
  *المـرأة الفلسطینیـة و اإلعـالم
    

 طور الحركة النضالیة النسویة وعالقتها باإلعالم في فلسطین.ت          

  .1987معطیات حول دور المرأة واإلعالم بعد عام 
  أهمیة اإلعالم المرئي والمسموع في دعم قضایا المرأة الفلسطینیة.

  صور ة المرأة في وسائل اإلعالم.
  
 
 

   

 تطور الحركة النضالیة النسویة وعالقتها باإلعالم في فلسطین:

لعبت المرأة الفلسطینیة دورًا نضالیًا هامًا في التاریخ الفلسطیني، حیث كانت وال زالت          
فلسطینیة التي لعبت دورًا هامًا في العشرینات لمناهضة جزءًا ال یتجزأ من المقاومة الشعبیة ال

  االنتداب البریطاني.
وكان القطاع النسوي ضمن األطر المشاركة ولعل أبرز النشاطات النسویة كان تشكیل أول 

  ومن مؤسسته زلیخة الشهابي وكامیلیا السكاكین 1921اتحاد نسائي فلسطیني عام 
وبمشاركة  26/10/1929لمؤتمر النسوي األول في القدس في وكان أیضًا في تلك الفترة انعقاد ا

امرأة حیث اعتبر هذا المؤتمر "الخطوة األولى لتأطیر الحركة النسویة" وكان هدف  300
المؤتمر هو تنظیم الحركة النسویة وتوسیع المشاركة النضالیة لها باإلضافة لمسؤولیاتها 

  عتقلین.االجتماعیة كمساعدة أسر الشهداء والجرحى والم
لم یقتصر دور المرأة في تلك الفترة على العمل السیاسي فحسب بل خاضت المرأة الفلسطینیة 
دورًا نضالیًا على الصعید االجتماعي إلحقاق حقوقها االجتماعیة المسلوبة إال أن هذا الدور لم 

  یبرز حیث غلب الجانب السیاسي على االجتماعي نتیجة الظروف السیاسیة القائمة.
تد هذا الدور السیاسي واالجتماعي من منتصف الثالثینات إلى منتصف األربعینات والتي وام

اتسمت "باندماج الحركة النسائیة في الحركة الوطنیة الثوریة المسلحة ونقل القضیة إلى 
  المستویین العربي والدولي.

تبرعات ألسر فعلى الصعید السیاسي نشطت في تلك الفترة الجمعیات النسویة في مجال جمع ال
الشهداء وشراء السالح والذخیرة وحیاكة مالبس الثوار وكانت النساء تعقد االجتماعات سرًا في 



البیوت وفي المجال العسكري كانت النساء تنقل األسلحة إلى الثوار عبر الجبال وتنقل المؤن 
ب عبد والثیاب على ظهور البعیر، ومن مناضالت تلك المرحلة "الشهیدة فاطمة غزال، طر 

  الهادي، میمنة عز الدین القسام، بهیة ناصرـ وعقیلة البدیري. 
، فقد أخذ العمل اإلعالمي شكًال غیر مباشر إذ تمثل في عرض القضیة الفلسطینیة  أما إعالمیًا
في المحافل الدولیة والعربیة، فعلى الصعید العربي تم تفویض السیدة هدى شعراوي لطرح 

  دة البحث في المؤتمرات العربیة.القضیة الفلسطینیة على مائ
أما على الصعید الدولي فقد أرسلت لجنة السیدات العربیة في القدس كتابًا إلى مؤتمر السلم 
قامة حكومة وطنیة في فلسطین، وقد  العالمي في بروكسیل طالبین فیه بوقف الهجرة الیهودیة وإ

إذاعة "هنا القدس" في عام  برز في تلك المرحلة إعالمیات منهن سائدة نصار وكان إلنشاء
، وقد عمل في هذه اإلذاعة عدد من النساء 1936دورًا هامًا في دعم ثورة عام  1936

الفلسطینیات مثل فاطمة البدیري وغیرها، وفي أوائل األربعینات أنشئت إذاعة "الشرق األدنى" في 
عدد من اإلعالمیات مدینة جنین ثم انتقلت إلى مدینة یافا وقد عمل في هذه اإلذاعة أیضًا 

  . 1948اللواتي انتقلن للعمل في إذاعات عربیة في دول مجاورة بعد النكبة عام 
على الصعید اإلعالمي شاركت المرأة الفلسطینیة في عدة مؤتمرات دولیة مثل المؤتمر العالمي 

