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 تمهيد 

 

 هن من المواضيع التي تناولتها العديد مناإلعالم وحضورتعتبر مشاركة النساء في وسائل 

. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيينعليها  من المسائل التي تنكبّ ، كما تعدّ الدراسات

فنشر ثقافة حقوق النساء واحترام المواثيق الدولية والحرص على عدم انتهاك الحقوق 

جزء ال يتجزأ من ميثاق المهنة الصحفية،  اإلنسانية للبشر، بما في ذلك، حقوق النساء، هي

الذي نّص على التزام الصحفي)ة( "بالدفاع عن قيم المساواة بين الجنسين وبعدم التمييز 

عالقة المرأة  ،ونشير إلى أن التطّرق لمواضيع .1وبالدفاع عن الحريات الفردية والعامة"

إلى تاريخ انعقاد بوسائل اإلعالم وصورتها وحضورها ومشاركتها في وسائل اإلعالم، يعود 

فقد اتّجهت المشاركات (. 1995( ومؤتمر بيجين )1995)مارس  Torontoو ندوة طورنط

في ندوة طورنطو إلى تحديد األطراف المتدخلة والتدابير الواجب العمل عليها للقضاء على 

. ضدّهن س التمييزحقوق النساء وعلى الصور النمطية التي تنال من كرامتهن وتكرّ  اتكانتها

أرضية عمل بيجين، من أبرزها:  التي وردت فيوهو ما أفضى إلى مجموعة من التوصيات 

"إحداث آلية متابعة لصورة المرأة في وسائل اإلعالم عبر الدول. ويهدف هذا اإلجراء بصفة 

وضع السائد للحصول على صورة تمّكن من إعداد تقييم دقيق لوضعية أساسية إلى دراسة ال

المرأة في وسائل اإلعالم وتحديد األعمال التي يجب القيام بها لإلرتقاء بصورة المرأة في 

 2وسائل اإلعالم ودعم حضورها فيها"

مؤسسة تنشيئية،  تهره، بصفوالرأي العام الدولي إلى مزيد االهتمام باإلعالم وبد إذن، اتّجه

وفي تغيير  ،تغيير في الثقافة المجتمعية المرتبطة بدور المرأة يمكن أن تلعب دورا في

قد بيّنت ولالتمثالت االجتماعية المرتبطة بالتقسيم التقليدي للعمل وبأدوار النوع االجتماعي.

ة في العديد من الدراسات الصادرة أعقاب مؤتمر بيجين التي اتّجهت لرصد صورة المرأ

وسائل اإلعالم، وجود صورة سلبية ونمطية للنساء، فـ "على سبيل المثال، فإن الدراسات 

% من 75المسحية التي أجريت على المجالت النسائية العربية أكدت أنها تخّصص حوالي 

                                                             
 مقتطف من ميثاق الشرف الصادر عن النقابية الوطنية للصحفيين التونسيين. 1
 .5، ص 2022صورة المرأة في الصحافة التونسية المكتوبة، دراسة مركز الكريديف بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان، جانفي  2
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صفحاتها للجوانب الجمالية والمظهرية للمرأة: كاألزياء وأدوات الزينة أو المشاكل العاطفية 

مع إغفالها األبعاد النفسية والداخلية للمرأة. وهكذا يتم تصوير المرأة وكأنها مظهر  للقارئات

وشكل جميل دون أي مضمون داخلي، وهذا يدل على أن القائمين عليها على قناعة بأن 

المرأة تولي االهتمامات المظهرية والشكلية عناية قصوى على حساب قدراتها الذهنية 

 .3والفكرية"

نتهاكات دهم الورص النقابة الوطنية للصحفيين التونسيينوإنّه في إطار نشاط                 

ه تندرج هذداخلها، صورة النساء في وسائل اإلعالم وحضورهم حقوق النساء ومتابعة 

تمع تسليط الضوء على قضية مهمة، من قضايا المج إلىبشكل عام، التي تهدف  الدراسة

 كل عام،، بشالمعاصر، أال وهي، الصورة الذهنية التي تسوقها الوسائل اإلعالمية عن النساء

 سم صوراي تروعلى الجوانب السلبية التي تتأثر بالقوالب الجاهزة واألفكار التمييزية، الت

 إلى:نمطية عن النساء، وتتجه بشكل خاص، 

 

ة ّرف على حضور النساء في وسائل اإلعالم بصفتهن منتجات لمضامين صحفيالتع -

 مختلفة

ته، ، بصفمعرفة درجة التمكين والنفاذ إلى مركز القرار في وسائل اإلعالم العمومي -

 قاطرة لبقية وسائل اإلعالم

د تحليل صورة المرأة في وسائل اإلعالم في سياق االنتقال الديمقراطي وصعو -

 ونسالشعبوية في ت

أوجه وتفكيك الصور النمطية التي يتم ترويجها في وسائل اإلعالم وبيان آثارها  -

 االنتهاكات التي تمّس من كرامة النساء

ى ء وعلفهم آثار المضامين اإلعالمية وتأثيرها على نشر الحقوق اإلنسانية للنسا -

 المجتمع.

                                                             
 قال:فاطمة حافظ، صورة المرأة في وسائل اإلعالم، منّصة بوابتي، رابط الم 3

https://myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=2460 
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 النساء والتمكين ودور وسائل اإلعالمأّوال: 

 

 مقاربة سوسيولوجية ؟:وأي أثر اإلعالمأي دور لوسائل  .1

 

مرّكبرررة إشررركالية ، وصرررورتهنوسرررائل اإلعرررالم ومكانرررة النساءبتطررررر دراسرررة عالقرررة 

 . وهري إشرركالية مرتبطررة برردورمسررتوى المقاربرة النظريررة والمنهجيررة سوسريولوجيا فرري

وسررائل تررأثير اإلعررالم ووئائفرره وخاصررة أثررره. ممررا يطرررر التسرراكل حررول مررا إذا كرران 

فرـردي علرـى المسرـتوى اليحصرل ترـأثير هرو ميمس البنية االجتماعيرة بكاملهرا أاإلعالم 

عي، نظرام اجتمرابحكرم انتمائهرا لوسرائل اإلعرالم لوما ال شك فيره، أن ؟ وليس الجماعي

؟ ومرا فأي دور لإلعالم. تجاه الجمهور المتلقي لمضامينها وئيفة ومسؤولية اجتماعية

 المجتمع؟هي آثاره وأهميته في 

، أبرزهررا وئيفررة تضررطلع وسررائل اإلعررالم بوئررائة متعرردّدةوفقررا للمفهرروم التقليرردي لإلعررالم، 

وبمعرزل  نفسرية اجتماعيرة.-تربويرة، ترفيهيرة-وهذا إلى جانب وئائة أخرى، فكريرة .اإلخبار

اإلعرالم فري عمليرة التنشرئة االجتماعيرة أصرب  وسرائل لعبه ت عن هذا التعرية فإن الدور الذي

 ،ةوتمرثالتهم االجتماعير فري بلرورة اتّجاهرات األفرراد والمجموعرات فهي تساهم.4اليوم واضحا

يمكن لهرا ان و.وفي نشر الثقافرة السرائدة أو التررويث لثقافرة بديلرة أو تثبيتهاوفي تغيير العقليات 

يم الديمقراطيرة وثقافررة قرنشرر تسراهم مرن موقعهرا فري تحرديل أسراليب الحيرراة االجتماعيرة وفري 

بررالجمهور. فهرري  صرراالاتّ مررن بررين وسررائل االتّصررال األشررد  والتلفررزة . وتعتبررر اإلذاعررةالمسراواة

دخل كررل بيررت وتبلررف إلررى فئررات واسررعة مررن المجتمررع وتمررّس جوانررب متعرردّدة مررن الحيرراة ترر

 االجتماعية. 

 

تسررراهم فررري دعرررم التغييررررات  ، فهررريدورا برررارزا فررري المجتمرررع ، إذن،اإلعرررالموسرررائل لعرررب ت

باتّجاههرا إلرى جمهرور  صرحافة الحلرول واالستقصراء والررأي. كمرا أنّرهة عن طريق االجتماعي
                                                             
4Laurent TREMEL, Sociologie de la communication et des médias de, Eric Maigret, in, Education et sociétés, 

n°12, février 2003, pages 169-171. 



 

 
6 

واسررع، يمكنهررا أن تترردّخل فرري إرسرراء أسرراليب الحيرراة أو تغييرهررا، ذلررك أن " دور اإلعررالم فرري 

. المجتمررع ينبررع مررن أهميترره، أو مررن األهميررة الترري تعطررى لرره، مررن خررالل عمليررة بنرراء المجتمررع

اتّفاق عام بين فئات المجتمع الواحد ويقوم بحثّها على المشاركة في فاإلعالم يساعد على خلق 

 ..5"بناء مجتمع أكثر تطّورا

مصدًرا مهًما من مصادر التوجيه والتثقيرة  خاّصة،تعدّ وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة و

كريرة باختالفهم وتباين توّجهاتهم الففي أي مجتمع، وهي ذات تأثير كبير في جماهير المتلقين 

بات في حكرم المؤّكرد أن اإلعرالم يمكرن أن يكرّون االتّجاهرات اإليجابيرة "واالجتماعية. وإنّه قد 

عن طريق نشر القيم وكرل مرا يردعو إلرى اإليمران بالقردرة علرى البنراء )...(نحو التقدّم المنشود 

الثورة الديمقراطيرة  ه بفضل ما أتاحتهأنّ كما  . 6".وتصّور النماذج اإلنسانية المتقدّمة حضاريا

وسائل اإلعالم واحردة مرن أقروى الوسرائل التري تسراعد فري أصبحت "التي يعيشها عالم اليوم، 

تشكيل المجتمع والترأثير فري صرناعة قررار أفرراده، كمرا سراهمت التكنولوجيرات الجديردة علرى 

 ،. وعليرهم في تدفق المعلومرات وانسرياب ااراءوتوجيه الكلمة والتحكّ  ،صناعة قراراته كذلك

، يبقرى وبنراء علذرذلك.7"ال يمكن الحديل عن حرية اإلعالم بعيدا عن حركرة المجتمرع وأفرراده

 والمضامين اإلعالميرة المرسرلة عبرر وسرائل اإلعرالمحول مدى تمّكن البرنامث  قائماالتساكل 

، هذا باإلضافة، ؟مجتمعالداخل  القيم اإلنسانية وترسيخالسلوكية الجديدة من بلورة االتّجاهات 

للتساكل حول ما إذا كانرت المضرامين اإلعالميرة تتضرّمن انتهاكرات للحقروق اإلنسرانية، بشركل 

عام، وحقوق النساء، بشكل خاص؟ ومرا إذا كانرت النسراء تحظرى بمكانرة ضرمن سرلم التراترب 

 ، بما يتي  لها النفاذ إلى مواقع القرار صلب المؤسسات اإلعالمية؟المهني

 

 يشكو التمييز المبني على النوع االجتماعي وقطاع مؤنّث نساء صحفيات .2

 

                                                             
االتصال واإلعالم في التنمية الشاملة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  األسعد، دورد. اسكندر الدّيك ود. محّمد مصطفى 5

 . 86، ص 1993لبنان، 

 
حوار "المعرفة" مع الدكتور زكي الجابر، مجلّة المعرفة، عدد 8 أيّار، 1979، ص 35، في دور اإلعالم في دور االتصال واإلعالم في التنمية 6

  .83، ص 1993لبنان، سكندر الدّيك والدكتور محّمد مصطفى األسعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الشاملة، للدكتور ا
جلة الرسالة آمال القاسمي، دور وسائل اإلعالم وتقنيات االتصال الجديدة في التنمية السياسية: تغيير لألنساق القيمية وتشكيل للثقافة السياسية، م 7

