها خالل العام.
•الت�شبيك مع �أكادميية الدراما والتن�سيق مع الطلبة بغية �إعداد م�شاريع التخرج اخلا�صة بهم حول ق�ضايا
املر�أة ،وتتوىل امل�ؤ�س�سات الن�سوية عر�ضها يف املدار�س واجلامعات.
ثامنً ا :مقترحات لصالح دراسات تحليل الجمهور:

•ا�ستخدام منهج التاريخ ال�شفوي ،من منظور ن�سوي� ،ضمن مناهج البحث الإعالمي .كونه ي�ساهم يف
القرب من اجلمهور والو�صول �إليه ويف الفهم الأعمق له ،ما مي ِّكن من �إحداث التغيري املجتمعي الح ًقا.
•�إجراء تدريب عملي على ا�ستخدام منهج التاريخ ال�شفوي.
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•�إجراء املزيد من الأبحاث تتعلق مبدى وعي اجلمهور جتاه ق�ضايا املر�أة.
•�إجراء املزيد من الأبحاث للتعرف على وعي الرجال جتاه ق�ضايا املر�أة ور�ضاهم عن التغطية الإعالمية
حول ق�ضايا النوع االجتماعي والتغطية الأمثل لق�ضايا املر�أة وهمومها.
•اقرتاح مناذج �أبحاث ودرا�سات للجمهور من منظور ن�سوي:
•درا�سة حول الأعراف االجتماعية من منظور ن�سوي.
•درا�سة حول الأمثال ال�شعبية من منظور ن�سوي.
•درا�سة حول الأمثال ال�شعبية اخلا�صة بالن�ساء ،من منظور ن�سوي.
احل َكم املتداولة بني النا�س من منظور ن�سوي :قرية ،ومدينة ،وخميم.
•درا�سة حول ِ
•درا�سة حول تقاليد العزاء يف البيوت ،من منظور ن�سوي :قرية ،ومدينة ،وخميم.
•درا�سة حول تقاليد الزواج يف فل�سطني من منظور ن�سوي :قرية ،وخميم ،ومدينة.
•درا�سة حول الأغنية الفل�سطينية من منظور ن�سوي.
•درا�سة حول الأغنية الفل�سطينية اخلا�صة بالن�ساء ،من منظور ن�سوي.
•درا�سة حول التوجهات الثقافية ل�صورة الرجال و�أدوارهم يف املجتمع.
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المالحق
المؤسسات المبحوثة:

