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مقّدمة1

يعـــرض التقريـــر احلالّي بحثًا يتضّمن مســـتجّدات حـــول متثيل النســـاء في الصحف 
العربيّـــة التجارّيـــة.  فحص البحث 677 مقاالً حول النســـاء )من أصـــل 3،213 مقاالً( في 
الصحـــف الثالث: "كّل العرب"،  َو "الصنّارة"، َو "بانوراما"، خالل تســـعة من أواخر 
األسابيع )من الثاني من تشرين األّول عام 2009 حتّى السادس والعشرين من تشرين 
الثاني في العام نفسه(. نتحّدث إًذا عن عيّنة واسعة ميكن من خاللها جتسيد أمناط متثيل 
النســـاء في أقسام الصحف املختلفة، والوقوف على اخلطابات املهيمنة في تغطية النساء 
أو املواضيـــع "النســـائيّة". يتمثّل هدف البحث احلالّي في اســـتقصاء أمناط التمثيل، من 
خـــالل تســـليط الضـــوء علـــى أدوار النســـاء وحقوقهـــّن، كما يتجّســـد األمر فـــي الصحف 
واملاَلحـــق املختلفـــة، ويتمثّـــل كذلك فـــي مراجعة وفحـــص التحّوالت احلاصلـــة في أمناط 
تغطية النســـاء مقاَرنًة ببحث ســـابق أجراه مركز "إعالم" في العام 2006. يتميّز البحث 
احلالـــّي مبزيـــد من الشـــموليّة، إذ باإلضافة إلى املقاييـــس الكّمـيّة التي يقـــوم مبراجعتها، 
يقف البحث على اخلصائص النوعيّة في التغطية. ميّكن االنشغال في اخلطابات املهيمنة 
فـــي وســـائل اإلعالم التي جـــرت مراجعتها من اســـتكناه صـــورة املرأة التـــي تنعكس في 
مجمل التعاطي الصحفّي مع موضوع النســـاء، أو في مواضيع ُينظر إليها كنســـائيّة. لن 
جتـــري املقارنة مع البحث الســـابق على املســـتوى الكّمّي التفصيلّي، وذلـــك تفادًيا للبلبلة، 

وبغية عدم إشغال القّراء بتفاصيل زائدة.  
تتمثّـــل إحـــدى نقـــاط االنطـــالق املركزّيـــة للبحث فـــي أّن اإلعـــالم يقوم بـــدور مركزّي 
فـــي عكس خطابات اجتماعيّة وثقافيّة ســـائدة، وفي تأســـيس ُهوّيـــات اجتماعيّة، وهضم 
واســـتيعاب قيـــم ثقافيّـــة. وعلـــى الرغم مـــن أّن دورها هـــذا ال يعمل مبفرده على تأســـيس 
صـــورة املرأة، إالّ أّنه يتضّمن العديد من الدالالت الســـلوكيّة والِقيَميّة. وقد وّضح البحث 
االجتماعـــّي اإلعالمـــّي في مـــا مضى أّن الطريقة التـــي يجري فيها متثيل فئـــات اجتماعيّة 

1  نتقّدم بشكرنا إلى ليرون الفي على مساعدتها املتفانية واملهنيّة في إعداد هذا البحث.
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مختلفـــة فـــي اإلعالم  تعكـــس منظومة ِقيَميّـــة وإدراكيّة، ُتشـــّكل واجهًة مركزّيـــة للمجتمع 
الـــذي يعمل اإلعـــالم داخله.2 وبّي البحث في هـــذا املضمار أّن التمثيـــل اإلعالمّي ال يتأّتى 
مصادفـــة، وال ميكـــن اعتباره كذلك، وذلك أّنه يحمل فـــي طيّاته مقولة معيارّية عميقة، وله 

أبعاد مهمة في تأسيس تراُتبيّة األدوار االجتماعيّة املختلفة داخل املجتمع.3
إزاء ذلك، ال ترمي مراجعة متثيل النساء في الصحف العربيّة املركزّية إلى متكيننا من 
فهـــم االعتبارات التحريرّية في الصحف فحســـب، بل كذلك إلـــى فهم األعراف االجتماعيّة 
والثقافيّة السائدة في املجتمع العربّي برّمته. يحمل األمر أهّمـيّة خاّصة على ضوء حقيقة 
أّنـــه حي يتعلّـــق األمر مبواضيع "نســـائيّة" -وهي ِجّد حّساســـة في املجتمـــع العربّي-، 
متتنع الصحف عن نشـــر صور ومضامي ال تتماشـــى مع قيم اجتماعيّة وثقافيّة أساسيّة 
)كعـــدم الكشـــف عن جســـد املرأة -على ســـبيل املثـــال(. تظهر صور نســـاء يرتديـــن ثياًبا 
فاضحـــة حي يتنـــاول اخلبر مســـابقات ملكات اجَلمال أو مســـابقات مشـــاِبهة تعتمد على 
رغبة النساء املشاِركات فيها في إبراز أجسادهّن، ومبوافقة عائالتهّن في معظم احلاالت. 
مُتّكن سياسة التحرير في املواضيع "النسائيّة" من إلقاء نظرة على املفهوم السائد حول 
النساء في املجتمع العربّي -ويشمل ذلك صفوَف النساء أنفسهّن-، والدليل على ذلك هو 
أّن صحيفتـــي من الثالث التي شـــملها البحث تتولّى رئاســـَة حتريـــر كّل منها امرأٌة. تتأّثر 
الصحافة باملفاهيم السائدة وتؤّثر فيها؛ ولذا فهي تشّكل واجهة اجتماعيّة وثقافيّة، حتّى 
حي يدور احلديث عن مؤّسســـات جتارّية تبتغي -في أســـاس ما تبتغي- أن جتني الربح 

املاّدّي. 
من املهّم اإلشـــارة في هذه املرحلة املبكرة أّن البحث احلالّي يبتغي القيام بعمليّة مســـح 
للنـزعـــات العاّمة والســـائدة في جميع الصحف العربيّة التجارّيـــة. وقد وقع االختيار على 
الصحف الثالث التالية: "كّل العرب" َو "بانوراما" َو "الصنّارة"، ألّنها األكثر انتشاًرا 
ُقطرّيًـــا، ومُيِكن من خاللها الوقوف على األمور الســـائدة في الصحافـــة العربيّة التجارّية 
برّمتهـــا. ال تبتغي اســـتنتاجات هذا البحث حتديد صورة أو خصائـــص محّددة للصحف، 
ًرا  ال ســـيّما أّن املقارنة بي البحثي )اللذين تفصل بي إجرائهما بضع سنوات( ُتظِهر تطوُّ
ــينْ في حجم التمثيل النســـائّي، وهو مـــا يعّزز االّدعـــاء أّن الصحافة ترتبط  وتغيّـــًرا إيجابيَـّ
ارتباًطا عميًقا بالتطّورات داخل املجتمع. ثّمة أهّمـيّة كذلك لإلشارة في هذه املرحلة إلى أّن 
نتائـــج البحث ال تنســـحب على الصحافة احلزبيّة التي مُتثّل ثقافـــة صحفيّة مغايرة متاًما، 

ومُتثّل في حقيقة األمر مدرسة صحفيّة مختلفة.

.Clarck، 1968   2
.Jamal et.al.، forthcoming   3
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السياق النظرّي واإلبستمولوجّي

تشـــّكل النســـاء نصف كّل املجتمعات البشـــرّية. ليس ثّمة تشـــكيك فـــي مركزّيتهّن؛ 
لكـــن رغـــم ذلك ال تعكس أدوارهـــّن االجتماعيّة والثقافيّة في غالبيّـــة املجتمعات العامليّة 
هـــذه املكانة املركزّية. ثّمة في مجتمعات مختلفة نســـاء يشـــغلن أدواًرا ال تعكس درجة 
مســـاهمتهّن املجتمعيّة، وينســـحب هـــذا األمر بخاّصة علـــى املجتمعـــات التقليدّية، تلك 
التي فيها تنِســـب القيم الثقافيّة السائدة للنســـاء مكانًة أكثر تدّنيًا وأكثر ثانوّية. يجري 
التمييز ضّد النســـاء -مقاَرنًة بالرجال- في جميع املَرافق احلياتيّة، ويجري اســـتغالل 

نسائيّتهّن بغية إبعادهّن عن أداء أدوار مركزّية في املجتمع. 
يشـــّكل إقصـــاء النســـاء ودفعهـــّن نحـــو وظائـــف وأدواٍر اجتماعيّـــة هامشـــيّة أحـــَد 
إســـقاطات ِقيَم الثقافة البطركيّة التي ما زالت قائمة في املجتمع العربّي احلديث. غياب 
النســـاء عن مســـتويات القيـــادة السياســـيّة العربيّة يلقى مزيـــًدا من احلّدة علـــى خلفيّة 
االرتفـــاع املتواصـــل في املســـتوى التعليمّي للنســـاء العربيّات، وعلى ضـــوء التحّوالت 

االجتماعيّة التي طرأت في العقد األخير وغيّرت مالمح القيادة برّمتها. 
يشير فحص نسبة النساء العربيّات في سوق العمل أّن %22 منهّن فقط يشاركن 
فيها، مقابل %66.6 من النســـاء اليهودّيات في إسرائيل.4 غالبيّة النساء العربيّات في 
رّيـــة 54-25 )35 باملعـــّدل(. وحتظى  ســـوق العمـــل )%73.7( ينتمـــي إلى الفئـــة العمنْ
النساء في فئة 65-55 عاًما بفرص تشغيليّة أقّل )%2.8 مقابل %14.4 في صفوف 
النســـاء اليهودّيات(، وتصّرح معظم النســـاء العربيّات في ســـوق العمالـــة أّنهّن يعملن 
بوظيفة جزئيّة فقط )%39.2(. نسبة األكادمييّات العربيّات في حقل التربية والتعليم 
ال تتعّدى %10.6، مقاَرنًة بـِ %26.6 في صفوف اليهودّيات.5 الكثير من العربيّات من 
صاحبات الثقافة العلميّة العالية يعملن في جهاز التربية والتعليم، ومن هؤالء كثيرات 

العرب في إسرائيل - بروفيل السّكان، ممّيزات التشغيل،  4 وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل )2010(، 
ومستوى املعيشة، واملدخوالت واملصروفات، 2008-1980، ص 29-30.

 .19-18 5  املصدر السابق، ص 
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يشـــغلن وظائف ال تتالءم مع مســـتواهّن التعليمّي، وبعضهن عاطالت عن العمل. َمَردُّ 
هـــذا الواقع إلـــى عدد مـــن العوامل املتداخلة: التعليم الرســـمّي، وسياســـات التشـــغيل، 
ؤ النساء  باإلضافة إلى البننْية البطركيّة للمجتمع العربّي. هذه العوامل تفّسر كذلك تبوُّ
العربيّات لوظائف ِجّد هامشـــيّة في احلياة االجتماعيّة والسياســـيّة، وعدم متّكنهّن من 
احلصـــول على وظائـــف مركزّية مُتّكنهّن مـــن التأثير على احليّز العـــاّم، وعلى املجتمع 

راَنينِْه.     الذي يعشن بي َظهنْ
منـــذ العام 1948، لم تنجح ســـوى ثالث نســـاء عربيّات في الدخول إلى الكنيســـت 
بارة، وناديـــة احللو، وحني زعبـــي. دخلت االثنتان األولـــى والثانية  وهـــّن: حســـنيّة جنْ
إلـــى الكنيســـت مندوبتـــي عن حزبـــي صهيونيّـــي غالبيّـــة أصواتهما من اليهـــود )هما 
حزبـــا ميرتـــس والعمل -علـــى التوالي(. لم  يكـــن حلني زعبي أن تدخل إلى الكنيســـت 
ممثِّلـــًة حلـــزب عربّي قومـــّي إالّ بعد أن قّرر حـــزب التجّمع الوطنّي الدميقراطّي عشـــيّة 
االنتخابـــات للكنيســـت الثامـــن عشـــر حتصي أحـــد املواقع الثالثـــة األولى فـــي القائمة 
للنســـاء. لم حتَظ النســـاء في القوائم األخرى بالتحصي، وعليه مـــا زالت الطريق نحو 
املواقع القيادّية املرموقة مغلقة أمامهّن. تنخرط النســـاء في قوائم األحزاب السياســـيّة 
العربيّـــة، لكـــن في مواقـــع متدّنية ال توّفر لهّن فـــرص الدخول إلى الكنيســـت. قلّة قليلة 
من النســـاء جنحن في دخول املجالـــس البلدّية في انتخابات الســـلطات احمللّـيّة، وحتّى 
اآلن لـــم تنجـــح ســـوى امرأة واحـــدة في تبّوؤ منصب رئيســـة ملجلس محلّــــّي، أال وهي 
فيوليت خوري التي انتُخبت رئيسة للمجلس احمللّـّي كفر ياسيف في سبعينيّات القرن 