 . 27، ص 2018ارس الجزائر، المجلّد الثاني، العدد السادس، م-ث والدراسات اإلنسانية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتبسةللبحو
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وقررد تطررّورت ترردريجيا فرري  مجرراالت النشرراط فرري الحيرراة العامررة افةضررمنالصحصرنّة ت

وتعتبر ممارسة النساء للمهنة الصرحفية مرن برين  .تونس عبر مراحل من تاريخ نشأتها

والتقرردّم االجتمرراعي. فقررد كانررت النسرراء الصررحفيات شرربه  رالتطرروّ  مؤشررراتالدّالة علررىال

غائبررات عررن السرراحة اإلعالميررة خررالل الفترررة االسررتعمارية وفرري السررنوات األولررى مررن 

عبرر مراحرل مرن تراريخ ترونس المعاصرر ليصرب  االستقالل. وتطّور عددهن تردريجيا 

فري المجتمرع  مرن برين القطاعرات المؤنّثرةبعد ستة عقود من االسرتقالل قطاع الصحافة 

المحترفررات والحاصررالت علررى البطاقررة  نسرربة النسرراء الصررحفيات تبلغررالتونسرري، إذ 

بمناسربة بحسرب اإلحصرائيات الصرادرة عرن النقابرة الوطنيرة للصرحفية  %54 8المهنية

ويبررين الرسررم البيرراني التررالي . 2022سررنة مرراي مررن  6اليرروم العررالمي لحريررة الصررحافة 

 الجنس، عددا ونسبةً: توزيع الصحفيين والصحفيات حسب

 

 

تعتبر وسائل اإلعالم العمومي، وخاصة منها اإلذاعة والتلفزة، أكبر مشغّل للصحفيات 

لممارسة مختلة المهن المرتبطة بإنتاج المضامين  ها فضاء مهمّ والصحفيين. كما أنّ 

وطنية اإلذاعة التونسية التي تدير عشر قنوات إذاعية عمومية ففي مؤسسة اإلعالمية. 

ً  335يعملوجهوية  صحفي)ة(.أماّ وكالة  225، في حين تشغّل مؤسسة التلفزة الوطنية صحفيا

صحفي)ة(. ويتوزع بقية الصحفيين والصحفيات  138تونس أفريقيا لألنباء، فهي تستقطب 

صحفيا وصحفية، في الوقت التي  324على القطاع الخاص، إذ تّشغل اإلذاعات والتلفزات 

                                                             
 .2022ماي  06تقرير النقابة الوطنية للصحفيين التونسية بمناسبة االحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يوم  8

864, 46%
997, 54%

جنس توزيع حاملي بطاقة المهنة الصحفية حسب ال

2022سنة 

صحفي

ةصحفي
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يشتغلون بصفة مستقلة. ويبين الرسم  420مقابل  419لورقية وااللكترونية تشغل الصحافة ا

 البياني أدناه توزيع الصحفيين والصحفيات في مختلة فضاءات المهنة:

 
 

في مختلة المؤسسات اإلعالمية وخاصة  وإنّه على الرغم من ارتفاع عدد ونسبة الصحفيات

في مواقع اتّخاذ القرار ما زالرت ضرعيفة،  الصحفيات ، فإن نسبة النساءمنها اإلعالم العمومي

وهي نسبة ال تختلة عن النسب الموجود في البلدان حسب نفس اإلحصائيات. %15إذ بلغت 

واإلعررالم، أن المشررهد العربيررة المرررأة : اعتبر تقريررر تنميررة المرررأة العربيرة الثالررلفقرردالعربيرة، 

ر و مشهد مؤنل مظهررا فقرط، وهرو مشرهد مرذكّ اإلعالمي العربي، بالنظر إلى العاملين فيه، ه

قرارا، إذ ال تذكر اإلحصائيات، إال استثناء سيدات يشرفن على مؤسسات إعالمية وهو مشهد 

وهرو  .مذكر نشرا، إذ تتولى اإلعالميات عادة مهام إخبارية ونادرا كتابة المقاالت أو األعمردة

وتفّسرر هرذه النسربة .9عوبات المهنرةمشهد يصب  أحيانا مؤنثا مظهرا ومختلطا في دفع ثمن صر

المنخفضة بمجموعة من العوائق المجتمعية التي تحول دون وصول النساء إلى دوائر القرار. 

وأهم هذه العوائق كامن في الثقافرة األبويرة المترسربة فري المخيرال الجمعري. وهري ثقافرة قائمرة 

اجتماعيرة تقليديرة تحيرل النسراء على الهيمنة الذكورية وعلى فعل التمييز الذي تهير  لره تنشرئة 

على الفضاء الخاص وفق تقسيم تقليدي للعمل وبناء على أدوار تقليدية للنساء. ويعتبر ضعة 

                                                             
، صادر عن مركز المرأة 0520و 1995ية الثالث: المرأة العربية واإلعالم؛ دراسة تحليلية للبحوث الصادرة بين تقرير تنمية المرأة العرب انظر 9

 .2006كوثر، تونس -العربية للبحوث والتدريب
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ويرتبط ولوج النساء إلى مراكز اتخاذ القرار شكال من أشكال العنة الرمزي المسلط عليهن. 

والالمحسوس والالمرئي بالنسبة إلى العنة الناعم ،"هو ذلكوالعنة الرمزي بالهيمنة الذكورية 

ضحاياه أنفسهم، والذي يمارس في جوهره بالطرق الرمزية الصرفة لالتصال والمعرفرة، أو 

نمرط خراص مرن العنرة  . هرو إذن،10"أكثر تحديداً بالجهل واالعتراف، أو بالعاطفة كحٍد أدنى

نررة الرمررزي عرردة العنسرراء.ويتخذ االجتمرراعي الكررامن والممررارس يوميررا ضررد النسرراء لكررونهن 

منها استبعاد النساء من مراكز القرار ومنها فعل التمييرز المبنري علرى النروع االجتمراع أشكال 

 بكافة مظاهره. 

اسررتبعاد الصررحفيات مررن مراكررز القرررار وضررعة نسررب ولرروجهم إلررى المراكررز                  

بامتيراز. وقرد كران هرذا  القيادية في وسائل اإلعالم، كان وال يزال مشغال رئيسيا لقطراع مؤنرل

اللرواتي  11صحفيات وكاالت األنبراء العربيرةالموضوع محل تداول ونقاش في الندوة الرابعة ل

 فري المئرة كرإجراء تمييرز إيجرابي، يرتّم تضرمينها فري 25تخصيص كوتا تصرل إلرى إلى  دعون

مرردراء وكرراالت  هررا مررناعتماد، ويتم، ويلتررزم بهررا القررائمين علررى وسررائل اإلعررالممدونررة سررلوك

وتعررد هررذه .األنبراء العربيررة خرالل المررؤتمر العررام المقبرل التحرراد وكراالت األنبرراء العربيررة )فانرا(

بمرا ،التوصية مهّمة في مجال تمكين النساء الصحفيات وتعزيز مكانتهن في الهيئرات التقريريرة

تطوير المشهد مساهماتهن في ، وبما يطّوردورهن في أداء هذه الوكاالتاالرتقاءبيساعد على 

 .حقوق النساء ومبادئ المساواة بين الجنسين ، بمايدّعماإلعالمي بشكل عام، وأيضا

 

 نموذجا وطنيةال التلفزةالتونسية:  النساء والتمكين صلب المؤسسات اإلعالمية .3

 

عامال مهّما من أجل  في كل المجاالت، يشّكل حضور المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار

توفير بيئة وفرص مواتية  التمكينتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ويشمل مصطل  

للمرأة الستغالل صالحياتها في معالجة مشاكل المجتمع األساسية على قدم المساواة مع 
                                                             

 ،2009، 1ط بورديو: الهيمنة الذكورية، ترجمة: سلمان قعراني، مراجعة: ماهر تريمش، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، بيار10

 .16ص
وناقشت موضوع "دور ومكانة المرأة في اإلعالم ووصول  ،2022ديسمبر  6و 5وكالة المغرب العربي لألنباء يومي عقدت الندوة في مقر  11

 .الصحفيات العربيات إلى مناصب صنع القرار
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ـ لحكومات ب: على أن تلتزم افي النقطة زاي12منهاج عمل بيجين. وينص نظرائها من الذكور

"اتّخاذ التدابير الكفيلة بوصول المرأة إلى هياكل السلطة وعمليات صنع القرار والمشاركة 

مثل ، ير التي تّم ضبطها في هذا الصددالكاملة فيها"، وذلك من خالل مجموعة من التداب

زيادة مشاركة المرأة بموضوع: -1-كما تعلّق الهدف االستراتيجي ياء.الكوتا أو التناصة

صها للتعبير عن آرائها وصنع القرارات في وسائط اإلعـالم وتكنولوجيات وتحسيـن فر

عدد من اإلجراءات من بينها ما جاء في النقطة )ج(  من خاللذلك، و ،االتصال الجديـدة

 والنقطة )د(:

لك ذا في عالم، بمإل)ج( تعزيز مشاركة المرأة الكاملة وعلى قدم المساواة في وسائط ا

 والتعليم والتدريب والبحل؛دارة والبرمجة إلا

ع ي جمي)د( السعي إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في مجال تعيين الرجل والمرأة ف
لهيئات لك ادارية أو التنظيمية أو هيئات الرصد، بما في ذإلالهيئات االستشارية أو ا

 .عالم الخاصة والحكومية أو العامةإلالمتصلة بوسائط ا

فير النفراذ إلرى مواقرع وتطروير مشراركتهن فري مختلرة المجراالت وترومن خرالل  ،ذلكد ويتحدّ 

النساء  تقديم صورة متوازنة وغير نمطية حولتكافؤ الفرص بين الجنسين. هذا باإلضافة إلى 

نتجرره أن أوضرراع المرررأة اإلعالميررة المهنيررة مررن جهررة، ومررا ت ،يعنرريبمررا  فرري وسررائط اإلعررالم.

خل الترد يمثالنمجرالالنساء وحقروقهن وأوضراعهن،  جه المؤسسات اإلعالمية عن أدواروتروّ 

ننررا فررإلى أي مرردى يمك لنوع االجتمرراعي.مبنيررة علررى مقاربررةاالرئيسرري لتبنرري مقاربررة صررحفية 

رزة الحديل عن إدماج مقاربرة النروع االجتمراعي فري وسرائل اإلعرالم؟ ومرا هري الصرورة البرا

هرذه  لرة إلريهن؟  لإلجابرة عرنلحضور النساء في صلب هذه الوسائل؟ وما هي األدوار الموكو

ار علرى معيرر األسرئلة اتجره هرذا البحررل لدراسرة حالرة التلفررزة التونسرية. وترّم هرذا االختيررار بنراء

فرري ارتفرراع نسرربة الصررحفيات صررلب مؤسسررة التلفررزة، وعلررى معيررار تنرروع الحضررور النسررائي 

 مختلة أسالك مهنة إنتاج المضامين اإلعالمية. 

