
٢٠١٩ إعداد وسيم أبو فاشة

صورة المرأة
فــي اإلعـالم
األردني المرئي

تحليل نوعي مبني على دراسة الحالة



ولفحــص هــذه االتجاهــات، والوقــوف علــى أيــن يقــع اإلعــالم األردنــي المرئــي، تــم اختيــار أربــع 
محطات تلفزيونية لتحليل مضامين برنامجين في كل منها، حيث تم اختيار التلفزيون األردني 
ــا، وبرنامــج  ــا دني ــوة ي ــا (برنامــج حل ــون رؤي ــوم)، وتلفزي ــر، وبرنامــج يحــدث الي (برنامــج حري
نبــض البلــد)، وتلفزيــون عمــان تــي فــي (برنامج لــك، وبرنامــج نوســتالجيا)، وتلفزيون األردن 
اليــوم (برنامــج عيــن الحــدث، وبرنامــج كالم صريــح). حيــث تــم متابعــة هــذه البرامــج لمــدة 

ثمانيــة أشــهر، بواقــع حلقتيــن أســبوعيا مــن كل برنامج.

بشكل عام، يمكن الوقوف على ثالثة اتجاهات رئيسية
حول ما يعرضه اإلعالم بما يتعلق بقضايا المرأة،

مقدمة

بينما يعتقد االتجاه الثاني بأن الرسالة اإلعالمية لديها 
بعض اإليجابيات تحديدًا في اآلونة األخيرة التي 

أضحت تركز في تعاطيها مع مسألة المرأة على قضايا 
مثل التعليم، والصحة، والعنف ضد المرأة، 

ومشاركتها السياسية.

 فيما يقف االتجاه الثالث، موقفا نقديا متفحصا، 
لما يمكن اعتباره إيجابيات، لينفذ إلى داخلها، آخذا 

عليها قصورها في تعزيز المضمون التحرري 
لقضايا المرأة. 

 االتجاه األول يرى أن اإلعالم تجاه المرأة وتحررها، 
سلبي ومشوه ويفتقر إلى السعي الحقيقي لتحرر 

المرأة،



وتحليــل  الدقيقــة،  للمتابعــة  ونتيجــة 
علــى  الوقــوف  أمكــن  البرامــج،  هــذه 
ــا تعرضــه  ــدد مــن الخطــوط الرئيســة لم ع
هذه المحطات، أولها: أن بعض المحطات 
يعالــج  برنامــج  تخصيــص  علــى  عملــت 
تحظــى  أنهــا  أو  نســائية،  تعتبرهــا  قضايــا 
حيــث  مــن  ســواء  نســائي،  باهتمــام 
الموضوعات أو الضيفات. ثانيها: أن هناك 
النــوع  منظــور  تضميــن  فــي  ضعفــا 
تعالــج  التــي  البرامــج  فــي  االجتماعــي 
القضايــا العامــة وخاصــة السياســية منهــا. 
البرامــج  مــن  األولــى  الفئــة  أن  ثالثهــا: 
التقليــدي  المنظوريــن  بيــن  تــراوح 
حصــر  يتــم  حيــث  المــرأة  لصــورة 
أو  اإلنجابــي  الــدور  فــي  اهتماماتهــا 
ومنظــور  والموضــة،  األزيــاء  أو  المنزلــي 
علــى  يركــز  الــذي  االجتماعــي،  النــوع 
الفاعلــة  ومشــاركتهن  النســاء  انخــراط 

فــي مختلــف أوجــه الحيــاة العامــة. 

ــي  ــة مــن االتجــاه الثان ــة األردني ــراب المحطــات التلفزيوني ــى اقت وهــذا يؤشــر بوضــوح إل
ــج  ــا المــرأة، لكــن دون أن يعال ــي فــي التعاطــي مــع قضاي ــر إيجاب ــذي يتحــدث عــن تغي ال
القضايــا بالعمــق المطلــوب وبالمضاميــن التحرريــة، التــي ينــادي بها االتجــاه الثالث. ولعل 
هــذه الدراســة تشــكل قاعــدة لحــوار تشــترك فيــه األطــراف المختلفــة التــي تســاهم 
أو تؤثــر فــي صياغــة اإلعــالم األردنــي، مــن أجــل تعزيــز النقــاط اإليجابيــة، واالنتقــال 
ــب مــن الموضوعــات العامــة،  ــه المــرأة فــي القل باإلعــالم لمســتوى آخــر، تكــون في

ســيما التــي تتصــل بالقضايــا المؤثــرة علــى المجتمــع ككل، رجاله ونســائه.



بدورهــا  المــرأة  يقــدم  العربــي  اإلعــالم  مــن  جــزء  يــزال  مــا 
أن  الغــرب  يريــد  التــي  بالطريقــة  المقابــل  فــي  أو  التقليــدي، 
يراهــا بهــا، وهــذا يجعلهــا وســيلة للفــت االنتبــاه تشــجيع وزيــادة 
االســتهالك علــى ســلع معينــة، علــى أســاس أن� نمــوذج المــرأة 
ــم هــذه الصــورة  ــوم االســتهالك. وبحك ــط بمفه ــة مرتب العصري�
التــي تبثهــا وســائل اإلعــالم وتعززهــا باســتمرار، نجــد أن� العديــد 
مــن النســاء يعتقــدن أن� دورهــّن محصــور بالــدور الــذي تصــوره 
وســائل اإلعــالم، وهــذا يجعلهــن يتماهيــن أكثــر وأكثــر مــع الــدور 

المرســوم لهــّن إعالميــًا وتربويًا داخــل المجتمع.

حضــور المرأة في اإلعالم

المنزلــي والجمــال  األزيــاء والعمــل  التــي تقدمهــا وســائل اإلعــالم علــى  المــرأة  ــز صــورة  تترك�
وتقليــل الــوزن واألثــاث المنزلــي، وغيرهــا، كل هــذه الصــور التــي ُتســَقط علــى المــرأة هــي فــي 
ــدم باألســاس  ــا ال يخ ــا، بم ــع عليه ــاد الواق ــرأة واالضطه ــب الوضــع الحقيقــي للم ــة تجان الحقيق
ة وهــي تحررهــا مــن ســيطرة الذكــور. فهــذه الصــور تقــدم المــرأة  ــة المــرأة األساســي� عــالج قضي�
بــال طمــوح أو أهــداف أو وجهــة نظــر فــي القضايــا العامــة. بــل وتعــّزز الصــورة النمطيــة للمــرأة 

عن نفســها داخــل المجتمع.

نـقـاط
القوة

وقــد تناولــت الدراســات عددًا من نقــاط القوة والضعف
فــي التنــاول اإلعالمــي لموضــوع المــرأة، يمكن إجمالهــا بما يلي:

بــروز الوعــي لــدى الخبــراء اإلعالمييــن بأهمية المرأة ودورها.
تعــدد وتنــوع حضــور المرأة في اإلعالم.

بــروز بعــض المــواد اإلعالميــة التــي تؤكد علــى حقوق المرأة، ومن 
جهــة أخــرى ظهــور مــواد معنيــة في محاربــة النظــرة التقليدية للمرأة.

وجــود وتكاثــر عدد النســاء فــي المجاالت اإلعالمية.
وجــود نســاء فــي مراكــز تتعلــق بقضايــا ترتبط بالــكل االجتماعي ال 

النســاء فقــط، وتوافــر إعالميــات جديدات في كافــة المناحي.



ورغــم  األردنــي،  اإلعالمــي  للمشــهد  وبالنظــر 
التوجــه إلــى تحديــث البرامــج والرســالة، وخاصــة 
فيمــا يتعلــق بظهــور النســاء، كمــا ونوعــا، مــا زال 
للمــرأة،  االجتماعــي  التنميــط  مــن  حالــة  هنــاك 
فغالبــًا مــا يبعــد المــرأة عــن المســائل السياســية 
والمعيشــية.  الحياتيــة  المســائل  فــي  ويحصرهــا 
بينمــا يتيــح للرجــل زوايــا أكثــر أهميــة وتأثيــرًا، فمثــًال 
والبرامــج  السياســية  النشــرات  خصصــت 
السياســية للذكــور، حيــث بقــي النصيــب األكبــر 
مــن اإلعــداد والتقديــم والترويــج للذكــور إضافــة 
إلــى أن حضــور الرجــل علــى البرامــج مــا يــزال طاغيــًا 

رغم تزايد أعداد النســاء في البرامج التلفزيونية.

نـقـاط
الضعف

ة  غلبــة الطابــع الســلبي علــى دور المــرأة من خصائــص تعليمي�
ــة فيمــا يتعّلــق بإمكانيتهــا علــى اتخــاذ القرار. وثقافي�

التركيــز علــى القضايــا التقليدية.
عدم التركيز على بعض الفئات كالمرأة المســنة أو المرأة الريفية.

محدوديــة المــواد التــي تتحــدث عن مســاواة المرأة مع الرجل،
مــن حيــث النوع والكم.

غلبــة الطابــع التجــاري علــى المــواد اإلعالمية المقدمــة مما يقدم 
المــرأة بصــورة ســلعة أو ترويج لها.

محدوديــة مراعــاة النــوع االجتماعــي فــي الرســالة اإلعالميــة، وحصرها فــي قضايا صحية 
وجماليــة وأزياء.

التقليــد األعمــى للغــرب ببعــض البرامــج دون مراعاة النــوع االجتماعي.
محدوديــة التدريــب لإلعالميــات مقابــل توافــر فــرص كبيــرة لإلعالمييــن، وبالتالي افتقار 

اإلعالميــات للعديــد مــن المهــارات مثــل التعامــل مــع األدوات التكنولوجّية.



للنــوع  األردنيــة  اإلعــالم  وســائل  مــن  عينــة  حساســية  مــدى  حــول  للــرأي  اســتطالع  فــي 
االجتماعــي، أجــراه مركــز المعلومــات والبحــوث/ مؤسســة الملــك الحســين، بالتعــاون مــع شــبكة 
اإلعــالم المجتمعــي، فــي الفتــرة بيــن نيســان وحزيــران ٢٠١٩، كشــف االســتطالع عــن أن نســبة ذكر 

المــرأة فــي كل فــي مختلــف موضوعــات التغطيــة المرصــودة، فقــد جاءت علــى النحو التالي: 

نتائــج اســتطالع تمكيــن المجتمــع المدنــي مــن خالل اإلعــالم المجتمعي

سياســة وحكومة وإصالح سياســي :
مواضيــع تهم المــرأة (تمكين،

مشــاركة اقتصادية وسياســية.. ) :
مجتمــع مدنــي ومشــاريع تنموية :

تعليــم وبحــث علمي :
اقتصــاد وأعمال :

بلديــات ومحافظــات والالمركزية :
صحة :
ثقافة :

عالقــات دولية :
علــوم وتكنولوجيا :
أمــن وأجهــزة أمنية :

: بيئة 

٠٪ موضــوع عام

٤٪ موضــوع عام

٦٪ موضــوع عام
٠٪ موضــوع عام
٨٪ موضــوع عام
١٪ موضــوع عام
٪ موضــوع عام

٤٪ موضــوع عام
٠٪ موضــوع عام
٨٪ موضــوع عام

٢٥٪ موضــوع عام
٠٪ موضــوع عام

٩٠٪ رجال

٣٨٪ رجال

٧٠٪ رجال
٨٥٪ رجال
٨٤٪ رجال
٩٤٪ رجال
٨٤٪ رجال
٩٥٪ رجال
٨١٪ رجال
٨٤٪ رجال
٧٥٪ رجال
٧٥٪ رجال

١٠٪ نساء

٥٨٪ نساء

٢٤٪ نساء
١٥٪ نساء
٨٪ نساء
٥٪ نساء

١٥٪ نساء
١٪ نساء

١٩٪ نساء
٨٪ نساء
٠٪ نساء

٢٥٪ نساء



ولغايــات إعــداد هــذا التقريــر، تــم اختيــار أربــع محطــات فضائيــة أردنيــة، هــي: التلفزيــون األردنــي، 
ــار برنامجيــن مــن كل محطــة، حيــث يتــم متابعــة  ــا، عمــان تــي فــي، األردن اليــوم. وتــم اختي رؤي
حلقتيــن مــن كل أســبوع فــي الفتــرة الواقعــة بيــن شــهري ينايــر ويوليــو. وقــد تمــت مراعــاة 
التنــوع فــي البرامــج، فمنهــا النســوي، والحــواري، والسياســي، والمحلــي، واالجتماعــي الثقافــي.  
وإضافــة للبرامــج التــي تــم متابعتهــا وفــق الوصــف الســابق، تــم اســتعراض عــددا آخــر مــن 

البرامــج مــن كل محطــة بشــكل عشــوائي، للتعــرف أكثــر علــى مضامين المحطات المدروســة.

الحاالت الدراســية

أوال: التلفزيــون األردني
التلفزيــون األردنــي هــو القنــاة الحكوميــة الرســمية وهــو جــزء مــن مؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون 
ــاة الرياضيــة، واإلذاعــة األردنيــة، وإذاعــة عمــان  األردنيــة التــي تضــم: التلفزيــون األردنــي، والقن
مجموعــة  األردنــي  التلفزيــون  ويقــدم   .Radio Jordanو الكريــم،  القــرآن  وإذاعــة  أم،  إف 
متنوعــة مــن البرامــج السياســية، واالقتصاديــة، واالجتماعيــة. وكمــا هــو الحــال فــي الكثيــر مــن 
القنــوات الحكوميــة الرســمية، يخصــص التلفزيــون مســاحة كبيــرة مــن أخبــاره وبرامجــه الحواريــة 
للترويــج لوجهــة النظــر الرســمية، التــي تمثلهــا الحكومــة، دون أن يكــون ثمــة هامــش واســع 
للتنــوع هنــا. يقســم التلفزيــون علــى الموقــع الرســمي برامجــه إلــى عــدة فئــات وهــي: برامــج 

صباحيــة، وبرامــج حواريــة، وبرامــج دينيــة، وبرامــج منوعــة، وبرامج رياضيــة، وبرامج أطفال.



يوم جديد 
برنامــج يــوم جديــد هــو برنامــج صباحــي يومــي يحتــوي علــى 
نشــرة أخبــار يليهــا أقــوال الصحافــة، ونشــرة جويــة وحالــة 
ــد مــن الفقــرات حــول  الطــرق فــي المملكــة، ويضــم العدي
الصحــة والزراعــة والجمــال والرياضــة، وإضافــة الــى فقــرات 
التســلية ومتابعــة النشــاطات المؤسســية. وشــكل البرنامــج 
التقليــدي للبرامــج الصباحيــة علــى  يتوافــق مــع الشــكل 

الفضائيات العربية أو حتى العالمية.  

يوم جديد

يســعد صباحك 

ســتون دقيقة

حرير

أصحاب

صباحــي/ منوع

صباحــي/ منوع

سياســي/ حواري

نسائي

شبابي

٨

٢

١

١

٢

٥

١

١

١

١

عددالموضوعالبرنامج
عدد النساءالمقدمين/ات

وكما نالحظ من خالل البرامج التي تم مسحها، أن هناك ١٤ مقدما ومقدمة، منهم ٩ من النساء.

البرامج الصباحية :

يقــدم التلفزيــون األردنــي برنامجيــن صباحييــن أحدهمــا خــالل أيــام األســبوع واآلخــر فــي يــوم 
الجمعــة. ونالحــظ ظهــور نســائي طــاغ فــي هــذه البرامــج التــي تناقــش فــي العــادة مواضيــع 
خفيفــة ومنوعــة. يقــدم برنامــج يــوم جديــد وهــو البرنامــج الصباحــي اليومــي ٨ مذيعيــن منهــم ٥ 

نســاء. وتقــدم برنامــج يســعد صباحــك وهــو البرنامــج الصباحــي يوم الجمعــة مذيعة واحدة.



يقــدم البرنامــج كل مــن: ســمر الغرايبــة، وأليكســندرة بــوري، ومجحــم العــدوان، ودعــاء الشــروف، 
وبســام الرقــاد، وشــهد ديباجــة، وعمــر العــزام، ورنــدا كرادشــة، إضافــة إلــى مراســلين مــن الميــدان 

وهم: رعد الرقاد، ورشــا عصفور، وأحمد أبو حماد.
يلتــزم البرنامــج فــي كثيــر مــن األحيــان بالصــور النمطيــة المتعلقــة بالبرامــج الصباحيــة وجمهورهــا 
المســَتهدف وهــو "ربــات البيــوت" إذ كثيــرا مــا تكــرر حلقــات البرنامــج بعــض الفقــرات مــن نمــط: 
التغذيــة الصحيــة للبشــرة، اإلكسســوارات، الطبــخ، وغيرهــا مــن الفقــرات التــي تركــز علــى الصــورة 

النمطية التقليدية، إلى جانب تعزيز النمط االســتهالكي.