العشرين ضمن قائمة احلزب الشيوعي. 
فـــي كثير مـــن األحيان، ُتدفع النســـاء نحـــو هوامش العمـــل السياســـّي أو يجبَرن على 
التحـــّول إلـــى نوع من الزينـــة في املؤّسســـات املدنيّة والسياســـيّة، وغالبًـــا ال يتحّولن إلى 
شـــريكات متســـاويات بـــل يشـــغلن اخلانـــة النســـائيّة التـــي تســـتخدمها هذه املؤّسســـات 
للظهـــور مبظهـــر املتنـــّور. ال يعنـــي األمـــر أن نتجاهل حقيقة أّن املزيد من النســـاء يشـــغلن 
مناصـــب إدارّية في مؤّسســـات املجتمع املدنـــّي وفي جهاز التربيـــة والتعليم، لكن -حتّى 
فـــي تلك األطر- َتراُهّن يشـــغلن في أحيان كثيرة وظائف التزويـــد باخلدمات، كالعامالت 
االجتماعيّات واملمّرضات وما شـــابه. عدد األكادمييّات العربيّات يشـــهد هو اآلخر تزايًدا 
َن في اختراق حدود الشـــوفينيّة الرجوليّة للسياســـة العربيّة،  مّطرًدا، لكن قلّة منهّن ُيفلِحنْ
وحتويل ثروتهّن الرمزّية اجلديدة إلى قّوة سياســـيّة. عندما حتصل النســـاء على وظائف 
وأدوار قيادّيـــة، فاحلديث يجـــري -في غالبيّة األحيان- عن مجـــاالت اجتماعيّة تخلو من 
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القّوة السياسيّة احلقيقيّة، )كالتربية والتعليم والرفاه االجتماعّي والصّحة(. ثّمة حضور 
آخذ في االّتساع للنساء في املنّظمات غيـر احلكوميّة، لكنّهّن يحصلن على وظائف مركزّية 
في املنّظمات النسائيّة في األساس. من السابق ألوانه تقييم درجة تعاظم حضور النساء 
في احليّز العاّم، لكن على الرغم مّما قيل آنًفا ال شّك في أّن املثّقفات العربيّات ينجحن في 
فـــرض حتّديات ِجّدّيـــة على البنية االجتماعيّة التقليدّية، والبـــروز أكثر فأكثر في مجاالت 
ب لإلسالم السياسّي على مكانة  حياتيّة مختلفة. من املهّم اإلشارة كذلك إلى التأثير املركَّ
 ، النســـاء في املجتمـــع: فكثيرات حتّولن إلـــى اللباس التقليـــدّي، وغّطي رؤوســـهّن وَتَديَّنَّ
لكنّهّن جنحن -ال ســـيّما مـــن خالل تديُّنهّن- في اختراق دوائـــر اجتماعيّة كانت موصدة 

أمامهّن في املاضي، أو في االنخراط في سوق العمل. 
الثقافة البطركيّة وانغالق النخب السياسيّة في املجتمع العربّي يدفعان إلى إقصاء 
النســـاء عن املجال السياســـّي. متيّز البنيـــة االجتماعيّة البطركيّـــة، بوضوح، بي احليّز 
العاّم )فضاء هيمنة الرجل( واحليّز اخلاّص الذي يقترن باملرأة.6 وحتّى في هذا احليّز 
)على الرغم من االرتفاع املتواتر في عدد النســـاء في ســـوق العمالة، واالرتفاع األكبـر 
في عدد اجلامعيّات واألكادمييّات(، ما زالت النساء ُيعتبـرن أقّل شأًنا مقاَرنًة بالرجال 
فـــي الهرميّة العائليّة. يتجّســـد األمر في نقـــل الثروة املاّدّية للعائلة مـــن جيل إلى آخر.7 
وما زالت النظرة الســـائدة أّن النســـاء ميثّلن" شرف العائلة" في احليّز العاّم. ويتمّكنَّ 
كذلك من الظهور في واجهة األحزاب السياسيّة بصعوبة بالغة، على الرغم من أّن عدد 
النســـاء الناشـــطات في األحزاب ليس بالقليل. تبرز هامشـــيّة النساء على نحٍو أكبر في 
العمليّـــة السياســـيّة احمللّـيّة، حيث ميارســـن هناك تبعيّة ألزواجهـــّن واللتزامات عائلته 
السياســـيّة التي تخضع للتحالفات العائليّة في البلدة.8 وحتّى لو جنحت بعض النســـاء 
في االلتفاف على عائالتهّن وتنمية ميول سياســـيّة مســـتقلّة، فاألمر شـــديد الندرة وال 
ُيعبَّر عنه عالنية، حيث ُيتوّقع منهّن التصّرف بحســـب األعراف، ال سيّما عندما يجري 
احلديث عن إشغال وظائف أو إبراز مواقف ال ُينَظر إليها على أّنها متثّل موقف العائلة، 

أو إّنها تناقض توزيع الوظائف اجلندرّي في املجتمع والعائلة.
السياســـات االجتماعيّة، والقضائيّة، واالقتصادّية والثقافيّة لدولة إســـرائيل جتاه 
املجتمع العربّي تدعم الهياكل البطركيّة التي تقمع مشـــاركَة النســـاء السياســـيَّة. تدعم 

.Kandiyoti، 1988   6
.Sharabi، 1988؛ Barakat، 1985  7

.2005 8 يحيى-يونس َوهرتسوغ 
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هـــذه السياســـات اإلبقـــاء على الوضـــع القائـــم ومنـــع احلراكيّة ، وتشـــّجع كذلـــك قيًما 
وهيـــاكل بطركيّة في مجال التعليم وتخطيط األســـرة.9 تبقي السياســـات اإلســـرائيليّة 
على انغـــالق ومحدودّية ودونيّة املجتمـــع العربّي واقتصاده.10 التنافس الشـــديد على 
املـــوارد والوظائـــف العاّمة في املجتمع العربّي )وهو كذلك يحظى بتشـــجيع املؤّسســـة 
احلاكمـــة( كفيـــل بدفع النســـاء نحو الهوامـــش.11 لبنية الدولة اإلســـرائيليّة إســـقاطات 
كثيرة على النســـاء العربيّات، ال ســـيّما حي يتعلّق األمر بالتشـــغيل، والتعليم، واملكانة 
الشـــخصيّة. علـــى الرغم مـــن أّن االهتمام البحثّي مبكانـــة املرأة العربيّة لـــم يبدأ بالنمّو 
إالّ في الســـنوات األخيرة، إالّ أّن املعرفة املتراكمة حتّى اآلن تشـــير إلى التأثير الســـلبّي 
لسياســـات احلكومة على موقع النســـاء االجتماعّي، مبا في ذلك ما يتعلّق بظاهرة قتل 
النساء على خلفيّة ما يسّمى بـِ "شرف العائلة".12 سياسات الرفاه والتخطيط والبنى 
التحتيّـــة ُتقصـــي النســـاء العربيّات عن ســـوق العمالة.13 تشـــير بعض األبحـــاث إلى أّن 
الكثير من النساء العربيّات كّن يرغنب في االنخراط في سوق العمل، لكّن غياب فرص 
العمـــل فـــي أماكن ســـكنهّن، وغياب املواصـــالت العاّمة ملراكز التشـــغيل خـــارج القرى 

العربيّة، يضعان الكثير من الصعاب أمام حتقيق هذه الرغبة.14
علـــى الرغـــم مّما ُذكر، ثّمـــة ارتفاع حاّد في عدد النســـاء اللواتي يعملن في وســـائل 
إعالم عربيّة. وُتظهر مراجعة لعيّنة متثيليّة أّن نسبة النساء اللواتي يعملن هناك تصل 
إلـــى %28.8 )55 مـــن أصـــل 177(. تعكس هـــذه الصورة تغييرات بـــارزة ومهّمة في 
دميغرافيّـــة اإلعالميّـــي في جميع وســـائل اإلعالم باســـتثناء التلفزيون، وذلك بســـبب 
غياب قناة تلفزيونية عربيّة محلّـيّة في إســـرائيل. إحدى األسئلة املهّمة في هذا السياق 
تتعلّق بدرجة تأثير النســـاء في اإلعالم بأنواعه املختلفة. هل ُتغيّر النســـاء في اإلعالم 
من اخلطاب اإلعالمّي حول النساء؟ هل يؤّثرن على اخلطاب اإلعالمّي العاّم؟ سيحاول 

البحث احلالّي اإلجابة على هذه األسئلة.  

.Kanaaneh، 2002   9
.Lewin-Epstein et al.، 1994   10

أّن املجتمع اليهودّي ال يخلو هو كذلك من النزعات البطركيّة، ويقع حتت سيطرة الرجال، ال  11  نشير هنا 
سيّما مسرَّحي اجليش )راجعوا ساسون- ليفي، 2001(. ينعكس الطابع البطركّي لدولة إسرائيل في جميع 

املجاالت، ال سيّما في التمثيل السياسّي وتوزيع املوارد، حيث حُتّدد الدولة من يأخذ وماذا يأخذ. 
1999 2005؛ حسن  12  غامن، 

.2005 13  أبو بكر، 
14 املصدر السابق.
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مثودولوجّية البحث

يعالـــج البحث احلالّي حجـــم ونوعيّة تغطية أخبار النســـاء وأحوالهّن في الصحف 
العربيّة الرائجة -"كّل العرب" َو "الصنّارة" َو "بانوراما"-،15 وكذلك تأثير جنس 
املراسل على التغطية. من املهّم أن نشير مّرة أخرى أّن البحث قد قام بفحص الصحف 
الرائجة. وعلى العكس من الصحافة النوعيّة التي ُتسلّط الضوء على املضامي، ُترّكز 
الصحف الشـــعبوّية على الشـــكل تركيًزا ال يقّل عن تركيزها على املضامي. يظهر هذا 
صة  األمر جليًّا في نســـبة املســـاحة املخّصصـــة للنّص املكتوب مقابل املســـاحة املخصَّ
للعناويـــن، والصـــور، وأدوات غرافيكيّة مســـاِعدة أخـــرى. الصحافـــة الرائجة )والتي 
تشـــّدد على العناوين الفضائحيّة، والصفراء، والصارخـــة( تتوّجه -أكثر ما تتوّجه- 
إلـــى مـــن ُتعتبـــر "اجلماهير"، لـــذا فهي تســـلّط الضوء علـــى اإلثـــارة والتهييج، وعلى 
املعلومات املنقوصة واجلزئيّة، واالنفعال والترفيه، واجلوانب الصورّية، وتســـتخدم 
على نحو واسع النـزعة "اإلظهارّية" )showing( بغية خلق امللموسيّة التي حتاكي 
الواقـــع )verisimilitude(. تســـلّط هذه الصحف الضوء على الروايات اإلنســـانيّة 
التـــي ُتلهـــب اخليـــال وتســـتدّر العواطـــف، وَتســـتخدم عبـــارات محّملـــة بالتداعيـــات، 
وتوصيفـــات ُمفنْرطة في مبالغاتها، وذلك بغية تقـــدمي اإلثارة على احلدث.16 ويضيف 
روعيـــه، فـــي هـــذا الســـياق، أّن هـــذه "النـزعـــة التقريبيّة" هـــي تقنيّة بالغيّـــة وموقف 
إيديولوجـــّي ومهنـــّي. أّن الصحافـــة الشـــعبوّية تتبنّـــى أصناًفا ميلودراميّـــة وروايات 
إنســـانيّة بغيـــة تأجيـــج الصراعات. علـــى هذا النحو تخلـــق هذه الصحافة قـــّوة بالغيّة 
ــل، واإلشـــباع األخالقّي أو  تتميّـــز بنـزعـــة التنـــازل عـــن متثيـــل الواقـــع لصالـــح املتخيَـّ
االنفعـــال، وعـــرض الرواية على نحو متطـــّرف من خالل التركيز علـــى عامل الصدفة 
والعشـــوائيّة، وتســـطيح الســـياق، وعرض األمر على نحو ســـهل للتشخيص وبسيط 

15  لالّطالع على تفسير اختيار الصحف الثالث، راِجعوا املقّدمة.
.1994 16  روعيه، 
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ومتكّرر، وكّل هذه وسائل تعبّر عن نـزعة تنميطيّة، إضافة إلى مساهمتها في التوّجه 
إلى اجلمهور.

