المجلس الوطني
لشـــؤون األســــــرة
نشرة إعالمية

اطالق شبكة االعالميين االردنيين
وتنطلق هذه الشبكة من الدور املؤثر والفعال لالعالميني
للحماية من العنف االسري
ازاء توفري مناخ ثقايف ورأي عام يدعم قضايا املرأة ويساعد
[]2009/10/21
يف ضامن حاميتها ورعايتها ووقايتها من كافة اشكال
أطلق املجلس الوطني لشؤون األرسة مؤخرا شبكة العنف األرسي واملساهمة الفاعلة يف نرش وايصال الرسائل
االعالميني االردنيني لحامية املرأة من العنف األرسي بهدف االعالمية.
كسب الدعم والتأييد لقضايا حامية املرأة من جميع اشكال وتكمن اهداف الشبكة يف تجسيد آلية عمل تشاركية بني
العنف برعاية العني ليىل رشف يف نادي امللك حسني.
االعالميني االردنيني وتفعيل دور االعالم يف اثارة الوعي
وحسب العني رشف فإن الشبكة أحد أنشطة خطة الدعم وتحريكه لدى الرأي العام واملساهمة يف التوعية املجتمعية
والتأييد ملناهضة العنف ضد املرأة والذي ينفذه املجلس للحد من العنف ضد املرأة من خالل بيان ورصد واقع
بالتعاون مع مرشوع القطاع الخاص لصحة املرأة املدعوم العنف األرسي بأنواعه املختلفة ودعم دور االعالم يف مجال
كسب دعم وتأييد صناع القرار لتبني قضايا حامية املرأة
من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية.
عىل اجندة مؤسساتهم السنوية ورفع كفاءة االعالميني يف
ووفق االمني العام للمجلس الوطني لشؤون األرسة
مجال كسب الدعم والتأييد ملناهضة العنف األرسي ضد
الدكتورة هيفاء ابو غزالة فإن هناك حجم اهتامم كبري
املرأة والعمل عىل توحيد وتطوير الخطاب االعالمي يف
بقضايا العنف ضد املرأة والطفل يف االردن لتحقيق نوعية
مجال العنف األرسي ضد املرأة والتشبيك بني املؤسسات
حياة افضل لألرس األردنية.
والهيئات والجهات االعالمية املهتمة بقضايا حامية املرأة
واضافت ابو غزالة خالل حفل االطالق ان اهم منجزات ضمن نطاق األرسة.
املرشوع الذي ينفذه املجلس الخروج بتعريف وطني
وستعمل الشبكة عىل اعداد التقارير واملقاالت والتحقيقات
ومؤرشات لواقع العنف ضد النساء وتطوير نرشات
الخاصة مبناهضة العنف ضد املرأة بشكل دوري يف
سياسات وورقة حقائق تستهدف صناع القرار اىل جانب
مختلف الوسائل االعالمية واطالق مسابقة يرشف عليها
تحديد احتياجات دار الوفاق األرسي وصوال اىل مركز
متخصصون الفضل االعامل االعالمية يف مجال املرأة من
الخدمات املتكاملة لضحايا العنف من النساء.
العنف األرسي وعقد حلقات عصف ذهني ولقاءات دورية
يشار اىل تأسيس شبكة االعالميني االردنيني لحامية املرأة مع االعالمني الرشاكهم يف عملية تخطيط وتنفيذ حمالت
من العنف األرسي جاءت من اجل كسب الدعم والتأييد كسب الدعم والتأييد واجراء دراسات اعالمية متخصصة ملا
لقضايا حامية املرأة األردنية من كافة اشكال العنف ينرش يف وسائل االعالم حول واقع العنف ضد املرأة وارشاك
األرسي ولتكون انشطة هذه الشبكة حلقة ضمن سلسلة اعضاء الشبكة يف الدورات والندوات واملؤمترات اضافة اىل
من الجهود والتوجهات التي يضطلع بها املجلس للتعاون اصدار مجلة الكرتونية دورية تعنى بقضايا حامية املرأة
والرشاكة مع وسائل االعالم املختلفة ومن اجل احكام من العنف األرسي ترسل لكافة اصحاب القرار واملعنيني يف
دائرة التصدي للعنف األرسي عىل املستوى الوطني.