يقــدم التلفزيــون األردنــي ٦ برامــج حواريــة تناقــش قضايــا أكثــر جديــة فــي المجــاالت السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة، وهــي: ســتون دقيقــة، حصــاد األســبوع، الســوق هــذ الصبــاح، يحــدث 
اليــوم، مــال وأعمــال، عيــن علــى القــدس. وهنــا ينخفــض الظهــور النســائي وخاصة في خانــة الضيوف، 

حيث يتم استضافة الرجال بالغالب، وخاصة عند نقاش القضايا السياسية واالقتصادية.

يقــدم التلفزيــون ٣ برامــج وهــي: المفتــي، ومضــات إيمانيــة، أخبرنــي عــن اإلســالم. وينعــدم الحضــور 
النســائي فــي هــذه البرامــج ســواء فــي التقديــم أو االســتضافة.  وبطبيعة الحال، فإن هنــاك موضوعات 
دينيــة تتنــاول المــرأة، أو األحــكام الخاصــة بالنســاء، والتــي تطــرح عــادة، مــن وجهــة نظــر فقهيــة محضــة، 

حيث ال يتسع المجال، في البرامج الدينية، الستضافة آراء أخرى، خارج الدائرة الفقهية اإلسالمية. 

ينــدرج برنامــج واحــد يعــرض حاليــًا تحــت خانــة البرامــج المنوعــة "حريــر"، وهــو برنامــج اجتماعــي 
ــا "النســائية" ويعــرض قصــص نجــاح لنســاء. تقــدم البرنامــج مذيعــة ومعظــم  يختــص فــي القضاي

فريق اإلعداد من النساء ولكن المخرج رجل.

البرامج الحوارية :

البرامج الدينية :

البرامج المنوعة :



يعتبــر برنامــج حريــر، برنامجــا اجتماعيــا يختــص فــي القضايــا "النســائية، ويعــرض 
قصــص نجــاح لنســاء. تقــدم البرنامــج مذيعــة ومعظــم فريــق اإلعــداد مــن النســاء 

ولكن المخرج رجل. وقد تم اختيار الحلقات التالية:

٤/٥ ، ٣/١٤/١٢ ، ٢/١٥٣/٢٢ ، ١/٤٢/٢٢ ، ١/٢٥
٧/١٢ ، ٦/١٤٧/١٩ ، ٤/١٩٥/٣٦/٢١

شهر يوليوشهر يونيوشهر مايوشهر إبريلشهر مارسشهر فبرايرشهر يناير

حلقــة ١/٤: تضمنــت الحلقــة عــددا مــن الفقــرات، الفقــرة األولــى قدمــت 
ــاول آراء شــبابية حــول مواقــع التواصــل االجتماعــي النســائية (التــي  ــرا يتن تقري
تتبــادل فيهــا النســاء اآلراء)، حيــث تنوعــت اآلراء فــي الريبورتاج بين من يعتبر أنها 
تشــكل فضــاء لتبــادل اآلراء والخبــرات، وبيــن مــن ينظــر إلــى مخاطرهــا، خاصــة 

في مجال انتهاك الخصوصيات أو االرتكاز آلراء غير خبيرة في موضوع ما. 
فيمــا تناولــت الفقــرة الثانيــة مــن البرنامــج، مقابلــة مــع نســاء رائــدات فــي مجال 

دعــم وتمكيــن النســاء، حيــث شــملت المقابلــة امرأتيــن/ شــابتين، اســتطعن مــن خــالل نشــاطهن تجــاوز 
المســتوى المحلــي، والتشــبيك بيــن مؤسســات نســائية تتعامــل مــع المنتجــات النســائية فــي عــدد مــن 
الــدول العربيــة، لتبــادل وتســويق المنتجــات النســائية. أمــا الفقرتيــن التاليتين في الحلقــة، فإحداهما تحت 
اســم مشــوار حرير، حيث اســتعرضت الفقرة بازارا نســائيا لتســويق المنتجات النسائية التقليدية، واألخرى 

وهي فقرة الختام "فوشيا"، وهي من الفقرات الثابتة في البرنامج مقابلة مع صانعة دمى.

وصف عام للحلقات :

إضاءة

بــاآلراء  اكتفــى  تناولــه  أن  إال  األول،  الموضــوع  أهميــة  برغــم 
والوصــف دون التحليــل واالســتناد للخبــرات. فيمــا أن الفقــرة 
الثانيــة نجحــت فــي تقديــم فكــرة عامــة عــن الرياديــة، لكــن دون 
ربــط كامــل بمنظــور التمكيــن، فهنــاك خلــط عــادة بيــن الدعــم 
ــوارات البرنامــج،  ــع معظــم ح ــكاد تطب ــن. وهــي ســمة ت والتمكي

علــى أهميــة مــا يتــم تناولــه مــن تجــارب وقصــص نجاح.

١- برنامج حرير



حلقــة ٢/١٥: تناولــت الحلقــة فــي فقرتهــا االولــى، مــا يســمى بحركــة ســيدات أعمــال العالــم العربــي، 
وهــي مجموعــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وهي مبادرة نســائية من قبــل رائدات أعمــال، من أجل 
تبادل الخبرات واآلراء بين النســاء الرياديات أو أخريات مقبالت على تأســيس أعمالهن الخاصة. أما الفقرة 
الثانيــة، فهــي تقريــر عــن حفــل تكريــم لعــدد مــن النســاء المبــادرات والمبدعــات والناشــطات فــي مختلــف 
المجــاالت، ضمــن مبــادرة نشــمية وطــن، وقــد شــمل التقريــر مقابــالت مــع نســاء تميــزن فــي مجــاالت 
عملهــن، وخاصــة العمــل التطوعــي والخيــري. ومقابــل هاتيــن الفقرتيــن، خصصــت فقــرة للحديــث عــن 

نصائح في مجال العناية بالبشرة، والفقرة األخيرة، مقابلة مع شابة تعمل في مجال تصميم األزياء.

حلقــة ١/٢٥: بــدأت الحلقــة بتقريــر حــول دبلــة الخطوبــة، بســؤال الشــباب 
ــت  ــة فكان ــرة الثاني ــا الفق ــد. أم ــم بأصــل هــذا التقلي والشــبات حــول معرفته
فــي متحــف حكايــة، والــذي يجمــع بيــن تماثيــل الشــمع وأعمــال الفسيفســاء 
وأعمــال تراثيــة، وقــد شــمل التقريــر مقابــالت مــع نســاء للحديــث عــن أهميــة 
المتحــف. فــي حيــن تضمنــت الفقــرة الثالثــة مقابلــة مــع مديــرة نــادي العــون 
النســائي، والــذي يعمــل فــي المجــال الخيــري، ومــن األنشــطة التــي يقــوم بهــا 

النادي (وهو نادي نســائي)، دعم الطلبة األيتام إلكمال تعليمهم الجامعي. 

إضاءة

ــل أو المواقــف،  ــو مــن التحلي ــة، ويخل ــر االول بالخف يتســم التقري
ســوى المقدمــة، التــي اســتهلت األمــر بعبــارة "تحلــم الفتيــات 
بدبلــة الخطوبــة"، ربمــا لــم تقصــد المقدمــة معنــى العبــارة، لكــن 
النــوع  لمفاهيــم  يســيء  أحيانــا،  الشــائعة  العبــارات  تــداول 
النشــاط  مــن  جــزءا  الثالثــة  الفقــرة  تعكــس  فيمــا  االجتماعــي. 

النســائي، الخــاص بالعمــل الخيري.

إضاءة

يقدمهــا  التــي  الفقــرات  مــن  جــزءا  النخبويــة  الفقــرات  تشــغل 
فــإن  االحيــان،  مــن  كثيــر  وفــي  األولــى،  كالفقــرة  البرنامــج، 
المبــادرات المقدمــة للنســاء الريفيــات والبدويــات، تخــرج مــن 
كونهــا  المراجعــة،  تســتحق  نقطــة  وهــي  نخبويــة،  أوســاط 
التنمــوي  البعــد  حســاب  علــى  الخيــري،  البعــد  طغيــان  تعكــس 

ــي. والتمكين



حلقــة ٢/٢٢: ناقــش البرنامــج فــي فقرتــه األولــى مبــادرة "محبــة الوطــن 
تجمعنــا" وهــي عبــارة عــن مبــادرة نســائية أطلقتهــا نســاء (جميعهن من نســاء 
مســؤولين ودبلوماســيين وسياســيين أردنييــن)، وهــدف المبــادرة تســليط 
الضــوء علــى اإلنجــازات الوطنيــة، وتعميمهــا للــرأي العــام.  امــا الفقــرة 
ــزة فــي البرنامــج، باســم نشــميات مــن  ــة، وهــي مــن الفقــرات الممي الثاني
ذهــب، فكانــت مقابلــة مــع امــرأة عملــت ١٤ عامــا فــي مجــال المــوارد 
ــم  ــم مفاهي ــص بتعمي ــي تخت ــادرة أمــان، والت ــق مب ــل أن تطل البشــرية، قب
المــوارد البشــرية والتدريــب عليهــا، ســيما مــا يتعلــق بالمأسســة وقيــم العمل 

الجماعي، والهارموني بين االهداف الفردية والعمل الجماعي واألهداف المؤسسة والمجتمعية.
وتناولــت الفقــرة الثالثــة مــن البرنامــج، مــادة دعائيــة لمقاومة مرض الســرطان ودعــم المرضى، قدمتها 
الفنانــة أمــل دبــاس، كناجيــة مــن هــذا المــرض. ثــم انتقلــت الفقــرة لمقابلة مع مبــادرة نســائية، أطلقت 
ــى المســتوى الرســمي مــن أجــل حقــوق مرضــى الســرطان  ــا" هدفهــا الضغــط عل تحــت اســم "همتن
ــر، بالفقــرة الســابقة، حيــث تناولــت قصــة  ودعمهــم. وارتبطــت الفقــرة الثالثــة، بعنــوان قصــص حري

إحدى مريضات السرطان، التي استطاعت بفضل ارادتها ودعم عائلتها لها، االستمرار في الحياة.

حلقــة ٣/١: تناولــت الفقــرة االولــى مقابلــة مــع شــابة ناشــطة علــى 
ــة، وهــي  ــا كاتب ــوب)، إضافــة كونه مواقــع التواصــل االجتماعــي (اليوتي
وإن لم تتجاوز ١٨ عاما، إال أنها أصدرت كتابين، على شكل خواطر. هدفها 
مــن خــالل مواقــع التواصــل االجتماعــي، بــث الخواطــر اإليجابيــة بيــن 
الشــباب. أمــا الفقــرة الثانيــة، فكانــت تقريــرا موجــزا حــول عمــل المــرأة 
فــي مجــال الطيــران، مــن خــالل مواكبــة طيــران كابــت طيــار/ إمــرأة. وقــد 
ناقشــت الفقــرة الثالثــة، باســم نشــميات مــن ذهــب، تجربــة امــرأة لديهــا 
بــاع طويــل فــي مجــال إدارة الجــودة، وقــررت أن تنقــل خبرتهــا لدعــم 
النســاء المنتجــات، وخاصــة فــي الريــف والباديــة، مــن خــالل تدريبهــن 
كــي  المنتــج)،  (كالتغليــف، ووصــف  الشــاملة  الجــودة  أســاليب  علــى 
فــي  وبيعهــا  منتجاتهــن  تســويق  علــى  أعلــى  قــدرة  لديهــن  يصبــح 
األســواق. فيمــا كانــت الفقرتيــن األخيرتيــن، تقليديتيــن، حيــث تضمنــت 
إحداهمــا تجربــة امــرأة حولــت اهتمامهــا فــي مجــال الطبــخ، لتدريــب 
النســاء علــى الطبــخ، واالنتــاج الغذائــي، وفقــرة فوشــيا، مقابلــة مــع 

ســيدة متخصصة في مجال الرســم على اإلكسســوارات.



حلقــة ٣/٢٢: بــدأت الحلقــة بلقطــات مختــارة مــن يــوم اإلعالميــة العربيــة، لينتقــل فــي الفقــرة التاليــة، 
لمقابلــة نشــمية مــن ذهــب، فتــاة تعمــل بالــدرك األردنــي، حيث تحدثت عن دور النســاء األردنيــات في هذا 
الجهــاز األمنــي، واســتعرضت تجــارب كحمايــة المنشــآت العامــة فــي المملكــة (المالعــب، مراكــز االقتــراع)، 
وحتــى خــارج المملكــة، فــي قــوات حفــظ الســالم الدوليــة. أمــا الفقــرة التاليــة، فكانت مع مديرة مؤسســة 
عالــم الحــروف، والتــي تعنــى بالعمــل مــع النســاء وتمكينهــن، مــن خــالل ربــط مخرجــات التعليــم باحتياجات 
ســوق العمــل. وتناولــت مقابلــة الحقــة، مــع ناشــطة اجتماعيــة موضــوع دور وصــورة المــرأة بيــن الماضي 
والحاضــر، حيــث أكــدت الضيفــة علــى أن النســاء هــذه االيــام يتحملــن أعبــاء مضاعفــة، فباإلضافــة لدورهن 
اإلنجابــي، لديهــن أعبــاء العمــل، وأعبــاء أخــرى، أضافتها الطبيعة المتغيرة للمجتمــع. في حين، غطت فقرة 
قصــص حريــر، قصــة دكتــورة جامعيــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة (طــرف صناعــي)، وكيــف انها تحدت 
إعاقتها، في ســبيل مواصلة تعليمها، حتى وصلت ألعلى درجة أكاديمية/ اســتاذ دكتور. وختمت الحلقة 

بمقابلة مع سيدة تعمل كمصممة لألشغال اليدوية في فقرة فوشيا.

حلقــة ٤/٥: بــدأت الحلقــة بمقابلــة مــع وزيــرة التنميــة االجتماعيــة، للحديــث 
ــع  ــف نجحــت فــي جم ــون الغارمــات، وكي ــة لتســديد دي ــادرة الملكي ــن المب ع
وتجنيــد األمــوال للنســاء اللواتــي عجــزن عــن تســديد ديونهــن. أمــا فقــرة 
نشــمية مــن ذهــب، فقــد كانــت مــع ســيدة نجحــت بإطــالق مبــادرة لتمكيــن 
النســاء لتســويق منتجاتهــن اليدويــة، عبــر تدريبهــن علــى مبــادئ وأساســيات 
ــرة فــي  ــة خبي ــة لمقابل ــن، خصصــت الفقــرة الثالث الجــودة الشــاملة. فــي حي
مواقــع التواصــل االجتماعــي، والحاصلــة علــى لقــب عالمــي "مغيــرة حيــاة"، 
وهــي مــن أوائــل الرياديــات فــي مجــال اســتخدام مواقــع االنترنــت، والتحذيــر 
مــن مخاطرهــا، والتحــول إلــى مــا يســمى االســتخدام اإليجابــي. أمــا الفقــرة 
عــن حملــة تطوعيــة  التاليــة، قصــص مــن حريــر، فتحدثــت فيهــا مبــادرة 

أطلقتها لدعم مرضى الســرطان والالجئين وكبار الســن.

إضاءة

مــن المهــم التركيــز علــى تنــوع خبــرات النســاء واهتماماتهــن، كمــا 
ــى  ــادرة، إل ــى أخــرى مب ــة، إل عكســت هــذه الحلقــة، فمــن امــرأة دركي
ثالثــة دكتــورة جامعيــة ومــن ذوي اإلعاقــة، هــذا التنــوع هــام، ليعكــس 

أن اهتمامات وقدرات المرأة تشمل جميع أوجه النشاط العام.



حلقــة ٤/١٢: بــدأت الحلقــة بمقابلــة مــع يوتيوبــر، شــابة، والتــي أخــذت علــى عاتقهــا تنــاول 
موضوعــات هادفــة، حيــث اعتبــرت أن الدعــم العائلــي، وخاصــة مــن الــزوج، أســهم فــي نجاحهــا، وتجاوز 
ــوع مــن  ــل هــذا الن ــي ترفــض انخــراط النســاء فــي مث ــة الت ــر الثقافــة المجتمعي ــات وخاصــة عب العقب
النشــاط. تناولــت الفقــرة الثانيــة مقابلــة مــع دكتــورة/ عالمــة فــي مجــال البيولوجيــا الجزيئيــة، والتــي 
تحدثــت عــن انخــراط النســاء فــي مجــاالت العلــوم الطبيعيــة، وقــد أشــارت الصطــدام طمــوح كثيــر مــن 
النســاء بمســؤولياتهن العائليــة، وكيــف يتغلبــن علــى هــذه العراقيــل، مــن خــالل الموازنــة. ومبادرتهــا 
ــت  ــر، فقــد تناول ــرات والمشــورة. أمــا قصــص مــن حري ــادل الخب بإنشــاء شــبكة للنســاء العالمــات لتب
قصــة مشــروع نســائي، بــدأ بقــرض، وانتهــى إلــى الفشــل، فانتقلــت صاحبــة المشــروع للتخصــص في 
مجــال بنــاء قــدرات النســاء فــي إدارة المشــاريع. ولــم تخــل الحلقــة كعــادة البرنامــج مــن فقرتيــن إحداهما 

عن المهارات الحياتية، وآخر الفقرات حول تصميم األشغال اليدوية.