مـــن هنا حتصـــل الروايات فـــي الصحافة الرائجة علـــى قيمتها اإلخبارّية بحســـب 
َصنة  ـــخنْ عـــدد من املقاييس اإلعالميّـــة، وأهّمها النـزوع إلى الدراماتيكيّة واإلثارة والشَّ
والتطبيـــع، وكلّهـــا -مجتمعـــًة- حتـــّدد القيمـــة اإلخبارّيـــة لألخبـــار. ينــــزع اإلعـــالم 
اجلماهيـــرّي العصـــرّي إلى خلق البعـــد الدرامّي لألحداث َعبنَْر تعريـــف األبعاد الالفتة 
لالنتباه بأّنها ذات "قيمة إخبارّية" عالية. حتمل األمور الفورّية، والبارزة، واملتغيّرة، 
مزيـــًدا مـــن األبعـــاد الدراماتيكيّة، لذا فهي تتحلّـــى بقيمة إخبارّية عاليـــة. التغطية التي 
ـــل علـــى الدوام الشـــاذَّ علـــى العـــادّي والروتينّي.  تتحلّـــى بالنزعـــة الدراماتيكيّـــة تفضِّ
تعريـــف احلـــدث من خالل ُبعد اإلثارة يســـاهم هو كذلك في بـــروزه ويرفع من قيمته 
اإلخبارّيـــة.17 يعزِّز اإلعـــالُم التأثيَر الدراماتيكّي عندما تنســـب األحداث واألفعال إلى 
شـــخصيّات خاّصـــة )ال عاّمـــة( وإلى نضال فـــردّي. حتّول الّشـــخصنة قضايا معّقدة 
ومرّكبـــة إلى نضال بي أفـــراد بارزين، ويجري تصميم وجهة النظر الشـــخصيّة كي 
تتالَءم مع النضال الشـــخصّي العاطفّي. االنشـــغال الشـــخصّي في الظاهرة مُيوضع 
املشـــكلة فـــي الفرد، وال يعـــرض الرواية كوليدة ملشـــكلة بنيوّيـــة – اجتماعيّة تنبع من 
غيـــاب املســـاواة االجتماعيّـــة األساســـية بي اجلنســـي.18 حي يســـتخدم اإلعالم هذه 
املعـــادالت بغية التشـــديد على الدراميّة، أو بغية شـــخصنة تغطيـــة األحداث، يخلق في 
الواقـــع تطبيًعـــا للتغطيـــة اإلعالميّـــة تتمثّـــل في النزوع إلـــى مترير املعلومـــة من خالل 
مصفـــاة القيـــم التقليدّيـــة، واملعتقدات والتصـــّورات املتعـــاَرف عليها. على هـــذا النحو 

ُتفرض على املعلومة اإلخبارّية وجهة نظر تقليدّية. 
مثدولوجيّـــة البحـــث احلاليّـــة كّمـيّـــة، لكنّهـــا مدمجة بجوانـــب نوعيّة مهّمـــة. ُصّمم 
لهذا الغرض اســـتبيان شـــمل عدًدا كبيًرا من األســـئلة )جميعها مغلقة أو عددّية( التي 
تتطلّـــب قـــراءة متمّعنة وثاقبة جلميع األخبـــار التي أُدخلت إلى العيّنـــة. جميع األخبار 
التي تطّرقت تطّرًقا واضًحا إلى النســـاء العربيّات أُخِضعت إلى عمليّة حتليل بحســـب 
َســـبة. تطّرقت بعض األســـئلة إلى كّمـيّة  اســـتبيان البحث، وأُدخلـــت إلى منظومة ُمَحونْ
املعلومـــات وتطـــّرق بعضهـــا اآلخر إلى جـــودة التغطية، وكان من املمكـــن التوّصل من 
خاللها إلى اســـتنتاجات حول طريقـــة التغطية. باإلضافة إلى ذلـــك، اختيرت عيّنة من 

.2006 17  الهف، 
.2002 18  مليش، 
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األخبـــار التـــي جرى حتليلها بحســـب مقاييس االســـتبيان، وذلك ابتغـــاَء الوقوف عند 
خصائـــص التغطيـــة املركزّيـــة ودالالتها من وجهة نظـــر اإلنصاف واحتـــرام احلقوق 

األساسيّة للنساء. 
تتيـــح منهجيّـــات البحـــث الكّمـيّـــة فـــي اإلعـــالم متابعـــة وتيـــرة تغطيـــة النســـاء في 
الصحافـــة العربيّـــة وحجم هذه التغطيـــة وموقعها. يبتغي التمحور فـــي الكّمـيّة توفيَر 
إمكانيّـــة املراَجعـــة املوضوعيّـــة ألمنـــاط التغطيـــة. وترمي األبعـــاد النوعيّة تشـــخيص 

املُدنَْركات النوعيّة على مستوى املضامي.
امتـــّدت فتـــرة البحـــث ملّدة تســـعة أســـابيع، وكانت حتديًدا فـــي الفتـــرة الواقعة بي 
الثانـــي من تشـــرين األّول عام 2009 والســـادس والعشـــرين من تشـــرين الثاني من 
العام نفســـه. املقاييس األساســـيّة التي وّجهت هذا البحث هي تلك املتعاَرف عليها في 

دراسة وبحث جدول األعمال والبروز في اإلعالم في العالم:
† عدد األخبار في الصحيفة: ذاك سؤال عددّي. أُِعّد -في أساس ما أُِعّد- لتوفير 

مؤّشر حول حّصة النساء في الصحافة العربيّة.
† عدد األخبار/ املقاالت عن النســـاء: ذاك ســـؤال عددّي يرتبط بالسؤال األّول. 
يوّفر -من ناحية- مؤّشًرا عددّيًا حول عدد األخبار حول النساء، ويراِجع -من ناحية 
أخرى، مع الســـؤال األّول- نســـبة التغطية املخّصصة للنســـاء فـــي الصحافة العربيّة 

بعاّمة.
† رقـــم الصفحـــة التـــي يظهر فيها اخلبـــر/ املقال: يفحـــص هذا الســـؤال أهّمـيّة 
ودرجـــة بروز اخلبـــر. الفرضيّة هنا أّن األخبار واملقاالت التي تتبّوأ الصفحات األولى 

أهّم من تلك التي تقع في الصفحات اخللفيّة للصحيفة نفسها.
† القســـم الذي يظهر فيه املقال: ُتقســـم الصحف إلى أقســـام مختلفة، وثّمة فرق 
بالغ بي املقاالت التي تظهر في األقسام اإلخبارّية وتلك التي تظهر في أقسام الثقافة 
والترفيه. وقف البحث على العالقة بي املوقِع في القسم وخصائِص التمثيل املختلفة 

للنساء. 
† حجـــم اخلبر: املســـاحة التي يحتلّها اخلبـر فـــي الصحيفة يعكس درجة بروزه، 
وأهّمـيّتـــه، وإمكانيّـــة لفتـــه لالنتباه. وكلّمـــا كان اخلبر/ املقـــال أكبر برز أكثـــر، وأُولَِي 

مزيًدا من األهّمـيّة في سلّم انتباه جمهور القّراء.
† عدد الكلمات في املقال/ اخلبر: كلّما ارتفع عدد كلمات اخلبر/ املقال، ارتفعت 
كذلـــك األهّمـيّـــة التي ُتعنْزى للموضوع، ومن َثّم ضـــرورة معاجلة احلدث الذي يتطّرق 
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إليه.
† موقـــع اخلبر/ املقال في الصفحة: يشـــّكل موقع اخلبـــر أو املقال في الصفحة 
ـــا إلى حّد البروز. تتمثّـــل الفرضيّة في أّن اخلبر الذي يوضع في القســـم  مقياًســـا مهّمً
األعلـــى مـــن الصحيفة يحصل على مزيـــد من البروز، وكلّما اقتـــرب املقال/ اخلبر من 
أســـفل الصفحة َتراَجَع بروزه. وعلى الرغم من أّن األمر يتعلّق كذلك بوجود وســـائل 
إبراز أخرى، يعكس املوقع األعلى في الصفحة بروًزا أكبر بحسب مؤّشرات البروز.

† هـــل هنالـــك صورة؟: اخلبر الذي تزّينه بصورة يحصل على املزيد من البروز. 
لـــذا، كلّما كثرت الصـــور )وكلّما كانت الصورة في منت اخلبـــر أو املقال أكبر(، حصل 
املقال أو اخلبر على مزيد من البروز. ال ُيستنتَج من ذلك أّن الصورة بحّد ذاتها تشكّل 
مؤّشـــًرا ملزيد من األهّمـيّة؛ في الكثير من احلاالت تأتي الصورة على حســـاب النّص، 
وحتجبـــه، وتنهـــش مـــن التفاصيـــل التي يحتويهـــا. في الكثيـــر من احلـــاالت ليس ثّمة 
عالقـــة تقريبًـــا بي مضمون املقـــال والصورة. من هنا، في العديـــد من احلاالت تبتغي 
الصـــورة لفت االنتباه واالهتمام ملضمون املقال. التمييز بي صور مهّمة وأخرى غير 
مهّمـــة جـــرى من خالل فحص وجود عالقة مباشـــرة بي الصـــور ومضامي املقاالت 
أو غيابهـــا. كلّما ارتبطت الصور أكثر مبضامي املقاالت، زادت مســـاهمتها في تعزيز 
املضمـــون. باإلضافـــة إلـــى ذلك، كلّمـــا كانت الصـــورة بعيدة عن املضمـــون ووضعت 

للتوضيح أو جذب االنتباه، قلّت مساهمتها في تعزيز إبراز املضمون. 
† عنـــوان علـــى الصفحـــة الرئيســـية: ال شـــّك أّن الصفحة األولى هـــي األهّم في 
الصحيفـــة. يتعامـــل القـــارئ فـــي البداية مـــع العناوين فـــي الصفحة األولـــى، لذا فهي 
تتحـــّول إلـــى ُمقتَطـــف األخبـــار املهّمـــة مـــن وجهة نظـــر احملّرريـــن. ينســـب العديد من 

الباحثي للصفحة األولى الدور املركزّي في حتديد جدول األعمال اإلعالمّي.
† مواضيع: القضايا التي تعاجلها األخبار/ املقاالت التي تتعلّق بالنساء. خارطة 
ا  القضايا الرئيســـيّة التي ُتطرح في ســـياق األخبار حول النســـاء تشـــّكل مؤّشـــًرا مهّمً
ألمنـــاط تغطية النســـاء في الصحافـــة العربيّة. يشـــار أّننا اســـتخدمنا قائمة مواضيع 

  19.GMMP جرى حتديدها بحسب قائمة
† وظيفـــة املـــرأة: التطـــّرق إلـــى وظيفة املرأة، حتّـــى بدون عالقة باخلبـــر/ املقال، 
ـــا لفهـــم الصـــورة العاّمـــة اإلعالميّة التـــي ُتعنَْرض فـــي الصحيفة،  يشـــّكل مؤّشـــًرا مهّمً
وطريقة متثيل النســـاء في الصحافة العربيّة بعاّمة. تنبغي اإلشـــارة، في هذا السياق، 

.)1.12.2010 www.waccglobal.org )الدخول األخير في تاريخ  19  راجعوا: 
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أّن التطّرق إلى مهنة املرأة خالل التغطية )وإننْ لم يكن ذا صلة باملوضوع( يشـــير إلى 
تعامل املراسل بِجّدّية مع املرأة والنظر إليها ككياٍن مستقّل قائم بنفسه. 

† هل املرأة مجرٌم أم ضحّية؟: هذا السؤال والسؤاالن اللذان يليانه هي من نوع 
األســـئلة النوعيّة، وعليه فقد جرت مراجعتها بالعودة إلى األمناط السائدة في البحث 
النوعـــّي، أي مقاَربـــة قراءة املضامي من قبل قارَءين اثني بدرجة مواَءمة عالية تصل 
إلى %80 على األقّل. هذه األســـئلة ُتســـاِهم في فهم التغطية اإلعالميّة للنســـاء. يقوم 
هذا املقياس بدور رئيسّي في مسألة التأطير )Framing( حي تطرُّق اخلبر/ املقال 

إلى النساء.
† إطـــار اخلبـــر/ املقال: هل هو إضفاٌء للشـــرعيّة أم إلغاء للشـــرعيّة؟: ال يتمحور 
إطار اخلبر /املقال في موقع النســـاء كجزء من املجتمع فحســـب، بل كذلك في الدرجة 
ى بها سلوكهّن أو أقوالهّن على أّنها شرعيّة وتشّكل جزًءا من اجلدل العاّم.  التي يغطَّ

† إطـــار اخلبـــر/ املقال: هل يشـــّكل تغريبًـــا أم تقباّلً؟: يقترح اإلطـــار هنا منظوًرا 
للقبـــول أو التغريب، من خالل فرضيّة وجود دائرة متثّل املجتمع، وأّن املرأة هي جزء 

من تلك الدائرة أو إّنها تقع خارجها.
† هـــل ينتقـــد املقـــال املعاملة غير املتســـاوية مع النســـاء: ننطلق هنـــا من نقطة 
انطـــالق مفادهـــا أّن التطّرق إلى التغطية بحســـب فحـــص التأطير ليس كافيًـــا، بل ثّمة 
كذلـــك ضرورة إلى فحص التجاهل املتعمَّد حلقوق النســـاء. يعتقد الكثير من الباحثي 
أّن جتاهـــل حقـــوق النســـاء -مبا في ذلك حقوقهـــّن في اإلعالم- يدفع نحـــو تغطيتهّن 

على نحو سلبّي.
† كاتب اخلبر: يؤّثر جنس املراســـل/ة على طريقـــة تغطية املواضيع، وقد يكون 
لـــه تأثيـــر على املواضيـــع التي جتـــري تغطيتها. يفحص هذا املؤّشـــر ُهوّية املراســـلي 

ويحاول ربطها مبقاييس أخرى في هذه القائمة الطويلة.
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نتائج البحث، ونقاٌش حول بياناته العاّمة