مجال شؤون املرأة وحاميتها من العنف األرسي.
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وبرأي أستاذ علم االجتامع ودراسات املجتمع األردين يف
الخطاب اإلعالمي تقليدي
الجامعة األردنية الدكتور مجدي الدين خمش أن صورة
ومتحيز ضد األنثى
املرأة يف اإلعالم “مزرية للغاية” ،والخطاب اإلعالمي ال
يزال تقليدي متحيز ضد املرأة ،مشدّدا عىل رضورة أن
كتبت -سمر حدادين
تبادر مؤسسات املجتمع املدين وخصوصا العاملة يف
فرض التأثري املتسارع لإلعالم بأنواعه عىل املدافعني عن مجال األرسة والطفولة واملرأة ،للعمل كجامعة ضغط
قضايا املرأة والحامية من العنف األرسي التن ّبه لخطورة إلنشاء مرصد إعالمي يراقب ويحلل ويويص لتغيري
الصورة التي تظهر بها النساء يف املادة الصحفية واإلعالنية الصورة النمطية بخصوص العالقة األرسية والعالقة مع
عىل حد سواء.
املرأة.
ورغم أن موضوع “صورة املرأة يف اإلعالم” ليس جديد
لكن حجم تأثري املادة اإلعالمية عىل الرأي العام بات
يقلق الناشطون يف املجتمع ،ويدفعهم للتفكري بإيجاد
وسائل متكنهم من ثني اإلعالم اإللكرتوين واملسموع
واملريئ واملقروء عن استخدام اللغة “العدائية” يف نقل
خرب يخص املرأة أو استغالل جسدها يف الرتويج لسلعة .وذكر بعض تلك املصطلحات مثل “جرمية الرشف” ،والتي
من األفضل تغيريها وفق ما قال إىل مصطلح محايد ،كأن
ّ
ويرى هؤالء أن تغيري الصورة النمطية السلبية لألنثى يستخدم مصطلح “جرائم أرسية” ،أو جرائم قلة الرشف
الذي يكرسها اإلعالم ،هو أحد الحلول السحرية التي
تساعد يف تغيري نظرة املجتمع “غري الصديقة” إزاء ورسد مشاهد تظهر يف املسلسالت العربية وغري العربية
القضايا ذات املساس املبارش مبصالح املرأة إن كانت عىل كالرتكية تعزز السلوك غري الحضاري بالتعامل مع املرأة،
الصعيد االجتامعي والسيايس والترشيعي أيضا.
كالرتكيز عىل مشاهد معاكسة الفتيات بحيث يظهر به
فال ميكن أن يبقى اإلعالم بحسبهم محايدا يف طريقة خفة دم وجاذب للمشاهدين ،ما يشجع الشباب عىل
تناوله للقضايا ذات املساس باملرأة ،عىل اعتبار أنها اقرتافه ،وهو نوع من أنواع العنف الذي يقع عىل الفتاة
مادة صحفية تنتهي مع انقضاء لحظة البث ،خصوصاً ويجرمه القانون.
وأن الدراسات أثبتت أن اللغة التي يستخدمها اإلعالم
وإظهار صورة املرأة التقليدية بأنها مرتبطة بالعاملة
يف تناول القضايا التي يركز عليها تبقى حية يف األذهان
املنزلية ،ورغم أن صورة املرأة العربية باملنزل يف الوقت
وتأخذ مداها.
الحايل قد تغريت وأصبحت رشيكة الرجل بالحوار.
ويطالبون برضورة تأسيس شبكة لرصد صورة املرأة يف
اإلعالم ،والتصدي ملا يكرس النظرة السلبية والعدائية ويؤيد تشكيل مرصد لرصد صورة املرأة لإلعالم باعتبار
تجاه النساء وخصوصا اللوايت يتعرضن للعنف أو القتل أن وسائل اإلعالم ذات تأثري ال ميكن إغفاله بحياتنا،
بداعي ما يسمى الرشف ،تحت ذريعة الحرص عىل بقصد تغيريها مبا يخدم تطورها لتكون رشيكة حقيقية
لرجل يف املجتمع.
متاسك املجتمع.
ودعا الدكتور خمش إىل أن يسعى هؤالء عىل تغيري
بعض املفاهيم واملصطلحات وهي بحسبه مستخدمة
بكرثة ضد املرأة ،فاملوجود باإلعالم لغة ذكورية وال
تعرض وجهة نظر املرأة.