إضاءة

تعنــى  طالمــا  والتــي  الخيريــة،  البــازارات  تنــاول  فــي  تكــرار  هنــاك 
بالمنتجــات النســائية التقليديــة، هــذا النــوع مــن االنتــاج مهــم، لكــن 
المطلــوب، التحــول نحــو بنيــة انتاجيــة أكثــر حداثــة وتنوعــا، وتتطلــب 
نوعــا مــن المهــارات والتدريبــات التــي يجــب أن تركــز عليهــا المبــادرات 

الرسمية واالهلية.

إضاءة

صــورة المــرأة عالمــة، مبــادرة، ناشــطة... صــور هامــة، لكــن يجــب 
أجبرتهــن  أخريــات،  لنســاء  بتنــاول قصــص  الصــورة،  تتــوازن  أن 
الظــروف علــى نمــط حياتــي آخــر... فهنــاك النســاء العامــالت باجــر 
قليــل، أو أخريــات يعتمــدن علــى المعونــات، مــن الضــروري أيضــا 
أن تســلط عليهــن األضــواء. فنجــاح فئــة نســائية مــا، ال تعانــي 

غياب ظروف القســوة والظلم والالمســاواة.

ــى  ــب النســاء عل ــم وتدري ــة ســيدة تعمــل فــي مجــال تنظي ــدأت الحلقــة بمقابل حلقــة ٤/١٩: ب
البــازارات لعــرض وتســويق منتجاتهــن، فيمــا تناولــت فقــرة نشــميات مــن ذهــب، تجربــة مهندســة 
أردنيــة تعتبــر أصغــر مــن أسســت وتراســت جمعيــة خيريــة فــي األردن. فيمــا اســتعرضت قصــص 
ــداع  ــز اإلب ــات تحف ــرت أن التحدي ــا اعتب ــف أنه ــام، وكي ــة بعمــر ١٨ ع ــة شــابة روائي ــر، تجرب مــن حري
وتصقلــه. وأيضــا تنــاول البرنامــج حديــث مــع مدربــة فــي مجــال اإلتيكيــت، وفقــرة فوشــيا التــي 

خرجــت عــن تقليدهــا، بعــرض طرق إبداعية للتعامــل مع األطفال من خالل الكتابة.



حلقــة ٥/٣: بــدأ البرنامــج بمقابلــة مــع فنانــة تشــكيلية للحديــث 
عــن فنهــا وتجربتهــا، أمــا فقــرة نشــميات مــن ذهــب، فكانــت مــع 
رئيســة جمعيــة تعمــل فــي مجــال تأهيــل وتدريــب النســاء فــي 
إحداهمــا  نجــاح،  الحلقــة قصتــي  الريــف والباديــة. كمــا قدمــت 
المــرأة تخصصــت فــي الدراســات اإلســالمية، متحدثــة عــن إيمانهــا 
بإمكانيــة تجــاوز التحديــات، إن تحمــل الفــرد مســؤولياته، وآمــن 
صديقتهــا  فقــدان  فاجعــة  مــن  حولــت  لفتــاة  وأخــرى  بحلمــه، 

بالمــرض، لقصــة نجاح، حيث ألفت كتابا ونشــرته. 

فــي  للدخــول  نســائية  بتجربــة  الحلقــة  بــدأت   :٦/١٤ حلقــة 
عالــم الطيــران، المجــال الــذي لطالمــا كان حكــرا علــى الرجــال، 
مــن  نشــمية  فقــرة  فــي  لقدراتهــا.  الســيدة  اثبــات  وكيفيــة 
ذهــب، تحدثــت ســيدة تــراس إحــدى الجمعيــات عــن تجربتهــا فــي 
الدفــاع عــن حقــوق المهمشــين اجتماعيــا، وكيــف يمكــن إحــداث 
والحشــد  عنهــا،  والدفــاع  بقضيــة  باإليمــان  المجتمعــي  التغييــر 

مــن أجلهــا. وصــوال لتأســيس أول فرقــة فنيــة للمكفوفين.  

حلقــة ٦/٢١: بــدأت الحلقــة بمقابلــة مــع تربويــة فائــزة بجائــزة 
التميــز التربــوي، حيــث ناقشــت الفقــرة أهميــة التربيــة والتعليــم، 
ومواكبــة التعليــم ألحــدث الوســائل، لحفــز إبداعــات الطلبــة، كمــا 
تناولــت فكــرة المعلــم القــدوة، الــذي يشــكل طريقــا جديــدا بديــال 
عــن التوجيــه األمــري. وفــي فقــرة نشــميات مــن ذهــب، تمــت 
مقابلــة دكتــورة مهندســة تشــغل منصــب مســاعد رئيــس جامعــة، 
وكيــف أن الدعــم العائلــي والمؤسســي كالهمــا، ضروريــان إلبــداع 
األفــراد رجــاال ونســاء.  وفــي قصــص مــن حريــر، تناولــت الفقــرة 
تجربــة أم، أطلقــت منصــة إلكترونيــة، هدفهــا جمــع معلومــات 

تفيــد االمهات، حــول المنتجات الخاصة باألطفال.



حلقــة٧/١٢: تناولــت الفقــرة األولــى بعنــوان هــو وهــي العالقــة 
بيــن الرجــال والنســاء، وقــد عكــس الحــوار منظــور تقليــدي، لــألدوار، 
المنــزل،  خــارج  كعامليــن  الرجــال،  دور  الضيفــة  عرضــت  حيــث 
والنســاء حصــرن فــي االدوار المنزليــة. فيمــا جــاءت فقــرة نشــميات 
مــن ذهــب لتتنــاول حــوارا مــع محاميــة أسســت جمعيــة لتقديــم 
إضاقــة  القانونيــة.  المجــاالت  فــي  وتدريبهــن  للنســاء  المشــورة 
ــادة شــبابية تعمــل فــي المجــال التطوعــي،  ــة الحقــة مــع قي لمقابل

لنشــر الوعي في موضوعات كعمالة االطفال والتطرف وغيرها.

٧: تضمنــت الفقــرة األولــى: معــرض بنــت بــالدي، وتــم  /١٩ حلقــة 
مقابلــة إحــدى المبــادرات، التــي اعتبــرت أن الهــدف مــن المعــرض تمكيــن 
النســاء الريفيــات بغــرض تســويق منتجاتهــن التقليديــة. أمــا الفقــرة الثانيــة: 
مبــادرة لــك األجــر، مقابلــة مــع مبــادرة ومتطوعــة. تقــوم الفكــرة علــى 
األعمــال اإلنســانية/ اإلغاثيــة لدعــم المجتمــع، وهــي مبــادرة نســائية، لســد 
احتياجــات مجتمعيــة، مثــل حمــالت التبــرع باألجهــزة لــذوي اإلعاقــة، التبــرع 
بالــدم، حملــة الطــرود لأليتــام، جمــع مالبــس قديمــة للعائــالت المســتورة. 
فــي حيــن تناولــت الفقــرة الثالثــة: نصيحــة، وهــي فقــرة دائمــة تتضمــن 
مقابلــة مــع خبيــرة فــي مجــال األزيــاء أو الموضــة، أو المظهــر. وانتقلــت 
الفقــرة الرابعــة: لتنــاول قصــة نجــاح، وتضمنــت قصــة شــابة تحقــق النجــاح 
فــي تخصصهــا الجامعــي رغــم الظــروف االجتماعيــة والصحيــة، وتجعــل مــن 

قصتهــا وتحديها ونجاحها، كتابا تنشــره. 

إضاءة

الحلقــة فــي فقرتهــا االولــى، لــم تكــن علــى درجــة مــن النجــاح 
يكــن  ولــم  عليهــا،  طــاغ  التقليــدي  المنظــور  كــون  المرغــوب، 

هنــاك رأيــا آخــر يناقش المســألة مــن منظور النــوع االجتماعي.



بشــكل عــام، نجــح البرنامــج فــي اســتضافة طيــف واســع من 
النســاء الرياديــات أو اللواتــي يعكــس تجــارب وقصــص نجــاح، 

وبمختلف المجاالت. وهذه نقطة قوة تحسب للبرنامج. 

ــن فــي مجــال  ــي يعمل باســتثناء ضيفــات فقــرة فوشــيا اللوات
اســتضاف  فقــد  األغلــب،  علــى  اإلكسســوارات  أو  األزيــاء 
البرنامــج فــي فقراتــه المختلفــة أكثــر مــن ٤٠ امــرأة مــن 
مختلــف الفئــات العمريــة، والخلفيــات العلميــة واالجتماعيــة 

والمهنية. ونستطيع التعبير عن هذا التنوع بما يلي:

٣ نســاء مبدعــات يحملــن درجــة الدكتــوراة (إحداهــن مــن ذوي االحتياجــات 
الخاصة، والثاني متخصصة بالبيولوجيا، والثالثة في الهندسة).

ــن فــي  ــى الرجــال (امرأتي ــرا عل ــادة حك ــر ع ــن فــي مجــاالت تعتب ٣ نســاء يعمل
مجال الطيران، والثالثة في الدرك).

الخيريــة  البــازارات  علــى  التدريــب  أو  تنظيــم  مجــال  فــي  يعملــن  نســاء   ٣
ومعارض المنتجات النسائية.

١٧ امــرأة يعمــل فــي مجــاالت المبــادرات االجتماعيــة والنســوية، أو فــي 
مؤسسات نسوية أو خيرية، أو في إدارة حمالت تطوعية...

٤ نساء (شابة وامرأتين) يعملن في مجال التواصل االجتماعي...
إضافة لنساء أخريات في مجاالت مختلفة: وزيرة، إدارية، تربوية...

برنامج
حرير

تحليل عام للبرنامج :



لكــن فــي المقابــل، فــإن مــا ينقــص البرنامــج محوريــن مهميــن؛                   
نســاء  تجــارب  واســتضافاته  فقراتــه  تعكــس  بــأن  يتعلــق  األول، 
أخريــات، مــن اللواتــي وقفــت الظــروف االجتماعيــة أو األســرية أو 
االقتصاديــة حائــال أمــام تحقيــق طموحاتهــن، أو حتــى لدرجــة عــدم 
النــوع مــن  تلبيــة احتياجاتهــن األساســية، ألن هــذا  قدرتهــن علــى 
القصــص يلفــت االنتبــاه ويقــرع الجــرس، لنوعيــة األجنــدة المطلوبــة 

وأولويــات العمــل الحكومــي واالهلي فيما يتعلق بالمرأة.

الثانــي: غيــاب الوضــوح المنظــوري، بمعنــى هنــاك خلــط بيــن عــدد 
مــن مناظيــر العمــل النســوي، ففيمــا هنــاك شــبه غيــاب لمنظــور 
النــوع االجتماعــي، فــإن باقــي الحلقــات وفقراتهــا تمــزج بيــن األبعــاد 
الخيريــة اإلغاثيــة، والتنمويــة، والتمكينيــة. وربمــا يســتحق برنامــج مــن 
هــذا النــوع، خاصــة كونــه برنامــج اجتماعــي- نســائي، منــوع، بــأن 
بعــض  إســقاط  دون  مدروســة،  بطريقــة  واحــد  منظــورا  يتبنــى 

التجــارب اتــي تنتمي لمنظورات أخرى.

تنــوع  هــو  المالحــظ  أن  إال  وموضوعاتــه،  البرنامــج  مجــاالت  تنوعــت 
المنظــور والمداخــل التــي يمكــن أن تــؤدي دوريــن متعارضيــن، األول: 
ــاب  ــي: غي ــاس. والثان ــى فــي النظــرة للن ــوع المجتمعــي، حت يعكــس التن
تنمويــة  األولــى،  الفقــرة  أن  حيــن  ففــي  للتحليــل،  واحــد  منظــور 
تمكينيــة، وتشــترك معهــا الفقــرة الثالثــة فــي البعــد التمكينــي، فــإن 
الثالثــة  الفقرتيــن  أن  فيمــا  إغاثيــا،  منظــورا  تعتمــد  الثانيــة  الفقــرة 

والخامســة، تقليديــة المنظــور تجــاه النســاء واهتمامتهن.



مــن  ويطرحهــا  اليوميــة  المحليــة  بالقضايــا  البرنامــج  يهتــم 
بتغطيــة  المواطــن،  مــع  مباشــرة  المســؤول  محــاورة  خــالل 
ومتابعــة القضايــا بتقاريــر ميدانيــة يعدهــا فريــق متخصــص 
مناقشــة  علــى  والعمــل  المحليــة،  االخبــار  مندوبــي  وشــبكة 

ورجــال  نســاء  مــن  العمــل  فريــق  ويتكــون  والمختصــة.  المعنيــة  الجهــات  مــع  األنســب  الحــل 
ــة (مــع األخــذ  ــار الحلقــات التالي ــم اختي ــق إخــراج مــن الرجــال. وقــد ت ــا)، مــع فري (مناصفــة تقريب

باالعتبــار تغيــر البرامــج خــالل شــهر رمضــان الذي صادف شــهر مايو) :

٢- برنامج يحدث اليوم

٤/٢٥ ، ٣/١١٤/٢٨ ، ٢/٢١٣/١٤ ، ١/١٣٢/٢٤ ، ١/٣١
٤/٢٩

-٧/٣ ، ٦/١١٧/١٠ ، ٦/١٨

شهر يوليوشهر يونيوشهر مايوشهر إبريلشهر مارسشهر فبرايرشهر يناير

حلقــة ١/١٣: تضمنــت الحلقــة عــددا مــن الفقــرات والحــوارات عالجــت 
طيفا واسعا من الموضوعات المحلية، وهي: ١. حالة الطقس/ الضيف رجل 
مــن هيئــة األرصــاد الجويــة، ٢. موضــوع محلــي (مدخــل بلديــة بحاجــة إلعــادة 
تأهيــل)/ الضيــف مواطــن رجــل، ومديــر أشــغال المنطقــة للحــوار حــول 
المشكلة، ٣. مشكلة تكسير 
فــي  الميــاه  خطــوط 

محافظــة البلقــاء، تقريــر مــن صحفــي، والضيفــان 
بلديــة  ورئيــس  المحافظــة،  ميــاه  مديــر  اآلخــران 
السلط الكبرى، ٤. تسرب مياه األمطار إلى المنازل في 
بيــن  الموضــوع  حــول  والحــوار  البلــدات،  إحــدى 
االســتضافات  وجميــع  ومســؤول.  مواطــن 

والحــوارات تمت على الهاتف.

وصف عام للحلقات :



حلقــة ١/٣١: شــملت الحلقــة: ١. تقريــر حــول دوار آيــل للســقوط، ٢. حــول عيــادات 
مغلقــة فــي قريــة، ٣. شــكاوى فــي مادبــا مــن ســلوكيات لســائقين ومحصلــي أجــرة، 
٤. شــارع بحاجــة لتعبيــد، ٥. مشــكلة الميــاه، ٦. وجــود حفــر عميقــة بالقــرب مــن جامعة 

البتراء. ويالحظ أن جميع الضيوف والمتحاورين، مواطنين ومسؤولين من الرجال.

حلقة ٢/٢١: تضمنت: ١. مشكلة العقود بين خريجين ووزارة االوقاف، ٢. تأهيل 
طريــق فــي البتــراء، ٣. صيانــة طريــق فــي جــرش، ٤. تقرير مــن وزارة الصحــة، ٥. تقرير 
حــول مشــكلة خطــوط الميــاه، ٦. حمايــة المنتــج المحلــي/ المــوز فــي األغــوار. من بين 
جميــع الضيــوف، هنــاك ضيفــة واحــدة صحفيــة، تحدثــت عــن أهميــة طريــق جــرش، 

والمشكلة التي يعانيها.

حلقة ٢/٢٤: تناولت الحلقة عددا من الموضوعات: ١. الدورة التكميلية للتوجيهي، 
٢. اجراءات احترازية لمكافحة الجراد، ٣. التعامل مع الحاالت الحرجة في المستشفيات، 
٤. خطوط المياه القديمة، ٥. شكاوى من روائح مزارع الدجاج، ٦. هدر مياه نتيجة خطوط 

المياه. وجميع المتحاورين، من المواطنين والمسؤولين من الرجال.