كمـــا ُذِكـــر آنًفا، جـــرى فحص 677 مقاالً صحفيًّا حول النســـاء )مـــن أصل 3،213 
مقاالً( في ثالث صحف )233 مقاالً في "كّل العرب"؛ َو 161 مقاالً في "الصنّارة"؛ 

َو 283 مقاالً في "بانوراما"( خالل تسعة أواخر أسابيع. 
نسبة املقاالت حول النساء في جميع هذه الصحف وفي جميع الفترات التي جرى 
فحصها وصلت -في معّدلها- إلى %22.18 )وتراوحت بي %10 َو %31(. تشير 
هذه البيانات إلى تقدُّم في درجة تغطية النساء في الصحافة العربيّة التجارّية مقارنة 
ببيانات البحث الســـابق الذي أجراه مركز "إعالم"، وُنشـــر فـــي العام 2006، وظهر 
فيـــه ما بي 2 أو 3 مقاالت حول النســـاء فـــي كّل واحدة من الصحف. يظهر، إًذا، على 
نحـــو جلّي وقاطع ارتفاٌع كثيف في عدد املقاالت حول النســـاء في كّل واحدة من 
رّية  الصحـــف- ارتفاع تصل نســـبته إلـــى %800 في الصحـــف الثالث العربيّـــة القطنْ
األوســـع انتشـــاًرا. يعكس هذا االرتفاع قفزة كّمـّية في املقاالت حول النساء خالل 

فترة زمنيّة قصيرة نسبيًّا )خمس سنوات(.
هذا االرتفاع في نسب التغطية يطرح أسئلة حول بواعث التغيير ومميّزات التغطية 

اجلديدة. سنطرح في ما يلي بعض البواعث املركزّية:
1- الوعي ألهّمـيّة التغطية كمحّصلة لواقع موضوعّي تشـــغل فيه النســـاء وظائف 
مهّمـــة فـــي املجتمع، أو يعانَي من أمناط متييز جديدة. ال شـــّك أّن البيانات اإلحصائيّة 
حـــول اجلمهـــور العربّي في إســـرائيل تشـــير إلـــى حتّوالت مهّمـــة في مجالَـــي التعليم 
والتشـــغيل. وعلى الرغم من عدم إمكانيّة التحّدث عن ســـّد الفجـــوات البنيوّية الكبيرة 
بـــي الرجـــال والنســـاء، ال ميكن جتاهل حقيقـــٍة ُمفادها أّن مزيًدا من النســـاء العربيّات 
ينخرطن في سوق العمل، وأّن عدد النساء اللواتي يدرسن للحصول على اللقب األّول 

في اجلامعات والكلّيّات يفوق عدد الرجال.
ملة اإلعالم على الصحافة العربيّـــة، وعلى اإلعالم العربّي  2- تؤّثـــر ســـيرورات َعونْ



16

أمـل جـّمـال  ǀ  سـمـاح بـصـول

بعاّمة. أحد العوامل املركزّية في هذا املســـار هو والدة قنوات فضائيّة عربيّة إقليميّة، 
يتمحور فيها ُجّل اســـتهالك املجتمع العربّي لإلعالم. ينكشـــف اجلمهور العربّي اآلن 
-أكثر من أي وقت مضى- على التطّورات في العالم العربّي، مبا في ذلك في املجاالت 
االجتماعيّة والثقافيّة، ويتأّثر بالتغييرات احلاصلة هناك. تشـــمل البرامج التلفزيونيّة 
فـــي احملّطـــات الفضائيّـــة العربيّـــة الكثير مـــن النســـاء، مبن فيهـــّن مقدِّمات للنشـــرات 
اإلخبارّيـــة. يؤّثر هذا االنكشـــاف علـــى اجلمهور، وكذلك على وســـائل اإلعالم احمللّـيّة 
التـــي تعمل على اســـتكمال الثورة اإلعالميّة التي يحصـــل عليها القارئ العربّي، وذلك 
مـــن خالل  معلومات حول من يتبّوأون وظائف مركزّية في احللبة اإلعالميّة العربيّة، 
ومن بي هؤالء نســـاء. تشـــّكل الصحف العربيّة نوًعا من الوسيط بي جمهور قّرائهم 
وأخبار العالم العربّي، مّما يعّزز من حضور النساء على صفحاتها. من املهّم أن نلفت 
انتباه القّراء إلى تأثير اإلعالم اإلســـرائيلّي علـــى اإلعالم العربّي ومضامينه، لكن هذا 
التأثيـــر يقتصـــر على إضفـــاء الصبغة التجارّية علـــى الصحف، وعلـــى أمناط اإلعالن 
والتســـويق املنتشـــرة هناك. أّما فـــي كّل ما يتعلّق بتصـــّورات النســـاء، فتأثير اإلعالم 
القـــادم مـــن العالـــم العربـــّي أقـــوى بكثير. يبـــرز األمر على نحـــو خـــاّص عندما يجري 
احلديث عّمن ُيعتبر جنًما )أو ُتعتبر جنمة( في الصحف العربيّة. على ســـبيل املثال، ال 
تظهر نســـاء يهودّيات ناجحات في الصحف العربيّة كنماذج، بينما تتصّدر نســـاء من 
مجاالت متنّوعة في العالم العربّي صفحات هذه الصحف، وتخطف االنتباه، وتشّكل 

مناذج ُيحتذى بها.
3- من املهّم اإلشـــارة إلى االرتفاع احلاّد في أخبار الترفيه والدراما وعالم الغناء 
واملشاهير في اإلعالم العربّي بعامة، وعلى صفحات الصحف احمللّـيّة بخاّصة. تغّطي 
هذه األخبار على نحو مكثّف أخبار املمثالت واملغنّيات والراقصات وغيرهّن. ال يلغي 
هذا األمر التمييز املتداول بي الترفية أو الغناء "الرخيص" وبي الثقافة الراقية التي 
تنعكس في ألوان املســـرح والغناء واملوســـيقى ذات الطابع الكالسيكّي. حتّولت حياة 
املشـــاهير )ال ســـيّما مشـــاهير لبنان ومصر وســـوريا( إلـــى مواضيع مهّمـــة في حياة 

الشباب العرب في إسرائيل.  
4- بطبيعـــة احلـــال، ثّمـــة احتمـــال أّن صـــور النســـاء تؤّثـــر علـــى أحجـــام مبيعـــات 
الصحـــف. إذا كان األمـــر كذلـــك، فـــال غرابة إًذا في نزعة رفع نســـب تغطية النســـاء. ال 
يـــدور احلديث عن مســـبّب صريح وجلـــّي، لكنّه قائم في الكثير مـــن الصحف العامليّة، 
ال ســـيّما في الصحافة الصفراء الرائجة، والتي تنتمي الصحف التي أخضعت للبحث 
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احلالّي إلى فصيلتها. 
5- رمّبـــا كان حلقيقـــة أّن امرأتـــي تعمـــالن كمحّررتـــي رئيســـيّتي الثنتـــي مـــن 
الصحـــف تأثيـــٌر مهمٌّ ومركـــزّي على ارتفاع عدد املقاالت حول النســـاء، وإننْ لم ُيِشـــر 

االرتفاع الكّمّي بالضرورة إلى ارتفاع على املستوى النوعّي.

من املهّم أن نلفت االنتباه إلى جملة من املميّزات البارزة للتغطية كما ُيظهر البحث:
† ثّمـــة ارتفـــاع في عدد الصحفيّات، لكننْ رجاٌل ُهمنْ َمـــن كتبوا معظم املقاالت حول 

النساء.
† ال يتأّثـــر طابـــع التغطية بجنس الصحفـــّي. من هنا يتّضـــح أّن تأثير الصحفيّات 

على التغطية ليس ملحوًظا.
† غيّرت شبكة اإلنترنت من طابع التغطية في القضايا "النسائيّة"، حيث ال متّكن 
سرعة النشر من ممارسة سيطرة تاّمة على املضامي، وال يسيطر احملّررون )وُجلّهم 
من الرجال( سيطرًة دائمًة على ضّخ املعلومة. باإلضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أّن 
غالبيّـــة العاملـــي في املواقـــع اإلخبارّية هم من النســـاء، وعلى الرغم من أّن ثّمة نســـاًء 
مســـؤوالت عن عـــدد متزايد من املقاالت في الصحف وميتلكن قـــدرة التأثير عليها، ال 

يؤّثرن بالضرورة على طابع التغطية.
† تثبت بيانات هذا البحث أّن املعيار األكثر فاعليّة في الصحف يرتكز على تذويت 

هامشيّة النساء من قبل النساء أنفسهّن، وَتَقـبُّل صورتهّن اجلنسيّة واألداتيّة.
† تفـــرض الصحفيّات على أنفســـهّن رقابـــة ذاتيّة، وينعكس هـــذا األمر في طريقة 
تغطية املواضيع "النســـائيّة"، واملضامي التـــي يعاجلنها. ومبا أّن غالبيّة الصحفيّات 
هـــّن مـــن الشـــاّبات اللواتي يعتمدن في معيشـــتهّن على ســـوق ال يغّص بوفـــرة أماكن 
العمـــل، ومبـــا أّنهـــّن يرغنب فـــي احملافظة على مـــكان عملهـــّن )وإن كان ذلك لقـــاء أجٍر 
بخـــس(، فهّن ال يعملن على حتّدي األعراف املهيمنـــة في عملهّن الصحفّي، وحتّى في 

األمور التي تتعلّق بتصّورات النساء.
† تظهـــر إحـــدى نتائـــج البحـــث املهّمـــة أّن غالبيّـــة صور اإلثـــارة التـــي توضع في 
الصحف ال ُتظِهر نساًء من املجتمع العربّي في إسرائيل. يشير هذا األمر -في رأينا- 
إلـــى عـــدم الرغبة فـــي تخّطي اخلطوط احلمـــراء في "البيـــت". غالبيّة النســـاء اللواتي 

تظهر أجزاء عارية من أجسادهّن ال ينتمي للمجتمع احمللي.
كّل هذه املميّزات للتغطية الصحفيّة تستوجب الوقوف عندها وحتليلها. 
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فـــي املعـــّدل، الصفحة التـــي تظهر فيها مقاالت حول النســـاء هـــي الصفحة الرابعة 
والعشـــرون )الوســـيطة Median هـــي الصفحـــة الواحدة والعشـــرون، واالنحراف 
املعيـــارّي 16.52(. حتتـــّل املقاالت حول النســـاء )فـــي املعّدل( ما يتراوح بي ســـدس 
وربـــع صفحـــة، أي إّنها مقاالت صغيرة احلجم نســـبيًّا، لذا فهي ليســـت بارزة. جرى 
التطّرق في املقاالت إلى نساء مبهٍن مختلفة. في %36 من املقاالت )N=235(، جرى 
التطّرق إلى نســـاء مشهورات: فنّانات وممثاّلت وشخصيّات تلفزيونيّة. في 14.4% 
)N=94( جرى التطّرق إلى النساء كرّبات منزل أو كأّمهات. عندما جرى التطّرق في 
ا )17%،  ، كان االنشغاُل الثاني األكثر انتشاًرا رّبَة منـزل أو أّمً املقاالت إلى انشـــغالَينْ
N=9(. هـــذه البيانـــات ُتشـــير إلـــى أّن تغطيـــة أخبـــار النســـاء وأحوالهـــّن تخلق 
صورة تنقســـم بني تشبيهني، كما درجت األدبيّات املهنيّة على االّدعاء.20 من ناحية، 
ُتعـــرض النســـاء كســـيّدات عفيفات )أّمهـــات، وأخـــوات، وقرينات َو/أو رّبـــات منزل( 
يعتني بالوجود املجتمعّي، ويساهمن في االقتصاد األسرّي. من ناحية ثانية، يجري 
عرضهّن كأداة جنســـيّة من خالل إشـــغال أدوار ترفيهيّة تقترن بكشـــف أجســـادهّن. 
ُتبقي هذه االزدواجيّة على املفهوم البطركّي التقليدّي الذي ُيخضع النســـاء، وينســـب 

لهّن أداًء ثانوّيًا أو دونيًّا.
يعالج أكثر من ثلث املقاالت نســـاء في أدوار ترفيهيّة غير إنتاجيّة. تشـــغل النســـاء 
أدواًرا ثانوّية تعكس مساهمتهّن الهامشيّة في رفاهية املجتمع. ثّمة القليل من املقاالت 
حول نســـاء في املهن احلّرة )كالطبيبات واملهندسات واحملاميات(، أو في وظائف من 
حقـــل التدريـــس واإلدارة )كاملعلّمـــات ومديـــرات املـــدارس(، أو في وظائـــف من حقل 
الرفـــاه االجتماعّي )كالعامـــالت االجتماعيّـــات واملمّرضات(. يحوي بـــروز الوظائف 
ا في اإلبقاء على صورة النساء الهامشيّة،  الترفيهيّة في طيّاته داللة كبيرة ودوًرا مهّمً
كمن يوّفرن -في األســـاس- احتياجات رجوليّة أو غير حيوّية. ال ينبغي أن ُيســـتنتج 
من ذلك أّننا نتعامل بسلبيّة مع عالم الترفيه والغناء، بل إّننا نبتغي الوقوف عند داللة 

محورّية اجلانب الشعبّي والسطحّي لهذا العالم في الصحف.
عندمـــا نفحص دور املـــرأة في املقاالت، يبدو جليًّا أّن املرأة في غالبيّة الصحف هي 
موضـــوع املقال )N=320 ،49.1%(. فـــي %12.6 من املقاالت )N=82( مَتَثَّل دور 
املـــرأة فـــي التحّدث عن جتربتها الشـــخصيّة. ليس ثّمة ســـوى %6.7 من هذه املقاالت 
)N=44( تظهـــر فيها املرأة كاختصاصيّة فـــي املوضوع الذي يعاجله املقال. ما يعنيه 

.2002 20  مليش، 
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األمر هو أّن النســـاء يظهرن في أغلب احلاالت أداًة ال ذاًتا، على الرغم من أّن معظم 
املقـــاالت تتمحور في النســـاء على نحو مباشـــر. وعلى الرغم مـــن وجودهّن في مركز 
املقـــال، ال َيحضرن كاختصاصيّات أو كمن ينشـــطن في مجـــال تخّصصهن؛ تتمحور 
املقـــاالت في مـــا صدر جتاههّن ِمن تصرُّف أو في الطريقة التـــي عاَملَهّن فيها أحُدهم. 