ي وكانت السیدة عصام عبد الهاد 1959لبحث القضایا االجتماعیة الذي عقد في الیونان عام 
ممثلة عن دور األردن، كما شاركت الحركة النسائیة في مؤتمر المرأة األفریقي ـ اآلسیوي في 

  .1966والمؤتمر النسائي العربي السادس الذي عقد في القاهرة عام  1961القاهرة عام 

  
 -تم إعداد هذه المادة باالعتماد على المراجع التالیة: *

بیناز السمیري، واقع المرأة في العمل التلفزیوني واإلذاعي في فلسطین، مجلة رؤیة شباط 
  .16، العدد 2002

  .11العدد، 2001دنیا األمل اسماعیل، المرأة و اإلعالم، مجلة رؤیة آب/
    

وعلى الرغم من هذا الدور النضالي السیاسي واالجتماعي للمرأة الفلسطینیة والذي خاضته جنبًا 
إلى جنب مع الرجل، إال أنها تأخرت في بروز دورها اإلعالمي المهني ففي حین یعود تاریخ 

سطینیة اإلعالم الفلسطیني إلى سنوات ما قبل االنتداب البریطاني إال أن دور المرأة الفل
، ویعود  اإلعالمي المهني لم یكن البارز كدور الرجل، بل أخذ شكًال مختلفًا كما تم ذكره سابقًا



ذلك إلى صعوبات وقیود اجتماعیة لم تسمح للمرأة الفلسطینیة بممارسة العمل اإلعالمي بشكل 
تشجیع واسع بل اقتصر على عدد محدود من النساء الفلسطینیات، اللواتي مارسن هذا العمل ب

من أزواجهن الذین عملوا في الحقل اإلعالمي أمثال "منامة الصیداوي وسائدة نصار والتي 
كانت تساعد زوجها الصحفي نجیب نصار في تحریر صحیفة الكرمل وماري بولس، إضافة إلى 
أسمى طوبي وسمیرة عزام، كما قامت بعض النساء الفلسطینیات في تلك الفترة بالكتابة بأسماء 

ة، خوفًا من التعرف علیهن من قبل أسرهن أو المجتمع المحیط، وذلك كون العملي مستعار 
، ویخرج عن نطاق األعمال التي كان  الصحفي في تلك الفترة عمًال غیر مقبول اجتماعیًا
المجتمع یسمح للنساء القیام بها مثل التدریس والتمریض، ونظرًا ألن العمل الصحافي یتطلب 

ك الحیاة التي تؤدي إلى االختالط بالرجل في مجتمع غلبت علیه سمات خروج المرأة إلى معتر 
  المجتمع المحافظ.

وال تشیر الدراسات التاریخیة إال فیما ندر إلى مساهمات المرأة الفلسطینیة اإلعالمیة ما          
 1965بعد الثالثینات وحتى منتصف الستینات حین تشكل االتحاد العام للمرأة الفلسطینیة عام 

والذي تفرعت عنه عدة لجان متخصصة منها اللجنة الثقافیة واإلعالم التي صدر عنها مجلة 
"الفلسطینیة" كلسان حال االتحاد، كما صدر عن االتحاد أیضًا " صوت المرأة الفلسطینیة" وهي 

ولم ینتظم صدورها، إال أن العمل اإلعالمي  1967نیسان  25نشرة صدر العدد األول منها في 
اد العام للمرأة الفلسطینیة لم یتوقف فصدر عنه مجلة "الفلسطینیة الثائرة في عمان عام لالتح

، كانت من أبرز اللواتي كتبن فیها فلایر عبد الرحمن 1988، ثم مجلة الفلسطینیة عام 1970
  وفتحیة العسال وعبلة الدجاني وفیحاء عبد الهادي.

ت االحتالل اإلسرائیلي، من معیقات كبیرة كان وقد عاني اإلعالم الفلسطیني خالل سنوا         
سببها األساسي سیاسة سلطات االحتالل اإلسرائیلي اتجاه اإلعالم الفلسطیني، والتي لم تسمح 
بصدور الصحف بحریة، وقمعت حریة الرأي والتعبیر في األراضي الفلسطینیة المحتلة، وعلى 

التي أخذت على عاتقها توعیة المرأة  الرغم من هذه السیاسة فقد برزت بعض األطر النسویة
الفلسطینیة إعالمیًا وسیاسیًا وثقافیًا وصدرت مجلة "صمود" عن اتحاد لجان العمل النسائي 
الفلسطیني ومجلة "المرأة" الصادرة عن مركز الدراسات في القدس و"زیتونة بلدنا" وغیرها من 