حلقــة ٣/١١: تناولــت الحلقــة كالعــادة عــدة تقاريــر محليــة، منهــا: مبــادرة مروريــة 
لتوعيــة شــباب الجامعــات، وتقاريــر أخــرى حــول تأهيــل الطــرق، والبيــوت القديمــة، 
وهــي مــن عــدة محافظــات فــي المملكــة. وجميــع الضيــوف والمتحاوريــن مــن 

الرجال.

حلقــة ٣/١٤: تضمنــت: تعليــق دوام المــدارس بســبب االحــوال الجويــة فــي 
للطلبــة  القــروض  تســديد  وآليــة  وتأهيليهــا،  الطــرق  حــول  وتقاريــر  العقبــة، 
الجامعييــن، وغيرهــا. ومعظــم الضيــوف –كالعــادة- مــن الرجــال باســتثناء مديــرة 
أشــغال إربــد التــي تحدثــت عــن مشــروع تأهيــل طــرق فــي المحافظــة. كمــا تــم 
اســتضافة مديــرة البعثــات فــي وزارة التعليــم العالــي. مداخلــة مــن مواطنــة للحديــث 

لشكر البرنامج لمساعدتهم في حل مشكلة عرضت في حلقة سابقة.



٤/٢٥: تضمنــت مطالبــات حــول ضريبــة مركبــات ذوي االحتياجــات  حلقــة 
ــع  ــرى. وجمي ــة فــي الق ــة التحتي ــددة حــول الشــوارع والبني ــر متع الخاصــة، وتقاري

الضيــوف من الرجال.

الخشــب  جســر  الغابــات،  حرائــق  موضــوع  الحلقــة،  تناولــت   :٤/٢٨ حلقــة 
وإهمالــه فــي البلقــاء، وزارة الزراعــة فــي حديــث عــن حشــرة جديــدة، تقاريــر أخــرى 
حــول البنيــة التحتيــة فــي عــدد مــن المناطــق. وجميــع الضيــوف مــن الرجــال، 
باســتثناء مواطنــة مشــكتية حــول موضــوع يتعلــق بالبنــى التحتيــة المتهالكــة التــي 

تشــكل خطورة على المواطنين.

حلقــة ٤/٢٩: شــملت الحلقــة عــدة تقاريــر، غطــت: قضايــا الطــرق وتأهيلهــا، 
عــن  تقريــر  المدرســية،  المقاصــف  فــي  الســريعة  الوجبــات  المقالــع،  أصــوات 
النظــام الضريبــي للســيارات القديمــة، تقريــر مــن وزارة الصحــة. وجميــع الضيــوف 
لنقــاش  والتعليــم،  التربيــة  وزارة  فــي  التعليــم  مديــرة  باســتثناء  الرجــال،  مــن 

موضوع وجود الوجبات الســريعة في المدارس.

مــن  مباشــر  نقــل  غطــت:  فقــرات،  عــدة  شــملت  وقــد   :٦/١١ حلقــة 
ــم والمــدارس الخاصــة،  مستشــفى الزرقــاء الحكومــي، متابعــة حــول وزارة التعلي
وتقاريــر أخــرى حــول الميــاه والبيئــة، ونقــص األطبــاء االختصاصيــن فــي أحــد 

مستشــفيات المفــرق. وجميــع ضيوف الحلقة من الرجال.

األراضــي  دائــرة  مــن  متنوعــة،  موضوعــات  التقاريــر  غطــت   :٦/١٨ حلقــة 
والمســاحة، وتقاريــر لمتابعــة شــكاوى مواطنيــن حــول البنيــة التحتيــة وخاصــة 

الشــوارع. وقد كان جميع ضيوف الحلقة من الرجال.

حلقــة ٧/٣: شــملت التقاريــر تغطيــات متنوعــة: تخفيــض أســعار األدويــة، شــوارع 
أحــد  فــي  مواطــن  غــرق  نتيجــة  مســبح  إغــالق  المختبــرات،  مديريــة  متهالكــة، 
المنتزهــات. وقــد تــم اســتضافة دكتــورة مــن مؤسســة الغــذاء والــدواء لنقاش قضية 

تسريع تخفيض أسعار الدواء، أما باقي ضيوف الحلقة فكانوا من الرجال.



أهمهــا:  المواضيــع  مــن  عــدد  نقــاش  الحلقــة  تضمنــت   :٧ /١٠ حلقــة 
والمحاجــر،  المقالــع  حــول  شــكاوى  األلبــان،  وأســعار  المســتهلك  حمايــة 
البنــى التحتيــة فــي عــدد مــن المناطــق الريفيــة. وجميــع  ومشــكالت فــي 

ضيــوف الحلقــة من الرجال.

يركــز البرنامــج علــى قضايــا ذات طابــع محلــي، ومعظمهــا 
تنــاول مشــاكل تتعلــق بالبنــى التحتيــة، وبدرجــة أقــل، 
بعــض الشــؤون المؤسســية والخدمــات التــي يتلقاهــا 
تمثيــال نســائيا  أن هنــاك  المالحــظ  أن  إال  المواطنــون. 
قليــال جــدا فــي البرنامــج، ســواء مــن حيــث االســتضافات 
القضايــا  أن  للنظــر،  الملفتــة  المضمــون. والمســألة  أو 
التحتيــة  البنــى  موضــوع  علــى  تقتصــر  تــكاد  المحليــة، 

والخدماتيــة، وتبتعــد عن القضايا االجتماعية.

يحدث
اليـوم

٤ نســاء فــي مواقــع المســؤولية (مديــرة أشــغال إربــد، مديــرة البعثــات فــي 
وزارة التعليــم العالــي، مديــرة التعليــم فــي وزارة التربيــة والتعليــم، متحدثــة 

من مؤسسة الغذاء والدواء)

مواطنتان (واحدة تحدثت لشكر البرنامج على إنجازاته، وأخرى مشتكية).

صحفية

من بين أكثر من ٨٠ ضيفا في البرنامج، مســؤولين ومواطنين،
تم اســتضافة ٧ نســاء فقط، وقد توزعت مشــاركتهن بالبرنامج على النحو التالي:

تحليل عام للبرنامج :



ثانيــا: تلفزيون رؤيا
انطلقــت قنــاة رؤيــا الفضائيــة وهي قناة خاصة في العام ٢٠١١، وتقدم 
أســلوبها  فــي  تعتبــر مجــددة  والتــي  البرامــج،  مــن  مجموعــة منوعــة 
المحطــات  مــن  بغيرهــا  مقارنــة  تطرحهــا  التــي  المواضيــع  وحتــى 
حيــث  وظاهــر  قــوي  فيهــا  النســائي  الحضــور  األردنيــة.  التلفزيونيــة 
تــم  برامــج  تســعة  بيــن  فمــن  البرامــج،  معظــم  مذيعــات  تقــدم 
 ١٨ منهــم   ،٣١ يبلــغ  والمقدمــات  المقدميــن  عــدد  فــإن  مســحها، 
إمــرأة. ويتنــوع برنامــج العــرض ليشــمل مسلســالت وأخبــار وبرامــج 

هــذا  أهــم  ومــن  منوعــة.  شــبابية  وبرامــج  واقتصاديــة  وسياســية،  كوميديــة،  منهــا  منوعــة 
وهــذا  دنيــا،  يــا  ودنيــا  كوميديــا،  وســاعة  البلــد،  نبــض  القنــاة:  علــى  تعــرض  التــي  البرامــج 

الصبــاح، وأخبار الدار. 

منهج

مطبــخ رؤيا

Extra time

كرفان

هــذا الصباح

األخبار

حلــوة يا دنيا 

نبــض البلد

دنيــا يا دنيا 

تربوي

طبخ

رياضي

شبابي

صباحــي/ منوع

سياسي

صباحــي/ منوع

سياسي

صباحــي/ منوع

١

٦

٢

٦

٣

٤

٢

٢

٥

٠

٤

١

٢

٢

٣

١

١

٤

عددالموضوعالبرنامج
عدد النساءالمقدمين/ات



برنامــج حلــوة يــا دنيــا هــو برنامــج ثقافــي اجتماعــي، يعــرض أربعــة محــاور 
رئيســية وهــي اســتضافات حلــوة يــا دنيــا، تقاريــر حلــوة يــا دنيــا، تقاريــر 
أربــع مذيعــات  البرنامــج  يقــدم  أو األردن وفقــرة فنيــة.  مــن فلســطين 

ومذيــع. وقــد تم اختيــار الحلقــات التالية:

١- برنامج حلوة يا دنيا

٧/٥ ، ٦/١٤٧/١٢ ، ٥/٣٦/٢١ ، ٤/٥٥/٤ ، ٣/٢٢٤/١٢ ، ٢/١٥٣/٢٩ ، ١/٤٢/٢٢ ، ١/١٨

شهر يوليوشهر يونيوشهر مايوشهر إبريلشهر مارسشهر فبرايرشهر يناير

ــى كــون  ــم االشــارة إل ــى مــن البرنامــج، ت حلقــة ١/٤: فــي الفقــرة األول
الحلقــة نســوية بامتيــاز، بمــا أن الضيــوف هــن مــن النســاء. فــي البدايــة تــم 
اســتضافة الفنانــة ناديــن أيمــن التــي تحدثــت عــن بدايتهــا فــي مجــال الفــن، 
وعــن مالحقتهــا لحلمهــا، هــذا بالرغــم مــن دراســتها للهندســة المعماريــة 
فــي الجامعــة. اســتضاف البرنامــج أيضــا أول قــاض/ إمــرأة فــي المحاكــم 
األردنيــة والتــي تحدثــت عــن الظــروف الســيئة التــي مــرت بهــا فــي حياتهــا 

وعــن رحلتهــا حتــى وصلــت الــى هــذا المنصــب، كمــا تحدثــت عــن تفضيــل الرجــل لعمــل المــرأة 
كمعلمــة، وعــن طموحهــا فــي دراســة القانــون، ومعناتهــا 
مــع مــرض الســرطان، بحيــث اســتطاعت ان تحقــق حلمهــا 
رغمــا عنــه، وتــم ترشــيحها لجائــزة نوبــل للســالم تكريمــا لهــا 
كإمــرأة ناشــطة مــن أجــل الســالم. كمــا أصبحــت أســتاذة 
فــي جامعــة هارفــرد المرموقــة فــي الواليــات المتحــدة، 
مــن  الدوليــة  الجنايــات  لمحكمــة  قــاض  ترشــيحها  وتــم 
خــالل االنتخابــات. فيمــا تناولــت الفقــرة الثانيــة تقريــرا عــن 

اللغة اآلرامية في فلســطين.

وصف عام للحلقات :



حلقــة ٢/١٥: الفقــرة االولــى مــن الحلقــة كانــت عبــارة عــن تقريــر عــن بــاب حطة في فلســطين، فتم 
اســتضافة رجــل وامــرأة للحديــث عــن معالــم الحــارة ومــا يميزهــا. أمــا الفقــرة الثانيــة فكانــت مــن قريــة 
عرانــة، واســتضافت الحلقــة ثالثــة رجــال وامــرأة للحديــث عــن القريــة وتراثهــا الشــعبي. حيــث تحدثــت 
لباســها  وعــن  للعــروس،  والحنــة  والتقاليــد  العــادات  وعــن  عرانــة،  أعــراس  عــن  الضيفــة  المــرأة 

والطقوس الخاصة بها. أما الفقرة الثالثة هي عبارة عن تقرير عن قرية سيل الموجب في االردن. 

ــى قصــة عــن نجــاح المــرأة مــن خــالل االصــرار،  ــه األول حلقــة ٢/٢٢: ناقــش البرنامــج فــي فقرت
وهــي قصــة نجــاح ســيدة فــي التوجيهــي بعد ٣٣ ســنة من المحاوالت. قصة امرأة شــعارها في الحياة 
الفشــل عنــوان النجــاح. تعمــل الســيدة بالتطريــز والصــوف والفسيفســاء والرســم بالرمــل بحيــث 
ــن للحديــث عــن مشــوارهما وتجربتهمــا.  ــن/ رجلي ــك. كمــا اســتضاف البرنامــج فناني ــاش مــن ذل تعت
ــة  ــة بيــت جــن فــي فلســطين، واســتضيف خــالل ثالث ــة مــن البرنامــج كانــت عــن قري الفقــرة الثاني
رجــال. وتناولــت الفقــرة الثالثــة مــن البرنامــج تقريــر عــن قصــر عــراق االميــر، فــي هــذه الفقــرة، تــم 

اســتضافة إمرأة من ذوي االحتياجات الخاصة، التي تحدثت عن معالم القصر االثري. 

إضاءة

فــي التقريــر عــن القريــة فــي هــذه الحلقــة، وغيرهــا مــن الحلقــات، 
غالبيــة  أن  للنظــر  الالفــت  ونســاء،  رجــال  اســتضافة  عــادة  يتــم 
النســاء كانــت حــول األعــراس، وعاداتهــا، ولبــاس  الحــوارات مــع 
العــرس، وغيــر ذلــك مــن المواضيــع. المشــكلة فــي تكــرار المســألة، 
أنهــا توحــي أن اهتمــام المــرأة الريفيــة يــكاد يقتصــر علــى هــذا الجــزء 

مــن حياتها االجتماعية.

حلقــة ١/١٨: الفقــرة االولــى مــن البرنامــج هــي عبــارة عــن لقــاء 
مــع محافــظ رام اللــه والبيــرة، الدكتــورة ليلــى غنــام، تحدثــت عــن 
ــا،  ــي مــرت به ــات الت ــا والتحدي ــت فيه ــي ترب ــة األســرية الت البيئ
أيضــا، تحــدث عــن دور المــرأة فــي مقاومــة االحتــالل. كمــا تــم 
اســتضافة الفنــان وســام مــراد الــذي تحــدث عــن مشــواره الفنــي 

وبداياتــه. أمــا الفقــرة الثانيــة مــن البرنامــج فهــي تقريــر عــن القــدس "البلــدة القديمــة"، واســتضاف 
البرنامــج ثــالث ضيــوف، احدهــم بائــع عطــور واالخــر بائــع فالفــل واالخيــر حــالق. تحــدث ثالثتهــم 

عــن حرفهــم وعن وجودهم في البلدة. 



حلقــة ٣/٢٢: تناولــت الفقــرة االولــى اســتضافة ريــم الجــازي التــي شــارك 
جدهــا المرحــوم مشــهور حديثــة الجــازي فــي معركــة الكرامــة انتصــارا للقيــم 
تنــاول  التحــرر. كمــا  فــي  والعزيمــة  االرادة  اهميــة  عــن  العربيــة. وتحدثــت 
البرنامــج عائلــة اردنيــة، مــن خــالل مقابلــة (رجــل). كمــا تــم اســتضافة مديــرة 
مــوارد بشــرية لجوقــة موســيقية، فتحــدث عــن الجوقــة وعــن تأسيســها. أمــا 
ــر عمــار فــي فلســطين.  ــة دي ــر عــن قري ــارة عــن تقري ــة فهــي عب الفقــرة الثاني
فتــم فيهــا اســتضافة رئيــس المجلــس القــروي، وإحــدى ســيدات القريــة عــن 
دور المــرأة فــي الزراعــة، بحيــث تحدثــت الضيفــة عــن أنــواع المزروعــات التــي 
ســاهمت هــي ونســوة القريــة فــي زراعتهــا ومــن ثــم بيعهــا. كمــا تحــدث عــن 

طقــوس الزواج الخاصة بالعروس. 

جيفــارا،  تشــي  الكوبــي  المناضــل  ابنــة  اســتضافة  تــم  األولــى  الفقــرة  فــي   :٣/٢٩ حلقــة 
فتحدثــت عــن والدهــا ونضالــه. أيضــا، تــم اســتضافة فنــان للحديــث عــن بداياتــه واعمالــه واغانيــه 
فــي  قريــة فقوعــة  عــن  تقريــر  الثانيــة فهــي  الفقــرة  أمــا  الفنيــة.  المهرجانــات  فــي  وتواجــده 
فلســطين، اســتضاف البرنامــج رجليــن وامــرأة مــن القريــة، حيــث تحدثــت المــرأة عــن تقاليــد 
بالنســاء فــي قريــة فقوعــة ممــا ســلط الضــوء علــى  الخاصــة  الــزواج 
تــم  كمــا  القريــة.  فــي  تمــارس  مازالــت  التــي  التقاليــد  هــذه  أصــول 
ــي تطمــح  ــاز، والت ــة بممارســة الجمب ــة مانيســا الموهب اســتضافة الطفل
القريــة،  فتيــات  باقــي  لتعلــم  يومــا  جمبــاز  مدربــة  تصبــح  ان  إلــى 
عــن  الحديــث  تــم  الثالثــة  الفقــرة  فــي  مثلهــا.  موهوبــات  فيصبحــن 
اســبوع الموضــة فــي االردن بحيــث تــم اســتضافة عــدة فنانــات تحدثــن 
ذكــر  يتــم  (لــم  الموضــة  اســبوع  فــي  ومســاهمتهن  مشــاريعهن  عــن 
اســماء). كمــا اســتضاف البرنامــج صاحبــة الســمو الملكــي االميــرة عاليــة 

التــي تحدثــت عــن بدايتهــا في العمل التطوعي واالنســاني.