وكما سنرى الحًقا، ينعكس هذا األمر في العديد من البيانات.  
على الرغم من ذلك، عندما تتكّون للنســـاء في املقاالت الصحفيّة عّدة أدوار، َتظهر 
املرأة اختصاصيًّة في %18.3 من املقاالت )n=11، من N=320(. وبكلمات أخرى: 
ـــى النســـاء بدايـــًة كنســـاء، ومن َثـــّم كاختصاصّيات فـــي مجاٍل مـــا أو قضّية  تغطَّ
ـــص النســـاء في املـــكان الثاني يشـــير إلى هامشـــيّتهّن فـــي املجتمع،  ـــع تخصُّ مـــا. وضنْ
وإلـــى جتاُهـــل اســـتقالليّتهّن كأفـــراد لصالـــح معاملة ال تســـتطيع النظر إليهـــّن في ما 
وراء نســـائيّتهن. تتحّول النســـائيّة إلى حاجز أمام التعامـــل املوضوعّي، أو تأتي )أي 
النســـائيّة( علـــى حســـاب هذا النوع مـــن التعامل. مـــا تثبته هذه املعاملـــة أّنه حتّى حني 
يجـــري احلديـــث عـــن نســـاء ناجحـــات، يتواصـــل النظـــر إليهـــّن كمن شـــذذن عن 
القاعـــدة التي تقترن بالرجـــال، وُيخَضعن للتراتبّية البطركّيـــة التي تكون فيها 
الغلبـــة للرجـــال. إذا أخذنا بعـــي االعتبار أّن الكثير من املقاالت ُتظِهر نســـاًء من عالم 
الترفيـــه، ميكن التوّصل إلى اســـتنتاٍج ُمفاُده أّن الصحافـــة ال تدفعهّن ُقُدًما بل ُتبقي 
ل عبء  على هامشّيتهّن وعلى صورتهّن كمن ال يساهمن مساَهمة مؤّثرة في حتمُّ
ما في مسألة الدخل. في ما يلي توزيع  االحتياجات االجتماعّية احليوّية، ال ســـيّ

دور املرأة في املقال.
راَجـــَع البحـــث موضع املقاالت الصحفيّـــة التي ظهرت فيها النســـاء: رقم الصفحة 
واملوقـــع داخـــل الصفحة. تبـــيَّ أّن 309 من هذه املقاالت ُوِضعـــت على رأس الصفحة 
)%46.2(، وُوِضـــع 223 مقـــاالً فـــي أســـفل الصفحـــة )%33.3(، وامتـــّدت 137 من 
املقـــاالت علـــى صفحة كاملـــة )%20.5(. ما يعنيه األمـــر هو أّنه إذا ُنشـــر تقرير حول 
النســـاء فســـيكون بارًزا أو يجري إبرازه. لكن املوضع ال يرتبط بالضرورة مبحورّية 
النســـاء وال ينبع بالضرورة من أسباب نســـوّية؛ في الكثير من احلاالت، يرتبط إبراز 
املقاالت حول النساء ارتباًطا وثيًقا بالسياق االجتماعّي العاّم أو القومّي الذي يظهرن 
فيــــه. يشــــّكل تقرير إخبــــارّي حول والَِدينْن فقــــدا أبناءهم في حادث طــــرق مثالً بارًزا 
فــــي هذا الصدد )بانوراما، 20.11.2009(. تظهر في هذا املقال الكثير من النســــاء، 
وُيعرضــــن كمن يجــــدر العطف عليهّن بســــبب فقدان أوالدهــــّن، أي إّن وجودهّن في 
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املقــــال يتعلـّـــق بأوالدهــــّن ال بهّن هــــّن شــــخصيًّا. ثّمة مثــــال آخر حول نســــاء يظهرن 
فــــي خدمة ســــياقات عاّمة، نراه في املقال الذي ُنشــــر في الصفحــــة الثامنة من ملحق 
"كّل العــــرب" فــــي 9.10.2009، الــــذي تطــــّرق إلــــى أّم أخويــــن أســــيَرينْن محّرَريــــن 
وزوجتيهما. تتموضع النساء في مركز املقال -لكن بدور ثانوّي كـَ "زوجة فالن" 

أو "أّم فالن".

الرسم 1

ليــــس ثّمة ســــوى ُخمــــس املقاالت حول النســــاء امتــــّدت على صفحــــة كاملة. هذه 
النســــبة شــــديدة التدّني إذا أخذنا بعي االعتبار وجود مواضيع "نسائيّة" تستحّق 
حتقيقــــات صحفيـّـــة ِجّدّية ومقاالت معّمقة وطويلة. من جهة أخرى، جتدر اإلشــــارة 
أّنه ثّمة القليل من املواضيع التي حتظى بتغطية متتّد على صفحة كاملة في الصحف 
الثالث، بســــبب سياساتهّن املتمثّلة في تخصيص نصف الصفحة تقريبًا لإلعالنات 

التجارّية.
الصــــور تعكــــس روح املقال أو مضامينــــه. متّثلت نقطة انطــــالق البحث في أّن 
الصور تشّكل مؤّشًرا واضًحا إلبراز مضامني محدَّدة أو التشديد عليها. تشّكل 
ا في اختبار البروز، وُيســــتدّل منها ما يتعلّق بثقافة متثيل النساء  الصور مرّكبًا مهّمً
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الذي يتعّدى مضامي املقاالت. ُنشر خالل فترة البحث 164 مقاالً يخلو من الصور، 
مقابــــل 504 مقاالت حتتــــوي على صــــورة ) %24.6 َو %75.4، على التوالي(. في 
125 من املقاالت )%18.5( ظهرت صورة حتمل طابع اإلثارة. مُيكن كذلك تعزيز 
اإلبراز من خالل اللون، وإننْ لم ُتدَرج صورة في املقال. وتشير النتائج أّن 521 من 
املقاالت ظهرت باللوني األسود واألبيض )%78.2(، مقابل 145 من املقاالت التي 

ظهرت بلون خاّص )21.8%(.

الرسم 2

هذه البيانات تشــــير إلى تشديد على احلضور النسائّي بوسائل الغرافيك. تزّين 
صــــور النســــاء صفحــــات اجلرائد بغية جــــذب انتباه القارئ وإن لــــم تكن الصور 
مثيــــرة في معظــــم احلاالت. مقــــدار صور النســــاء املثيــــرة امللّونة )والتــــي تتمحور 
فــــي جوهرها في كشــــف اجلســــد( مرتفعــــة نســــبيًّا، لكــــن غالبيّتها ال تتضّمن نســــاء 
فلســــطينيّات محلّـيّات، بل تتضّمن صــــوًرا توضيحيّة من مجالّت مختلفة، أو صوًرا 
لنســــاء شــــهيرات من العاملي العربّي والغربّي. رغم ذلك، الكثير من الصور َتعرض 
فتيات شاّبات ينبع التطّرق إليهن في األساس من منظرهّن اخلارجّي، وهو ما ُيبرز 

هذا البعد في التعامل معهّن.
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مـــن جهة مواضيع املقـــاالت حول النســـاء، إّن املوضوع األكثر انتشـــاًرا هو أخبار 
جنمات الترفيه وشـــهيرات أخريات: الوالدات ومناســـبات الزواج واملسابقات- 204 
مـــن املقاالت )%30.5(. وثّمة مواضيع أخرى هي التربيـــة والتعليم، والتعليم العالي 
ورعاية األوالد ))N=63 ،9.4%(، واملجتمع والقانون )N=50 ،7.5%(، واإلجرام 
والعنـــف )N=43 ،6.4%(، والصّحـــة والطـــّب )N=27،4%(، والعنف اجلنســـّي أو 
اجلندرّي، كالتحّرش، واالغتصاب، أو قتل النســـاء أو االعتداء عليهّن بالضرب )4%، 

.)N=27
     بحسب البيانات، إّن أخبار الترفيه -مبا في ذلك الوالدات، والزواج في صفوف 
املغنّيات، وجنمات عالم الترفيه-  هي األكثر انتشاًرا. ثّمة دمج الفت في هذه األخبار 
بي الوظائف التقليدّية، نحو األمومة وبي وظائف مهنيّة، نحو التمثيل وعرض األزياء 
وما شـــابه. علـــى الرغم مـــن حصول بعـــض التغييرات في أمنـــاط التغطيـــة الصحفيّة 
للنســـاء منذ املقال األخير، فإّن هيمنة هذه املواضيع تكشـــف أّن احلديث ال يجري عن 
كســـر للصـــور التقليدّية، تلك التي ُتبقي على املرأة في احليّـــز اخلاّص من جهة، وعلى 
هامـــش احليّـــز العاّم مـــن اجلهة األخرى. عندمـــا تظهر املرأة في احلّيـــز العاّم، فذاك 
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ظهـــور يشـــّكل فـــي غالب األحيان مصـــدر ترفيه وتســـلية للرجال، أو للنســـاء أو 
للطرفـــني مًعا. تســـليط األضـــواء على أخبار الترفيـــه التي تدور حـــول مغنّيات اللون 
اخلفيف، واملمثاّلت الشـــهيرات يبقي على املكانة الهامشـــيّة للنساء، ويحبسهّن داخل 
وظائـــف ال يتطلّب تنفيذها قـــدرات فكرّية أو ذهنيّة، بل إّنها تقتـــرن مبميّزات خارجيّة 
مولودة، ال مبوهبة أو جهد أو اســـتثمار شـــخصّي. املقابالت الشخصّية مع النساء 
اللواتـــي يتبـــّوأن مناصب قيادّية ُتظهـــر أّن غالبّيتهّن يفّضلن عـــدم تغطيتهّن في 
اإلعالم ويفّضلن عدم االنكشـــاف للجمهور الواســـع. يكمن ســـبب ذلك في املفاهيم 
الثقافيّـــة حول التواضع، والنفور من التعّرض للنقد والرقابة االجتماعيّة. يفّســـر هذا 
ــدة اإلعالميّة في ســـياقات محلّـيّة، ال  األمـــر علـــى نحو جزئّي غياَب النســـاء عـــن األِجننـْ

سيّما حي يجري احلديث عن نساء يشغلن مناصب مرموقة.
قلّة من املقاالت التي ظهرت فيها النساء عاجلت موضوع حقوق النساء )44 مقاالً 
فقـــط، مقابل 590 مقاالً حول مواضيع أخرى(. تعّزز هذه النســـبة )التي ال تســـتأنف 
علـــى دونيّـــة النســـاء( التعامَل معها )أي مع النســـبة( كحالة اعتيادّية فـــي أعي القّراء. 
بعبـــارة أخـــرى، تتمّثـــل الرســـالة فـــي أّن مكانـــة النســـاء االجتماعّية ليســـت ذات 
إشـــكالّية، وليس ثّمة حاجة إلى تغييرها. من البديهّي أّن األمور ال تقال على نحو 
مباشر وصريح، لكنّها الرسالة املبّطنة الراكدة في أعماق أمناط التغطية. هذا هو حيّز 
الال وعي السياســـّي االجتماعّي للنّص الصحفّي، الذي يقول كلمته على نحو التفافّي 
ومبّطن. غياب التعامل مع حقوق النســـاء كموضوع مباشر، في غالبّية املقاالت، 
يشـــعل الضوء األحمر على ضوء حقيقة ُمفاُدها أّن النســـاء العربّيات يقبعن في 
مكانـــة متدّنيـــة مقاَرنًة بالرجـــال، ويعاننَي من وطـــأة مفاهيم ثقافّيـــة ُتبقي على 
مكانتهّن الهامشـــّية في املجتمع. االرتفاع النســـبّي في نســـبة النساء  املثّقفات وفي 
نســـبة النســـاء العامـــالت لم يـــؤدِّ حتّى اآلن إلـــى تغيير فعلـــّي في الصـــور االجتماعيّة 
للنســـاء، وال يســـاعد اإلعالم، وال الصحافـــة على وجه اخلصوص فـــي تغيير الوضع 
مـــا دامـــت الصحافة قد أخذت على عاتقهـــا اإلبقاء على صورة النســـاء القائمة. تبتغي 
الصحافـــة العربيّة الظهور كصحافة تقّدميّة ومنفتحة وليبراليّة، لكن غياب تســـليط 
الضوء اإليجابّي واملنهجّي على حقوق النساء يستوجب لفت انتباه اإلعالم إلى 