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ولعل رسم كاريكاتري لفنان محيل مشهور أظهر املرأة
بأنها جاهلة وعدوة نفسها برده عىل ظاهرة ولع النساء
العربيات ومن بينهن األردنيات بأبطال املسلسالت
الرتكية ،يدلل عىل أن القلم والريشة العربية تحتاج
إىل إعادة صياغة يف طريقة معالجتها لظواهر أو قضايا
تخص املرأة.

ودعا إىل إعادة النظر بالسياسات اإلعالمية املتبعة
بوسائل اإلعالم املختلفة مبا يضمن تغيري الصورة النمطية
غري املنصفة للمرأة ،والعمل عىل رفع قدرات ووعي
العاملني باإلعالم بقضايا املرأة بعلوم االجتامع وباملجتمع
وطبقاته االجتامعية.

فهو يرى أن معظم كتّاب املسلسالت وبعض العاملني يف
اإلعالم هم من خلفية ريفية وشعبية ومختزن بذاكرتهم املراقب لإلعالم املحيل والعريب يجد أن املرأة دامئا تظهر
صورة املرأة التقليدية ،ما يؤدي عىل عكسها بكتاباتهم .باألخبار التي تتناول الجرائم والحوادث االجتامعية بأنها
“مذنبة” وهي تحتل مرتبة املتهم الرئييس دون منازع.
وتثبت دراسة أعدها مركز املرأة العربية للتدريب
والبحوث (كوثر) ومقره تونس بالتعاون مع صندوق وما يثري الصدمة أن بعض أصحاب هذه األقالم هم
األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة (يونيفم) بعنوان “املرأة من نساء غري مدركات بأن ما كتبنه له تأثري كبري عىل
العربية واإلعالم” ما سبق ،وهي – أي الدراسة  -نتاج اتجاهات املجتمع نحو تقدم املرأة يف الحياة العامة
وحقها مبطالبة بإزالة التمييز ضدها ترشيعيا وعمليا.
لعمل تواصل نحو ثالث سنوات بحث خاللها يف نحو 50
دراسة وبحثا نرشت فيام بني  1995و2005
وتشكل قضية األطفال اللقطاء وقتل النساء بدافع الرشف
مثاالً عىل شكل املعالجات اإلعالمية وكيفية إظهار املرأة
وقد أكدت أن  27بحثا رأى أن اإلعالم العريب تناول
باإلعالم ،إذ تنصب اللغة اإلعالمية عىل مهاجمة املرأة
موضوع املرأة بصورة سلبية.
املرتكبة لهذا الفعل دون محاسبة الطرف اآلخر الذي
كام توصلت البحوث التي تناولتها الدراسة إىل أن املرأة ساهم بالوصول إىل هذا األمر.
ّ
العربية “فاسدة األخالق والعقل والطباع وجاهلة ورغم أن الدراسة التي أجرتها الصحفية رنا الحسيني
وضيقة األفق باإلضافة إىل كونها مستضعفة الجسد ،فهي ملنظمة فريدوم هاوس لرصد كيفية تناول قضية املرأة
ً
مثرية جنسيا أو تقدم شيئا ال يعنيها إال مظهرها أو بدينة بالصحف املحلية وحجم هذه املواد ،أظهرت أن مثة
وقبيحة”.
تحسن ملموس يف املعالجة وبإبراز دور القياديات خالل
وأظهرت بحوث أخرى أن صورتها تجسد إنسانة مادية الخمس سنوات األخرية ،إال أنه ال تزال بعض املواضيع
وانتهازية وراشية ومرتشية زوجة وأم وربة بيت ال تعمل الصحفية تكرس الصورة النمطية السلبية ضد املرأة.
إضافة إىل كونها أختا أو ابنة تدور يف فلك الرجل وال وقالت إن بعض الصحف تفرد املادة الصحفية التي
يعنيها الشأن العام.
تحمل يف طياتها إساءة مبارشة للمرأة عىل صدر صفحتها
األوىل دون التدقيق بأسلوب اللغة املتحامل عىل املرأة.