 1جمعية العمل الن�سوي لرعاية وت�أهيل املرارة

رام اهلل

 2مركز املر�أة لالر�شاد القانوين واالجتماعي

رام اهلل

 3جمعية تنمية املر�أة الريفية

رام اهلل

 4طاقم �ش�ؤون املر�أة

رام اهلل

 5احتاد جلان املر�أة للعمل االجتماعي

رام اهلل

 6جمعية املر�أة العاملة الفل�سطينية للتنمية

رام اهلل

 7االحتاد العام للمراة الفل�سطينية

رام اهلل

 8ملتقى �سيدات ال�شيخ جراح

القد�س

 9مركز القد�س للن�ساء

القد�س

 10جمعية تنمية و�إعالم املر�أة -تام-

بيت حلم

 11مركز الإر�شاد النف�سي واالجتماعي للمر�أة

بيت حلم

 12نه�ضة لتنمية املر�أة والطفل

بيت حلم

 13جمعية يالو للدرا�سات والتنمية

نابل�س

 14جمعية رابعة العدوية اخلريية

نابل�س

 15جمعية مدر�سة الأمهات

نابل�س

 16جمعية الن�شاط الن�سوي

اخلليل

 17م�ؤ�س�سة �أدوار للتغيري االجتماعي

اخلليل

 18جمعية �سيدات اخلليل اخلريية

اخلليل

 19جمعية مركز ن�سوي حياة لل�شابات

طولكرم

 20جمعية النجدة االجتماعية لتنمية املر�أة

طولكرم
65

66

 21جمعية املركز التنموي للمر�أة الفل�سطينية

طولكرم

 22جمعية الدرا�سات الن�سوية الفل�سطينية

غزة

 23مركز الأبحاث والدرا�سات الن�سوية

غزة

 24جمعية اخلريجات اجلامعيات قطاع غزة

غزة

 25مركز �ش�ؤون املر�أة ـ غزة

غزة

 26مركز الإعالم املجتمعي

غزة

 27جمعية املر�أة املبدعة

غزة

 28جمعية ملتقى النجد التنموي

غزة

 29جمعية حياة للنه�ضة الأ�سرية

خان يون�س

 30جمعية زاخر

غزة

 31جمعية وطن

خان يون�س

 32جمعية حواء امل�ستقبل

رفح

 33مركز الربامج الن�سائية

رفح

 34جمعية وفاق للمر�أة والطفل

رفح

 35جمعية بيت امل�ستقبل

خان يون�س

 36جمعية الثقافة والفكر احلر

خان يون�س

 37اجلمعية التعاونية للتوفري والت�سليف

بيت حانون

 38جمعية احتاد جلان املر�أة الفل�سطينية ـ غزة

غزة

 39جمعية النجدة االجتماعية

غزة

 40جمعية ملتقى �إعالميات اجلنوب

رفح

 41جمعية عاي�شة حلماية املر�أة والطفل

غزة

االستبانة الكمية
ا�سم امل�ؤ�س�سة.............................. :
الق�سم الأول :الإ�سرتاتيجية الإعالمية
 .Q2هل توجد لدى م�ؤ�س�ستكم خطة خا�صة بالإعالم وا�ضحة �ضمن خطتكم الإ�سرتاتيجية؟
		

		
 .1نعم

� .3ضمن الأن�شطة

 .2ال		

❊ عند الإجابة (نعم) طلب احل�صول على ن�سخة

� .Q3إذا كان لديكم خطة خا�صة بالإعالم – �أو الإعالم �ضمن اخلطة العامة -هل مت تدقيق بند الإعالم؟
		

		
 .1نعم

.2ال

 .Q4متى متت مراجعتها وتدقيقها؟
		

� .1سنة و�أقل

� 3 .3سنوات

� .2سنتني

 .4جاري العمل

 .Q5من يقوم مبراجعة اخلطة �أو يدققها؟
.1املدير

 .2جمل�س الإدارة .3املوظفون

.4ت�شاركي

 .5غري ذلك حدد

 .Q6من يطبق اخلطة الإعالمية ؟
 .1مدير

 .2جمل�س �إدارة

 .3العاملون بالإعالم

� .4أخرى ،حدد:

 .Q7هل لدى اجلهات املانحة �أي ر�أي على اخلطة خا�صة بالإعالم؟
 .1نعم

 .2ال

 .3ال ي�سمح له بالتدخل

 . Q8هل تت�ضمن اخلطة العامة� ،أو اخلا�صة بالإعالم �آليات عمل تنفيذية؟
 .1نعم

 .2ال

 .Q9هل تواجهكم معوقات يف �إي�صال ر�سالتكم الإعالمية؟
 .1نعم

 .2ال

� .3أحيا ًنا
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القسم الثاني :الوسيلة اإلعالمية
 .10Qهل متتلك امل�ؤ�س�سة و�سيلة �إعالمية خا�صة بها؟

		
 .1نعم

 .2ال

�إذا كانت الإجابة نعم �أجب على ال�س�ؤال (التايل) �إذا كانت الإجابة ال �أجب على ال�س�ؤال (:)10.1
 .10.1Qحدد نوع الو�سيلة الإعالمية:
� .1صحيفة

 .2جملة

 .5موقع �إلكرتوين

 .6مواقع التوا�صل االجتماعي

� .4إذاعة

 .3ن�شرة

� .10.2Qإذا توفر لديكم و�سيلة �إعالمية خا�صة هل تعمل ب�شكل؟
 .2مو�سمي

 .1دائم

 .3ح�سب التمويل

� .10.3Qإذا مل يكن لديكم و�سيلة �إعالمية جماهريية ن�سوية متخ�ص�صة (�إذاعة ـ تلفزيون) ما هي
�أ�سباب عدم وجودها؟
 .1عدم احلاجة لذلك

 .3عدم وجود توجه لدى امل�ؤ�س�سة

 .2عدم وجود كادر �إعالمي

 .4عدم وجود متويل
 .Q11هل �سبق و�أن �أطلقت م�ؤ�س�ستكم حملة �إعالمية ب�شكل منفرد؟
 .1دائ ًما

� .2أحيا ًنا

 .3ناد ًرا

 .4ال يوجد

 .Q12هل �أطلقتم حمالت �إعالمية بال�شراكة مع م�ؤ�س�سات اخرى؟
		
 .1دائ ًما

		
� .2أحيا ًنا

		
 .3ناد ًرا

 .4ال يوجد

�.12.1Qإن نفذمت حمالت �إعالمية هل حققت �أهدافها؟
 .1نعم		

 .2ال		

� .3إىل حد ما

 Q..13هل واجهتم عقبات (�إداري��ة /مالية /مهنية) خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية يف تنفيذ اخلطة
الإعالمية �أو التوجهات الإعالمية:
		
 .1نعم
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 .2ال

القسم الثالث :الكادر اإلعالمي
 .Q14هل لدى امل�ؤ�س�سة كادر �إعالمي؟
		
 .1نعم

 .2ال

�إذا كانت الإجابة نعم �أجب على الأ�سئلة التالية
Q14.1ـ عدد العاملني يف الإعالم لدى امل�ؤ�س�سة مبن فيهم املتطوعون:
Q14.2ـ ـ نوع العقد:
 .1موظف كادر