الفجوة القائمة بني صورته وممارساته الفعلّية.
ظهـــرت املـــرأة قوّية في 384 مقاالً، مقابل 211 مقـــاالً ُعرضت فيها املرأة ضعيفًة. 
على الرغم من أّن النســـاء القوّيات هّن األكثر بروًزا وحضوًرا، تتجّســـد القّوة في نوع 
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املضامـــي التـــي ُتعَرض النســـاء من خاللها. فـــي غالبيّة احلاالت، يجـــري احلديث عن 
وظائـــف أّمهـــات أو مرفِّهـــات وهي وظائـــف فاعلة، لكنّها ال تشـــّذ عن مجـــاالت النظام 
االجتماعـــّي البطركـــّي. في غالبيّة املقـــاالت التي جرت مراجعتها، ُتعـــرض املرأة بدور 
ريـــادّي، وفـــي قلة منها فقـــط ُتعرض بدورهـــا التقليـــدّي )N=410؛ N=158 - على 
التوالـــي(. ثّمـــة أهّمـيّة لإلشـــارة أّن الوظائـــف الريادّية هي تلك التي لم ُتعتبَر شـــرعيّة 
فـــي املجتمع التقليـــدّي، كاملغنّيـــات، واملمثّـــالت، وعارضات األزيـــاء وغيرهّن. تخرج 
لهّن في األســـاس  النســـاء إًذا من احلّيز اخلاّص )األمومّي واملنـزلّي( بفضل حتوُّ
ـــرات للمتعـــة، ال ســـّيما للرجال الذين يشـــّكل وعيهـــم قاعدة  إلـــى مســـلّيات وموفِّ
الوجـــود االجتماعّي والثقافـــّي والقيمّي. ال تفرض النســـاُء اللواتي جرت تغطيتهّن 
فـــي الصحافـــة  - وال ريادّيتُهـــن- حضوًرا للمـــرأة بوصفها جزًءا مركزّيًـــا من العمل 
االجتماعّي املركزّي. ال يظهرن كطبيبات ومهندسات أو مثّقفات ومتعلّمات في حقول 
أخـــرى، بل كشـــخصيّات قوّية فـــي مجالَِي اخلدمـــات والترفيه، وفي أحيـــان متباعدة 
كفنّانـــات في مجـــال الثقافة الراقيـــة، كما ُيظهر املقال حول الرّســـامة ختـــام هيبي في 
صحيفة "كّل العرب" في 13.11.2009 )راجعوا امللحق 1(. من وراء أمناط التغطية 

هذه ُتطّل الصورة املهيمنة للرجل بوصفه الالعب الثقافّي املركزّي في املجتمع.
ميكـــن القـــول في مجمـــل األمـــر إّن غالبيّـــة التغطية في األخبـــار التي ظهـــرت فيها 
النســـاء كانـــت إيجابيّـــة جتاههـــّن  )N=401(، وفـــي 116 مقـــاال فقط كانـــت التغطية 
ســـلبيّة. ال تنتقص املقاالت من قيمة النساء على نحو مكشوف، وتعرضهّن كجزء من 
النظـــام االجتماعّي، ال كمقوالت منطيّة خاّصة، لكن الربـــط بني التغطية الصحفّية 
والبيانـــات التـــي تتعلّـــق مبعاجلة احلقوق تشـــير إلى تقبُّل الوضـــع القائم دون 
محاولـــة الطعن فيه. ال تأخذ الصحف دوًرا نشـــًطا في حتـــّدي الواقع، ولكنّها توّفر 
حيًّزا حلراكيّة النســـاء -إن حصلت تلك-. بعبارة أخرى: ال جتري تغطية النساء على 

نحو سلبّي، إالّ أّن حيادّية التغطية ُتبقي على الوضع القائم وُتعزِّزه.
غالبيّـــة املقـــاالت فـــي البحـــث لم تشـــمل عرض مقـــوالت منطيّـــة للنســـاء. املقوالت 
النمطيّة هي مقوالت حتتوي على تعميمات ســـلبيّة، أو تنســـب خصائص طبيعيّة غير 
مرغوب فيها للنســـاء، نحو التشـــديد على املَكايد واحلسد، ال سيّما في مجالَي الترفيه 
والغناء. لم يحتِو 502 من املقاالت )%87.6( على مقوالت منطيّة جتاه النســـاء، لكن 
114 مقاالً )%17.8( ضّمت مقوالت منطيّة مباشرة أو غير مباشرة جتاه النساء، 
ولـــم تكـــن اإلجابة قاطعة فـــي 23 مقاالً )%3.6(. ورغم ذلك، لم يشـــمل ســـوى 8% 
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مـــن املقاالت التي جـــرت مراجعتها في هـــذا البحث مضامنَي ذات توّجه نســـوّي، 
ـــَد األمـــر مـــن خالل التشـــديد على مســـاهمة املرأة فـــي االقتصاد األســـرّي،  وجتسَّ
وإبراز اســـتغالل كفاءاتها في ســـوق العمل كمصدر اكتساب يتحّول إلى العمود 
الفقرّي لرفاهية العائلة. باإلضافة إلى ذلك، لم تتطّرق غالبيّة املقاالت إلى املســـاواة 
بي النســـاء والرجال، ولم يتطّرق ســـوى 23 مقاالً )%3.5( إلى هذه املساواة. 87% 
 .)N=20( مـــن املقـــاالت التي تناولت املســـاواة اجلندرّية لم حتتِو على صـــورة مثيرة
وعلـــى غـــرار ذلك -وكما ذكـــر آنًفا-، لم يتطّرق إلى حقوق النســـاء ســـوى %6.8 من 
رها كوكيلة  املقـــاالت )N=44(. هذه البيانـــات تؤّكد االّدعاء أّن الصحف ال تـــؤّدي َدونْ
اجتماعيّـــة فاعلـــة، وال تعمل على دفع قضايا معيّنة نحـــو األمام. ومبا أّن الصحف جّد 
فاعلـــة على املســـتوى السياســـّي، ثّمة ما يدعو إلى االســـتغراب في غيـــاب األِجننْدة في 
حالة النســـاء، ال ســـيّما أّن اثنتي من الصحف الثالث التـــي خضعت للبحث حُتّرر كالًّ 
منهما امرأٌة. وكما الحظنا، إّن انخراط النساء في وظائف اعتُبِرت رجوليّة في املاضي 

لم يخلق بالضرورة تغييًرا جذرّيًا في اخلطاب املهيمن. 
تتـــواءم بيانـــات البحث مـــع األدبيّات املهنيّة فـــي هـــــــذا املجـــال، تــــــــــلـــك التي تظهر 
أّن إشـــغال الوظائـــف الريادّيـــة من قبل النســـاء ال يعنـــي بالضرورة تعزيـــز التوّجه ذا 
املضامـــي النســـوّية، وينســـحــــــــــب األمر بخاّصـــة على مجال اإلعـــالم. ال يعني عمل 
النســـاء كصحفّيات أو مـــــــــــــــراسالت أّن الــــــقــــــضايـــــــــا ذات الصـــــــــــلة بـــــــالنساء 
حتظـــى مبزيـــد من الظهـــور، أو إّن مفاهيم نســـوّية تتحّول إلى جـــزء من األِجْندة 
اإلعالمّيـــة.21 مـــن جهة أخـــرى، من املهّم اإلشـــارة إلى أّن النســـاء ميلـــن -على ما 
يبدو- إلى تبّني إستراتيجيات رجولّية في احلّيز العاّم بغية مواجهة حتّديات 
الواقـــع البطركـــّي. وتشـــير أبحـــاث مختلفـــة حـــول إســـتراتيجيات مواجهـــة النســـاء 
العربيّات لبيئتهّن أّن بعضهّن يتبنّي إســـتراتيجيات مختلفة ومتنّوعة لتحّدي الواقع، 
دون إثـــارة نزعة عدائيّة من شـــأنها تعريـــض مكانتهّن في مجتمـــع محافظ للخطر أو 

املساس بها.22
غالبيّـــة املقـــاالت التـــي اســـتعرضها البحـــث لـــم ُتـــدِرج اقتباســـات مـــن النســـاء، إذ 
تضّمـــن 224 منهـــا )%35.6( اقتباســـات، وفـــي املقابـــل خلـــت 406 )%67.4( مـــن 
هـــذه االقتباســـات. هذا املعطى املهّم يعكـــس نزعة مركزّية فـــي تغطية صحفّية ال 

Sreberny and Van Zoonen، 2000   21
.2010 2008؛  22  أبو ربيعة، 
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متنح النساء منّصة للتحّدث، وتعرضهّن بدون صوت أصيل ُيبرز قدرتهّن على 
التعبير عن أنفسهّن، وعن مواقفهّن وعن مواضيع اهتمامهّن. في غالبيّة احلاالت، 
حتـــّدث املراســـلون عّمـــا قالت النســـاء، أي حتّدثوا عنهـــّن بضمير الغائـــب، بدل عرض 

األقوال باسم قائلتها.

الرسم 4

إّن منـــح الصـــوت هو قرار في يـــد املراســـلي أو احملّررين، وقد يكون قـــراًرا واعيًا 
أو غيـــر واٍع. وإذا ُغّطيـــت النســـاء في معظم احلـــاالت كأداة للوصـــف أو للتطّرق 
من قبل املراســـلني، فمن شأن ذلك تعزيز صورتهّن كفاقدات للصوت، وكفاقدات 
للقدرة على التعبير، ويكّرس هامشّيتهّن وخنوعهّن. في املقابل، إّن منح الصوت 
ا للتمكي املبدئّي والفعلّي في مواجهة  من خالل االقتباس املباشر يشّكل مصدًرا مهّمً
املجتمـــع البطركّي. أحد األمثلة اجليّدة على منح الصوت ظهر في املقابلة التي أجرتها 
صحيفـــة "بــــــــانوراما" مـــــــــع الناشـــطة احلقوقيّة هدى أبـــو عبيد في 23.10.2009 
)راجعـــوا امللحـــق 2(. ُمنحت هذه الناشـــطة خـــالل املقابلة فرصة عـــرض أقوالها على 
نحو مباشـــر، ال من خالل تفســـيرات املــــــراســـل. وثّمة مثال آخر هو املقال حول العبة 
كرة الســـلّة رفيقـــة جمعة ابنة األربعي فـــي صحيفة "الصنّارة" فـــي 13.11.2009 
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)راجعـــوا امللحق 3(. من شـــأن هذا النـــوع من املـــــــقــــابالت أن يغيّر الصورة الســـائدة 
وأن يؤّثـــر على البنيـــة االجتماعيّة التي تنتهك حقوق النســـاء بكونهّن نســـاء. من هنا، 
علـــى اإلعـــالم اّتخاذ زمام املبـــادرة والريادة في خلق الصـــورة الفاعلة من خالل 
الصوت. إسكات النساء في غالبّية املقاالت التي تتطّرق إلى النساء ميّس بطرح 
أفكار قد تكون مهّمة للنساء وللمجتمع العاّم على حّد سواء. يثير الصوت نقاًشا 
ـــا غيـــر دائم احلضـــور، ومن واجـــب اإلعالم أن مينـــح األمر متَّســـًعا، بوصفه )أي  عاّمً

اإلعالم( انعكاًسا للحيّز العاّم.23

البروز- موقع املقاالت
N=313( 46.4%( مـــن املـــــــــــــــقـــاالت التـــي اســـتعرضها البحـــث احلالـــّي أُدرج 
فـــي رأس الصفحـــة. N=224( 33.2%( منهـــا أُدرج فـــي أســـفل الصفحـــة، وامتـــّد 
N=137( 20.2%( منهـــا علـــى صفحـــة كاملـــة. قرابة نصف املقـــاالت التي عاجلت 
موضـــوع التربيـــة والتعليـــم، والتعليـــم العالـــي ورعايـــة األوالد، أُدرجـــت فـــي رأس 
الصفحـــة )N=32 ،50.8%(. ُوضـــع 18 مــــــــقـــــــــاالً إضافـــــــيًّـــــا في أســـفل الصفحة 
)%28.6(، وامتّد 13 على صفحة كاملة )%20.6(. ُعثر على منط مشـــابه في موقع 
املقـــاالت التي عاجلـــت مــــــــــــواضيع الصّحـــة والطّب. توّزعت املقـــاالت في موضوَعِي 
القانـــون واملجتمـــع علـــى نحـــٍو متســـاٍو تـــــــــــــقـــريبًـــا بالنســـبة ملوقعها علـــى الصفحة. 
وجـــرى تخصيـــص صفحة كاملـــة لقلّة من املقاالت حـــول مواضيع العنـــف واجلرائم 
اخلطيـــرة والعنـــف اجلنـــدرّي )ثالثة مقـــاالت حـــــــــــــــول موضوع اجلرميـــة اخلطيرة، 
وتقريـــران حول العنف اجلنـــدرّي- %7 َو %7.4 -على التوالـــي(. نصف املــــــــقاالت 
التـــي عاجلـــت موضـــوع اجلرميـــة اخلطيـــرة ُوضعـــت فـــي رأس الصفحـــة )51.2%، 
N=22(، وينسحب األمر ذاته على املقاالت التي عاجلت جرائم جندرّية )55.6%، 
N=15(. %41.9 من املقاالت التي عاجلت جرائم عنيفة أُدرجت في أسفل الصفحة 
ِ %37 من املقاالت التي عاجلت مواضيع اجلرائم  )N=18(، وكذلك األمر بالنســـبة لـ
اجلندرّيـــة )N=10(. ُتظهـــر هـــذه البيانـــات أّن بـــروز اخلبـــر حـــول النســـاء ال يعنـــي 
بالضـــرورة عرضهّن على نحو إيجابـــّي. في الكثير من احلاالت، ابتغى اإلبراز عرض 
النســـاء كمعتديات ال كضحيّة. في بعض احلاالت، جرى إبراز النساء كمن استخدمن 