أما األبحاث  -تناولتها الدراسة ذاتها  -التي وجدت
أن صورة املرأة العربية كانت إيجابية فإنها مل تتجاوز وترى الحسيني أن وجود مرصد أو شبكة رصد ملراقبة
األربعة ،وهذه األبحاث مل تنف الصور السابقة عن املرأة املواد اإلعالمية التي تنرش بخصوص املرأة أمر رضوري،
قد يساهم يف تغيري النظرة املجتمعية الخاطئة.
التي تحدثت عنها الدراسات الـ.”27


12/14/09 12:52:37 PM

NCFA newsletter2.indd 3

خصوصية موضوع العنف األرسي وخاصة الواقع عىل
المجتمعات العربية تعبت
املرأة بحيث ال يخرج عن الهدف األسمى وهو حاميتهم.
من لغة التستر وإيجاد األعذار
وقال “عىل اإلعالم ان يكون أداة معرفة نافعة وليس
من باب العلم باليشء فقط” موضحا انه عندما يقوم
الصحفية ماجدة عاشور
اإلعالمي بنقل الخرب والتقرير واملعلومة حول واقعة
خرباء ومعنيون يدعون إىل إعادة صياغة الخطاب
تتعلق بالعنف األرسي عليه ان يكون واعيا لتأثري ما
اإلعالمي حول العنف ضد املرأة
ينرشه يف هذا املجال.
شدّد خرباء ومعنيون يف قضايا األرسة واملرأة عىل رضورة
إعادة صياغة الخطاب اإلعالمي حول العنف ضد املرأة وأضاف إن املهنية يف العمل الصحفي توجب أن تعالج
عىل أن يكون مبارشا وقويا عىل اعتبار ان العنف جرمية مسألة العنف األرسي بشفافية ومصداقية وموضوعية
بعيدا عن الرتكيز السلبي عىل أرقام صامء ال تراعي
مهام كان نوعه ومهام كانت درجته.
جوانب املشكلة وأبعادها الواقعية ،محذرا من مغبة
وأكدت العني ليىل رشف انه يجب مراجعة مامرساتنا تناول التفاصيل غري املفضل ذكرها.
االجتامعية والروابط االنسانية واالدوار التي رسمت لنا
يف مجتمعاتنا ألنها مل تعد تشبة مجتمعنا اليوم بعد اكرث وأوضح إن موضوع العنف األرسي ناتج عن عوامل
مختلفة ومتعددة ال ميكن فصلها عن بعضها لذلك عىل
من عرشين قرن.
اإلعالمي تناول املوضوع بشمولية وأن يربز تكامل العمل
وقالت “املرأة اليوم رشيكة يف كسب العيش ويف حقل والجهود وان يوجه إىل األخطاء بشفافية وموضوعية.
االعالم واملهن والتفوق والعطاء الرستها ومجتمعها فلم
يعد مقبوال ان يكون الخطاب عنها يعرب عن تبعية كام لفت الرائد الخطيب اىل رضورة إلتزام اإلعالم بضوابط
وخنوع وخضوع ومل يعد مقبوال ان تكون لغة الخطاب أخالقية واجتامعية وإنسانية تراعي ظروف الضحية وآثار
يف قضايا العنف ضدها اعتذريا او يالمس املوضوع ما وقع عليها اجتامعيا ونفسيا بحيث ال تتحول املادة
مالمسة خجولة .موضحة ان املجتمعات العربية قد اإلعالمية إىل أداة إثارة تزيد من معاناة الضحايا وتهدد
تعبت من لغة التسرت وإيجاد األعذار والتحجج بالرتاث حياتهم ..وقال “الرسية هي صفة نفخر أن نوصم بها”.
ومامرسته”.
وخلص الرائد الخطيب اىل وجوب التزام أديب وأخالقي
وعليه دعت العني رشف اىل رضورة البدء بالخطاب يوجهنا جميعا نحو الحد من السلبيات يف األداء ويعزز
املبارش الواضح القوي املناهض للعنف ضد املرأة لتحتل فينا اإليجابيات ومينحنا دفعة ملزيد من التقدم ويعطينا
املرأة العربية مكانها الالئق بكرامتها يف العائلة ويف بريق أمل نحو املستقبل معتربا ان هذا ال يتحقق إال
املجتمع العربيني ويف العامل.