إضاءة

مســتويات  يعكســن  الضيفــات  أن  اإليجابيــة  النقــاط  مــن 
اجتماعيــة مختلفــة، فمــن ســيدة عاديــة فــي هــذه الحلقــة، إلــى 
أخــرى قاضيــة فــي حلقــة ســابقة، وصــوال لمقابلــة ســمو األميــرة 

عاليــة فــي حلقــة تاليــة... وهــذا يضفي توازنــا ومصداقية.

حلقة ٢/٢٢: 



باســتضافة  الحلقــة  مــن  األولــى  الفقــرة  بــدأت   :٤/٥ حلقــة 
مهندســة تحدثــت عــن أهميــة مشــاركة المــرأة فــي المجتمــع بحيــث 
وتحدثــت عــن دور المــرأة فــي مشــروع "آيلــة العقبــة"، الذي يســعى 
الــى توفيــر فــرص عمــل للمــرأة، ويســعى الــى تدريــب وتأهيــل 
النســاء واســتقطابهم وتوســيع الحضــور النســائي فــي البرنامــج 
ــات  ــة الموجهــة نحــو تدريــب المــرأة مــن خــالل االكاديمي االجتماعي
تنميــة  بهــدف  المشــروع  فــي  موجــودة  عمــل  فــرص  ضمــن 
المجتمــع المحلــي. وتضمنــت الفقــرة تقريريــن مــن تايلنــد، ومديــر 
عــام أحــد الشــركات المحليــة. فــي حيــن، تضمنــت الفقــرة الثانيــة 
تقريــر عــن قريــة صمــد فــي األردن، فــي هــذه الفقــرة تــم اســتضافة 
رجليــن للحديــث عــن القريــة. أمــا الفقــرة الثالثــة مــن الحلقــة كانــت 

عــن فعاليــات اســبوع االردن للموضــة وتــم اســتضافة شــيرين الرفاعــي مؤسســة اســبوع الموضــة 
فــي االردن، وتحــدث عــن تأســيس الفعاليــات وعــن العــدد الكبيــر مــن المشــتركات فــي الفعاليــات، 

وتم استضافة مصمم أزياء، كما تم استضافة مصممة مجوهرات، وأخرى مصممة أزياء. 

حلقــة ٤/١٢: فــي الفقــرة األولــى، تم اســتضافة ســيدة 
تعمــل فــي الفسيفســاء بــدون أطــراف. فتحدثــت عــن 
تجربتهــا الشــخصية فــي كفــاح اعاقتهــا الجســدية. كمــا 
وتــم  فسيفســاء،  اعمــال  مدربــة  البرنامــج  اســتضاف 
اســتضافة فنــان للحديــث عــن مشــاركته فــي المهرجانــات 
العربيــة وعــن عملــه فــي دار االوبــرا المصريــة. أمــا الفقــرة 
فــي  جولــة  عــن  تقريــر  فتضمــن  البرنامــج  مــن  الثانيــة 
الطائــرة فــوق مدينــة جــرش. وأخيــرا كانــت الفقــرة الثالثــة 
عبــارة عــن تقريــر عــن حفــل جائــزة الحســن بــن طــالل للتميــز 
االميــر  ســمو  اســتضافة  فتــم   .٢٠١٩ العلمــي 
للعلــوم  االعلــى  المجلــس  رئيــس  طــالل  بــن  حســن 
ــز علــى  ــة فــي التركي ــذي تحــدث عــن الرغب ــا ال والتكنولوجي
تطويــر الجانــب العلمــي لــدى الشــباب والشــابات، وتحــدث 

عن اهمية سد فجوة التفرقة بين الذكور واالناث.



حلقــة ٥/٣: فــي الفقــرة األولــى تــم اســتضافة الممثــل شــريف الزعبــي 
والممثلــة زينــة خريســات اللــذان شــاركا فــي مسلســل جلطــة، فتحدثــا عــن 
تجربتهمــا فــي التمثيــل. وتــم اســتضافة الفنــان هانــي العمــري الــذي 
تحــدث عــن قصــة اغنيــة دخلــك يــا شــال. الفقــرة الثانيــة مــن الحلقــة عبــارة 
ــة رجــال مــن  ــة المالحــة المهجــرة فــي فلســطين. ثالث ــر عــن قري عــن تقري
خلفيــات مختلفــة للحديــث عــن القريــة. أمــا الفقــرة الثالثــة فخصصــت 
لكواليــس مسلســل خمســة ونــص مــن بطولــة قصــي خولــي، ناديــن 
نجيــم ومعتصــم النهــار. فتــم اســتضافة الفنانــة ناديــن التــي تحدثــت عــن 
بداياتهــا فــي التمثيــل، والفنــان معتصــم النهــار الــذي تحــدث عــن قصــة 
الدبــاس  امــل  الفنانــة  اســتضافة  تــم  كمــا  موجــز.  بشــكل  المسلســل 
النوبانــي والمخــرج أحمــد يســير، مــن مسلســل جلطــة  والفنــان زهيــر 

٢ األردني، الذين تحدثوا عن المسلســل.

حلقــة ٦/١٤: الفقــرة األولــى هــي عبــارة عــن حديــث مــع طالبــة جامعيــة اســتطاعت االشــتراك فــي 
نشــاطات الســفارة الفرنســية، واســتطاعت تجــاوز العديــد مــن العقبــات حتــى تــم قبولهــا. كمــا تــم 
ــة اســنان. أمــا الفقــرة  ــاء رغــم كونهــا طبيب ــة تحدثــت عــن تطــور موهبتهــا فــي الغن اســتضافة فنان

الثانيــة مــن البرنامــج، فهي تقرير عن وادي عربة في األردن. 

حلقــة ٥/٤: الفقــرة االولــى مــن البرنامــج كانــت تتعلــق 
بزيــارة قصــر لوكســمبورغ فــي باريــس. أمــا الفقــرة الثانيــة 
اســتضاف  فــي فلســطين.  قريــة قطنــة  عــن  تقريــر  فهــي 
ــة قطنــة، ورجليــن آخريــن للحديــث، أمــا  البرنامــج رئيــس بلدي

الضيفــة فقــد تحدثــت عــن النســاء وطقــوس الــزواج خاصــة بمــا يتعلــق بالعــروس ويمــا بتعلــق 
بلباســها وكيفية اســتقبال الحضور والعريس لها، وعن تهليالت الزواج.

إضاءة

رائعــة للجمــع  الملفــت أن هنــاك ضيفــات، عكســن تجربــة  مــن 
ففــي  تمامــا،  مختلفــة  جامعيــة  ودراســة  معينــة،  موهبــة  بيــن 
الغنــاء، وفــي  هــذه الحلقــة، طبيبــة أســنان لديهــا موهبــة فــي 
المهــم هنــا  الهندســة.  كانــت مــع فنانــة درســت  حلقــة ســابقة 
أيضــا، كســر الصــورة النمطيــة عــن الفــن، أو النســاء المنخرطــات 

بــه، فهــو –أي الفــن- يؤدي رســالة فــي غاية األهميــة والجمالية.



حلقــة ٦/٢١: تمحــورت الفقــرة االولــى عــن محميــة غابــات عجلــون، 
واســتضافت الحلقــة رجــال وامــرأة مــن القريــة للحديــث عــن تجربتهمــا فــي 
الزراعــة لتأميــن احتياجــات األســرة. الفقــرة الثانيــة وهــي تقريــر عــن عشــبة 
المورينجــا مــن الغــور الحديثــة، فتحدثــت عــن شــركة درة المنــال للتنميــة 
والتدريــب الغيــر ربحيــة والتــي تأسســت مــن قبــل ســيدات اردنيــات مهنتهم 
للمشــروع  عــام  اســتضافة مديــر  تــم  للنســاء. كمــا  افضــل  حيــاة  ايجــاد 

فتحدثت عنه. أما الفقرة الثالثة فؤاد قام بزيارة مسجد عجلون الكبير. 

حلقــة ٧/٥: فــي الفقــرة األولــى، تــم اســتضافة مهندســة للحديــث عــن 
المشــاريع التــي توفرهــا شــركة اورنــج وعــن اكاديميــة البرمجــة. لتنتقــل 
الفقــرة إلــى مقابلــة ثالثــة فنانيــن فــي مجــاالت مختلفــة. أمــا الفقــرة الثانية 
فهــي تقريــر عــن قريــة المزرعــة القبليــة فــي فلســطين. وتضمنــت الفقــرة 
الثالثــة مــن البرنامــج اســتضافة لســيدة تحدثــت عــن اســتفادة اطفــال 
زيــارة  وبعنــوان  االطفــال.  متحــف  نشــاطات  مــن  الحكوميــة  المــدارس 
لبرنامــج مــن وحــي التــراث الثقافــي/ البتــراء، كمــا اســتضاف البرنامــج 
ســيدة/ عضــو فــي الجمعيــة الوطنيــة للحفــاظ علــى البتــراء، التــي تحــدث عن 
ورشــات الجمعيــة التــي تعمــل علــى توعيــة الشــباب واكســاباهم بعــض 

المهارات المرتبط بالثقافة في البتراء. 

ــث عــن  ــان للحدي ــم اســتضافة فن ــى، ت حلقــة ٧/١٢: فــي الفقــرة األول
الموســيقى واالالت الموســيقية التــي يقدمهــا فــي مهرجــان جــرش. كمــا 
اســتضاف البرنامــج ضيفيــن آخريــن للحديــث عــن مهرجــان صيــف عمــان. 
ــد، تحدثــت عــن  ــادي الجيــل الجدي ــة مهندســة/ عضــو ســابق فــي ن ومقابل
الفــن الفولكلــوري الشركســي الغنائــي والرقصــي الــذي يقدمــه النــادي. أمــا 
الفقــرة الثانيــة، وهــي تقريــر عــن مدينــة عــكا فــي فلســطين، تــم اســتضافة 
عبــدو متــى الــذي تحــدث عــن بــازار عــكا وعــن موقــع عــكا االســتراتيجي، 
النســاء  جمعيــة  فــي  اداريــة  هيئــة  عضــو  ايضــا  البرنامــج  واســتضاف 
العكاويــات، الثمانينيــة التــي عاصــرت النكبــة. كانــت قــد منعتهــا الحــرب مــن 
اســتكمال تعليمهــا، فعــادت مــن لبنــان ولــم تجــد البلــد كمــا هــي واتجهــت 

نحر البرامج التوعوية والتثقيفية. 



حلوة
يا دنيا

مــن  واحــد  المنــوع،  الصباحــي  البرنامــج  هــذا  يعتبــر 
وهــو  عاليــة.  مشــاهدة  بنســبة  تحظــى  التــي  البرامــج 
فقراتــه،  لتنــوع  نظــرا  الناجحــة،  البرامــج  مــن  عمومــا 
المــرأة-  يخــص  فيمــا  أمــا  وموضوعاتــه.  وضيوفــه، 
مــن  كغيــره  البرنامــج،  زال  فمــا  المــرأة،  صــورة 
المحتــوى اإلعالمــي- المرئــي، يحتــاج لمزيــد مــن العمــل 
كالنــوع  منظــور  تبنــي  عبــر  وخاصــة  والتركيــز، 
ذلــك،  رغــم  لكنــه  المــرأة،  لتنــاول قضايــا  االجتماعــي 

يعتبــر متوازنــا، وإيجابيــا بشــكل عام. 

وفقراتــه  حلقاتــه  فــي  البرنامــج  اســتقبلهم  وضيفــة  ضيفــا   ٧٠ حوالــي  بيــن  مــن 
المختلفــة، فــإن هنــاك أكثــر مــن ٣٣ ضيفــة (أي مــا يقــارب النصــف)، مــن مختلــف 
ــة)،  ــة ثمانينيــة عايشــت النكب ــاز إلــى ســيدة عكاوي ــة الجمب ــة (مــن طفل الفئــات العمري
ــى  ــات مــرورا بســيدات عامــالت فــي مجــاالت مختلفــة، وصــوال إل ومــن نســاء قروي
ســمو األميــرة عاليــة. كمــا قابــل البرنامــج ســيدتين مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة 

(أحداهــن تعمــل فــي مجــال الفسيفســاء).

٣٣
ضيفة

ضيفًا
ضيفة و

٧٠

تحليل عام للبرنامج :



اجتماعــي،  سياســي  برنامــج  هــو  البلــد  نبــض  برنامــج 
الشــعب  تهــم  التــي  القضايــا  أحــدث  البرنامــج  يعــرض 
األردنــي، ويعايشــتها. يقــدم البرنامــج مذيــع ومذيعــة. 

وقــد تــم اختيــار الحلقــات التالية:

٢- برنامج نبض البلد

٧/١٦، ٦/٩٧/٢٤،  ٥/٣٦/١٧ ، ٤/٢٠٥/٤، ٣/٥٤/٢٨،  ٢/١١٣/٢٥، ١/١٥٢/٢١،  ١/٢١

شهر يوليوشهر يونيوشهر مايوشهر إبريلشهر مارسشهر فبرايرشهر يناير

١/١٥: الحلقــة كانــت عــن إعــالن رئيــس الــوزراء األردنــي  حلقــة 
الدكتــور عمــر الــرزاز عــن موافقــة البنــك الدولــي علــى منــح األردن 
قرضا بقيمة ١٫٢ مليار دوالر، للحديث عن تفاصيل هذا القرض استضاف 

نبــض البلــد وزير الماليــة الدكتور عز الدين كناكرية.

حلقــة ١/٢١: الحلقــة تتمحــور حــول قــرار مجلــس النــواب األردنــي 
عــن  للحديــث  العــام.  العفــو  قانــون  مشــروع  حــول  جلســته  فــي 
مشــروع قانــون العفــو العــام كمــا أقــره النــواب اســتضاف البرنامــج 

رئيــس اللجنــة القانونيــة النيابية ونقيب المحامين.

حلقــة ٢/١١: الحلقــة تتعلــق بالئحــة االتهــام النهائيــة فــي قضيــة الدخــان 
التــي اشــتهرت فــي األردن. للحديــث عــن الموضــوع تــم اســتضافة مديــر مركــز 

نما للدراســات ونائب أردني ســابق.

وصف عام للحلقات :



حلقــة ٢/٢١: الحلقــة عــن الحــراك الــذي قــام بــه عــدد مــن ابنــاء 
المحافظــات األردنيــة العاطليــن عــن العمــل. ولمناقشــة أســباب البطالــة 
والبحــث عــن الحلــول تــم اســتضافة أســتاذ علــم االجتمــاع ورئيــس لجنــة 

عمل نيابية هم مسيرات المتعطلين عن العمل.

ــف االدارة فــي االردن وتوقيــف رئيــس  حلقــة ٣/٥: الحلقــة عــن مل
الــوزراء التعيينــات؛ بحيــث تــم اســتضافة خبيــر إداري ورئيــس اللجنــة 

اإلدارية النيابية للحديث عن الموضوع.

حلقــة ٣/٢٥: الحلقــة عــن لقــاء جاللــة الملــك عبــد اللــه الثانــي مــع الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
السيســي ورئيــس الــوزراء العراقــي عــادل عبــد المهــدي وبحــث العالقــات بيــن األردن ومصــر والعــراق 
وتطــورات األوضــاع فــي المنطقــة، لقــاء للحديــث عــن مختلــف التحديــات التــي تواجــه القضيــة 
الفلســطينية، ووقــف التصعيــد االســرائيلي. للحديــث فــي نتائــج القمــة الثالثيــة تــم اســتضافة مديــر 

مركز القدس للدراسات ودكتور باحث وأكاديمي.

حلقــة ٤/٢٠: الحلقــة تتنــاول موضــوع امتحــان الثانويــة العامــة لســنة ٢٠١٩، للحديــث عــن األمــر، تم 
اســتضافة مديــر ادارة االمتحانــات واالختبــارات فــي وزارة التربيــة والتعليــم، وعــدد مــن الطلبــة، ذكــورا 

وإناثا، من التخصصين العلمي واألدبي في مدارس حكومية وخاصة منوعة.

حلقــة ٤/٢٨: الحلقــة عــن جهــود حكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز بتقديــم عــدد 
مــن اإلجــراءات االقتصاديــة قبيــل شــهر رمضــان. للحديــث عــن الموضــوع تــم 

استضافة الوزير أسبق ومدير مركز القدس للدراسات.

حلقــة ٥/١: هــذه الحلقــة كانــت عــن المســتثمرون واألداء الحكومــي. فتــم 
استضافة مدير مركز نما للدراسات وخبير استراتيجي.