                                                             
مندوب حكومي، وخبير،  40 000أكثر من حضره عقب اجتماع  1995عتُمد إعالن ومنهاج عمل بيجين بتوافق اآلراء في عام ا 12

لجنسين اساواة بين قيق الموممثل عن المجتمع المدني في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وهما يجسدان التزام المجتمع الدولي بتح

سين اة بين الجنالمساوق فتيات حول العالم، في سعيهّن إلى تحقيالنساء والمنهاج العمل نضال  ثّمنوتوفير فرص أفضل للنساء والفتيات. وي

الثقافية. والقتصادية اعية واوحقوق المرأة، ويؤمن استمرارية التزام المجتمع الدولي بمعالجة أوجه عدم المساواة المدنية والسياسية واالجتم

 الرجل تعودلمرأة واوهو ال يزال وثيق الصلة بوضع المرأة اليوم، إذ يؤّكد أن حقوق المرأة هي من حقوق اإلنسان، وأن المساواة بين 

 .بالفائدة على الجميع
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تررّم  2021جويليررة  25د إعررالن حالررة االسررتثناء فرري تررونس بترراريخ بدايررة، نشررير إلررى أنرره بعرر   

تكلية امرأة لتتولّى رئاسة مؤسسة التلفزة الوطنية التونسية. وهرو اختيرار سياسري فري ئررف 

استثنائي انتقالي له أهداف سياسية وال يمكرن اعتبراره مرتبطرا بتوجره واضر  نحرو التمكرين أو 

. فالتراجعرات فري مجرال حقروق النسراء أصربحت برارزة تعزيز مكانة النساء في مواقرع القررار

.وتشررغل التلفررزة التونسررية 13ن مكسررب التناصررة فرري الترشرر للعيرران خاصررة بعررد االسررتغناء عرر

رجررل.  761امرررأة و 318عررون مباشررر فرري مختلررة اإلدارة التابعررة للمؤسسررة، مررنهم  1079

 بكافة أصنافهم حسب الجنس واإلدارة على النحو المبيّن أدناه: 14ويتوزع أعوان التلفزة

 

 
 

كل اإلدارات المبينة في الرسم البياني معنيرة بإنتراج المضرامين الصرحفية ومعنيرة                

بصري. ويررتبط العمرل الصرحفي ارتباطرا -بما يصل للمشاهدات والمشاهدين من إنتاج سمعي

ارة التقنيررة. ولررئن نالحررا ارتفرراع عرردد الصررحفيات مقارنررة بعرردد وثيقررا بررإدارتي اإلنترراج واإلد

 19.35%( أو في اإلدارة تقنيرة ) 26.27الصحفيين فإن عدد النساء سواء في إدارة اإلنتاج )

مهن ذكورية وأخرى موّجهة للنسراء وهرو مرا بين تميز الثقافة األبوية السائدة ف  ( منخفض.%

                                                             
يتعلّق بتنقيح  0222سبتمبر  15مؤّرخ في ال 2022لسنة  55مرسوم عدد تّم التخلي عن التناصف في الترشح في القانون االنتخابي بمقتضى ال13

 مامهالمتعلّق باالنتخابات واالستفتاء وإت 2014ماي  26المؤّرخ في  2014لسنة  16القانون األساسي عدد 

 .2020جوان  22كافة اإلحصائيات الخاصة بالتلفزة التونسية صادرة عن مؤسسة التلفزة بتاريخ  14
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ويبرين الرسرم البيراني نية بشكل عرام رغرم النفراذ إليهرا. يفّسر ضعة نسب النساء في المهن التق

أعاله، توزيع سلك التقنيين صلب التلفزة التونسرية حيرل نالحرا ارتفراع عردد الرجرال مقارنرة 

 .بعدد النساء

 
 

وت ضعة حضور النساء في سلك التقنيين يقابلره ضرعة آخرر فري هندسرة الصر                

والصررورة وغيرهررا مررن التخصصررات المرتبطررة بالمجررال العلمرري، إذ تغيررب النسرراء فرري خطررة 

ل رئيس واثنتين في خطة مهنردس أومهندس عام، مقابل وجود امرأة واحدة في خطة مهندس 

 هرذه المؤشررات وتوزيعهراويوضر  الرسرم البيراني الترالي مهنردس ومهندسرة.  34من مجموع 

 :حسب الجنس
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فري  إن مختلة خطط الهندسة المبينة أعراله، تبرين نروع مرن التردّرج المهنري المنصروص عليره

وئيفيرة القوانين المنظمة للوئائة العمومية، فهي ليست خطط وئيفية.  أما توزيرع الخطرط ال

 لي:ياني التاصناعة القرار فهي على النحو الذي يبينه الرسم البفي مؤسسة التلفزة والذي يفيد 

 

 
 

تعطي اإلحصائيات المبينرة فري الرسرم البيراني والصرادرة عرن مؤسسرة التلفرزة،                  

أي قبررل تكليررة امرررأة برئاسررة  2022صررورة دالررة علررى الخطررط الوئيفيررة إلررى غايررة جرروان 

فإن اإلحصرائيات المبينرة لرم يطررأ عليهرا تغييرر سسة بمعزل عن خطة رئاسة المؤوالمؤسسة. 

فري الخطرط الوئيفيرة كلّمرا ارتفرع حضرور الحضرور  تددرجنا تنازليداأنّه كلّما كبير. وهي تبين 

وهرذه وضرعية ال تخرص قطراع .والعدد كلّمرا انخفضرت النسربة تدرجنا تصاعديةالمرأة، وكلّما 

التونسرية وفرق  فري اإلدارة العموميرةاإلعالم فحسرب برل تنسرحب علرى كافرة الخطرط الوئيفيرة 

الدراسررات والمؤشرررات المترروفرة فرري مركررز البحرروث والدراسررات والتوثيررق واإلعررالم حررول 

ويعزى . فجوة نوع اجتماعي في مجال نفاذ النساء إلى مواقع القرار. بما يعني، وجود15المرأة

وتسرتديم  ليردي للعمرلترسخ الثقافة الذكوريرة صرلب المجتمرع التري ترعرى التقسريم التقإلى  هذا

العنررة الرمررزي وال تمررن  للنسرراء فرصررا متكافئررة. ونشررير إلررى أن القرروانين المنظمررة للوئيفررة 

العموميررة تررنظم الترردرج الرروئيفي واالرتقرراء المهنرري، وكررذا شررأن القرروانين األساسررية المنظمررة 

صنة إلى آخر للمهن. ولئن كان حا النساء قليل في النفاذ الى مراكز القرار فإن ارتقائها من 

                                                             
 .2016الكريديف، -انظر، المرأة والرجل في أرقام، منشورات مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة 15
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. وهو مرا نتبينره مرن خرالل الرسرم البيراني الترالي الخراص ل لها تدرجا مهنيابحسب القانون يكف

 بسلك الصحفيات والصحفيين:

 

 
 

إلجمرالي رتبط بسنوات األقدميرة وبالعردد اللصحفيين والصحفيات متوزيع االرتقاء المهني إن 

 الصرنة مقارنرةيفّسر ارتفراع عردد الصرحفيات حسرب ولصحفيي وصحفيات التلفزة الوطنية. 

 مع عدد الصحفيين بارتفاع عددهن صلب المؤسسة. 

 

 

، سرواء بنسرب الصرحفيات بمؤسسة التلفزة هذه المؤشرات اإلحصائية الخاصةمختلة تساعد 

والصحفيين أو بنسب مختلة األسالك التي تشرتغل فري التلفرزة التونسرية علرى إعطراء صرورة 

من منهاج عمل بيجين. وهي نقطة تتعلق بنسب حضور  12من أجزاء النقطة  دالة على جزء

النساء في وسائل اإلعالم وبدرجة نفاذهن إلى مراكز القرار وإلى المهرن الذكوريرة المرتبطرة 

بعمليرة صرناعة المضرامين وإلرى المهنرة الصرحفية كمحرّرك رئريس لعمليرة اإلنتراج. أمراّ النقطررة 

مل بيجين في نقطته الثانيرة عشررة فهري تخرص المضرامين التري يرتم الثانية المرتبطة بمنهاج ع

فما هي مضامين  ترويجها في وسائل اإلعالم والمرتبطة بصورة النساء وبحقوقهن اإلنسانية.

صررورة النسرراء فرري اإلعررالم؟ وهررل سرراعدت وسررائل اإلعررالم التونسررية علررى الترررويث لصررورة 
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اإلعرالم نشرر قريم المسراواة واالبتعراد علرى متوازنة للنساء؟ وإلرى أي مردى اسرتطاعت وسرائل 

 ء صلب المجتمع؟ترويث الصورة النمطية التي تؤبد الوضع التمييزي للنسا

 

 

 

 

 

 

 التشريع والواقع واإلعالم بينالنساء -المرأةثانيا:

 

 السياسات العمومية وفي التشريعاتفي واإلعالم لمرأة أي مكانةلموضوع ا .1

المرأة في وسائل اإلعالم على إثر مؤتمر طونطو ومؤتمر -النساءانطلق االهتمام بصورة 

. فقد قّررت المجموعة الدولية على إثر إعالم أرضية عمل 1995بيجين المنعقدان سنة 

بيجين، "إدراج مبدأ مقاومة األنماط السلوكية والمواقة التمييزية القائمة على اعتبارات 

.  فقد تضّمن برنامث عمل 16يام بها لفائدة المرأة"جنسية ضمن أولويات األعمال التي يجب الق

"ال تزال وسائل اإلعالم في قسما تحت عنوان وسائل اإلعالم جاء فيه:  (1995بيجين )

العديد من الدول تقوم بترويث صورة سلبية عن المرأة وال تبرز تنوع حياة المرأة ومساهمتها 

تشجيع تقديم صورة متوازنة إلى: -2-وقد اتّجه الهدف االستراتيجي ياء.17في المجتمع"

عن طريق عدد من اإلجراءات التي يتعين على ، عالمإلوغير نمطية للمرأة في وسائط ا

 الدول اتخاذها منها النقاط التالية: 

، بمن عالمإلتشجيع التدريب الذي يراعي الفروق بين الجنسين للمهنيين في حقل ا)ج(  

 ، )...( عالمإلفيهم مالك ومديرو وسائط ا
                                                             

 .12صورة المرأة في الصحافة المكتوبة، مرجع سابق، ص  16

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html(، الرابط: 1995انظر إعالن ومنهاج عمل بيجين ) 17
 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html
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نى االمتناع عن تصوير المرأة على أنها مخلوق أدعالم على إل)د( تشجيع وسائط ا

 ؛)...(في سوق الجنسمنزلة واستغاللها كمادة وسلعة 

ئط ها وساالتي تعرضأن القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي  ترويث مفهوم)ه( 

 ومنفرة؛ ، ومهينة في طابعهاتتسم بالتمييز على أساس نوع الجنس عالمإلا

 .(؛ )..ممالئاتخاذ تدابير فعالة أو إرساء مثل هذه التدابير، بما في ذلك سن تشريع)و( 

ويفترض التصديق على منهاج عمل بيجين التزاما من الدول فهو بمثابة االتفاقية            

توّجه مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول ولها نفس ااثار وهو ما يفّسر 

إن هذه االية التي تّم . إالّ 1995 سنة18إحداث آلية متابعة صورة المرأة في اإلعالمالمرأةإلى 

يندرج إحداث . وه ال نكاد نجد لها أثراعملية الرصد، بل أنإلى مستديم جه بشكل إحداثها لم تتّ 

والتي تضّمنت أيضا،  1995سنة أقرها مركز الكريدية  خطة العمل التيهذه االية ضمن 

ه للصحفيين والصحفيين من أجل إدماج مقاربة النوع االجتماعي في العمل التدريب الموجّ 

نة الصحفي ومن أجل العمل على تقديم صورة متوازنة للنساء بعيدة عن الصور النمطية ومثمّ 

 للنساء وألدوارهن المختلفة. 