صیات النسائیة في مجال اإلعالم اإلصدارات اإلعالمیة النسویة، كما برزت العدید من الشخ
أمثال "عصام بعد الهادي وفدوى اللبدي وفریا عبد الرحمن، فتحیة العسال، فیحاء عبد الهادي، 
سهام أبو غزالة، إلهام أبو غزالة، عبیر شحادة، حلیمة جوهر، سحر الوزني، صبحیة عوض، 



لبط ، سهیر فتحي جرار، مها الكردي، میسون الوحیدي، نائلة صبري، فاتنة القباني، حیاة ا
  یوالند النصاربة، مارلین الیاس، وواد البرغوثي، عطاف علیان وغیرهم من النساء.

  2001بیناز البطراوي  –**المصدر : واقع المرأة في العمل التلفزیوني واإلذاعي في فلسطین 
  

  
 :1987معطیات حول دور المرأة اإلعالمي بعد عام 

" وصل عدد كبیر من اإلعالمیین األجانب إلى 1993ـ1987ألولى"خالل االنتفاضة الفلسطینیة ا
األراضي الفلسطینیة المحتلة، وكان البد لإلعالمیین الفلسطینیین مساعدتهم، خاصة في ظل 
األوضاع األمنیة المتردیة وبعد أن قامت الوحدات اإلسرائیلیة الخاصة بالتنكر على هیئة 

عالمیین بل شاركت بعض النساء في هذا العمل صحافیین، هذه الحاجة لم تقتصر على اإل
وخاصة طالبات الجامعات اللواتي تحدثن لغات أجنبیة، واللواتي اتخذن العمل اإلعالمي مهنة 
لهن في وقت الحق، كما برزت في تلك الفترة إعالمیات فلسطینیات في مجال المراسلة 

الصحافي والتلفزیوني، على سبیل المثال روال أمین التي بدأت عملها كمصورة والتصویر 
  في الضفة الغربیة. CNNتلفزیونیة لشبكة 

كما برزت أیضًا المصورة الصحافیة روال الحلواني التي تعمل في وكالة رویتر، وبرزت المصورة 
لكثیرات من اإلعالمیات والمخرجة بثینة خوري والمصورة التلفزیونیة سهیر إسماعیل وغیرهن ا

  الفلسطینیات.
لعل أبرز األدوار اإلعالمیة التي تبوأتها المرأة الفلسطینیة، دور الناطقة بلسان الوفد     -

الفلسطیني إلى مفاوضات السالم مع إسرائیل، والذي قامت به الدكتور حنان عشراوي وأبدعت 
تیجة لوجود قناة تفاوضیة سریة في أدائه، والذي توقف بعد أن ألغي دور الوفد المفاوض ن

  تمخص عنها اتفاق أوسلو.
تم  1993وبعد أن وقعت منظمة التحریر الفلسطینیة والحكومة اإلسرائیلیة اتفاق أوسلو عام     -

عادة أجزاء من األراضي الفلسطینیة المحتلة بعد انسحاب  إنشاء السلطة الوطنیة الفلسطینیة وإ
  الجیش اإلسرائیلي منها.

ساهم قیام السلطة الوطنیة الفلسطینیة على تعزیز دور المرأة الفلسطینیة األمر الذي لقد     -
تمثل بتبوء المرأة الفلسطینیة بعض المناصب الوزاریة واإلداریة في مؤسسات السلطة الوطنیة 
، كانت قد بدأت به المنظمات الغیر حكومیة زمن االحتالل،  الفلسطینیة، األمر الذي جاء مكمًال



  دأبت على توظیف النساء فیه بشكل ملحوظ. والتي
وعلى الصعید اإلعالمي جاء تشكیل وزارة اإلعالم الفلسطینیة كوزارة لرعایة ومتابعة الشؤون     -

اإلعالمیة لیساهم إیجابیًا في تفعیل العمل اإلعالمي الفلسطیني الذي كان یعاني طوال سنوات 
ص لصحف ومجالت نسائیة منها "صوت االحتالل، حیث منحت وزارة اإلعالم عدة تراخی

  النساء" ومجلة ینابیع الصادرة عن جمعیة المرأة العاملة.
وبصدور صحیفتي األیام والحیاة والقدس ازدادت الفرص لألقالم النسائیة واإلعالمیات     -

الفلسطینیات للكتابة وفتح المجال للمراسالت، والمصورات الصحافیات للعمل في صحف یومیة 
.تصدر مح   لیًا