حلقــة ٦/١٧: تتنــاول هــذه الحلقــة الوثيقــة السياســية للحركــة االســالمية 
ــام  ــن ع ــوف أمي ــا، مــع الضي ومناقشــتها، مــا هــي ولمــاذا، ومــدى أهميته

حزب جبهة العمل االسالمي، ورئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور.

?



حلقــة ٦/٩: علــى الصعيــد السياســي المحلــي، شــهد الشــهر الفضيــل تعديــل علــى حكومــة الــرزاز بعدمــا 
كان هنــاك ترقــب لمــا ســيحدث فــي رمضــان، وتوقعــات بحــدوث حراك شــعبي لم يحدث علــى األقل كما 
حــدث فــي عهــد حكومــة الملقــي للحديــث اكثــر اســتضفنا معالــي األســتاذ محمــد داووديــة رئيــس مجلس 

ادارة الدستور، وعضو مجلس النواب نبيل غيشان -جردة حساب لألحداث السياسية في رمضان

حلقــة ٧/١٦: تمحــورت الحلقــة حــول محوريــن بشــأن التعليــم وهمــا مشــروع قانــون الجامعات على 
الطاولة وتعليم رياض االطفال االلزامي لعام ٢٠٢٢. وللحديث حول هذه المواضيع تم استضافة عميد 

كلية الحقوق في الجامعة األردنية، وعميد كلية االمير حسين للدراسات الدولية. 

حلقــة ٧/٢٤: فــي هــذه الحلقــة تــم اســتضافة إعالمــي وباحــث، دكتور في العلوم السياســية، وعضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح للحديث عن لقاء الملك األردني بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

نبض
البلد

يعــرف البرنامــج نفســه، كبرنامــج سياســي اجتماعــي، تتنــوع 
واألردنيــة  العربيــة  السياســية  الشــؤون  بيــن  موضوعاتــه، 
طابــع  ذات  أخــرى  لموضوعــات  إضافــة  والفلســطينية، 
لــم  المنوعــة،  البرامــج  وبخــالف  هنــا،  المالحــظ  محلــي. 
تشــهد الحلقــات –وهــي عينــة عشــوائية لدراســة الحالــة- أي 

اســتضافة لنســاء للحديــث فــي أي من مواضيــع النقاش.

يعكــس البرنامــج حالــة مــن اســتبعاد النســاء عــن الشــأن العــام، خاصــة عندما 
يكــون الموضــوع سياســيا. رغــم أن برامــج أخــرى ذات طابع منوع أو نســائي، 
ــرات، نائبــات،  تســتضيف نســاء مــن مختلــف المســتويات السياســية (وزي
ــا عامــة وسياســية.  ــن فــي حديثهــن قضاي ــات)، ويتناول ناشــطات مجتمعي
والســؤال هنــا، هــل مــا زال الحيــز السياســي، يعتبــر شــأنا "ذكوريــا"؟ رغم كل 
مــا حققتــه المــرأة علــى الصعيــد العلمــي، وفــي المشــاركة العامــة، ناهيــك 

عن تخصيص مقاعد لها في معظم مستويات الشأن السياسي والعام.

??
??

تحليل عام للبرنامج :



ثالثا: عمان تي في
وهــي قنــاة خاصــة أيضــًا تركــز فــي معظــم محتواهــا علــى البرامــج 
والمحتــوى الترفيهــي الخفيــف والبرامــج الدينيــة. نالحــظ فيهــا أيضــًا 
الحضــور النســائي القــوي خاصــة كمقدمــات للبرامــج، وهــذا األمــر 
ــي دائمــًا، كمــا ســنالحظ فيمــا بعــد فــي قســم  ليــس بالضــرورة إيجاب
مــن  العديــد  إنتــاج  يعيــد  أحيانــا  النســائي  الحضــور  فهــذا  التحليــل؛ 
الصــور النمطيــة التقليديــة حــول النســاء. مــن أهــم برامــج القنــاة: 
لــِك، َصــح ِصــح، نوســتالجيا الحنيــن إلــى الماضــي، فضفــض لــي، 

ســالم الــروح، بصراحــة، همــك همــي، الرؤى واألحالم.

وكمــا نالحــظ، فمــن بيــن مقدمــي البرامــج الخمســة التــي تم مســحها،
فإن هناك ١١ مقدمة برامج من النساء مقابل مقدم واحد رجل.

لجيا نوستا

فضفــض لي

لك
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عددالموضوعالبرنامج
عدد النساءالمقدمين/ات

برنامــج "نصــي التانــي" : تناولــت الحلقــة الثانيــة من البرنامج حياة شــابين وشــابتين، وطريقة حياة كل 
زوج فيهمــا. البرنامــج يتســم بالخفــة، وتعــرض القصــص ضمــن إطــار اجتماعــي بســيط، لكــن يؤخــذ 
ــوع  ــى الن ــي عل ــز المبن ــة التميي ــي تصــب فــي خان ــرات الدارجــة، الت ــر مــن التعبي ــاك الكثي ــه، أن هن علي
االجتماعــي، دون أن يكــون القصــد منهــا بطبيعــة الحــال التمييــز أو التقليــل مــن النســاء، إال أن مثــل 

هذه التعبيرات تخترق الوعي العام، وتصوغ مفرداته بشكل عام.

نماذج من برامج عمان تي في



برنامــج "فضفــض لــي": عــرض حلقة مميزة بمناســبة اليوم العالمي لمكافحة الســرطان، 
حيــث اســتضاف الســيدة رقيــة زكريــا، التــي تحــدت مــرض الســرطان، للحديــث عــن تجربتهــا 

في مقاومة المرض، واستمرار حياتها وعملها. 

برنامــج "نســائي" إذ تقدمــه ٤ مذيعــات معظــم ضيفاتــه مــن النســاء 
والمخاَطــب هــّن النســاء أيضــًا. يتكــون البرنامــج مــن عــدة فقــرات 
ميديــا،  وسوشــيال  وتغذيــة،  ولياقــة،  وأناقــة،  أمومــة،  منهــا: 

ومجموعــة مــن التقارير. 

١- برنامج لك

فقرات تكرس/ تعاكس الصورة النمطية

فقــرة أناقــة: إضافــة إلــى كل الصــور النمطيــة التــي تحملهــا هــذه 
الفقــرة بــأن واحــد مــن اهتمامــات النســاء الرئيســية هــي المظاهــر 
االســتهالك  لثقافــة  لتــروج  الفقــرة  هــذه  تأتــي  واألناقــة، 
والصناعــة التــي تزدهــر فــي مجــال التجميــل مــن عمليــات تجميــل 
جــدًا.  مكلفــة  الغالــب  فــي  تكــون  أخــرى  تجميليــة  وإجــراءات 
فكانــت أكثــر مــن أربــع حلقــات تتنــاول موضــوع وصــالت الشــعر 
مــن خــالل اإلعــالن لشــركة معينــة واســتضافة مديرهــا حينــًا وأحــد 

المصففيــن الذيــن يعملــون فيها حينًا آخر.

فقــرة لياقــة: يتــم عــرض تماريــن رياضيــة كمــا تســتضيف هــذه 
الفقــرة رياضيــات مــن مختلــف المجــاالت للحديــث عــن إنجازاتهــّن 
اســتضافة  فتــم  للنســاء  معتــادة"  "غيــر  مجــاالت  فــي  خاصــة 
العبــة كــرة قــدم، والعبــة مبــارزة، والعبــة رمايــة وغيرهــا مــن 

الرياضــات التــي يحتلها الرجال في العادة.

ولغايــة رصــد صــورة المــرأة وظهورهــا اإلعالمــي فــي هــذا البرنامج، تــم اختيار ٣ فقرات أساســية في 
البرنامــج، وهــي: فقرة األمومة، وفقرة سوشــيال ميديا، والتقارير



                وهــي مــن أكثــر الفقــرات جديــة فــي البرنامــج وتــم فيهــا نقــاش 
مواضيع متعلقة باألطفال واألمهات، وبمتابعة ١٤ فقرة أمومة من حلقات 
مختلفــة بتواريــخ (١/٢٩، ٢/١٢، ٢/١٩، ٣/٥، ٣/١١، ٣/١٩، ٣/٢٦، ٤/٣، ٤/١٦، 
٧/١٠، ٧/١٦، ٧/١٧، ٧/٢٢)، نجــد مــا يلــي: تنوعــت موضوعــات الفقــرة، 
لتشــمل كثيــرا مــن القضايــا الهامــة، حيــث غطــت (علــى التوالــي وحســب 
التواريــخ الســابقة): بنــاء الشــخصية عنــد األطفــال، تأخــر النطــق، مشــاكل 
الســمنة عنــد األطفــال، الصحــة التكامليــة، انعكاســات العالقــات الزوجيــة 
الناجحــة علــى الصحيــة النفســية لألطفــال، الحفــاظ علــى الــوزن أثنــاء وبعــد 
اضطــراب  الحــراري،  التشــنج  التحــرش،  مــن  األطفــال  حمايــة  الحمــل، 
التوحــد، الــوالدة الطبيعيــة والــوالدة القيصريــة، بدائــل العصبيــة عنــد 
ــة، ســيدات تركــن وظائفهــن  ــرة الصحي ــة والغي ــرة المرضي األطفــال، الغي

بسبب رعاية األطفال، تدخل األجداد والجدات في تربية األطفال. 

من بين ضيوف الحلقات األربع عشــرة، تم اســتضافة ١٠ نســاء و٤ رجال. تنوعت تخصصات النســاء 
اللواتي استضافتهن الحلقات، حيث جاءت تخصصاتهن على النحو التالي:

- طبيبتان، واحدة استشارية في الدماغ واألعصاب، والثانية في طب األطفال، 
- خبيرتان في مجال علم النفس، طبيبة واختصاصية.

- تربويتان، خبيرة في التربية، ومدربة توجيه أسري
- اخصائية نطق   - اخصائية تغذية

- محاضرة وناشطة مجتمعية في مجال حماية األطفال
أما الرجال األربعة الذين تمت استضافتهم في حلقات البرنامج المدروسة فجميعهم من األطباء.

فقرة األمومة :

إضاءة

يتــم  الذيــن  المختصيــن  والضيــوف  المهمــة  المعلومــات  رغــم 
تعــزز  أحيانــا  الفقــرة  هــذه  أن  إال  النســاء-  مــن  اســتضافتهم-وأغلبهّن 
الفكــرة النمطيــة عــن أن مســؤولية المنــزل واألطفــال تقــع بشــكل رئيســي 

على النســاء وأن الرجال أو األزواج لهم دور مســاعد وداعم فقط.



وهــي فقــرة منوعــة، تعتمــد أساســا علــى الموضوعــات التــي يتــم تداولهــا 
ــات  ــة. إضافــة لموضوع ــة ودولي فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، محلي
بيــن  نقــاش  الموضوعــات مــن خــالل  الفقــرة  أخــرى منوعــة. وتتنــاول 
مقدمــات الفقــرة أو مــن خــالل إســتضافة أشــخاص للحديــث. وقــد تــم 
متابعــة الفقــرة خــالل الفتــرة المرجعيــة فــي التواريــخ التاليــة (١/٢، ١/٧، 

 .(١/٢٠، ٢/١٧، ٢/٢٤، ٣/١١، ٣/١٢، ٣/١٩، ٣/٢٠، ٤/١١، ٤/١٤، ٧/٢٢
مثــل:  الموضوعــات،  مــن  واســعا  طيفــا  الحلقــات  تناولــت  وقــد 
موضوعــات ذات انتشــار علــى السوشــيال ميديــا: حفــل زفــاف نجــل ايلــي 
صعــب. موضوعــات فنيــة: نــادي المســرح والدرامــا، فيلــم الضيــف، 
أغانــي عربيــة خالــدة عــن األم، برنامــج نجــوم صغــار، لقــاء مــع فنــان 
للتعليــم،  عمــان  معــرض  وتعليميــة:  تربويــة  موضوعــات  كاريكاتيــر. 
ــن.  ــب المعلمي ــا لتدري ــة راني ــة الملك ــة، أكاديمي ــادرة المدرســة المتنقل مب
تمكيــن،  الخيــر، مبــادرة  برنامــج هديــة  اجتماعية-تنمويــة:  موضوعــات 

اللجنة الوطنية لشــؤون المرأة.

فقرة سوشيال ميديا : 

ثــالث مقدمــات. ومــن حيــث  بالعــادة مقدمتــان أو  تقــدم هــذه الفقــرة 
االستضافات فإن عدد النساء أكثر، فمن بين ضيوف الفقرة في الحلقات التي 
تمت تغطيتها، هناك: ١٠ نساء، وثالثة رجال. أما خلفيات النساء الضيفات، 
ــة متقدمــة  ــة أو فــي مواقــع اجتماعي ــة عالي ــة تعليمي فمعظمهــن مــن خلفي
(مبادرتــان مجتمعيتــان، مؤسســة مبــادرة التعليــم المتنقــل، رئيســة جمعيــة، 
األمينــة العامــة للجنــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة، مديــرة برامــج أكاديميــة، 
وإحــدى  الســرطان،  مــرض  مــن  ناجيــة  مقابــل:  عامــة...  عالقــات  مديــرة 
خريجــات أكاديميــة الملكــة رانيــا). أمــا الرجــال، فيعمــل اثنيــن منهمــا فــي مجــال 

الفن: دراما وكاريكاتير، واآلخر مؤسس لمبادرة مجتمعية أهلية.

١٠ضيوف

ضيوف ٣



                    تتنــاول هــذه الفقــرة موضوعــات قصيــرة وســريعة، تعتبــر مــن الموضوعــات التقليديــة جــدا 
- مع استثناءات قليلة - إذ تركز على موضوعات التجميل والرياضات التي تحافظ على القوام. بمتابعة ١٥ 

فقرة من تقارير برنامج لك في الفترة بين شهري يناير وإبريل، يتضح ما يلي:

فقرة تقارير :

علــى اعتبــار أن برنامــج لــك هــو برنامج نســائي، فقد تنوعــت فقراته، بين ما يعكس 
مضمونــا تقليديــا، يتصــل بالصــورة النمطيــة للنســاء مــن حيث الــدور؛ ربــات بيوت، 
ــاء  ــب مــن اهتمــام النســاء؛ كاللياقــة واألزي ــى جوان ــز عل ــي ترك ــك الت أمهــات، أو تل
واالكسســوارات والطبخ والمكياج. فيما أن بعض فقرات البرنامج فتعكس تنوعا 

أوسع في أدوار النساء واهتمامتهن وخلفياتهن االجتماعية.
كمــا ســبق وأن تنــاول التحليــل، فــإن معظــم الضيــوف مــن النســاء، ففــي الفقــرات 
الدائمــة مثــل األناقــة هنــاك أكثــر مــن ١٤ امرأة تحدثن عن خبراتهن في مجــال األناقة 
بمختلــف مجاالتهــا، وكذلــك األمــر فــي فقــرة اللياقــة، مــع بــروز نســاء فــي مجــاالت 
رياضيــة فريــدة كالمبــارزة وكــرة القــدم والرمايــة. عكســت فقرتــي األمومــة والسوشــيال ميديــا 
اســتضافات نوعيــة للنســاء، فمــن حيــث العــدد هنــاك أكثــر مــن عشــرين امــرأة في الفقرتيــن، مقابل 

٧ رجال. وتنوعت خلفية النساء، إال أن معظمهن من خلفيات علمية واجتماعية عليا.

ضيفة ١٤

ضيوف ٧

تحليل عام للبرنامج :

٥ تقاريــر عــن التجميــل (١/٢٨ العنايــة بالبشــرة، ٤/١٨ البوتكــس، إضافــة لثالثــة تقاريــر 
كلها عن إكسسوارات الشعر)

فيما تناولت التقارير موضوعات أكثر أهمية، وتعكس قصصا مشرقة، مثل: ٣/١٠ 
رســائل الشــارع األردنــي للمــرأة فــي يومهــا العالمــي، ٣/٢٠ قصــة إمــرأة كافحــت مــن 
أجــل أبنائهــا، ٣/٢٦ حــوار مــع أمهــات ناجيات من مرض ســرطان الثــدي، ٤/١٣ تجارب 

أمهات مع أطفالهن من ذوي التوحد.

٢ تقرير عن األزياء (مثل: تقرير ١/٢٣، و٤/١٥)

٤ تقارير عن رياضات ذات عالقة بالقوام.