بوجود جهة مسؤولة ومرجعية رسمية أمام وسائل
الخطيب  :عىل اإلعالم ان يكون أداة معرفة نافعة وليس اإلعالم تزوده مبا يحتاج من الحقائق واألرقام واإلجراءات
والتعديالت.
من باب العلم باليشء
فيام دعا الناطق اإلعالمي يف مديرية االمن العام الرائد جهشان  :إن ذلك يتطلب كوادر مهنية صحفية متخصصة
محمد الخطيب إىل االلتزام بضوابط خاصة تراعي ومدربة.
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وأضاف إن قيام اإلعالم بدور ضاغط لتغري الترشيعات
سيؤدي حتام إىل ردع العنف قبل حصوله ،وسيؤدي
ايضا إىل تغري الثقافة السائدة من أن العنف األرسي
هو موضوع أرسي خاص .الفتاً إىل أن دور اإلعالم ميتد
من الدعوة لتطوير الترشيعات إىل الدعوة أيضا لتطبيق
االتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل واملرأة وحقوق
اإلنسان بشكل عام.

فيام دعا الخبري لدى األمم املتحدة يف مواجهة العنف
مستشار الطب الرشعي الدكتور هاين جهشان اىل وضع
إسرتاتجيات إعالمية وطنية فاعلة ملواجهة العنف األرسي
وخطة وطنية واضحة ترافقها املواد االعالمية املالمئة
لثقافتنا العربية اإلسالمية.
وأضاف ان األدبيات العلمية املتعلقة بالوقاية األولية
من العنف األرسي والتي يقصد بها الوقاية من العنف
قبل حدوثه باملطلق ،تقوم عىل حمالت زيادة الوعي
لتغري القيم اإلجتامعية والثقافية السائدة املنتجة للعنف
األرسي ،منها موضوع العقاب الجسدي لألطفال والتميز
بني الرجل واملرأة ،و ثقافة ربط مفهوم الرجولة بالعنف،
و تقبل عقاب الزوجة بالرضب.

وأعرب الدكتور جهشان عن أمله يف ان يكون اإلعالم
الرقيب املحايد عىل نوعية الخدمات التشخيصية
والعالجية والتأهيلية املقدمة لضحايا العنف األرسي،
وأن يعتمد التقييم االيجايب لهذه الخدمات الفتا اىل ان
هذا يتطلب كوادر مهنية صحفية متخصصة ومدربة
وآليات االستجابة املستمرة للحاالت عىل مدار الساعة،
وبني انه وبالرغم من ان حمالت زيادة الوعي تتطلب
وضامن أن توفر خدمات حامية األرسة املصلحة الفضىل
مشاركة قطاعات مهنية متعددة مثل القطاعات الصحية
للطفل واملرأة ببيئة صديقة لألطفال والنساء ومبا يتفق
واإلجتامعية والرشطية إال أن قطاع اإلعالم هو محورها
وثقافتنا العربية اإلسالمية.
الرئييس.
وقال “عىل املستوى التقني يتوقع أن تكون الربامج
ولفت اىل دور اإلعالم يف تناول جذور العنف األرسي
اإلعالمية من تحقيقات وحوارات وغريها محكومة
املجتمعية ومنها موضوع الفقر والكثافة السكانية
بأخالقيات مهنة اإلعالم بشكل عام وأخالقيات اإلعالم
يف بيئة معينة ونوعية خدمات التعليم والصحة يف
يف مجال الطفولة بشكل محدد والتي نص عليها الدليل
املجتمعات املحلية والتي اعترب اجتامعها معا تشكل بيئة
الخاص لصندوق األمم املتحدة للطفولة (اليونسف)
خصبة للعنف األرسي.
كإحرتام كرامة الضحايا وتوفري حامية الحياة الخاصة
ودعا الدكتور جهشان اإلعالم اىل تناول موضوع تطوير لهم ،الفتا اىل أن إثارة اإلعالم لحاالت العنف األرسي
السياسات والترشيعات املتعلقة بحامية األرسة عىل وحاالت العنف ضد املرأة بناء عىل اعتبار انها قضايا رأي
اعتبار انها األساس إلستجابة شاملة ملواجهة العنف .وقال عام تعكس ظواهر حقيقية محذرا من العرض املتكرر
“هناك حاجة ملحة حاليا إليجاد ترشيع مينع العنف ضد لقضايا شديدة التأثري والتي قد ينعكس تكرارها سلبا
األطفال يف كافة أماكن تواجدهم ،ويعطي الحق للدولة باعتبارها غريبة عن العامة من الناس ،عىل أن تكون
بالتدخل لتحقيق املصلحة الفضىل للطفل وللمرأة ،املواد اإلعالمية وطرق عرضها ال تلحق رضرا بالتحقيقات
وهناك أيضا رضورة لتقوية وتطوير ترشيعات التبليغ الرشطية والقضائية ،أو أن تشكل خطرا إجتامعيا عىل
أرس الضحايا.