كما كان إلنشاء هیئة اإلذاعة والتلفزیون الفلسطینیة (صوت فلسطین وتلفزیون فلسطین)     -
وترخیص عدد كبیر من محطات التلفزة واإلذاعة المحلیة الخاصة دورًا كبیرًا في بروز عدد من 

داریات في مواقع صنع القرار..   اإلعالمیات الفلسطینیات كمذیعات ومراسالت ومصورات وإ
ومع انتشار المحطات الفضائیة العربیة، واهتمامها في الشأن الفلسطیني أتیحت الفرصة     -

لعدد من اإلعالمیات الفلسطینیات في العمل مع هذه الفضائیات العربیة كمراسالت من 
فلسطین، برزن بشكل جلي وواضح خالل انتفاضة األقصى الحالیة، ولعل أكبر شاهد على ذلك 

یات الفلسطینیات العامالت مع الفضائیات العربیة على جوائز حصول عدد من اإلعالم
شخصیة أو مؤسسة صحافیة منحت جوائز لعشر  22ضمن أصل  2001الصحافة العربیة 

  نساء خمسة منهن إلعالمیات فلسطینیات.
% من مجموع اإلعالمیین 20وتشكل الفلسطینیات العامالت في الحقل اإلعالمي نسبة     -

نسبة ضئیلة مقارنة بعدد النساء المتخرجات من الجامعات الفلسطینیة في الفلسطینیین وهي 
خریجة من الجامعات الفلسطینیة في  313المجال اإلعالمي حیث یبین الجدول التالي أن هناك 

  تخصصات إعالمیة مختلفة
    

  جدول یوضح أعداد الخریجات من الجامعات الفلسطینیة في مجال اإلعالم:

 القسم

النجاح 
یة الوطن
 نابلس

 بیرزیت
بیت 
 لحم

اإلسالمیة 
 غزة

 المجموع
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 الصحافة

الخریجات في قسم 
 اإلذاعة

  37     37 

الخریجات بدبلوم 
 صحافة

  24     24 

الخریجات بدبلوم 
 إذاعة

  18     18 

اإلعالم كتخصص 
 فرعي

    61   61 

 313 70 61 114 68 المجموع

  2002دراسة حول واقع المرأة في العمل التلفزیوني واإلذاعي،  –مصدر : بیناز السمیري **ال
    

تختلف المهام الموكلة للنساء العامالت في الصحف والمجالت ففي دراسة أعدتها مدیریة إعالم 
 25إمرأة یقمن بمهام إداریة مختلفة  41تبین أن "هناك  2000المرأة في وزارة اإلعالم في مطلع 

مرأة بمهام إعالمیة مثل المراسلة والتحریر والتصویر وكتابة المقال..الخ. وتعتمد المهام الموكلة إ
إلى النساء في وسائل اإلعالم الفلسطینیة على توجیهات القائمین علیها، فهناك من یشجع عمل 
 المرأة اإلعالمي، وهناك من ال یشجع، وتشیر االستطالعات بأن الفرصة تكون متاحة أكبر

  لعمل المرأة في القطاع اإلعالمي الخاص منه إلى الحكومي. 
  

  
 أهمیة اإلعالم المرئي والمسموع في دعم قضایا المرأة الفلسطینیة:

لم تغفل محطات اإلذاعة والتلفزة الخاصة والرسمیة قضایا المرأة وحقوقها، حیث تناقش قضایا 
حقوق الطفل، والتي أصبحت على أجندة كانت من المحرمات سابقًا كالعنف العائلي ضد المرأة و 

وسائل اإلعالم، وأصبح الجمهور مشاركًا ولیس متلقیًا فقط، ولكن بالرغم من ذلك فإنها لم تهتم 
بتخصیص مساحات ثابتة لمعالجة قضایا المرأة الفلسطینیة، ولم تعمل على تغییر نمطیة 

تمس احتیاجات النساء وتؤثر الصورة المتكاملة من خالل التوغل في كثیر من القضایا التي 
على حیاتهن الیومیة وطبیعة األدوار التي یمكن القیام بها، كالمشكالت التي یتعرض لها في 



مجال العمل أو مجال التشریعات القائمة، ومما ال شك فیه أن الدور الذي تقوم به وسائل 
ًا وثیقًا بالدور الذي اإلعالم وخاصة المرئیة والمسموعة في تفعیل صورة المرأة یرتبط ارتباط

تمارسه في المجتمع، سواء كان هذا الدور سلبیًا یساعد على تكریس العادات والمفاهیم التقلیدیة، 
أو إیجابیًا من حیث مساهمته في هذه العادات والتقالید وتحفیز األفراد المتالك وعي مغایر 

  ومستنیر حول قضایا المرأة.
  