مــن  عــدد  اســتضافة  علــى  فكرتــه  تقــوم  حــواري،  برنامــج 
مــع  ترتبــط  أماكــن  فــي  والمعروفــة  البــارزة  الشــخصيات 
ذكريــات عديــدة فــي ذاكرتهــم حيــث يتــم محاورتهــم واســترجاع 
العديــد منهــم. وهــو  الــذي رســم مســار مســتقبل  الماضــي 
ــي تمــت  ــن الحلقــات الت ــم رهــف صوالحــة. ومــن بي مــن تقدي
متابعتهــا، خــالل فتــرة إعــداد هــذا التقريــر، فقــد تــم اســتضافة 
الخطيــب،  مهــا  العيــن  الســابقة  الوزيــرة  (همــا:  امرأتيــن 

والعيــن هيفــاء النجــار)، مقابــل اســتضافة ١١ رجــال (هــم الســادة (مــع حفــظ األلقــاب): عبــد 
الــرؤوف الروابــدة، ممــدوح العبــادي، فيصــل الفايــز، عقــل بلتاجــي، كامــل أبــو جابــر، جــواد 

العنانــي، طاهــر المصــري، ســمير مطــاوع، زيــد حمزة، فايز الطروانة، إحســان شــردم).

٢- برنامج نوستالجيا/ الحنين إلى الماضي

خلفيــة  مــن  معظمهــا  شــخصيات  ذكريــات  البرنامــج  يتنــاول 
سياســية رســمية، وارتباطهــا بأماكــن محــددة، أو ذكريــات معينــة 
واألحــداث  األماكــن  تلــك  وتأثيــر  بطفولتهــم وشــبابهم،  ترتبــط 
علــى تطورهــم العلمــي والثقافــي والسياســي. ويعــد واحــدا مــن 
ليــس  السياســي،  التاريــخ  يرصــد  كونــه  المهمــة،  البرامــج 

للمتحدثيــن فحســب بــل للملكــة األردنيــة الهاشــمية، ومــا رافــق نشــأتها وتجربتهــا مــن 
قليــل  النســاء  الضيفــات  عــدد  أن  إال  جمــة.  تحديــات 
وربمــا  ســيدتين.  مقابــل  رجــل،   ١١ بالرجــال،  مقارنــة 
الجيــل  مــن  الضيــوف  أن  أساســية  بدرجــة  األمــر  يعــود 
الحيــز  فــي  للنســاء  واســعة  مشــاركة  يشــهد  لــم  الــذي 
ــز علــى  السياســي. ومــع ذلــك، يبقــى مــن المهــم، التركي

النســاء فــي البرنامج.

( ١١) ضيف ضيفتين

تحليل عام للبرنامج :



رابعــا: قنــاة األردن اليوم
ــى القمــر الصناعــي نايلســات.  ــث عل ــة نســبيًا تب ــاة خاصــة حديث هــي قن
الحواريــة  البرامــج  بعــض  مــع  المنوعــة  البرامــج  علــى  القنــاة  تركــز 
أهــم  ومــن  رياضــي  برنامــج  إلــى  إضافــة  واالقتصاديــة  السياســة 
برامجهــا: صبــاح الوطــن، كراســي، فــي عيــن الحــدث، األردن اليــوم، 

اليــف ســتايل، كالم صريــح، عالــم الرياضة.

كراسي

فــي عين الحدث

األردن اليوم 

اليف ســتايل

كالم صريح 

عالــم الرياضة 

منوع

سياسي

محلي

منوع 

حواري

رياضي

٤

١

١

١

١

٢

٢

٠

١

١

١

٠

عددالموضوعالبرنامج
عدد النساءالمقدمين/ات

يتضح من الجدول أعاله، أن الحضور النسائي في التقديم يصل إلى النصف، 
لكن يغيب عن البرامج السياسية (عين الحدث)، وبرنامج عالم الرياضة.

برنامــج ٩ الصبــح: يشــكل هــذا البرنامــج مســاحة أوســع الســتضافة النســاء، أو لتنــاول مواضيــع ذات 
صلــة مباشــرة، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار ذات المســألة، أن اإلدراك العميــق لمفهــوم النــوع االجتماعــي، 
ينبغــي أن يؤســس علــى قاعــدة أن الشــأن العــام، قضيــة جندريــة بامتيــاز. وهنــا نالحــظ مثــال، أن الحلقــة 
التــي خصصــت لنقــاش "مبــادرة القــراءة والحســاب للصفــوف المبكرة"، قد اســتضافت خبيــرة تربوية. 

وكذلك، في حلقة انقاص الوزن في رمضان، وحلقة األشخاص ذوي اإلعاقة.

نماذج من برامج األردن اليوم



برنامــج علــى الريــق : فــي مقابــل برنامــج فــي عيــن الحــدث، يعطــي برنامــج 
"علــى الريــق" النســاء هامشــا جيــدا لالنخــراط فــي نقــاش القضايا العامــة. وهذا 
ــت  ــي تناول ــا مــن النســاء، والت ــت ضيفاته ــات كان ــه فــي حلق يمكــن مالحظت

موضوعات مثل: حرية الرأي والتعبير، وسائل التواصل االجتماعي، وغيرها.

صبــاح الوطــن : هــو برنامــج صباحــي منــوع جدًا. ويتناول بشــكل أساســي مواضيــع اجتماعية وثقافية، 
يتناوب على تقديمه ٣ مذيعين؛ مذيعتين ومذيع. تتنوع المواضيع وتركز على الشأن المحلي والمبادرات 
والفعاليــات التــي تحــدث فــي األردن وأيضــًا فــي فلســطين فتــم مثــًال تغطيــة إطــالق فعاليــات ملتقــى 
فلســطين الثانــي للروايــة العربيــة. وفــي معظــم الحلقــات هنــاك موضــوع اجتماعــي محــدد والتــي يتــم 
ــًا. ففــي الحلقــة التــي تــم فيهــا نقــاش موضــوع العمــر  تقديمهــا بأشــكال متفاوتــة ومتناقضــة أحيان
المناســب للــزواج وفــي مقدمــة الفقــرة تناقشــت المذيعتــان فــي الموضــوع وكان هنــاك العديــد مــن 
الجمــل المتناقضــة فــي ذات الجملــة أحيانــًا مثــل: "ليــس هنــاك فــارس أحــالم اليــوم، يجــب ان تكونــي 
أنــت فارســة أحالمــك" "إذا تطلقتــي بتصيــري مطلقــة بــدل مــا تكونــي مــش 
متجــوزة" وهنــا تعزيــز وصمــة العــر علــى الطــالق والمطلقــات فــي المجتمــع. 
وكانــت هــذه الفقــرة مليئــة بالحشــو والمعلومــات المغلوطــة مــن المذيعتيــن 
اللتــان لســن مــن الخبيــرات فــي الموضــوع وتــم إعطاؤهــّن فتــرة طويلــة 

للحديث الحر والنقاش فيما بينهما. 

اجتماعــي،  سياســي  برنامــج  هــو  الحــدث  عيــن  برنامــج 
السياســية  المعاصــرة  القضايــا  أبــرز  البرنامــج  يطــرح 
واالجتماعيــة التــي تهــم الشــعب األردنــي وتأثــر بــه. يقــدم 

البرنامــج مذيــع ومذيعــة. وقــد تــم اختيــار الحلقــات التاليــة:

١- عين الحدث

٣/١٠ ، ١/٢٨٢/١٩٣/١٤
٣/١٧

٤/١١ ، ٤/١٥
٤/٢٤ ، ٤/٢٧

٧/٣ ، ٦/١١٧/١٠ ، ٦/١٨

شهر يوليوشهر يونيوشهر إبريلشهر مارسشهر فبرايرشهر يناير



حلقــة ١/٢٨: الحلقــة عــن اإلقتصــاد األردنــي فــي ســنة ٢٠١٩. للحديــث عــن 
الموضــوع تــم اســتضافة المديــر التنفيــذي الســابق للبنــك المركــزي، ومحلــل 

اقتصــادي وكاتب صحفي.
السياســية  واألحــزاب  األردنيــة  السياســة  تخــص  الحلقــة   :٢/١٩ حلقــة 
ومناكفاتهــا. للحديــث عــن الموضــوع تــم اســتضافة مســؤولين فــي احــزاب 

سياسية رئيسية.
ــم  ــة جرائ ــة فــي مكافح ــة األردني ــم طــرح موضــوع ســلوك الدول ــة، ت ــة ٣/١٠: فــي هــذه الحلق حلق

الفساد، وللحديث عن الموضوع تم استضافة نائبان سابقان.
فنانــان  اســتضافة  فتــم  السياســة،  الكوميديــا  موضــوع  الحلقــة  هــذه  تعــرض   :٣/١٤ حلقــة 

كوميديان. 
حلقــة ٣/١٧: تناولــت عــن الموضــوع، تــم اســتضافة محلــل وخبيــر فــي الشــؤون اإلقتصاديــة 

الحلقــة موضــوع أزمــات وضغوطات األردن، كالفقر. للحديث واإلســتثمارية.
حلقــة ٤/١١: الحلقــة عــن تصريحــات رئيــس الــوزراء االردنــي فــي مؤتمــر صحفــي تنــاول فيــه موضــوع 
الفقــر والبطالــة والوعــود الحكوميــة والضغوطــات الخارجيــة التــي تواجــه االردن وعــن صفقــة القــرن، 

للحديث عن الموضوع تم استضافة خبير في علم االجتماع، وعضو مجلس النواب.
حلقــة ٤/١٥: تناولــت الحلقــة موضــوع اداء مجلــس النــواب بعــد فــض دورتــه العاديــة الثالثــة، 

وعن فشــل البرلمان في عمله. للحديث عن الموضوع تم اســتضافة نائبان.
٤/٢٤: الحلقــة عــن الهويــة الوطنيــة االردنيــة وتأثيــر صفقــة القــرن عليهــا. للحديــث عــن  حلقــة 

الموضوع تم استضافة االمين العام لحزب الجبهة االردنية الموحدة، وكاتب ومحلل سياسي.
٤/٢٧: تناولــت هــذه الحلقــة موضــوع سياســة الحكومــة فــي رمضــان، وللحديــث عــن  حلقــة 

الموضوع تم اســتضافة ناشــط سياســي، وكاتب ومحلل سياســي واقتصادي.
حلقــة ٦/١٢: الحلقــة تتحــدث عــن مؤتمــر المنامــة فــي البحريــن ومشــاركة االردن فيــه. للحديث عن 

الموضوع استضاف البرنامج نقيب المحامين، ومحلل سياسي.

وصف عام للحلقات :



٦/١٦: فــي هــذه الحلقــة تــم تنــاول موضــوع مسلســل جــن المثيــر للجــدل، فطــرح  حلقــة 
موضــوع الحريــة واألخــالق المجتمعيــة. للحديــث عــن الموضــوع تــم اســتضافة كاتــب صحفــي، 

وحقوقية وناشــطة قانونية.

ــم  ــة والتعلي ــع التربي ــا وملفــات ومواضي ــم الحديــث عــن قضاي حلقــة ٧/٩: فــي هــذه الحلقــة ت
العالــي. وللحديــث عــن الموضوع تم اســتضافة وزيــر التربية والتعليم العالي.

حلقــة ٧/١٠: الحلقــة عــن حظــر الحكومــة للعبــة "ببجــي" لمــا لهــا مــن تأثيــرات علــى الســالمة 
فــي  واســتاذ  الكترونــي،  العــب  اســتضافة  تــم  الموضــوع  عــن  وللحديــث  االجتماعــي.  واالمــن 

الحاســوب في الجامعة الهاشمية.

حلقــة٧/٢٤: الحلقــة كانــت عــن الحكومــة والنــواب واألســئلة التــي تطارهــم والعالقــة بينهــم. 
تــم اســتضافة نائب، وكاتــب ومحلل صحفي واقتصادي.

عين
الحدث

يعــد برنامــج عيــن الحــدث مــن أهــم برامــج هــذه القنــاة، كونــه 
يتعــرض لمواضيــع سياســية محليــة وعربيــة، ويغطــي مــن جــاب آخــر 
قضايــا ذات بعــد محلــي وتحظــى باهتمــام الشــارع األردنــي. لكــن 
البرنامــج، وعلــى مــا يبــدو، كســمة فــي البرامــج السياســية فــي 
الفضائيــات األردنيــة، يــكاد يســتثني النســاء تمامــا مــن ضيوفــه، 
وكأن الشــأن السياســي، ذكــوري بامتيــاز. فمــن بين ضيــوف البرنامج 

في الحلقات المدروسة وعددهم ٢٨ ضيفا، هناك سيدة واحدة.

تحليل عام للبرنامج :

أبــرز  البرنامــج  برنامــج كالم صريــح هــو برنامــج اجتماعــي، يعــرض 
ــا االجتماعيــة التــي تواجــه المجتمــع األردنــي، يقــدم البرنامــج  القضاي

مذيعــة. وقــد تــم اختيــار الحلقــات التالية:

٢- برنامج كالم صريح



حلقــة ١/٢٨: الحلقــة عــن اإلقتصــاد األردنــي فــي ســنة ٢٠١٩. للحديــث عــن 
الموضــوع تــم اســتضافة المديــر التنفيــذي الســابق للبنــك المركــزي، ومحلــل 

اقتصــادي وكاتب صحفي.
السياســية  واألحــزاب  األردنيــة  السياســة  تخــص  الحلقــة   :٢/١٩ حلقــة 
ومناكفاتهــا. للحديــث عــن الموضــوع تــم اســتضافة مســؤولين فــي احــزاب 

سياسية رئيسية.
ــم  ــة جرائ ــة فــي مكافح ــة األردني ــم طــرح موضــوع ســلوك الدول ــة، ت ــة ٣/١٠: فــي هــذه الحلق حلق

الفساد، وللحديث عن الموضوع تم استضافة نائبان سابقان.
فنانــان  اســتضافة  فتــم  السياســة،  الكوميديــا  موضــوع  الحلقــة  هــذه  تعــرض   :٣/١٤ حلقــة 

كوميديان. 
حلقــة ٣/١٧: تناولــت عــن الموضــوع، تــم اســتضافة محلــل وخبيــر فــي الشــؤون اإلقتصاديــة 

الحلقــة موضــوع أزمــات وضغوطات األردن، كالفقر. للحديث واإلســتثمارية.
حلقــة ٤/١١: الحلقــة عــن تصريحــات رئيــس الــوزراء االردنــي فــي مؤتمــر صحفــي تنــاول فيــه موضــوع 
الفقــر والبطالــة والوعــود الحكوميــة والضغوطــات الخارجيــة التــي تواجــه االردن وعــن صفقــة القــرن، 

للحديث عن الموضوع تم استضافة خبير في علم االجتماع، وعضو مجلس النواب.
حلقــة ٤/١٥: تناولــت الحلقــة موضــوع اداء مجلــس النــواب بعــد فــض دورتــه العاديــة الثالثــة، 

وعن فشــل البرلمان في عمله. للحديث عن الموضوع تم اســتضافة نائبان.
٤/٢٤: الحلقــة عــن الهويــة الوطنيــة االردنيــة وتأثيــر صفقــة القــرن عليهــا. للحديــث عــن  حلقــة 

الموضوع تم استضافة االمين العام لحزب الجبهة االردنية الموحدة، وكاتب ومحلل سياسي.
٤/٢٧: تناولــت هــذه الحلقــة موضــوع سياســة الحكومــة فــي رمضــان، وللحديــث عــن  حلقــة 

الموضوع تم اســتضافة ناشــط سياســي، وكاتب ومحلل سياســي واقتصادي.
حلقــة ٦/١٢: الحلقــة تتحــدث عــن مؤتمــر المنامــة فــي البحريــن ومشــاركة االردن فيــه. للحديث عن 

الموضوع استضاف البرنامج نقيب المحامين، ومحلل سياسي.

التحــرش  ظاهــرة  حــول  تتمحــور  الحلقــة  هــذه   :١/١٧ حلقــة 
ــم اســتضافة محــام  ــث عــن الموضــوع ت الجنســي فــي األردن. للحدي
ومحاميــة. تحــدث المحامــي عــم ســبب ظهــور التحــرش ونســبته. أمــا 

المحاميــة فتحدثــت عن التحرش من زاوية نظر نســوية.

عــن  للحديــث  اإلغتصــاب،  جريمــة  عــن  الحلقــة   :١/٢٣ حلقــة 
الموضــوع تــم اســتضافة محــام فــي الجنايــات الكبــرى واستشــاري 
اول فــي الطــب الشــرعي، ورئيــس الجمعيــة االردنيــة فــي الدراســات 

والبحوث الجنائية.

حلقــة ٢/٢٧: الحلقــة عــن العــالج النفســي فــي األردن وعــن أعــداد األردنييــن الذيــن يصنفــون 
كمرضــى نفســيين. للحديــث عــن الموضــوع تــم اســتضافة استشــاري ومديــر المركــز الوطنــي 

للصحة النفســية، واستشــاري ودكتور في الطب النفســي.

حلقــة ٣/٧: تناولــت الحلقــة ملــف ادارة التنفيــذ القضائــي والصــورة النمطيــة عنهــا فــي ذهــن 
المواطــن االردنــي. للحديــث عن الموضوع، تم اســتضافة مديــر ادارة التنفيذ القضائي. 