على الرغم من التزام الدولة التونسية بالعمل على تطوير حقوق النساء نّه وإ           

ومصادقتها على العهود واالتفاقيات الدولية وعلى أرضية عمل بيجين فإن مكافحة التمثالت 

االجتماعية والتصدي للنظم االجتماعية التي تتحكم في التصرفات والسلوكيات البشرية بقي 

وكمظاهر للتصرفات البشرية مترسب في المتخيل الجمعي دون المؤمل. فالتمييز كسلوك 

تتطلب جهودا جبارة وسياسات عمومية تستهدف منظومة التعليم والثقافة واإلعالم.  تهومكافح

فإنه بعد ثورة  2010ولئن كنّا نستطيع أن نتحدث عن سياسات عمومية في مجال اإلعالم قبل 

ت وغياب كلّي للسياسات العمومية التي شهد اإلعالم حالة من التشتّ  2011جانفي  17-14

هي من اختصاص الحكومات بصفتها الجهة الرسمية الوحيدة الموكول لها وضع السياسات 

، ذلك، أو وضع السياسة العمومية يتطلّب التزامات من الدولة العمومية في أي مجال

 وإمكانيات تضعها على ذّمة التنفيذ. 
                                                             

تنمية استجابة لتبني توجهات ندوة طونطو تّم إرساء آلية متابعة صورة المرأة في اإلعالم بمركز الكريديف بدعم من صندوق األمم المتحدة لل 18

لبرنامج إلى اموضوع المرأة ووسائل اإلعالم ضمن برنامج عملها، واتجه  1995. فقد أدرج مركز الكريديف سنة 1995وألرضية عمل بيجين 
 تكوين الصحفيين والصحفيات من أجل إدماج مقاربة النوع االجتماعي. 
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وسط المشهد اإلعالمي الذي ترك لحاله ولجهود بناته وأبنائه حاولت الهيئة العليا                

آليات التعديل الذاتي ووضعت وحدة رصد  المستقلة لالتصال السمعي والبصري إرساء

لإلعالم. كما نظمت ملتقيات وندوات حول متابعة صورة المرأة في اإلعالم، منها ندوة دولية 

بروكسيل وبدهم -المجلس األعلى لالتصال السمعي والبصري لفدرالية ولونيا اك معباالشتر

. 19صورة النساء وموقعهن في وسائل اإلعالم السمعي والبصريمن مجلس أوروبا حول:

حول "موقع وصورة النساء في األعمال الدرامية  دراسةهذه الندوة تقديم نتائث وقد تّم خالل 

معطيات وقد تضّمن تقرير الدراسة . بروكسل-ولونيافدرالية التلفزية" في كل من تونس و

وبيانات وجملة من المؤشرات التي تضبط الملم  العام لصورة النساء في االنتاج الدرامي 

التلفزي التونسي، من خالل دراسة خمسة مسلسالت تلفزيونية تونسية عرضت خالل شهر 

 وقد  .رمضان على أربع قنوات تلفزية تونسية

مال ي االعف االجتماعية المرتبطة بالنساءتمثالت دالة مرتبطة بالهذه الدراسة صورة  وفرت

ة موكلال وارصلة باألدرات المتّ الدرامية التونسية من خالل دراسة كمية لمجموعة من المتغيّ 

ة ين حرّ مس ميمكن أنتأخالقية  تقييماتالخوض في ، يعيدا عن للمرأة في االنتاج الدرامي

ي لنمطية التاوقد كان تقديم الدراسة فرصة للتحسيس بقضايا النساء وبالصور  .واالبداعالفن 

يمكن أن تمس من كرامتهن، كما مثّلت تشجيعا ضمنيا للمنتجات والمنتجين وصناع 

مناهضة ة الالمسلسالت للتوجه إلى إنتاج أعمال درامية يمكن من خاللها نشر ثقافة المساوا

 ع االجتماعي. للتمييز على أساس النو

ة في لمرألئن غابت السياسات العمومية اإلعالمية التي تستهدف تحسين صورة ا           

ير وسائل اإلعالم فإن التشريعات التونسية الخصوصية ذات العالقة بهذا الموضوع غ

لى عالمناهض للعنة المسلط  2017-58موجودة، عدا ما جاء في الفصل من القانون عدد 

 منه في الفقرة الثانية ما يلي:  11جاء في الفصل  النساء فقد

                                                             
 8والجمعة  7يومي الخميس  بالعاصمة تونس، ء وموقعهن في وسائل اإلعالم السمعي والبصريصورة النسانظمت الندوة الدولية حول19

 .2017ديسمبر
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د و مشاهأويمنع اإلشهار وبل المواد اإلعالمية التي تحتوي على صور نمطية ")...(  -

من  لمقلّلةأو ا أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكّرسة للعنة المسلط عليها

ي هيئة االتصال السمعوعلى .خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط اإلعالمية

زات البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاو

 ."المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل

هذا باإلضافة إلى دعوة صريحة للتوعية بمخاطر العنة المسلط على النساء. وعلى          

الرغم من وجود هذا الفصل القانوني المهم ومن وجود وجوب احترام حقوق النساء في 

كراسات الشروط الخاصة بالتلفزات واإلذاعات إال أن االلتزام بتطبيق ما جاء في النصوص 

ددة، منها غياب الرصد الشامل لكافة المضامين اإلعالمية وضعة ئل ضعيفا ألسباب متع

التعديل الذاتي واستبطان القيم والمبادئ الكونية لحقوق اإلنسان. فما يمكن معاينته بالعين 

 20المجّردة هو ترسيخ للصور النمطية وللثقافة السائدة رغم الدور المهم الذي لعبته الهايكا

من  11وتجدر المالحظة، أنه بمقتضى الفصل البصري. -يقطاع السمعلكمؤسسة تعديلية ل

أصب  يحق للجمعيات المدنية الناشطة في مجال حقوق النساء خاصة  2017-58القانون عدد 

وحقوق اإلنسان وغيرها من الجمعيات إشعار الهايكا بأي تجاوز يخص صورة المرأة أو 

استمارة للغرض وتلقت بموجب  حقوقها. وقد وضعت الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري

لعدد من اإلشعارات التي تولت على إثرها القيام بمهامها في مجال التعديل الذاتي اذلك 

 لإلعالم.

النساء في وسائل اإلعالم والقانون -بين الواقع التشريع في عالقة بصورة المرأة                

. فالتدابير التي تّم اتّخاذها تظل الدولي وما جاء في إعالن وأرضية عمل بيجين بون شاسع

لكريدية والهايكا في هذا المجال، ورغم ان مبدأ المساواة بين غير كافية رغم جهود مركز ا

الجنسين يمثل إحدى القواعد األساسية في التشريع التونسي خاصة إثر الثورة. فقد نص 

كما  21يز في الفصل على مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين دون تمي 2014دستور 

 . 23المبدأ في الفصل قد حافا على نفس هذا  2022أن دستور 

                                                             
الذي تّم تعليقه في  2014تّم حذف الهيئة العليا التصال السمعي البصري التي اعتبرت أحد المكاسب األساسية في دستور  2022مع دستور  20

حول دستور جديد  2022جويلية  25ثم تعديله واالستغناء عنه بموجب استفتاء  2021جويلية  25مرحلة أولى إثر إعالن حالة االستثناء ليلة 
 دة.سية جديمداولة وبشكل انفرادي من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي ركز كل السلطات بين يديه لتدخل تونس في مرحلة سيا وضع دون
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 مدّونة البحث: برامج تلفزيونية متعّددة ومضامين متنّوعة .2

ة لفزيبرامث ت أربعةلتحليل صورة المرأة في وسائل اإلعالم، اعتمدنا على عينة تضمنت 

 ، توزعت كااتي: لقنوات وإذاعات خاصة وإذاعية

 " تبثة قناة التاسعة الخاصة9برنامث "روندفو  -

 برنامث "الوطنية اان" تبثه القناة الوطنية األولى -

 تبثه قناة الحوار التونسي الخاصةوهو برنامث  "إنتي الموجيرة"برنامث  -

 " وهو برنامث تبثه قناة التاسعة الخاصة9ديو وستأبرنامث " -

-  

مث وبرنا 9لكل من برنامث رونديفو ستة عشرة حصة مضمون العينة تضمنت تحليل 

ضيفان ويست الوطنية اان، وهما برنامجان يوميان يتناوالن األحداث اانية بالتحليل

ضيوف لتأثيل حوارات حول مواضيع مرتبط بما يجري على الساحة االجتماعية 

 والمدنية والسياسية. والهدف من تحليل البرنامجين هو: 

 ء وعلى الزمن المخصص لهن وعن نوعية التعرف على حجم مشاركة النسا

 المواضيع التي يشاركن من خاللها الجمهور المتفّرج

حداث اول األتتن وبما أن المشهد اإلعالمي ال يقتصر على البرامث الحوارية التي              

 قناة الحوار لقناتين خاصة:"،  برنامجين "ترفيهييناليومية فقد اتّجهنا إلى تحليل مضامين 

ين بحة المتراولتونسي وقناة التاسعة. فقد تّم رصد الحصص التي تّم بثها خالل الفترةا

بغاية رصد الصورة المرأة والتوقة عند ، وذلك، 2023جانفي  20و 2022 ديسمبر09

ى اهدة علم المشحجمعيار  :معيارين أساسيين ستنادا إلىابرامجتّم اختيار هذه اللقد وداللتها. 

عالم مين اإلزت على مضاركّ أو مدّونة البحل، قد لعينة فاع. اضيع الموتنوّ ، ومعيار اليوتوب

 مؤسستين إعالميتين خاصة، وهي قناة الحوارالسمعي البصري التي تقوم بصناعتها 

 التونسي وقناة التاسعة.
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مث ال تعتمرد فقرط، علرى عرة كمرا أنهرا برراتعتبر البررامث التري ترّم اختيارهرا ذات مضرامين متنوّ 

من مشارب مختلفرة ووفقرا دّم أو المقدّمة للبرنامث بل تستند إلى معلّقين ومعلّقات المقالصحفي 

إلرى "أن السراحة اإلعالميرة اليروم فري هرذا الصردد، نشير . ولمقاييس مرتبطة باإلثارة والفرجة

ذوي  Chroniqueursتشهد دخرول عردد مرن الممثلرين للتنشريط التلفرزي وعردد مرن المعلّقرين 

إذ نجررد ممثلرين وفنررانين، وأشررخاص لهرم متررابعين علررى أنسرتغرام وغيررره مررن  مالمر  متنّوعررة،

جهرت مالم  أخرى. واختيار هذه المالم  المتنّوعة يخبرر فري ذاتره عرن التوّجره العرام الرذي اتّ 

ات يمكرن أن -طرات أو معلقرين-إليه بعرض القنروات التلفزيونيرة والمتمثّرل فري اختيرار منشرطين

أو بلغة أخرى في إحداث  ،اهد وفي اختالق المشهدية الفرجويةيساهموا في ارتفاع حجم المش

ما يسّمى بالبوز. فالقنوات التلفزيونية الخاصة تعيش من األموال المتأتية مرن اإلشرهار وتتجره 

وسررائل اإلعررالم  هررذه الظرراهرة ال تخررصّ  نؤكررد علررى أنو .21أكثررر فررأكثر نحررو الرررب  المررادي"

اإلعررالم اتّجره  ولكررن مرع اخرتالف نرروعي. فلرئن عمرومياإلعالم الهرا موجررودة فيربرل أن ةالخاّصر

معلّقات فهرو يمرن  الفرصرة لوجروه صرحفية أو لخبرراء فري مجراالت -العمومي العتماد معلّقين

متعررددّة، وذلررك، لتنويررع ااراء خاّصررة وأن الصررحفي)ة( المنشررط)ة( ال يسررتطيع إبالغمواقررة 

وهرذا مرا يقريم الفرارق برين مالمر   لمهنرة.خاّصة به بما أنّه مطالب بالحياد وباحترام أخلقيرات ا

الكرونيكور في القنوات الخاّصة والكرونيكور في القنوات العمومية. ثّمة حدّ أدني يحترم فري 

 اإلعالم العمومي الذي ال يرّوج إلى حدّ اان لما سّمي بظاهرة االستغراموز أو اليوتوبير.