  
 صورة المرأة في وسائل اإلعالم:

تناول قضایا المرأة في الصحف الفلسطینیة الرسمیة وغیر المتخصصة تناول ضعیف ویرجع - 
  هذا إلى انعدام المساحة الثابثة والمستمرة والمتخصصة لقضایا المرأة .

تتركز المضامین اإلعالمیة الموجهة للمرأة حول الدور التقلیدي للمرأة مثل أمور الطهي - 
تجمیل وصیحات الموضة، في الوقت الذي یتم فیه إقصاء األدوار والمطبخ األطفال واألزیاء وال

  األخرى للمرأة باعتبارها كائنًا منتجًا في المجتمع.
هناك استثناءات موسمیة ارتبطت بتوجهات وجهود بعض المؤسسات النسویة استطاعت طرح - 

الت العمل القضایا التي تمس النساء مثل إبراز المشكالت التي تعاني منها المرأة في مجا
  والصحة والزواج وقضایا التشریعات القائمة.

تركیز معظم وسائل اإلعالم على فئات محددة من النساء وتهمیش وتجنب فئات أخرى كالمرأة - 
الریفیة والمرأة في المخیمات والقرى البدویة، وأن حدث وتم تناول قضایا هؤالء النساء فإنها تتم 

العمل الواضح الغیر مبني على معطیات الواقع  بشكل خاطف وسریع وموسمي یفتقر إلى
  والمستمر من احتیاجاتهن الحقیقیة.

هناك اهتمام لبعض المهن النسائیة على حساب مهن أخرى ودائمًا ما نجد أن جل االهتمام - 
اإلعالمي منصب على النساء اللواتي یعملن في وظائف ومهن نخبویة، إضافة إلى تسعى المرأة 

  بالحزب. من منطلق عالقتها
تركز وسائل اإلعالم على المرأة في مرحلة الشباب والنضج والخصوبة، فیما یتم أقصاء - 

مرحلتي الكهولة والشیخوخة، أما الفتیات الصغیرات فإنهن ال یشغلن أي اهتمام لدى وسائل 
  اإلعالم.

دامها في تستغل وسائل اإلعالم المرأة كأداة إعالنیة أو كمستهلك أساس وغالبًا ما یتم استخ- 



، حیث تستخدم في القیم المظهریة والشكلیة واالستهالكیة في مقابل إغفال القیم  الجانبین ملمًا
  اإلنتاجیة وفي المشاركة السیاسیة واإلبداع والفكر.

تتحاشي وسائل اإلعالم االقتراب من بعض القضایا النسائیة الخالفیة مثل قانون األحوال - 
لبعض الجرائم النسائیة، واستنمال المرأة ببعض المهن كأن الشخصیة واألسباب االجتماعیة 

  تكون رئیسة تحریر لصحیفة یومیة، أو رئیسة جامعة.
نتائج الستطالع رأي أجرته الیونسیف حول كیفیة تغطیة وسائل اإلعالم لقضایا المرأة تبین 

  التالي:
  مختصًا في اإلعالم وكان: 28االستطالع شمل 

  سیئة.% اعتبر أن التغطیة 71.4
  % أنها جیدة.3.6
  % اعتبر التغطیة متوسطة.25

  ویرجع ذلك بعدة أسباب منها:
أن اإلعالم الفلسطیني ما زال یتجنب التطرق إلى مواضیع مثیرة للجدل والتي من الممكن أن - 

  تزعزع أمان المجتمع.
أن اإلعالمیین الفلسطینیین غیر مدربین ویخشون المغامرة ویستصعبون الوصول إلى - 
معلومات ألن األسرة الفلسطینیة تتكتم على االنتهاكات عمومًا وعلى االنتهاكات ضد المرأة ال

.،   خصوصًا
الرؤساء في العمل ال یشجعون على التطرق للقضایا الحساسة حرصًا على مبیعاتهم أو إقبال - 

  الجمهور على متابعة وسائلهم اإلعالمیة.
على تمویل المؤسسات التسویة برامج إذاعیة  الموسمیة التي تغطي قضایا المرأة واالعتماد- 

  وتلفزیونیة ونشرات ومالحق خاصة.
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