اإللزامي عن حاالت العنف ضد املرأة والطفل”.
جهشان :اعتبار قضايا العنف ضد املرأة قضايا رأي عام
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لكن ملاذا يلعب االعالم دور املتلقي يف هذه القضية،
الصحف المحلية أسيرة في
ويقدم للمجتمع ما تفرضه رغبة القارىء ذات املزاج
مربع بث الخبر “األسري” فهل
السيايس البحت؟ ملا ال يلعب االعالم دور املبادر الداعي
المنور
تتحرر منه وتلعب دور
ّ
للموازنة يف اهتاممات القارىء ،أم أنه يخىش خسارة
والتنموي؟
قراءه؟ وحول ذلك يقول املندوب الصحايف للنيويورك
رانية الجعربي
تاميز يف تقدميه لكتاب جولة يف قاعة التحرير لليونارد
يلعب اإلعالم دوراً يف توجيه الرأي العام ،ويف خلق قيم راي تيل “بأن القيمة الحقيقية للصحافة تكمن يف كونها
واتجاهات ألفراد املجتمعات ،لكن املتتبع للصحف مفيدة للناس ،وكلام زاد قدرها بني الناس ميكنها أن تؤدي
اليومية األردنية يلحظ حالة من االكرتاث غري املنظم مليون دور”.
بالقضايا االجتامعية ،ما يجعل اإلعالم املحيل االلتزام يف
مربع بث الخرب االجتامعي دون التقدم إىل مرتبة التأثري إذن لعب دور املبادرة يف الدفاع عن قضايا الحلقة
عىل الرأي العام واألخذ بيد املجتمع إىل األمام ،األمر األضعف (املرأة الطفل) يف األرسة يرفع من مكانة االعالم
الذي يلح بالسؤال عام إذا كانت القضايا االجتامعية يف املجتمع ،ويتحقق هذا الدور عرب تحرير األخبار
تحتل مساحة من السياسة التحريرية يف صحفنا؟
الصحافية املتعلقة بقضايا األرسة بصيغة تحقق الدعم
عىل ذلك يجيب عضو مجلس نقابة الصحافيني والزميل والتأييد لقضايا األرسة ،إىل جانب اللجوء لكتابة القصة
يف صحيفة الغد “ماجد توبة” بأن املواد الصحافية والتقارير الصحافية املثرية لقضايا األرسة ،ويؤكد “توبة”
مازالت تتناول الجانب الخربي الساخن يف القضايا
يف هذا السياق دور القصة اإلنسانية يف ترسيخ القيم لدى
األرسية ،فيستدل عىل عدم وجود سياسة عامة يف
الصحف للتعامل مع القضايا األرسية التي تتخذ طابعاً القارىء ملا لها من قدرة عىل مخاطبة مشاعره ومساءلة
تنويرياً وتنموياً ،وال ينف وجود أخبار وتقارير وقصص أخالقه ،بل يرى أهمية استخدام فن القصة ليس يف هذا
صحافية تنجز يف هذا اإلطار؛ إال أنها تنشأ  -حسب القطاع بل يف معظم القطاعات ،ويشري إىل أن غياب هذا
وصفه  -يف جزر متباعدة لكنها ليست انعكاس سياسة الفن الصحايف مرتبط بالرتكيز عىل الخرب الجامد والذي
منظمة وواعية لقضايا األرسة.