 

 أي مشاركة للنساء في البرامج الحوارية، وبأي حجم؟ .3

اإلعالم وضرعة حضرورها مسرألة قائمرة الرذات. فالصرورة التري المرأة في وسائل إن تهميش 

يبرزها اإلعالم هي صورة ذكورية بامتياز. وهي صورة تكّرس فكرة أن النساء ال مكان لهن 

فررري الفضررراء العرررام أو أنّهرررن دخررريالت عليهرررا، وهرررذا رغرررم دخرررول النسررراء إلرررى سررروق الشرررغل 

شاركتهن في النشاط والعمل االجتماعي والمدني والسياسي.فقد أثبرت عديرد الدراسرات برأن وم

. وقد انطلق رصد الرجال وفي البرامجمن خباريةاإلالنساء أقل بروزا وحضورا في التغطية 

صررورة المرررأة وحضررورهن فرري وسررائل اإلعررالم علررى إثررر دراسررة قررام بهررا االتحرراد العررالمي 

                                                             
، اتحاد 2022، 1عدد  انظر، فتحية السعيدي، اإلعالم وصورة المرأة؛ بأي أسلوب؟ وبأيّة مضامين؟، مجلّة اإلذاعات العربية )مجلة فصلية(، 21

 ربية، تونس.إذاعات الدول الع
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ها تتالرت عمليرات ومرن وبعد1995دولة حول العالم في جانفي  70لالتصال المسيحي شملت 

الذي اتّجه إلرى دراسرة تمثيليرة النسراء فري  2009دولة سنة  108أبرزها، الرصد الذي تّم في 

األخبار.ومنذ ذلك، بدأ االهتمام يتوسع لنشهد جهودا في هذا المجال في العالم العربري. واليروم 

اسرتطاعت وسرائل اإلعرالم لسؤال من جديرد، إلرى أي مردى بعد ثمانية وعشرون عام، نطرر ا

لتونسررية تالفرري ضررعة مشرراركة النسرراء؟ ولإلجابررة علررى هررذا التسرراكل، اتّجهنررا إلررى العربيررة وا

تحليل مضمون ثمانية حصص تلفزيونية لبرنامث الوطنية اان الذي يبل علرى القنراة الوطنيرة 

ذي يبرل علرى قنراة التاسرعة الخاصرة. الر 9األولى، وثمانيرة حصرص أخررى لبرنرامث رونرديفو 

للمضرررررررررمون. نترررررررررائث هرررررررررذا التحليرررررررررل الكّمررررررررري 2و 1ويوضررررررررر  الجررررررررردولين رقرررررررررم 
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 1الجدول رقم 

 نسبة ال الضيفةمّدة مشاركة  رجال-نساء الحضور ملمح الضيفة والموضوع تاريخ البث البرنامج

الوطنية 

 اآلن

 

القناة 

الوطنية 

 األولى

 

 

 

مّدة 

 ساعتانالبث:

02-01-

2023 

 

مديرة االتصال بشركة نقل 

 تونس

: إضراب قطاع الموضوع

 النقل

 02منشطة و

 05معلقين و

ضيوف منهم 

 امرأة

 امرأة واحدة

 

 % 17.06 د 20.48

03-01-

2023 

مديرة عامة للتعليم 

 االبتدائي

: إضراب 1 الموضوع

 قطاع التعليم

طبية : 2الموضوع 

 مختصة

 02منشطة و

 03معلقين و

 ضيوف 

 د 14.05: 1الموضوع  امرأتان

 د 12.99: 2الموضوع 

% 70.11  

% 82.10  

 

04-01-

2023 

 ناشطة في المجتمع المدني

حصول الموضوع: 

 الجمعية على جائزة

 02منشطة و

 04معلقين و

 ضيوف

% 12.68 امرأة  56.10.  

09-01-

2023 

متحدثة باسم عمال 

 الحضائر

: إضراب عمال الموضوع

 الحضائر

 02منشطة و

 04معلقين و

 ضيوف 

9.009 د 10.91 امرأة واحدة % 

10-01-

2023 

رئيسة االتحاد الوطني 

 للمرأة

بادرة االتحاد  الموضوع:

 للحوار الوطني

 02منشطة و

 04معلقين و

 ضيوف 

 د 6.29 ةامرأ

 

% .075.24  

11-01-

2023 

 02منشطة و ال وجود لضيفة امرأة

 03معلقين و

 ضيوف

-------------------- ----------------------- ----------- 

17-01-

2023 

عضوة سابقة في هيئة 

 الحقيقة والكرامة 

 : حول الهيئةالموضوع

 02منشطة و

 03معلقين و

ضيوف منهم 

 امرأة

 %5.15 د 6.18 ضيفة عبر الهاتة

18-01-

2023 

 مديرة مهرجان الموسيقى

 الموضوع: تقديم المهرجان

 02منشطة و

 03معلقين و

ضيوف منهم 

 امرأة

 %10.85 13.02 امرأة واحدة

 %  10.06 د 96.60 ةساعة وستة وثالثون دقيق ،ساعة بل 16مدّة مشاركة النساء خالل  الخالصة
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ّول يخرص ونين، األتّم اختيار نفس الفترة الزمنيرة تقريبرا لكرال البرنرامجين التلفزير               

اإلعررالم العمررومي والثرراني يخررص اإلعررالم الخرراص، وذلررك، بغرررض المقارنررة بررين نمرروذجين 

لرى وتوّزعرت الحصرص المخترارة مرن برنرامث الوطنيرة اان الرذي يبرل علإلعالم فري بالدنرا. 

ت ، فرري توّزعررر2023جرررانفي  18و 02برررين الفترررة المتراوحرررة بررين نيرررة األولررى، القنرراة الوط

في جران 19و 11الذي يبرل علرى قنراة التاسرعة برين  9الحصص المختارة من برنامث رونديفو 

ألحرداث . يتميز البرنامجين بدورية منتظمة كل يوم، ويتناول كرل منهمرا التعليرق علرى ا2023

يا ن اجتمرراعيين أو سياسرريين للتررداول حررول مواقررة وقضررااليوميررة إلررى جانررب استضررافة فرراعلي

 راهنة. 

دة ضريفات مرنهن واحر 08ضرية مقابرل  21على امتداد ثمانية حصص تّم استضافة            

عبررر الهرراتة. وينضرراف إلررى هررذا المشررهد الررذي يغلررب عليرره الضرريوف الرجررال تكرررار صررور 

مانيرة ب  عردد الرذكور فري الحصرص الثالمنشطة التي يرافقها معلّقين من الذكور، وبذلك، يصر

ا الحصص. امرأة باحتساب التكرار للمنشطة وللمعلّقين اللذان يؤثّثان معه 16رجل مقابل  37

 المخصصرة هذه األرقام على داللتها تظل غير كافية وهو ما دفعنرا الحتسراب المردّة اإلجماليرة

ل مانيرة مجتمعرة. فتحليرللنساء للتعبير عن آرائهن في كرل حصرة علرى حردة وفري الحصرص الث

ر المضررمون اإلعالمرري، لرره معررايير قيرراس واضررحة، اخترنررا منهررا: معيررار قيرراس الررزمن ومعيررا

رائهرن آالموضوع. ويبين التحليل المبني على معيار قياس الزمن أن النساء شاركن الجمهرور 

 863.4مقابل  دقيقة 96.6خالل مدّة لم تتجاوز الساعتين على امتداد ثمانية أيام، أي ما يناهز 

 شطة.دقيقة لبقية المشاركين في الحصة بما في ذلك الوقت المخصص لطرر األسئلة من المن

 

 

 

4.77%

95.23%

ب الجنس نسبة توزيع الوقت في برنامج الوطنية اآلن حس

(2023جانفي 18الى 2من )على امتداد ثمانية حصص 

نسبة الوقت 

ء المخصص للنسا

9في رونديفو 
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ق ّم التطررّ بتحليل مالم  النساء المشاركات في برنامث الوطنية اان ونوعية المواضيع التي ت

سرررية لهرررا، نتبرررين أن استضرررافتهن ارتبطرررت بمسرررؤوليات إداريرررة يتحّملنهرررا صرررلب اإلدارة التون

كررم وعررددهن اثنترران )مررديرة ومررديرة عامررة(، أو بارتبرراط بتخصصررهن المهنرري )طبيبررة(، أو بح

ة(، أو جتمع المدني )ناشطة في جمعية تربويرة ورئيسرة االتحراد الروطني للمررأنشاطهن في الم

ديرة عضوة سابقة في هيئة وطنية )هيئة الحقيقة والكرامرة( أو علرى رأس مهرجران ثقرافي )مر

لى علئن تنوعت مالم  النساء الضيفات إالّ أنهن عكسن صورة مهرجان قرطاج للموسيقى(. 

فئرة مرن لالحيراة العامرة. كمرا تبرين المالمر  نروع مرن النجرار  تنوع مجاالت مشاركة النساء في

مجراالت  النساء اللواتي استطعن النفاذ إلى مراكز القرار أو تألقن في الدراسة فتخصصن فري

يفيرد أن  او االجتمراعي. بمرا-الحقروقي–مهنية، وهذا إلى جانب ممارسة النساء للنشاط المردني 

كة فري بالمشرار ق الشغل والردور المجتمعري المررتبطبسو اإلنتاجي المرتبطما يبرز هو الدور 

 ا النسراءإدارة الشأن العام. وهذه أدوار من مجموع ثالثة أدوار للنروع االجتمراعي تضرطلع بهر

 في المجتمع.

أما المواضيع التي تّم التطّرق لهرا خرالل هرذه االستضرافات فقرد ارتربط بأحرداث يوميرة          

ة والسياسرية. تنوعرت برين طلرب توضري  بخصروص تحركرات بارزة تخص الحيراة االجتماعير

احتجاجية واضرابات )إضراب قطاع النقل، واإلضراب اإلداري للتعلريم واحتجاجرات عمرال 

وعامالت المناولة(، وبين التطّرق للوضع الوبائي في البالد أو تغطية المهرجران مهرجران أو 

ن الشررأن العررام السياسرري، فقررد تعلّررق حرردث ثقررافي بغايررة اإلشررهار لرره. أمررا التررداول والحرروار عرر

بمبررادرة االتحرراد العررام التونسرري للشررغل وبرررأي أحررد المنظمررات النسررائية حولهررا. بمررا يعنرري أن 

المشاركة والحوار الخاص بالحياة السياسية للبالد قد حظي بتدخل يتيم لرئيس االتحاد الوطني 

ات التري تمرت. ويعرد ذلرك، مؤشررا للمرأة بين ثمانية مواضيع تّم التطّرق لها خرالل االستضراف

داال في ذاته، فالتداول في الشأن السياسي ذكروري باألسراس رغرم مشراركة النسراء فري ترونس 

-17بشكل مكثّة في كل المحطات التي رافقت ثورة الحرية والكرامة والعدالرة االجتماعيرة )

همريش للنسراء (.  وهذا، في الواقع األمر يعكس صورة نمطيرة سرائدة وفري ت2011جانفي  14

ولحقهن في التعبير عن آرائهن بخصوص الحياة السياسية وإدارة الشأن العام. كما أن صورة 

كهررذه، تؤبّررد التقسرريم التقليرردي للعمررل وتجعررل مررن النسرراء مواطنررات مررن درجررة ثانيررة، فالرردور 
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غيل الرئيس لهن هو الدور اإلنجابي ويليه الدور اإلنتاجي على اعتبرار االسرتيعاب النسربي لتشر

النسراء ولردورهن االقتصرادي. أمرا الردور المجتمعرري المررتبط بمشراركة النسراء فري الجمعيررات 

والنقابررات واألحررزاب فهررو دور يررأتي فرري المرتبررة األخيرررة رغررم ارتباطرره بررالحقوق السياسررية 

 والمدنية وبمفهوم المواطنة. 