.Jamal، 2009   23
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العنف، لكن كدفاع عن النفس أمام عنف رجولّي متواصل. مشـــاركتهّن في العنف لم 
ُتعرض على نحو دائم في السياق: في حاالت كهذه كانت العناوين صارخة، وسلّطت 
الضـــوء علـــى العنف دون أن تشـــرح أّن احلديـــث يجري عن عنف مضـــاّد في مواجهة 
غنب متواصل. ال نتحّدث هنا عن ضرورة تبنّي موقف النساء أو تسويغ استخدامهّن 
ـــوُل دون عرضهـــّن كمخالِفات للقانـــون، وبالتالي ُتعّزز  للعنـــف، بـــل عن معلومات حَتُ

صورتهّن السلبيّة أو الدونيّة. 
     عــــــــندمـــا جتري مـــــــــراجعة االنشـــغاالت املختلفة التي تتطّرق إليها املـــــــقـــــاالت 
التي جــــــــرى اســـتعراضها، يتبّي أّن توزيعة مــــــــــوقع املقاالت في الصحيفة لم يتأّثر 

بنوع االنشغال.

البروز- مؤّشر البروز
ابتكرنـــا لغرض البحث مؤّشـــر بـــروز للمقاالت بواســـطة مخّطط ملتغيّـــرات ثنائيّة 
)بينارّيـــة(: موقـــع املقالـــة فـــي الصفحة )في القســـم األعلـــى مقابل أســـفل الصفحة(، 
مساحة املقالة )أقّل من صفحة مقابل صفحة فما فوق(، صور، وإطار خاّص، ولون. 
حتـــّرك املؤّشـــر بـــي 0 )بدون بـــروز( َو 5 ) بـــارز جّدًا(، مـــع معـــّدل 2.08 وانحراف 
 )N=340( معيـــارّي 1.16. كمـــا ُيظِهر الرســـم "5" التالي، حصلت غالبيّـــة املقاالت
، مقابل حصول عدد قليـــل منها )N=74( على بـــروز فاق املعّدل.  علـــى تدريـــج متـــدنٍّ
تعكس الفجوة بي املقاالت ذات البروز املرتفع واملقاالت ذات البروز املتدّني هامشيّة 

املقاالت حول النساء، وتراجعها أمام أِجننْدة تتمحور في مواضيع أخرى.  

البروز- استخدام الصور
كمـــا ورد آنًفـــا، عاجلـــت غالبيّـــة املقاالت التـــي ظهرت فيها النســـاء أخبـــاَر الترفيه، 
والوالدات والزيجات، والنســـاء من العائالت املالكة في دول عربيّة )كامللكة رانية في 
األردّن(. ظهرت صورة في 155 من أصل 204 من هذه املقاالت )%76(. على نفس 
املنـــوال، ظهـــرت صورة في غالبيّـــة املقاالت التـــي عاجلت مواضيع التعليـــم، والتعليم 
العالي ورعاية األوالد )%93.7(. ينســـحب األمر كذلـــك على املقاالت حول مواضيع 
الصّحـــة والطّب )%81.5(، ومواضيع املجتمع والقانون )%92(. تنقلب هذه النـزعة 
فـــي املقـــاالت التي تعالج موضوع العنف، إذ تظهر صـــورة في 16 من أصل 43 مقاالً 
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حـــول اجلرائم العنيفـــة )%37.2(، وفي 6 من أصل 27 مقاالً حـــول العنف اجلندرّي 
)%22.2(. ميكـــن االســـتنتاج من هذه البيانـــات أّن الصور ال ُتدَرج فـــي املقاالت التي 
تعالج مواضيع العنف. قد يشـــّكل األمر مؤّشًرا لالرتباك الذي يحيط مبعاجلة العنف 
بعاّمـــة، والعنف ضّد النســـاء على وجـــه اخلصوص. حي يجـــري احلديث عن العنف، 
ثّمـــة ضرورة للكشـــف عن اجلهة املعتدية، وهو ما قـــد يعّرض هيئات حترير الصحف 
ِريتنْ مع محّررين وأصحاب صحف،  لوقوع حتت ضغوط مختلفة. ومن محادثات أُجنْ
تبّي أّن النشـــر حول حاالت العنف يعّرض هيئات التحرير لســـيل من التهديدات، وقد 

حصلت في املاضي اعتداءات على بعض الصحفيّي. 
في 235 مقاالً ظهرت املرأة كـَ "شهيرة" )ممثّلة أو مغنّية أو شخصيّة تلفزيونيّة(. 
فـــي 185 منها ظهرت صـــورة كذلك )%78.7(. وعلى غرار ذلـــك، أحُلقت صورة في 
ا )N=68 ،72.3%(. في نوعي  غالبيّة املقاالت التي ظهرت فيها املرأة رّبَة منـزل أو أّمً
مـــن الوظائـــف فقـــط فاق عـــدد األخبار التي بـــدون صورة تلـــك التي رافقتهـــا صورة: 
، ولم ُتـــدنَْرج فيهما صور(،  النســـاء املتقاعـــدات )ظهرت النســـاء املتقاعدات فـــي مقالََينْ
ونســـاء قاضيـــات أو محاميات )7 مقـــاالت بدون صور، تقابلهـــا 6 مقاالت مع صور، 

%46.2، على التوالي(. َو   53.8%
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صورة مثيرة
تبـــّي لنا أّن معظم صور اإلثارة تظهر في مقـــاالت بدون ألوان. ومبا أّن الصحيفة 
ملّونـــة، ُيبـــرز هذا األمر غياب تفّرد املقاالت حول النســـاء. ليس ثّمـــة مفاجأة في األمر 
على ضوء البيانات التي عرضت أعاله حول اللون. في 36 مقاالً فقط )%5.4( ظهرت 
صورة مثيرة، وُوِضَع إطاٌر خاّص. في 337 مقاالً )%56.3( لم تظهر صورة مثيرة، 

ولم يوضع إطار خاّص.

الرسم 6

فـــي 100 من املقاالت التي كانت املرأة فيهـــا موضوع املقال، ظهرت صورة مثيرة 
كذلـــك )%15.3(. مـــن اجلدير باإلشـــارة هنا أّن معظم هذه املقـــاالت تندرج في مجال 
الترفيـــه، وتظهـــر فـــي أقســـام الثقافـــة واملجتمع. لـــم ُتدَرج صـــورة مثيرة فـــي أّي من 
املقـــاالت التي ظهرت فيها املرأة اختصاصيًّة، وهو ما يشـــّكل دليالً على أهّمـيّة مهنتها 
أو اختصاصهـــا، وعلـــى حقيقة أّن عرضها في الصحيفة لم ينبع من مميّزات جســـدّية 
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غير جوهرّية، ال متّت ِبصلة ملكانتها كمهنيّة. وكما ُيظِهر الرسم التالي، أحُلقت صورة 
ِ 103 من أصل 235 مقاالً ظهرت فيه امرأة مشـــهورة )%15.8 من مجموع  مثيـــرة بـ
املقـــاالت الكلـــي(، أي فـــي أقّل من نصف املقاالت حول مشـــاهير النســـاء. هـــذا املعطى 
ُيضِعف قليالً العالقَة بي درجِة الشـــهرة وإحلاِق صورة فاضحة أو جنســـيّة، ويشير 
إلى حقيقة وجود نســـاء شـــهيرات فـــي الصحف مّمن ال ينتمي إلى عالـــم الترفيه. في 
املقابـــل، لـــم تظهـــر صورة مثيرة إالّ في 4 مـــن أصل 96 مقاالً ُعِرضت فيهـــا املرأة رّبَة 

ا )%0.6 من املجموع الكلّّي للمقاالت(.   منزل أو أّمً
تغطية النســـاء من املجال الترفيهّي يرافقها ظهور بارز للجســـد. في 95 من أصل 
204 من املقاالت التي عاجلت أخبار الترفيه والوالدات ومناســـبات الزواج، ظهرت 
كذلك صورة مثيرة )%46.57(. في املقابل، في مقالَي فقط من أصل 63 من املقاالت 
التـــي عاجلت مواضيع التعليم والتعليم العالي ورعايـــة األوالد، ظهرت صورة مثيرة 
)%0.3(، وحتّى في تلك احلالة شملت املقاالت حول هذا املواضيع صوًرا توضيحيًّة 
ال متّت بالضرورة ِبِصلة للنساء اللواتي يظهرن في املقال، كصورة املرأة التي ترتدي 
ثياًبا فاضحة وتســـتخدم احلاســـوب، على ســـبيل املثال، وهي امرأة ال يجري التطّرق 
إليهـــا فـــي املقال. في مقالي اثني مـــن أصل 50 مقاالً في مواضيـــع املجتمع والقانون 
أُدِرجـــت صـــورة مثيرة، وفـــي مقالي اثني من أصـــل 27 مقاالً فـــي مواضيع الصّحة 
والطّب، وفي مقالي من أصل 43 في مواضيع اإلجرام والعنف. في املقابل، لم يحتِو 

أّي من املقاالت حول العنف اجلندرّي )وعددها 27( على صور مثيرة.
قلّـــة هـــي املقاالت التي عاجلت مســـألة حقـــوق النســـاء )44 مقاالً، مقابـــل 590 لم 
تتطّرق إلى هذه املســـألة َقّط(. من املقاالت التي عاجلت مســـألة حقوق النساء، ظهرت 
صـــورة مثيـــرة فـــي 4 ال غيـــر )%9.1(، مقابل 116 مـــن املقاالت التي لـــم تتطّرق إلى 
حقوق النساء لكنّها ضّمت صورة مثيرة )%19.7(. هذا املعطى مهّم ويتعلّق بالصلة 
ما بي خطاب احلقوق والصور املثيرة. عندما يكون احلديث عن حقوق النســـاء، ال 
تظهر صور تتمحور في جســـد املرأة كمصدر مركزّي للتعامل معهنّ. في املقابل، 
ُتظهـــر البيانـــات أّن اخلطـــاب العاّم حول النســـاء يدفع إلى إبراز أجســـادهّن من خالل 

صوٍر فاضحة نسبيًّا. 
ال مناص إًذا من االستنتاج أّنه كلّما كان خطاب احلقوق بارًزا أكثر في األخبار 
حول الناس، ازدادت فرص حصولهّن على تعامل موضوعّي ال جنســـّي فقط. ال 
شّك أّن خطاب احلقوق ميّكن من مكافحة الصور النمطّية واألفكار املسبقة حول 



32

أمـل جـّمـال  ǀ  سـمـاح بـصـول

النســـاء. ميِكن لهذا اخلطاب أن يقّوي شرعيّة املرأة وصورتها اإليجابيّة، فهي ليست 
ا وأختًا وزوجة فحســـب -وتلك وظائف ُتبقي النســـاء خاضعات للبننْية االجتماعيّة  أّمً

البطركيّة، وال تشّجعهّن على التحّول إلى كيانات اجتماعيّة مستقلّة. 