		
 .2موظف عقد

		
 .3موظف م�شروع

 .4متطوع

Q14.3ـ نوع اجلن�س:
		
� .1أنثى

 .2ذكر

Q14.4ـ امل�ستوى العام الغالب للتح�صيل العلمي للموظفني يف الإعالم:
 .1دبلوم

		
 .2بكالوريو�س

 .3درا�سات عليا

Q14.5ـ نوع التخ�ص�ص:
� .1إعالم

 .2تخ�ص�ص �آخر

Q14.6ـ هل ح�صل موظف الإعالم على دورات تدريبية يف الإعالم؟
 .1نعم

 .2ال

�إذا ال انتقل �إىل ()Q15
Q14.7ـ عدد الدورات التي تلقاها:
 .1دورة واحدة

 .2دورتني		

 3 .3دورات فما فوق
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القسم الرابع :العالقة بالمؤسسات
 .15Qهل يوجد تن�سيق خا�ص بالإعالم الن�سوي بني م�ؤ�س�ستكم وامل�ؤ�س�سات التالية؟
		
 15.1Qـ امل�ؤ�س�سات الن�سوية

		
 .1نعم

 .2ال

15.2Qـ م�ؤ�س�سات وو�سائل الإعالم

		
 .1نعم

 .2ال

15.3Qـ امل�ؤ�س�سات املانحة واملمولني

		
 .1نعم

 .2ال

�إذا كانت الإجابة (نعم) �أجب على ال�س�ؤال التايل:
 .Q16كيف تقيمون عالقة م�ؤ�س�ستكم بو�سائل الإعالم؟
 .1ممتازة

		
 .2جيدة جدا

		
 .3جيدة

 .4غري ذلك

 .Q17هل عالقتكم مع هذه امل�ؤ�س�سات؟
 .1منتظمة

 .3غائبة

 .2متقطعة		

� .Q18إذا كانت هناك عالقة ما هو �شكل العالقة؟
 .1لقاءات

		
 .2دعوات للتغطية

		
 .3تكرمي

 .5تدريب

			
 .6تقييم

 .7غالبية ما ذكر

 .4جوائز

� .Q19أ�شكال التغطية الإعالمية لأن�شطة امل�ؤ�س�سة:
 .1خرب عالقات عامة

		
 .2تقرير

			
 .5ق�صة

� .6أكرث من �شكل � .7أخرى حدد
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 .3حتقيق

 .4مقال

أسماء المشاركين في المجموعة المركزة الضفة الغربية:
•الدكتورة لورا خوري -جامعة بريزيت.
•الدكتور ح�سن عبد اهلل -امل�ست�شار الإعالمي للكلية الع�صرية اجلامعية.
•فداء الربغوثي – باحثة ن�سوية.
•اال�ستاذ مهند عبد احلميد – باحث و�صحفي.
•داود داود -وزارة الإعالم.
•الدكتور حممود خلوف� -أ�ستاذ �صحافة و�إعالم وحمرر �صحفي.
•ماجد العاروري� -إعالمي.
•جهاد �صالح -كاتب وباحث
•�أمل جمعة – طاقم �ش�ؤون املر�أة.
•�صالح م�شارقة� -صحفي.
•خالد �أبو عكر� -شبكة �أمني الإعالمية.
•علي �صوافطة� -صحفي.
•غازي بني عودة -مركز مدى.
•روال �سرحان -رئي�سة حترير �صحيفة احلدث.
•جميد �صواحلة -الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان.
•عماد مو�سى� -صحفي وباحث متخ�ص�ص يف الدرا�سات الإعالمية.
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أسماء المشاركين في المجموعة المركزة الضفة الغربية:
•الأ�ستاذ م�صطفى �إبراهيم -حقوقي وكاتب يف �شبكة �سما.
•الأ�ستاذ حممد كريزم -مدير حترير وكالة �أخبار املر�أة
حمام ونا�شط يف حقوق املر�أة.
•الأ�ستاذ كارم ن�شوانٍ -
•ماجدة البلبي�سي� -صحفية وكاتبة يف جمال املر�أة.
•تغريد العمور� -إذاعة �ألوان تلفزيون ،ف�ضائية هنا القد�س ،مرا�سلة لف�ضائية ال�سعودية الريا�ضي.
•�سامية الزبيدي -مركز تطوير العالم.
•لنا �شاهني -مقدمة برامج يف ف�ضائية امليادين.
•فتحي �صباح -مركز تطوير االعالم بريزيت.
•اعتماد و�شاح -مركز �ش�ؤون املر�أة.
•حنان �صيام -جمعية املراة العاملة.
•مي�ساء فرحات -ملتقى �إعالميات اجلنوب.
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