ومي ضرعية فرإن هرذه كران عردد مشراركة النسراء فري بالتوهرات اإلعرالم العمرلئن               

 :9المشاركة أضعة في اإلعالم الخاص. وهو ما يبيّنه الجدول رقم المتعلّق ببرنامث رونديفو 
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 2الجدول رقم 

رقم  البرنامج

 الحصة

 نسبة ال الضيفةمّدة مشاركة  مالحظات هوية الضيفة الحضور

  9روندفو 

قناة 

التاسعة 

 الخاصة

 

 

 

مّدة 

ساعة البث:

 ونصف

86 

 

معلقين  03منشطة + 

 + ضيفان

 مشاركات رجالية 05

 %00 ----------------- مشهد ذكوري بامتياز ----------

معلقين  02منشطة +  87

 02معلّقة +  01+ 

 ، امرأة وفضي

رئيسة الجمعية التونسية 

 للنساء الديمقراطيات

التعبير الموضوع: 

على مواقة الجمعية 

 من الشأن العام

 دقائق للضيفة 09

د للمعلقة=  1.14+ 

 د 10.14

% 2611.  

 

معلقين  04منشطة +  88

ضية  01رجال + 

عبر  ضيفة 01+

 الهاتة

األمينة العامة المساعدة 

عبر  التحاد عمال تونس

 الهاتة

ريبورتاج فيها  02

 رجال 03

 06.8% د 6.12

 03منشطة +  89

معلّقة +  01معلقين+ 

 ضيوف 02

ال وجود لضيفات  -----------------

 والمرأة هي معلّقة

 06.18% د 5.57

 03منشطة +  90

 01 معلقين+

 01+  ضية1معلّقة+

 ضيفة

رئيسة غرفة المهندسين 

 المعماريين

: تحركات الموضوع

 الغرفة ونقدهم

13.28 % 14.75.  

 03منشطة +  91

 ضيوف  02معلقين+ 

--------------------------- -------------------- ----------------------- 00 % 

 02منشطة +  92

معلّقة+  01معلقين+ 

ضيوف + ضية  02

 عبر الهاتة

ال وجود لضيفات  ----------------------

 والمرأة هي معلّقة

 %5.3 د 4.77

 03منشطة +  93

ضية +  01معلقين+ 

ضية اخر عبر  01

 الهاتة

 %00 --------- مشهد ذكوري ----------------------

 2023جانفي  20جانفي إلى  11تّم بل الحصص من  الخالصة

ون ساعة وستة وثالث ساعات وخمسون دقيقة بل، 9مدّة مشاركة النساء خالل 

 دقيقة

 %5.57 د 40.14

 

 9ثالثررة نسرراء فقررط، تّمررت استضررافتها خررالل ثمانيررة حصررص مررن برنررامث رونررديفو              

-منهن واحدة كانت عبر الهاتة. أما نسبة الزمن المخصرص لهرن باحتسراب تردخالت المعلّقرة

(. وهري % 4.77كرونيكور التي تشارك بين فينرة وأخررى، فهرو لرم يتجراوز الخمسرة بالمئرة )
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الزمن المخصص للنساء في اإلعالم العمومي. فعلى الرغم من اضطالع نسبة أقل من نصة 

امرأة بالتنشيط في كال البرنامجين إالّ أنّه يبدو أن دورهن ضعية أو غائرب تمرام فري اإلعرداد 

يط وتيسرير الحروار دون طررر أسرئلة للحصص، بما يعنري أن دورهمرا قرد اقتصرر علرى التنشر

 اش. إشكالية حول المواضيع المطروحة للنق

 

 

 

هرذا إلررى جانررب، التصرّور العررام للبرنررامث القررائم علرى مجموعررة مررن المعلّقرين مررن بيررنهم امرررأة 

-واحدة. وباالستناد إلى ذلك التصّور، تؤثل الحصة األخيرة لنهاية كل أسبوع بأربعرة معلّقرين

كرونيكور وتقتصر على استضافات وجيزة لضيوف عبرر الهراتة، باإلضرافة إلرى ريبورتراج 

 13الترري تررّم بثّهررا يرروم  88ثنررين يلخررص أبرررز أحررداث األسرربوع. وإنرره خررالل الحّصررة عرردد أو ا

جانفي تّم بل ريبرتاج اعتمد علرى تصرري  واحرد لرجرل، وريبوتراج ثراني، اعتمرد تصرريحين 

مرن لرجلين. وتناولت التصريحات قضايا مرتبطة بإدارة الشأن العام. والجدير بالمالحظرة أن 

ية صررحفية امرررأة لررم يتبررادر إلررى ذهنهررا تشررريك نسرراء فرري القضررايا قررام بهررذا العمررل الصررحف

المطروحة. وهذا مؤشر دال إلى جانب مؤشررات أخررى علرى ضرعة اسرتبطان ثقافرة حقروق 

ال يختلررة باحثرران اثنرران فرري مجررال المرررأة وعليه،فإنّرره " النسرراء ومقاربررة النرروع االجتمرراعي.

فري وسرائل اإلعرالم هري صرورة نمطيرة،  واإلعالم في أن صورة المرأة العربية )بشركل عرام(

4.77%

95.23%

حسب الجنس على امتداد 9نسبة توزيع الوقت في برنامج رونديفور 

(2023جانفي 19الى 11من )ثمانية حصص 

نسبة الوقت المخصص 

9للنساء في رونديفو 

نسبة الوقت المخصص 

9و للرجال في برنامج رونديف
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وفي أن وسائل اإلعالم قد أساءت إلى المررأة إّمرا بتغييبهرا عرن مشراهد الحيراة العامرة، أو بنقرل 

 . 22"صورة مغلوطة أو متجزأة عن أوضاعها وواقع مشاركتها في الحياة العامة

الفاعلرة صروت فيره الرذي يكراد يغيب 9يفو ففي هذا المشهد الذكوري بامتيراز فري برنرامث رونرد 

 720السياسية أو الفاعلرة فري المجرال المردني، ذلرك، أن ناشرط واحردة تّمرت استضرافتها خرالل 

-المعلّقررةدقيقررة للتعبيررر عررن رأيهررا، ينضرراف ضررياع لصرروت  10.14دقيقررة بررل خّصررص لهررا 

سريميائية للصرورة ط زميليها بما يوحي من خالل قراءة الكرونيكوز كلّما حضرت وهي تتوسّ 

أنها محاصرة من الجانبين بالرجال، أو بالسلطة والهيمنة الذكورية بمعنى آخر، وهرو مرا يردل 

عليه أيضا، الزمن المخصص لها للتعليق وطرر األسئلة. وينضاف إلى هذه المشهدية فاصرل 

امررأة إشهاري إلحدى المساحات التجارية الكبرى يرّوج للمنتجات الغذائية، تظهر من خالله 

وهي تقتني المرواد الغذائيرة وترروج للسرلع. وهرذه صرورة أخررى نمطيرة تنضراف إلرى المشرهد 

الفرجوي التلفزي تحيل النساء على الفضاء الخاص وعلى الدور االنجرابي بمرا ال يردع مجراال 

للشرك. إنهررا صررورة مترسرربة فرري المتخيررل الجمعرري تتضررمن تقسرريما تقليرردي لررألدوار قررائم علررى 

عي وعلررررررررررررررررى تمرررررررررررررررثالت الرررررررررررررررردور بررررررررررررررررين الجنسررررررررررررررررية.النررررررررررررررروع االجتمررررررررررررررررا

                                                             
، صادر عن الشبكة العربية لرصد 2011انظر، تقرير الرصد اإلعالمي للشبكة العربية لرصد وتغيير صورة المرأة والرجل في اإلعالم لسنة  22

 .9، ص ACT-وتغيير صورة المرأة والرجل في اإلعالم بالتعاون مع مركز وسائل االتصال المالئمة للتنمية
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 صور نمطية متعّددة وعدم وعي بالحقوق اإلنسانية للنساءثالثا: 

 

 Buzzمشهد إعالمي باهت ومضامين فرجوية  .1

ض ، فقد قام ببع2011جانفي  14-17عرف اإلعالم التونسي تحّوال ملحوئا إثر ثورة 

فة. الصحاواإلعالم وحرية اإلعالم المراجعات وارتفع حجم الدفاع عن استقاللية المؤسسات 

هيئة ركيز الار تكما أّن ارتفاع حجم المؤسسات اإلعالمية سواء الخاّصة أو الجمعياتية. فقد أت

الذي تّم  116العليا لالتصال السمعي البصري وسهرها على التعديل الذاتي استنادا للمرسوم 

عبير وللدفاع عن حّرية التلتنظيم اإلعالم  115وضعه بعد الثورة إلى جانب المرسوم 

لمجلّة اعنى والصحافة واحترام استقاللية المؤسسات اإلعالمية وعدم معاقبة الصحفيين على م

 الجزائية كما سائدا زمن الديكتاتورية.

ينهرا ة، ومرن بلم يمّر هذا التحّول في المشهد اإلعالمي دون ئرواهر سرلبية أو جديرد             

ل والبوز لغاية الحصول على نسب مشاهدة مرتفعة يمكرن مرن خرال ئاهرة البحل عن اإلثارة

ملرة جلب المستشرهرين. ونشرير إلرى عمليرة اإلشرهار قرد كانرت قبرل الثرورة تحرت السريطرة الكا

بعررد وللدولرة. فهرري المتحكمررة فرري توزيعهرا علررى القنرروات وحجبهررا بقصرد المعاقبررة والسرريطرة. 

و أمررتبط برإرادة المستشرهرين دون رقيرب  الثورة أصب  سوق اإلشهار، بشكل مرن األشركال،

حسرريب وخاصررة دون تنظرريم محكررم. كمررا غالررب ترردريجيا الرردعم العمررومي ممررا جعررل القنرروات 

الت واإلذاعات الخاصة تحت رحمة المستشهر الذي تجاوز مهمته إلى التدّخل في بعض الحا

نتراج شرّجع علرى إفي الخط التحريري للبررامث. هرذا المعطرى فّجرر ئراهرة البروز أو اإلثرارة و

يجيا، مضامين إعالمية باهتة أو قائمرة علرى التسرطي  وعلرى الترفيره غيرر المفيرد. وضراع تردر

ا ميحل معه دور اإلعالم كشريك في التنمية كما تنص على ذلك المواثيق واالتفاقيات الدولية ل

 واألسئلة المحورية التي تطرر، هي: ".  Télé Poubelleيسّمى "بتلفازات الزبالة 

 أال يمكن لبرامث هادف ولصحافة الجودة أن تتحقق نسب مشاهدة عالية؟  -

بررامث  ولماذا هذا االستسهال وهرذا التوّجره إلرى بررامث ترفيهيرة باهترة وفارغرة أو إلرى -

 اجتماعية تستثمر في مآسي الناس دون معالجات حقيقية؟ 
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ة كان البرامث؟ وكيالنساء في مثل هذه -وما هي الصور التي تّم تمريرها حول المرأة -

 التناول اإلعالمي؟

توجره تجراري بحرت تسرتند إلى" لقنوات التليفزيونية الخاصرةاأن  مما ال شك فيه،           

تضعة فيه المسؤولية االجتماعية التي يضرطلع بهرا اإلعرالم. وهرو مرا جعرل هرذه البررامث 

البررامث فري نشرر  محّل انتقادات كثيرة. وفري كرل الحراالت، لقرد سراهمت هرذه النوعيرة مرن

ثقافررة "التسررطي " و"االستسررهال" و"الضررحك المفربررك" و"التهررريث" و"الصررخب" الررذي 

أصب  يؤثل حيوات المشاهدات والمشراهدين. ونشرير إلرى هرذه النوعيرة مرن البررامث التري 