حلقــة ٣/٢١: الحلقــة عــن عيــد األم، فتــم اســتضافة ثالث نســاء فاقدات للدعم االســري. احداهما من 
قرى اطفال إس او إس اربد. وامرأة من قرى أطفال إس او إس عمان، وخريجة جمعية إس او إس. 

حلقــة ٣/٢٨: الحلقــة عــن الســيدات الغارمــات المرغمــات والفوائــد التــي تفــرض عليهــن. للحديــث 
عــن الموضــوع، تــم اســضافة ثــالث رجــال وإمــرأة. وهــم مديــر صنــدوق الــزكاة، وخبيــر مصرفــي 
واداري، ومحامــي رئيــس تنفيــذي لمحامــون بــال حــدود، وأيضــا ســيدة ظهــرت بالبرنامــج بشــكل معتــم 

كي ال تظهر شخصيتها. 

٣/٧ ، ١/١٧٢/٢٧٣/٢١، ١/٢٣
٣/٢٨

٦/٢٠٧/١٧، ٤/١٧٦/٢٦

شهر يوليوشهر يونيوشهر إبريلشهر مارسشهر فبرايرشهر يناير

وصف عام للحلقات :



٦/١٦: فــي هــذه الحلقــة تــم تنــاول موضــوع مسلســل جــن المثيــر للجــدل، فطــرح  حلقــة 
موضــوع الحريــة واألخــالق المجتمعيــة. للحديــث عــن الموضــوع تــم اســتضافة كاتــب صحفــي، 

وحقوقية وناشــطة قانونية.

ــم  ــة والتعلي ــع التربي ــا وملفــات ومواضي ــم الحديــث عــن قضاي حلقــة ٧/٩: فــي هــذه الحلقــة ت
العالــي. وللحديــث عــن الموضوع تم اســتضافة وزيــر التربية والتعليم العالي.

حلقــة ٧/١٠: الحلقــة عــن حظــر الحكومــة للعبــة "ببجــي" لمــا لهــا مــن تأثيــرات علــى الســالمة 
فــي  واســتاذ  الكترونــي،  العــب  اســتضافة  تــم  الموضــوع  عــن  وللحديــث  االجتماعــي.  واالمــن 

الحاســوب في الجامعة الهاشمية.

حلقــة٧/٢٤: الحلقــة كانــت عــن الحكومــة والنــواب واألســئلة التــي تطارهــم والعالقــة بينهــم. 
تــم اســتضافة نائب، وكاتــب ومحلل صحفي واقتصادي.

حلقــة ٤/١٧: فــي هــذه الحلقــة، طــرح البرنامــج موضــوع بيئــة االحتجــاز فــي مراكــز التوقيــف االمنيــة 
ومراكــز االصــالح ومــدى موائمتهــا مــع المعايير الدولية. للحديث عن الموضوع تم اســتضافة محام رئيس 

المنظمة العربية لحقوق االنسان ومناهضة التعذيب، ومحام مختص في متابعة قضايا التعذيب. 

حلقــة ٦/٢٠: تمحــورت الحلقــة حــول تعنيــف االطفــال، وللحديــث عــن الموضــوع تــم اســضافة 
ــا العنــف االســري، والرئيــس التنفيــذي  ــة االســبق ورئيســة جمعيــة ضحاي ــة االجتماعي ــرة التنمي وزي

لمحامون بال حدود والناشــط الحقوقي في حقوق االنســان. 

حلقــة ٦/٢٦: الحلقــة عــن حقــوق ذوي االحتياجــات الخاصــة ومعانــات ذويهــم، وفيهــا، تم اســتضافة 
مديــرة مديريــة االعتمــاد فــي المجلــس االعلــى لحقــوق االشــخاص ذوي االعاقــة وام لطفلــة ذوي 

احتياجات خاصة، وأب لثالثة أطفال ذو احتياجات خاصة.

حلقــة ٧/١٧: تناولــت الحلقــة موضــوع التوقيــف االداري، للحديــث عــن الموضــوع تــم اســتضافة 
محامــي ومديــر ادارة التشــريعات مــن المركــز الوطنــي لحقــوق االنســان، والمحامــي وحاكــم اداري 
ســابق واكاديمــي وعضــو لجنــة الحريــات وحقــوق االنســان فــي نقابــة المحاميــن، وناشــط تعــرض 

للتوقيــف االداري تحــدث عن تجربته الخاصة. 

مــن بيــن الضيــوف ال ٢٥، هنــاك ١٦ رجــال، و٩ نســاء. أمــا خلفيــات النســاء فكانــت علــى النحــو 
التالــي: محاميــة، وزيــرة، رئيســة جمعيــة، مديــرة دائــرة فــي مجلــس حكومــي أعلــى، أم لطفلــة مــن 

ذوي اإلعاقة، إمرأة غارمة، وثالث نســاء من فاقدات الدعم األســري.

كالم
صريح

يتنــاول هــذا البرنامــج موضوعــات ذات بعــد اجتماعــي، وهي على 
درجــة مــن التنــوع واالهميــة، كونهــا تمــس شــرائح واســعة مــن 
المجتمــع بشــكل مباشــر، أكثــر مــن الموضوعات السياســية، كون 
اليوميــة للمواطنيــن  بالحيــاة  لــه اتصــال  المباشــر  االجتماعــي 
مقارنة بالموضوعات السياســية التي تشــغل النخب –عادة- أكثر 
مــن الشــارع. فــي هــذا البرنامــج، ونظرا لطبيعته، نجــد إن الحضور 

النسائي أوسع، كضيفات، ومتحدثات، وصاحبات اختصاص. 

تحليل عام للبرنامج :



التحــرش  ظاهــرة  حــول  تتمحــور  الحلقــة  هــذه   :١/١٧ حلقــة 
ــم اســتضافة محــام  ــث عــن الموضــوع ت الجنســي فــي األردن. للحدي
ومحاميــة. تحــدث المحامــي عــم ســبب ظهــور التحــرش ونســبته. أمــا 

المحاميــة فتحدثــت عن التحرش من زاوية نظر نســوية.

عــن  للحديــث  اإلغتصــاب،  جريمــة  عــن  الحلقــة   :١/٢٣ حلقــة 
الموضــوع تــم اســتضافة محــام فــي الجنايــات الكبــرى واستشــاري 
اول فــي الطــب الشــرعي، ورئيــس الجمعيــة االردنيــة فــي الدراســات 

والبحوث الجنائية.

حلقــة ٢/٢٧: الحلقــة عــن العــالج النفســي فــي األردن وعــن أعــداد األردنييــن الذيــن يصنفــون 
كمرضــى نفســيين. للحديــث عــن الموضــوع تــم اســتضافة استشــاري ومديــر المركــز الوطنــي 

للصحة النفســية، واستشــاري ودكتور في الطب النفســي.

حلقــة ٣/٧: تناولــت الحلقــة ملــف ادارة التنفيــذ القضائــي والصــورة النمطيــة عنهــا فــي ذهــن 
المواطــن االردنــي. للحديــث عن الموضوع، تم اســتضافة مديــر ادارة التنفيذ القضائي. 

حلقــة ٣/٢١: الحلقــة عــن عيــد األم، فتــم اســتضافة ثالث نســاء فاقدات للدعم االســري. احداهما من 
قرى اطفال إس او إس اربد. وامرأة من قرى أطفال إس او إس عمان، وخريجة جمعية إس او إس. 

حلقــة ٣/٢٨: الحلقــة عــن الســيدات الغارمــات المرغمــات والفوائــد التــي تفــرض عليهــن. للحديــث 
عــن الموضــوع، تــم اســضافة ثــالث رجــال وإمــرأة. وهــم مديــر صنــدوق الــزكاة، وخبيــر مصرفــي 
واداري، ومحامــي رئيــس تنفيــذي لمحامــون بــال حــدود، وأيضــا ســيدة ظهــرت بالبرنامــج بشــكل معتــم 

كي ال تظهر شخصيتها. 

موضوعــات متعددة: أكثرها بروزا 
مشــاركة النســاء في األعمال الخيرية، 
األنشــطة التطوعية، البازارات. يليها 

التواصل االجتماعي، ومشــاركة النساء 
فــي مجاالت أكاديمية وعلمية 

متقدمة. نســاء يعملن في مجاالت 
نادرة (كالطيران والدرك)، نســاء من 

ذوي االحتياجــات الخاصة... 
غاب عن الموضوعات: الشأن 

السياسي، واالقتصادي (إال إذا تم 
اعتبار المبادرات النسائية على شكل 

مشروعات صغيرة، أو العمل الخيري، 
جزءا من االقتصاد بالمعنى الواسع).

قضايــا ذات طابع محلي، 
ومعظمها تناول مشــاكل تتعلق 

بالبنــى التحتية، وبدرجة أقل، 
بعض الشــؤون المؤسسية 

والخدمــات التي يتلقاها 
المواطنون. أما المشــاركة 

النســائية الهامشية في البرنامج، 
فكانــت في موضوعات التعليم، 

والصحة.

الموضوعات

التلفزيون

حرير

نســائي - اجتماعي

إمرأة واحدة

٤٠ امــرأة (يضاف إليهن ضيفات 
الفقرات الدائمة، فوشــيا ويقارب 

عددهن ١٤ امرأة)

يحدث اليوم

محلي- حواري

امرأتان، ورجل

أكثــر من ٨٠ ضيف وضيفة،
٧ منهم فقط من النســاء

البرنامج

نوع البرنامج

المقدمين

الضيوف

التلفزيون األردني

ملخص وصفي



تنــاول البرنامــج عددا كبيرات من 
الموضوعات: الفن، القضاء، مشــاركة 

النســاء في مواقع قيادية، الحرف 
والمهن اليدوية والشــعبية، العرس 
التقليــدي، ذوو االحتياجات الخاصة، 

العمــل الخيري والتطوعي، 
التكنولوجيا. وقد شــاركت الضيفات 
فــي جميــع فقرات الموضوعات. مع 
اإلشــارة إلى خلو البرنامج من الشــأن 

السياســي (باستثناءات بسيطة)، ومن 
الشــؤون االقتصادية المباشرة.

معظــم الحلقــات ركزت على 
الشــؤون السياســية المحلية 

االردنيــة، مثــل اقتراض األردن 
مــن البنــك الدولي، قانون 

العفــو العــام، حــراك العاطلين 
عــن العمــل، التحديات التي 

تواجــه القضيــة الفلســطينية، 
شــؤون حزبية، شــؤون برلمانية. 
وقــد الحظنــا عدم اســتضافة أي 
امــرأة في الحلقات المدروســة 

في هــذا التقرير.

الموضوعات

التلفزيون

حلوة يا دنيا

ثقافي- اجتماعي

٤ نساء، ورجل

أكثــر مــن ٧٠ ضيف وضيفة، يقارب 
عدد النســاء نحو ٣٠ ضيفة

نبض البلد

سياسي- اجتماعي

امرأة، ورجل

مــن بيــن حوالي ٢٨ ضيفا، لم 
يكــن هناك أي امرأة

البرنامج

نوع البرنامج

المقدمين

الضيوف

تلفزيون رؤيا



تنــاول البرنامج 
ذات  قضايا 
باألم،  عالقة 

طبيا ونفســيا، 
وقضايــا فنية 

وأخــرى اجتماعية 
وتنمويــة. وقد 
شــاركت النساء 

فــي جميع 
فقــرات البرنامج 

وموضوعاته.

الموضوعات

التلفزيون

لك

نسائي

٤ نساء

أكثــر من ٤٢ 
ضيفــا وضيفة، 
منهــم ٣٥ امرأة، 

و٧ رجال

البرنامــج يركز 
على سرد 
ذكريات 

ت  شخصيا
سية  سيا
وقيادية 

مرموقــة، وقد 
اســتضاف كما 
ســبقت اإلشارة 

سيدتين.

من بين ١٣ 
ضيف، هناك 

ضيفتان 
(امرأتان)،
و١١ رجال

نوستالجيا

حواري

امرأة

البرنامج

نوع البرنامج

المقدمين

الضيوف

عين الحدث

سياسي-اجتماعي

رجل

كالم صريح

اجتماعي-حواري

امرأة

يتنــاول البرنامج 
شــؤونا سياسية 
محليــة وعربية، 
إضافــة لبعض 

القضايــا المحليــة 
االجتماعيــة أو 
التي تشــغل 
العام.  الرأي 

ولم يســتضف 
البرنامج ســوى 

امرأة واحدة.

٢٨ ضيفا 
وضيفــة، منهم 
امــرأة واحدة، و

٢٧ رجال

يتناول البرنامج 
قضايا محلية، 

ذات أبعاد 
سياسية 
وقانونية 

واجتماعية. أما 
الضيفات النساء 

فقد تناولن 
موضوعات 

مثل: التحرش 
الجنسي، عيد 

األم، الغارمات، 
تعذيب 

األطفال، ذوو 
االحتياجات 

الخاصة

٢٥ ضيفا، 
منهــم ١٦ رجال، 

و٩ نساء.

األردن اليوم عمان تي في



يبــدو مــن المالحظــات أن صــورة المــرأة فــي اإلعــالم األردنــي وفــي المحطــات 
والبرامــج التــي تمــت متابعتهــا متخبطــة؛ فمقابــل محــاوالت التغييــر والخــروج عــن 
الصــور النمطيــة للمــرأة هنــاك تعزيــز لصــور نمطيــة أخــرى ولثقافــة اســتهالك ُتعتبــر 
المــرأة أولــى زبوناتهــا وأهــم األدوات المســتخدمة لبيــع المنَتجــات. ورغــم التطــور 

الكبيــر فــي مجــال ظهــور النســاء علــى الشاشــات األردنيــة حيــث تشــكل المذيعــات الكــم األكبــر مــن 
طواقــم هــذه المحطــات، إال أن� هــذا الظهــور فــي الكثيــر مــن األحيــان ال يعكــس أراًء تقدميــة نســوية فيمــا 

يخص النســاء بل قد يعزز الصور التقليدية األبوية.
تعانــي القنــوات العربيــة بشــكل عــام والقنــوات األردنيــة بشــكل خــاص مــن عــدة مســتويات مــن األزمــات 
التــي تؤثــر علــى تناولهــا لموضــوع المــرأة؛ مــن التمويــل، واإلعالنــات، إلــى التخطيــط اإلعالمــي ووجــود 
رســالة واضحــة للجمهــور. فيــؤدي غيــاب الرســالة اإلعالميــة الواضحــة، وهــو األمــر الــذي يعــود إلــى غيــاب 
مشــروع سياســي واضــح يتجــادل مــع هــذا اإلعــالم ويكمــالن بعضهمــا البعــض، إلــى تخبــط المحتــوى بــل 
وتناقضــه أحيانــًا حســب خلفيــة اإلعالمــي/ة وأراءه/ا الشــخصية. وهنــا يكــون دور اإلعالمييــن واإلعالميــات 
األردنييــن والعــرب محوريــًا لتحديــد الصــورة التــي تصــل إلــى الجمهــور خاصــة فيمــا يتعلــق بالنســاء، فتتــرك 
الحريــة للمذيعــات والمذيعيــن لتعبئــة وقــت البــث فــي كثيــر مــن األحيــان وهــذه فرصــة لإلعالمييــن 

واإلعالميات األردنيين لبث أفكار مختلفة تقدمية لتكسير الصور النمطية وليس تعزيزها.
يحتــاج المشــهد اإلعالمــي األردنــي إلــى الكثيــر ليكــون هنــاك تراكــم للخطــوات المتفرقــة لتحســين صــورة 
المــرأة فــي اإلعــالم، وليكــون ذلــك يجــب توجيــه المؤسســات اإلعالميــة والعامليــن فيهــا ليحملــوا هــم 
أوًال صــورًا أكثيــر تقدميــة عــن النســاء واألدوار الجندريــة األبويــة التقليديــة وذلــك لتحســين الصــور التــي 

تبث عبر منابرهم للجمهور األردني والعربي أيضًا عبر مواقع التواصل االجتماعي. 

خاتمــة و توصيات :

توصيات

إعداد سياسية إعالمية واضحة، يكون النوع االجتماعي في القلب منها.
ينبثق عن تلك السياسة برامج تنفيذية، تتعلق باالنفتاح والتوازن،

في العالقة بالثقافة العالمية والمحلية على حد سواء.
تعزيز القيم المحلية اإليجابية، والعمل على تغيير القيم السلبية وخاصة تجاه المرأة.

تدريب اإلعالميين، على محتوى النوع االجتماعي، وتكييف البرامج واالداء وفق هذا المحتوى.
تعزيز مشاركة المرأة في النقاش العام للقضايا المجتمعية المختلفة،

وليست تلك المنمطة بأنها مواضيع نسائية.




