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“ أول رادیو للنساء في تونس”: رادیو نساء جندوبة  
سبتمبر بمدینة طبرقة بالشراكة بین جمعیة نساء من أجل المواطنة و  7و  6و  5صورة من الندوة التي عقدت أیام 

 و AMARC التنمیة بجندوبة و النقابة التونسیة لإلذاعات الحرة و وبدعم من الجمعیة العالمیة لالذاعات الحرة

OXFAM  وبةرادیو نساء جند“و التي تم خاللها اإلعالن عن بعث ” 
أعلنت جمعیة نساء من أجل المواطنة و التنمیة بجندوبة عن بعث رادیو جمعیاتي محلي یتناول مواضیع تهم المرأة 

في إطار شراكة مع النقابة التونسیة لإلذاعات الحرة و بدعم من ” رادیو نساء جندوبة“باألساس أطلقت علیه اسم 
ةو منظم AMARC الجمعیة العالمیة لإلذاعات الحرة  OXFAM سبتمبر خالل ندوة عقدت  6، و كان ذلك یوم 
بمدینة طبرقة للحدیث عن المرأة الریفیة و مساهمتها في التنمیة و الصعوبات التي تتعرض لها و الحلول المقترحة 

 لمواجهتها
” تنمیة بجندوبةنساء من أجل المواطنة و ال“في هذا السیاق كان لنا لقاء مع السیدة فوزیة المازني كاتب عام جمعیة 

 .للحدیث عن نشأة هذا الرادیو األول من نوعه في الجهة
سیغطي الشأن المحلي و سیتخصص في شؤون المرأة، كما ” رادیو نساء جندوبة” تقول السیدة فوزیة المازني أن: 

ریاف و وضعیة یشیر اسمه، حیث سیركز، أساسا، في المواد اإلعالمیة التي یقدمها على القضایا اإلجتماعیة و األ
بالمائة مرأة ریفیة 75ففي جندوبة هناك “… النساء الفالحات  …”. 

و یأتي سبب التركیز على هذا الصنف من المواضیع، أساسا، من تهمیشها و عدم معالجتها إعالمیا، في وسائل 
یه فوزیة المازني التي اإلعالم الوطنیة، بما تفرضه درجة أهمیة الموضوع بالنسبة ألبناء المنطقة، حسب ما أكدت عل

ذكرت، كمثال ملموس على ذلك، حادث السیر الذي تعرض له عدد من العامالت في الفالحة في شهر جوان 
في حین أنه یخفي وراءه وضعیات إجتماعیة “… الماضي حیث تناولته وسائل اإلعالم بإعتباره حادث مرور عادي 

ور إلى وضعیات الضحایا العائلیة إلى مصیرهن بعد الحادثسیئة للغایة بدءا بظروف العمل و التنقل إلى األج …” 

و جندوبة مقارنة بالعدید من مناطق الجمهوریة لیس بها وسیلة إعالم محلیة تكون قریبة من األهالي و وتبلغ 
طق صوتهم، كما أن للجهة من الطاقات البشریة و الطبیعیة الهامة ما یجعل منها مادة إعالمیة ثریة و خاصة المنا

الریفیة، التي تشكل جزءا كبیرا من مساحة الوالیة و التي تتخبط في عدید المشاكل على جمیع األصعدة: تعلیمیا و 
 …تنمویا و إجتماعیا و إقتصادیا و ثقافیا

و بما أنه یجب حساب المخاطر و التحدیات عند المرور إلى مرحلة اإلنجاز لفكرة ما، أثرنا هذه النقطة مع كاتب 



لیس هناك مخاوف، فمجرد تحویل الفكرة ” …عیة نساء من أجل المواطنة و التنمیة بجندوبة، حیث قالت: عام جم
إلى إنجاز عملي هو في حد ذاته تحد لكل المخاوف، باألحرى یمكن الحدیث عن بعض القلق یخص أساسا حاجتنا 

 ”…األكیدة إلى الدعم و الذي لیس متوفرا بطریقة مطمئنة في الوقت الراهن

في األثناء، جمعیة نساء من أجل المواطنة و التنمیة بصدد البحث عن مقر مناسب للرادیو یستجیب إلى المعاییر 
على الموجات القصیرة الـ” رادیو نساء جندوبة“لیقع تدعیمه بالتجهیزات الالزمة و من ثم اإلستعداد إلنطالق بث   
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