تتجره إلرى شرردّ المشراهد)ة(، عرادة مررا تخترار عناوينررا مرّكبرة أو عناوينرا تسررتعمل فيهرا اللغررة 

ترري ال تكتفرري بررذاتها فيررتّم إضررافة كلمررة بالفرنسررية لهررا أو يكررون العنرروان كررامال العاميررة ال

 .23"بالفرنسية وكأن اللغة العربية غير قادرة على التعبير وعلى إنتاج المعنى

ال تقتصر فقرط، صرناعة المحتروى اإلعالمري الرذي يتضرّمن اإلثرارة علرى اختيرار            

أسررماء البرررامث باسررتعمال عبررارات غريبررة أو مرّكبررة أو مرتبطررة بررالحس العررام المشررترك 

، برل أنهرا تخلرق أجرواء أو بعبارات فيها ترويث وترسريخ السرم القنراة أو صراحبها ومثيراته

ة جمهور مهّمته التصفيق وخلق حالة من األجرواء التري تروحي فرجوية من خالل استضاف

للمتفرج بأنه بصردد مشراهدة مسررحية أو مقابلرة لكررة القردم. تتجره هرذه البررامث إذن، إلرى 

العرام الرذي  Le Conceptالجردول الترالي التصرّور  يربن. ويخلق مشهدية فرجوية متكامل

إلرى متابعرة برنرامجين منهرا بهردف تحليرل  التي اتجهنراتستند إليه هذه النوعية من البرنامث 

:صررررررررررررررررررررورة المرررررررررررررررررررررأة فرررررررررررررررررررري اإلعررررررررررررررررررررالم بصررررررررررررررررررررفتها موضرررررررررررررررررررروع

                                                             
 .56فتحية السعيدي، مرجع سابق، ص  23
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الجينيريك  الحقل الداللي لموسيقى الحقل الداللي لأللفاظ

 الصاحبة ةوالصور

 ملمح المنشط استعدادات نفسية-نتظاراتا

 سيقناة الحوار التون /اسم البرنامج: إنتي والموجيرة

 للمشاركة والتقاسم: اسم فيه دعوة إنتي

ورقررة مؤنثررة لعبررة "الكارطررة" وهرري لعبررة  :المجيددرة

 شعبية منتشرة

تحيل على صرورة المؤنرل كموضروع  الداللة الرمزية

 للعب

 

موسريقي احتفاليرة مرع يشد االنتباه،  إيقاع

صرررورة مصررراحبة للمنشرررط وهرررو يلقررري 

برررأوراق لعبرررة الكارطررررة وكأنررره بصرررردد 

توزيعهررا علررى المشرراهدين. وهررذا يعكررس 

 تصّور مدروس يشد انتباه المتفرج

 

الجينيريك  بعد االستماع لموسيقى

وللمشهدية المصاحبة مع التحفيز على 

المشاركة من خالل عرض سيارة لمن 

 سيرب 

يمكن أن ينخرط المتفرج ال شعورية 

في البرنامث ويمكن أن يقوم بإرسال 

اإلرساليات القصيرة لعّل الحا يحالفه 

لألجواء ويرب . هذا باإلضافة، 

الصاخبة للجمهور الحاضر التي 

 توحي بأجواء مفرحة

 

 

نضال 

 ممثل-السعدي

 إذاعة إي آف آم /Raf Magاسم البرنامج: 

 كلمة مركّبة من جزءين

 هي الثالثة حروف األولى من اسم المنشط :Rafراف 

هي الثالثة حروف األولى من المغنسيوم. : Magماغ 

 %99األساسية التي تشكل هو واحد من المعادن الستة 

ضروري إلنتاج  . وهومن المحتوى المعدني للجسم

 ...الطاقة من الغذاء وحرق الدهون

 

أغنية معدة للبرنامث وصورة مصاحبة 

 للمنشط وهو وسط فيلق الكرونيكور

 

 وبعد يتم الدخول لألستوديو

ات -حيل يتحلق فريق المعلّقين

 ويتوسطهم المنشط

 

 

الجينيريك  بعد االستماع لموسيقى

 المصاحبة  صورةولل

ثّمة رغبة في التعّرف على هذا الفيلق 

وعلى ما يمكن أن يتضّمنه الحوار 

 فيما بينهم

وفي كل الحاالت مضمون أغنية 

الجيريك تحيل على أجواء خفيفة 

 ومرحة  

 رفيق بوشناق

 

 +08 

كرونيكور 

بمالمح 

 متنوعة

الجينيريك  الحقل الداللي لموسيقى الحقل الداللي لأللفاظ

 والصورة الصاحبة

 ملمح المنشط استعدادات نفسية-نتظاراتا

فكرة سامي الفهري / قناة الحوار اسم البرنامج: 

 التونسي

تحيل الكلمة على الملكية الفكرية لصاحب : فكرة

فهي مرتبط باسمهوهي أيضا،  إعالمي.الضمون 

سم ترويث وإشهار لشخص صاحب القناة خاصة وأن ا

قد ارتبط بقضايا إعالمية شّكلت جدال واسعا. وقد 

يكون ربط البرنامث باسمه لغاية الترويث صورة 

 المنتث لمضامين بدل المتهم 

 

موسيقي بسيط وصورة متحركة إيقاع

عليها اسم البرنامث وإحالة على بالتو 

منقسم إلى قسم يتم من خالله الحديل مع 

الضيوف وقسم ثاني يحتله فريق 

 موسيقي وقسم ثالل، فيه الجمهور

 

ال شيء يمكن أن يشد االنتباه غير 

 الدخول الصاخب للمنشط

المنشط يستقل ضيوفه وهو يتحرك في 

اتجاههم وهذا يضفي حركية على 

 البرنامث وهذا عامل محفّز للمشاهد

 

 

 الهادي زعيّم 

 قناة التاسعة /9أستوديو اسم البرنامج: 

 

 استوديوهات قناة التاسعة اسم يحيل على: 9استوديو 

 هاوفي ذلك، ترسيخ السم القناة لدى المشاهد وترويث ل

لمنتث أو  وصور إيقاع موسيقي صاخب

خدمات المستشهرين الذين يمّولون 

 البرنامث ثم دخول صاخب لألستوديو.

 

 

الجينيريك  بعد االستماع لموسيقى

 المصاحبة  صورولل

ثّم استعدادات نفسية تتكّون ألن 

الصور مرتبطة بحاجات أساسية 

وحيوية لإلنسان )األكل + إقامة 

 االفرار(

سوسن 

 ممثلة-معالج

 

 +08 

كرونيكور 

بمالمح 

 متنوعة

 

تحيل مختلة الحقول الداللية التي تضّمنها الجدول، علرى مثيررات نفسرية اجتماعيرة             

وعلررى مضررامين أريررد إبالغهررا للمتلقرري. فهرري تخلررق اسررتعدادات ودوافررع نفسررية للتقبّررل، بمعنررى 

آخررر، تحفّررز رغبررات كامنررة لرردى اإلنسرران وتلبّرري حاجررة المشرراركة وتقاسررم أجررواء مرحررة أو 

ا يفيد أن فكرة كل برنرامث مبنيرة علرى تصرّور متكامرل ومردروس بهردف خلرق صاخبة. وهو م

 مناخ فرجوي أو ترفيهي جاذب للجمهور. 
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 مترسخةتمثالت اجتماعية نمطية تعكس صور بناء فرجوي و .2

 قصص وتمثالت؛ زوجة المستقبل والحاضر -المرأة .2.1

متعدّدة تنطلق من على عناصر فرجوية بني المشهد الفرجوي لبرنامث "انتي الموجيرة" 

الممثل وهو يستقبل أوراق لعبة -الصور المصاحبة لجينريك البرنامث المتضّمنة للمنشط

الورق )الكارطة( في مشهد فرجوي قائم على الحركة وعلى إلقاء األوراق وتنظيمها 

وبعثرتها لتنتهي هذه المشاهد باستقبال صاخب للجمهور يليه مباشرة استقبال ضيوف الحصة 

قدموا للبرنامث من أجل المشاركة في مسابقة قصد رب  جائزة تتمثل في سيارة. ينقسم الذين 

الضيوف إلى أزواج تدخل للبالتو في مشهد صاخب هو ااخر. فكل زوج يدخل وهو يرقص 

على أنغام موسيقية أو أغاني صاخبة وفي إطار أجواء تحيل بشكل من األشكال على 

أربعة  09عدد  24منها العصرية. فقد استقبلت الحصةرمزيات مختلفة، منها التقليدية و

أزواج، قدّم زوج نفسه بطريقة خاصة به. فقد قدّم الزوج أول نفسه بشكل كانت تلتحة فيه 

الزوجة بغطاء نسوي تونسي تقليدي معروف باسم "السفساري". فالزوجة تلبس لباسا 

عصريا )سروال وقميص في حدود الركبتين( ولكنها تغّطي رأسها والزوج قد حلق شعره 

شبابية. أما صورة الزوج الثاني فهي تحيل على شخصين يبرز بينهما فارق بطريقة عصرية 

السن وتفاوت في الطول ملحوئ. يلي ذلك، زوج ثالل، ئهرت فيها الزوجة وهي تلبس لباسا 

عصريا مع تغطية للشعر. وتتقارب مواصفات هذا الزوج مع الزوج األول. أما الزوج 

 مبرزا بعض الفنون الرياضية.الرابع، فقد أثار صخبا كثيرا وهو يرقص 

ترتكز تقديم الضيوف على التعّرف على األزواج األربعة من خالل عرض قصص           

التعارف قبل الزواج، مع اعتماد المنشط على التركيز على بعض جوانب عملية التعارف. 

وتبرز من خالل هذه القصص مجموعة من الصور والتمثالت االجتماعية المرتبطة 

كيات وتصّرفات يسندها المجتمع لكل من الجنسين. ففي العرف االجتماعي، الرجل هو بسلو

من يختار الزوجة وليس العكس، ولذلك، أثارت فكرة طلب المرأة الرجل للزواج ضحكا 

وضجيجا وتركيزا من المنشط على هذ السلوك. وإنه على الرغم من أن الضية قد رّكزت 

الي كان في قالب فذلكة عندما كانت صغير السن إالّ أن على أن طلب زواجها من زوجها الح

                                                             
 على قناة الحوار التونسي 2022-12-09بثت الحصة بتاريخ  24
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الرواية في حدّ ذاتها تعدّإغيجابية نسبيا ألنه تساعد على تفكيك إحدى الصور النمطية التي 

تعطي للرجل حق االختيار وحق التوجه للخطبة. وإن ما يعيب هذه الصورة هو كونها جاءت 

جة المستقبل بعد أن ألغى الزوج زواجه من في سياق تقليدي تمثل في اختيار العائلة لزو

 أخرى. 

ائلة الع رواية الزوج األول الذي تزوجا عن طريق الصدفة وبناًء على رغبة             

 ةلوهي صورة دا واختيارها ترّوج للزواج التقليدي ولتدخل العائلة في الحياة الحميمية للزوج.

سرة( التي يرتبط فيها الفرد بالجماعة )األ التي Communautaristeعلى الثقافة الجمعاوية 

اللية ستقيمكن أن تتدخل في أدق خصوصياته. وهي تنشئة تقليدية ال تربّي األبناء على اال

 زواج الن البعية وعلى التوجيه وعلى الوالية، حتى أواالستقالل الذاتي بل تربيهم على الت

ر العائلة الموسعة وفق تصوّ يصب  مشروعا اجتماعيا يخص المعني بقدر ما هو مشروع 

ي لديننمطي للعالقات االجتماعية السائدة، واستنادا على "رضاء الوالدين" بمضمونه ا

ء لنساكما ئهرت صورة نمطية أخرى، وهو صورة تشبّه العالقة بين الزوجين ا التقليدي.