عرب عنه “عظم الخرب” داللة عىل جموده وتحديده ،يف
ويتطرق ملالمح سياسة الصحف املحلية قائ ًال “الجانب حني وصف فن القصة الصحافية “باللحم الذي يكسو
السيايس دامئاً يطغى يف الصحف عىل حساب الجوانب الخرب ويتم عملية انتاجه” ويعزو السبب يف ذلك إىل
األخرى ،وعىل الرغم من أن الجانب االجتامعي من أكرث ضعف بعض الصحافيني مام ال يخوله التعبري عرب القصة
الجوانب املغبونة يف الصحف األردنية (حسب توبة)
الصحافية وأحيانا يعود األمر إىل طلب بعض املواد بصفة
إال أنه يرى أن الجانب االقتصادي أيضاً يظلم يف صحفنا
االستعجال واملعروف أن القصة الصحافية تتطلب وقتاً
األردنية لصالح الجانب السيايس ،معيداً لسبب لطبيعة
مجتمعاتنا فهي مجتمعات سياسية ،كام أن إعالمنا أطول من الخرب لتنجز بصورة متقنة ،إىل جانب عدم
اهتامم الصحايف باستخدام هذه الفنون.
سيايس أوالً ومحيل ثانيا.
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ويف ذات السياق يقول  :قد ال يوجد فهم من بعض
تلك املؤسسات لحقيقة دورها مع االعالم مؤ ّكدا اهمية
التنافس بني تلك املؤسسات يف االطار االنتاجي النوعي
بعيدا عن اي شخصنة.

تعامل الصحافة مع قضايا األسرة
موسمي وسطحي وال يالمس
الجوهري منها

كتبت  :اخالص القايض
ويضيف ان القضايا التي تطرح يف الصحافة املحلية
يرى صحفيون ان تعامل الصحافة املحلية مع قضايا واملتعلقة باألرسة ال زالت تراوح مكانها وال يوجد اي
األرسة “موسمي” ورمبا “سطحي” وال يالمس مسائل تقدم ورمبا بسبب عدم فهم تلك املؤسسات لدور االعالم
جوهرية تقرتب من احتياجات املرأة والطفل عىل نحو وعدم قدرتها عىل توصيل ماذا تريد منها بالضبط.
يحقق االهداف التي تسعى املؤسسات املعنية بها اىل ويركز الزميل الرباعي هنا عىل اهمية نرش القضايا
تحقيقها خدمة لقضايا األرسة.
املتعلقة باألرسة بشكل غري مبارش بحيث تغطي تلك
القضايا كل ما يتعلق باملرأة والطفل أوالً بأول حتى
ويؤكدوا ان مثة مسائل تجعل من ذلك التعامل يراوح
تكون الرسالة االعالمية متكاملة ومستمرة مشددا عىل
مكانه ومنها غياب التخصص الصحفي يف قضايا األرسة اهمية االقرتاب اكرث من القضايا التي تخدم اهداف
وعدم فهم بعض املؤسسات املعنية بقضايا األرسة األرسة بشكل مبارش مبا ينعكس عىل دورها املجتمعي
لدور الصحافة لجهة قدرتها عىل رفد وانجاح اهداف الفاعل.
واسرتاتيجيات تلك املؤسسات.
مدير التحرير التنفيذي يف صحيفة الغد الزميل نور
ويعربوا يف هذا السياق عن املهم يف ان تتجاوز تلك الدين الخاميسة يرى ان هناك اهتامماً كبرياً من
املؤسسات والهيئات املعنية بقضايا األرسة مسائل الصحافة املحلية بقضايا املرأة والطفل وليس أدل عىل
التنافس والشخصنه وغياب التنسيق اىل جوهر ينعكس ذلك من قيام اليوميات باصدار مالحق متخصصة تفرد
موضوعات متنوعة ذات صلة باألرسة وتغطيات واسعة
ايجابا عىل األرسة بشكل عام.
لكل ما يتعلق بقضاياها.
الزميل زياد الرباعي سكرتري تحرير محليات صحيفة
الرأي  -مدرب صحفي  -يبني ان اولويات الصحافة املحلية عىل أن تلك التغطيات الصحفية كام يوضح تتباين
بني فرتة واخرى وقد تصل احيانا اىل ما دون املستوى
تكمن يف الرتكيز عىل الخربين السيايس واالقتصادي اللذين
املطلوب ما يستدعي الرتكيز اكرث يف القضايا الترشيعية
يحظيا مبتابعة حثيثة من القراء ،فيام أظهرت الصحف يف
والقانونية وبالذات قضايا الجنسية والتمكني االقتصادي
اآلونة االخرية اهتامما واضحا بقضايا املرأة والطفل لكن
واالجتامعي.
عىل نحو ال يقدم عالجا لقضايا األرسة ويأيت هذا االهتامم
ويقول ان االعالم قادر عىل صنع الرأي العام يف أي
عىل فرتات معينة ثم يغيب وهكذا.
قضية مثار اهتامم أي مؤسسة ولكن املشكلة هنا ،كام
ويرى الزميل الرباعي انه يتعني عىل القامئني عىل يستدرك ،تكمن يف ان تحركات وفعاليات املؤسسات
املؤسسات املعنية بقضايا األرسة تحديد ماذا يريدون من املعنية بقضايا الطفل واملرأة موسمية وتكاد تكون ردة
االعالم ،هل يريدون دورا توعويا او توجيهيا او دورا ال فعل أو تحركا ما ضمن متويل محدد ورمبا ينتهي هذا
الحراك بنهاية حجم التمويل.
يتعدى التغطية االخبارية لنشاطاتها وفعالياتها ؟؟.
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ويرى ان عىل تلك املؤسسات املعنية بشؤون األرسة ويضيف  :حتى مؤسسات التدريب االعالمي مل تصل بعد
تحديد اهدافها اكرث وان تجرس مع الصحافة مبا يخدم اىل مرحلة التدريب الصحفي املتخصص ما يطرح الحاجة
تلك االهداف واالسرتاتيجيات التي وضعتها من اجل امللحة اىل ذلك.
االرتقاء مبستوى كل ما يقدم لألرسة يف شتى امليادين
واملشكلة كام يضيف ان موضوع التخصص يف تراجع
االقتصادية واالجتامعية والرتبوية ،منوها اىل وجود
السيام يف ظل االزمة االقتصادية العاملية التي باتت معها
تنافس بني املؤسسات املعنية بقضايا األرسة ليس يف
قضية تصغري الكوادر الصحفية من متطلبات املرحلة.
االطار املوضوعي او االيحايب املطلوب ناهيك عن غياب
التناغم والتنسيق بينها عىل حد قول الزميل الخاميسة .ويرى ان الصحافة املحلية ال تخوض يف عمق القضايا
األرسية الترشيعية منها والقانونية بل تالمس سطحها
الرئيس التنفيذي ملركز حامية وحرية الصحفيني الزميل
عىل انها تركز بني الحني واالخر عىل قضايا معينة كالكوتا
نضال منصور يرى انه ولغاية االن ال يوجد تخصص
والجنسية ،بيد ان املتعلقة بالطفل ال زالت تحتاج
صحفي بقضايا املرأة والطفل مبا يطور ويعزز القضايا اىل تخصص وتعمق اكرث ومالمسه احتياجاته النفسية
املتعلقة بهام عىل غرار املؤسسات الصحفية الكربى يف والرتبوية واالقتصادية واالجتامعية.
دول العامل املتقدم والتي تعنى بتدريب وتحسني البيئة
التخصصية لكل قطاع مبا يخدمه ويسلط الضوء عىل ويتابع الزميل منصور انه لو افرتضنا ان هناك اهتامما
صحفيا بقضايا األرسة فكم هو حجم املعلومات الحديثة
قضاياه.
والدراسات الجديدة ذات الصلة ؟.

مقترحات
.1
.2
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.5
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انشاء مؤسسات تدريبية متخصصة لالعالميني بقضايا االرسة
وضع سياسة اعالمية واضحة يف وسائل االعالم املختلفة لقضايا االرسة
وضع اسرتاتيجية اعالمية خاصة بقضايا االرسة و مدونة سلوك خاصة باالعالميني فيام يتعلق بقضايا االرسة
تدريب اعالميني متخصصني يف قضايا العنف االرسي واملرأة
انشاء مرصد اعالمي متخصص لرصد انتهاكات صورة املرأة

إشراف:
ملى عواد واميان ابو قاعود
تم اعداد و تحضري هذه النرشة ضمن مرشوع كسب الدعم واملؤازة ملناهضة العنف ضد املراة الذي ينفذه املجلس
الوطني لشؤون األرسة وبالتعاون مع مرشوع القطاع الخاص لصحة املرأة املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
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