لى ععكس التعّرف "باللباس من خالل عبارة لبستني"، أي التصقت به مثلها مثل لباس. 

لتي انسانية اإل اللّقاء األول بالزوج أو الزوجة صورا اجتماعية متعدّدة ومتنّوعة حول الذوات

رة ز صوتسعى إلى بناء عالقات حميمية في ئل مجتمع ما زال رهين العرف والتقاليد. فبر

ل لزوجوبكاتسبق  المتمسّكة بتفصيالت العادات والتقاليد خالل الفترة التيالتقليدية" "المرأة 

اعية الجتمالتبرز صورة المرأة التي ال ترى نفسها إالّ المظاهر "جهاز"،  تفاصيل ما يسمى

م" "القوا صفتهبالمادية. كما قدّم الزوج كونه، ذاك الذي يقع عليه الِحمل والعبء االجتماعي 

 على األسرة بالمعنى الديني واالجتماعي للكلمة. 

اختبار  بتعلّة بقينتي توّجه بها المنشط لألزواج المتساارتكزت أسئلة المسابقة ال              

هي ك، ودرجة التفاهم بين الزوجين على اختيار مواضيع ال تخرج على الحس العام المشتر

ي فمواضيع تحمل صور نمطية مرتبطة بتصورات سائدة عن المرأة وعن الرجل. وتتخلّص 

 مجموعة من الثنائيات هي: 
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الذي  في مقابل صورة الرجل تحب المظاهر االجتماعيةالتي  المرأة المسرفةصورة  -

 يتحّمل المصارية الزائدة نتيجة ذلك السلوك، 

 صورة المرأة الغيورة مقابل صورة الزوج الذي يعاقب جّراء الشك -

 صورة المرأة ال تقدّر قدرات الزوج وتطلب منه ما يفوق طاقته -

 وترد الفعل بسرعة صورة المرأة "االنفعالية" التي ال تثق بالرجل -

 صورة المرأة "المتملّكة" التي تخنق الزوج مقابل وتتصّرف بعدوانية -

 مثّلوهي صور ترسبت على مّر السنين وأصبحت ت تتجذر هذه الّصور في المخيال الجمعي

ائل وسل أنساقا ثقافية تتداول من جيل إلى آخر عبر عملية التنشئة االجتماعية ومن خال

بما صور نمطية بشكل واعي أو غير واعي على نشر مجموعة منالالتي تعمل اإلعالم 

 تتضّمنه من معاني تحيل على ما هو ثابت ومترسخ ثقافيا. 

 

 أو المرأة كشيء للزينة صورة المرأة الموضوع .2.2

ا ، منهاإلعالمي الترفيهي القائم على اإلثارة على خصائص محدّدة المحتوى ةصناعتخضع 

رض أن يفت اختيار وجوه نسائية ورجالية تثير الجدل وتمثّل مشاهد فرجوية في بالتو تلفزي

 ا. إالّ ماعيهن دور التعليق على مواضيع واضحة وتمثّل مشغال اجت-ات لهم-عدد من المعلّقين

يكثر  يليةز على مضامين باهتة وسطحية أو على مشاهد تمثأن هذه النوعية من البرامث تركّ 

رنامث بال، فيها التهريث وافتعال المواقة والمشاهد وفق سيناريو معد سلفا. فقد اتّجه مث

قدان ن ألم فعإلى اختالق مشهد يظهر أحد المعلّقين وهو متأثر ويبكي كتعبير منه  9استوديو 

 وسط ما تحلّق به زمالئه في محاولة لمواساتهاألب. برز الموقة سخيفا جدا خاصة عند

 أجواء "مقهى" انفعل زبائنه ألمر ما. 

لين ممث من بين الخصائص األخرى لمثل هذه النوعية من البرامث هو اختيار             

مهرجين ر الوممثالث ويوتوبير وانستغراموز للعب دور المعلّقين والمعلّقات أو باألحرى دو

مثلة هي م 9 واللواتي يحاولون جلب انتباه المتلقي. وينشط برنامث استديو والمهرجات الذين

ن منه-نهمكل ملفي أغلب األحيان سلبية وباهتة ومهمتها الرئيسية الربط بين ثمانية كرونيكور 

 دورا محدّدا.
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االنفعاالت  " هو أحد أساليب اإلثارة، إذ تنقلب الحصة إلى تبادلClasch"الكالش          

، "الحب أما ما يسّمى مواضيع فهي تقتصر على كلمة، من نوعالمتدخلين والمتدخالت. بين 

لتفاعل اات -الصداقة، المكتوب، الخيانة، الخ( تلقي بها المنشطة وتطلب من فيلق المعلّقين

شار ما يوسواء بمقطع أغنية أو بأي حركة أو كلمة كانت. ويعقب ذلك، تصفيق من الجمهور. 

دة ة السائلنمطياالنوعية من البرامث من أكثر البرامث التي تمّرر عديد الصور إليه هو أن هذه 

ر ي تعبّ المرأة الذات الت ال-الموضوعحول المرأة والرجل. هذا إلى جانب، صورة المرأة 

عنها الكرونيكورات من خالل لباسهن وطريق زينتهن وأسلوب كالمهن وتعاملهن في 

هتم المرأة التي تصورة البرنامث. فهن يعبّرن عن صورة سلبية جدا للمرأة. ويرسخن 

و أغراء والمهتّمة بجسدها بصفته موضوعا لإلالشخصية، والهامشية، والسطحية،  قضاياالب

س يؤس ال في مثل هذه البرامث سطحيةالمواضيع ة معروضة في السوق. كما أن تناول السلع

ب أنها جان إال للتسطي  والتجهيل وتكريس كل المظاهر السلوكية السلبية السائدة. هذا إلى

 لهذه . كما أناالجتماعين ودوره تهنعن مكانصورة متوازنة عن النساء وعكس برامث ال ت

على  اهدةحتوى اإلعالميأصبحت في ارتفاع مستمر لهثا وراء نسبة المشالصورة الباهتة للم

لوك حساب مضامين جادة وعلى حساب مبادئ وقيم مهنة اإلعالم المثبتة في مدونات الس

اهر التي تكّرس مظهذه النوعية من البرامث اإلعالمية كما أن وفي كراسات الشروط. 

ي فقيا المجتمع، أصبحت تمثّل عائقا حقي لتصّورات وتمثالت اجتماعية ولنظرة سائدة في

د مجال النهوض وبأوضاع النساء واالعتراف بحقوقهن وتطوير صورهن. فهي بمثابة أح

قافة الث العوامل الرئيسية التي تساهم في تعطيل التقدم والتطّور، على اعتبار أن تطور

كانة مور وثيقة بتط االجتماعية واستبطان القيم الحقوقية وثقافة المساواة مرتبطة بدرجة

 مي.لعموالنساء وبالصور اإليجابية المرتبطة بمختلة أدوارهن في المجتمع وفي المجال ا

وإذا كانت هذه البرنامث مثاال حيا عن فضاء للترويث لصور نمطية وسلبية عن النسراء فرإن    

اإلعرالم أحرد دورها أخطر عندما يتعلّق األمرر بعمليرة التنشرئة االجتماعيرة التري تعتبرر وسرائل 

مؤسستها. فما من شك، أن وسائل اإلعرالم تسراهم فري تشركيل الصرور المخياليرة عنرد األطفرال 

يمثل التماهي عملية استيعاب لمسالك ااخر. كما أنها مجال وفضاء للتماهي عند المراهقين. و

ة يعلّررق علمراء الررنفس علررى هرذه العمليررة أهميرر"ويرتّم ذلررك، بصرفة غيررر واعيررة وغيرر إراديررة. و
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كبرى، ألنّهرا تسراهم فري تأسريس األنرا وفري بلرورة اتّجاهرات األفرراد، إذ يسرتعين الفررد بأواليرة 

وذلرك … تسام تتي  له التدّرب على اكتساب إنّية أو هّوية، متفاوتة من حيل الواقعية واإليهرام

في فعل الكالم ال يتجّسم فقططاب التمييز كما أن خ.25لحلول مقام المثالي النّموذجي في متنها"

هذا الخطاب غير اللفظي، هو األخطر ألنه . وأو الكلمة بل يتجاوزه إلى الخطاب غير اللفظي 

يمر بشكل سلسل وغير مرئي ليجسم بشكل كلي الهيمنة الذكورية ويكّرسها فتصب  شكال مرن 

شرتغل . وهو ما يجب أن تنتبه هياكرل المهنرة اإلعالميرة وتأشكال الممارسة المشرعنة والعادية

عليه مع نظرائها من خالل نشر الوعي بالحقوق اإلنسرانية بشركل عرام وثقافرة المسراواة بشركل 

خاص، بما يستجيب لجوهر الحرية التي تمثل العمود الفقري للشررعة الدوليرة ولثقافرة حقروق 

 اإلنسان الكونية.

 

 :مقترحات وتوصيات .3

جرررال دورا أكثرررر فاعليرررة فررري م يتعررريّن علرررى النقابرررة الوطنيرررة للصرررحفيين التونسررريين أن تلعرررب

اعتبرار  مرنانطالقرا إنره والتحسيس والتوعية برالحقوق اإلنسرانية وبمقاربرة النروع االجتمراعي. 

اضرنة المعرين والح بصفتهلعنة الرمزي شكال من أشكاالالصور النمطية السلبية حول النساء 

حو مقاومة ن دولةال توجه وانطالقا، من عدمكافة أشكال العنة المسلط على النساء، ل الرئيسية

ولغايررة تحسررين صررورة المرررأة فرري اإلعررالم العنررة الرمررزي الممررارس عبررر وسررائل اإلعررالم 

 ومضاعفة العمل حول هذا الموضوع، فإنّه مطرور على النقابة: 

 

ع ون مالعمل على بلورة ميثاق وطني لتحسين صورة المرأة في وسائل اإلعالم بالتعا -

والمؤسسات  لالتصال السمعي والبصري ومجلس الصحافةيئة العليا المستقلة اله

 لعاملينل اهية من قبيات والشركاء الدوليين واعتماده كوثيقة توج-اإلعالمية والصحفيين

 والعامالت في القطاع وخاصة صناع المحتوى بكافة أصنافه

لنقابة واالشتغال باإدراج موضوع العنة الرمزي وصورة المرأة ضمن وحدة الرصد  -

 مع شركائها وإصدار المؤشرات الدالة بغاية التعديل الذاتي عليه

                                                             
، 6199المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ج.ب.هوق، د. ليفيك، إ. موران، الجماعة السلطة واالتّصال، ترجمة نظر جاهل، 25

 .35ص 
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ر ة نشخلق شبكة مع شركائها من الجمعيات الحقوقية والنسوية بغاية التحسيس بضرور -

د يز ضصور متوازنة للنساء ومعاضدة الجهود الرامية للقضاء على كافة أشكال التمي

 النساء

اللية استقعلى احترام حرية اإلعالم و العمل على بلورة سياسات عمومية إعالمية قائمة -

 المؤسسات العمومية ومكافحة نشر الصور النمطية عبر وسائل اإلعالم 

م ى فهالعمل على إدراج التربية على وسائل اإلعالم كمشروع مهم يساعد الناشئة عل -

 الصورة دون أن يتأثر بها ويتماهى معها.

 فةلصحااال السمعي والبصري، ومجلس هيئة العليا المستقلة لالتصتوحيد الجهود مع ال -

 ماعياالجت الذاتي ودعم التدريب حول مقاربة النوعوالتعديل من أجل مزيد دعم التعديل 

تكثية عمليات التحسيس حول آثار ترويث الصور النمطية والتمثالت السلبية على  -

ة التمييز من قبل الجمعيات النهوض بأوضاع النساء وعلى الجهود المبذولة في مكافح

الدولية و والهيئات الوطنية والمنظمات
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