الرسم 7

في 348 من املقاالت ظهرت املرأة شـــخصيًّة قوية في الســـياق الذي عاجله املقال. 
حتّددت درجة القوة بحسب مدى فاعليّة املرأة في املقال، ال سيّما في الوظائف النشطة، 
نحو مغنية ناجحة ُتصدر أسطوانة جديدة، أو امرأة -ال سيّما من الشهيرات- أجنبت 
أو صّرحـــت أّنهـــا حامـــل. ميكن بطبيعـــة احلال االختالف حـــول مغزى قـــّوة املرأة في 
هذه الســـياقات، لكن من املهّم أن نوّضـــح أّن تعريف القّوة ينبع من مضامي املقاالت. 
حـــي تعالج الكثيـــر من املضامي مواضيع الترفيه واملغنّيات وعرض األزياء، ســـينبع 
مؤّشـــر القّوة من هذه السياقات التي تظهر فيها النساء فاعالٍت ومباِدرات ومحقِّقات 
لذواتهـــّن وغيـــر ذلك. على الرغم من إمكانيّة انتقاد التشـــديد على هذا النوع من القّوة، 
يتمثّـــل هـــدف البحـــث فـــي عكـــس مضامـــي الصحف بحســـب مقاييـــس حيادّيـــة قدر 
املســـتطاع. فـــي اإلمكان معاينة هـــذا النمط في تقرير ظهر في صحيفـــة "كّل العرب" 
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في 30.10.2009، وامتّد على صفحتي كاملتي )ص 21-20(، وأُدِرجت فيه صور 
لنســـاء ناجحـــات من عالـــم الترفيه )راجعـــوا امللحق 4(. هـــذا املقال يجّســـد الدمج بي 

ر فاعل، وتقييِدهّن ملجالَي الترفيه واإلثارة.    وظائَف قيادّيٍة تقوم فيها النساء بَدونْ
ُعرضـــت املـــرأة ضعيفًة أو خاملـــًة أو ضحيًّة في 211 مقاالً. وفي غالبيّتها )ســـواء 
أُعِرضـــتنْ قوّيـــًة أم ضعيفـــًة( لم تظهر صـــورة مثيرة. فـــي %75.8 من املقـــاالت التي 
ُعرضـــت فيها املرأة قوّيـــًة، لم تظهر صورة من هذا النوع، وفـــي %90.5 من املقاالت 

التي ظهرت فيها املرأة ضعيفًة لم تظهر صور إثارة.
غالبيّـــة الصـــور املثيـــرة )%82.3( ظهـــرت فـــي املقاالت التـــي ُعرضت فيهـــا املرأة 

شخصيًّة قوّيًة.
املقاالت التي تظهر فيها املرأة شخًصا ضعيًفا وأُدِرجت فيها صورة مثيرة تتناول 
-بعاّمة- امرأًة ناجحة وقعت ضحيّة لعنف من قبل الرجال. في هذه احلاالت عَرضت 
الصـــور املـــرأة وهي ترتدي مالبس كاشـــفة )فاضحة(. مـــن املهّم أن نذكـــر أن غالبيّة 
النساء في املقاالت لسن محلّـيّات، بل هّن نساء معروفات من أرجاء العالم، وكذلك من 

العالم العربّي. هذه البيانات تنسحب بنحو خاّص على املغنّيات الشهيرات.
في ما يلي رسم التوزيعات:
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في غالبيّة املقاالت التي خضعت للمراجعة بحسب وظيفة املرأة في املقال، ُتعرض 
ـــَرض في دورهـــا التقليـــدّي )N=410؛   املـــرأة فـــي وظيفـــة ريادّيـــة، وفي قلّـــة منها ُتعنْ
-N=158 على التوالي(. من اجلدير باإلشـــارة أّن الوظيفة الريادّية ليســـت مماثلة 
للتوصيـــف اإليجابـــّي، وال تتـــالءم بالضـــرورة مع وجهة النظـــر النســـوّية. الوظائف 
الريادّيـــة هـــي  تلك التـــي ال متيّز املجتمع العربـــّي التقليدّي )نحـــو: مديرات، وجنمات، 
وعارضـــات أزيـــاء، وغيـــر ذلك(. تلك وظائـــف تكســـر األدوار التقليدّية للمـــرأة )نحو: 
أّم، ابنـــة، أخـــت، زوجة(. في نحو ربع املقـــاالت التي ظهرت فيها املـــرأة في أدوار غير 
تقليدّيـــة أُدِرجـــت صـــورة مثيـــرة، وفـــي %5.7 مـــن  املقاالت التـــي ظهرت فيهـــا املرأة 
بأدوارهـــا التقليدّيـــة. لكن الفجوة بـــي نوعي الوظائف والعالقة مع الصور تشـــير أّن 
تســـليط الضوء يقتصر على نوع واحد من الريادّية، وهو ما ال يخدم مســـألة التحّرر 
مـــن قيود التقاليـــد )راجعوا امللحق 4(. فـــي كثير من املقاالت، العالقـــة بني الريادّية 
والصـــور املثيـــرة تثيـــر االمتعـــاض واالســـتياء في صفـــوف قطاعـــات مجتمعّية 
متدّينـــة ومحاِفظة، وهي قطاعات تّدعي أّن النســـاء يخترن التعامل مع مجاالت 
ُتبرز أجســـادهّن إذا أُطلق لهّن العنان للعمل على نحو حّر. من املهم أن نشـــير أّن 
املجتمع العربّي يعيش حالة من االنقســـام بي نزعاٍت دينيّة واضحة وأخرى َعلمانيّة. 
يجـــري احلديـــث عن منط محدَّد جّدًا مـــن الَعلمانيّة التي ال حتيـــد على نحو صارخ عن 
التقاليـــد االجتماعيّـــة، لكن تقليعـــات جديدة من اللباس وســـلوكيّات معيّنة تشـــير إلى 

توّجهات جديدة، وإلى جتاهل العادات واملعايير التقليدّية. 
هـــذه النـزعات املتعارضة تلقى انعكاًســـا في الصحف، حيث ثّمـــة فجوة بي أدوار 
املشـــاهير مع الصـــور املثيـــرة واألدوار التقليدّية التي تظهر فيها النســـاء وهّن يغّطي 
جميـــع أجـــزاء اجلســـد. قـــد تظهـــر هـــذه التمثيـــالت املعاكســـة فـــي الصفحـــة ذاتها في 
الصحيفـــة، وحتّـــى فـــي نفـــس املقـــال. يعكس األمر تعـــدُّد أشـــكال احلياة فـــي املجتمع 
العربّي، وهو تعدُّد يشّكل مصدًرا للتوّتر، لكن هذا التوّتر ال ُيطرح للنقاش في املقاالت 

التي تعالج مواضيع املرأة واألدوار املنسوبة إليها في املجتمع. 
ظهرت صور مثيرة مبقدار مشـــابه في املقاالت التي تضّمنت تغطية إيجابيّة وفي 
تلـــك التـــي تضّمنت تغطية ســـلبيّة: فـــي N=81( 20.2%( من املقـــاالت "اإليجابيّة" 
ظهـــرت صـــورة مثيـــرة، وكذلك فـــي %25 من املقاالت "الســـلبيّة". ومع ذلـــك، يتبّي 
أّن غالبيّـــة الصـــور املثيرة التي أُدِرجت في املقاالت ُوضعت فـــي تلك التي تغّطي املرأَة 
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علـــى نحو إيجابـــّي )%73.6(. مـــن املهّم أن نتذّكـــر أّن طابع النجاح محـــدود جّدًا، 
ويتعامـــل فـــي األســـاس مع النجـــاح في مجـــال الترفيـــه، حيث تتحـــّول املمّثالت 
أو املغنيـــات إلـــى مصـــدر أو منوذج للتقليد، ويـــؤّدي فيه اجلســـد واجلمال دوًرا 
ـــا. يقلّـــد هذا املســـار من تســـليط الضوء علـــى اجلمال نزعاٍت مشـــابهًة في  مركزّيً
اإلعـــالم العاملـــّي الذي مييل نحو مزيد من الترفيه على حســـاب البعد اإلخبارّي. 
فـــي حيّز اإلعالم الترفيهّي، يتحّول دور النســـاء كمســـلّيات وكمصـــادر جذب إلى أمر 
مركـــزّي. مبفهـــوم معّي ميكن التعامل مع هذا األمر كنوع من حتّرر املرأة، لكن عندما 
تؤخذ بعي االعتبار حقيقة أّن غالبيّة وســـائل اإلعالم العربيّة )مبا فيها الصحف التي 
فحصناها هنا( هي أجســـام جتارّية تبتغي الربح، فيبدو أّن األدوار الترفيهيّة للنســـاء 
ال تشـــّكل جزًءا من نزعة اهتمام متعاظم بالفّن وبالفنّانات املبدعات، بل تشـــّكل جزًءا 

من املجهود في سبيل بيع الصحف وتعزيز األرباح. 
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النسوّية واملساواة واحلقوق

املقاالت التي استُعرضت في هذا البحث لم يحتِو سوى %8.1 منها على مضامي 
نسوّية. على سبيل املثال، من أصل 204 مقاالت عاجلت مواضيع ترفيهيّة، ووالدات، 
ومناسبات زواج وما شابه ذلك، لم يحتِو سوى 13 على مضامي نسوّية. وفي 156 
منهـــا تعاملـــت املضامي على نحو مباشـــر مع النســـاء، علـــى العكس مـــن التعامل غير 
املباشـــر في حالة معاجلة موضوع املواصالت والتطّرق إلى الســـائقات -على ســـبيل 
املثـــال-. وعلـــى نحو مشـــابه، مـــن  أصل 63 مقـــاالً عالج مواضيـــع التعليـــم، والتعليم 
العالـــي، ورعايـــة األطفال، لم يحتِو ســـوى واحد منها على مضامي نســـوّية، وتطّرق 
10 منها فقط إلى النساء على نحو مباشر. في املقابل، املقاالت التي عاجلت موضوع 
العنـــف اجلنـــدرّي لـــم يشـــمل إالّ  %46.2 مـــن بينهـــا )12 مقـــاالً( مضامـــَي نســـوّيًة، 

وتطّرقت 4 أخرى إلى النساء على نحو مباشر. 
شـــمل 15 مـــن املقاالت التي ظهـــرت فيها امرأٌة مضموًنا نســـوّيًا كذلـــك )6.4%(، 
وتطّرق 174 مقاالً آخر إلى النســـاء على نحو مباشر )%74.4(. وشملت 10 مقاالت 
ظهرت فيها املرأة بدور رّبة منـزل أو أّم مضموًنا نسوّيًا )%10.6(، وتطّرق 22 مقاالً 

آخر إلى النساء على نحو مباشر وغير مباشر )23.4%(.
ِر التطّرق بتاًتا إلى املســـاواة بي النســـاء  في الغالبيّة الســـاحقة من املقاالت، لم َيجنْ
والرجـــال، وفي 23 منهـــا )%3.5( كان هنالك تعرُّض للموضوع. على ســـبيل املثال، 
لـــم يتطـــّرق 201 مـــن املقاالت التـــي تناولت مواضيـــع الترفيه والوالدات ومناســـبات 
الـــزواج، إلـــى قضيّة املســـاواة، وفي 59 مقـــاالً في مواضيـــع التعليم والتعليـــم العالي 
َت على ذكر املســـاواة بي الرجال والنســـاء. ميكـــن إًذا مالحظة  ورعايـــة األوالد لـــم ُيؤنْ
شبه غياب للتعامل مع موضوع املساواة اجلندرّية حتّى في املواضيع األكثر انتشاًرا 

في املقاالت.
وعلى املنوال ذاته، لم يتطّرق إلى حقوق النساء سوى %6.8 من املقاالت. 2.9% 
مـــن املقاالت فـــي مواضيع الترفيه والوالدات ومناســـبات الـــزواج تطّرقت إلى حقوق 
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النســـاء. قرابـــة %26 مـــن املقاالت في مواضيـــع العنف اجلنـــدرّي تطّرقت إلى حقوق 
النســـاء، لكن من الالفت اإلشـــارة إلى غياب تـــاّم ملوضوع حقوق النســـاء في املقاالت 
التـــي تناولـــت اجلرمية والعنف. ثّمـــة تقريران فقط مـــن تلك التي عاجلـــت موضوَعِي 
القانون واملجتمع َتطرَّقا إلى املساواة اجلندرّية )%4.3(، ولم يتطّرق أّي من املقاالت 
التـــي تناولت مواضيـــع التعليم، والتعليـــم العالي، ورعايـــة األوالد )وعددها 61( إلى 
حقـــوق النســـاء، لكن مـــن األمـــور الالفتة لالنتبـــاه أّنه حتّـــى حي يجـــري احلديث عن 
لح املقال  حقوق النســـاء ال َيُحـــول األمُر دون إدراج صـــورة مثيرة. للتمثيل لذلـــك َيصنْ
املنشـــور عـــن املمثّلة اللبنانيّـــة ريتا برصونا فـــي امللحق االجتماعـــّي الثقافّي لصحيفة 
"كّل العـــرب" فـــي 26.11.2009 )ص 16 -راجعـــوا امللحـــق 5(. علـــى الرغم من أّن 
املقـــال يتعامل بإيجابيّة مع املمثّلة، وميّكنهـــا من طرح أقوالها بضمير املتحّدث، حتمل 
صورتها دالالت ورموًزا جنســـيّة واضحة. نحن من جهتنا نعتقد أّن مفهوًما واضًحا 
للصحيفـــة حـــول مكانـــة املـــرأة وحقوقها كان مـــن شـــأنه أن يولّد عالقة مباشـــرة بي 

االنشغال في حقوق النساء وغياب الصور املثيرة. 

الرسم 9

لًة نسبة 100%. * البيانات في األعمدة املختلفة في الرسم البيانّي تتطّرق إلى كّل قضيّة على انفراد وال تتراكم مشكِّ

كمـــا ُذكـــر ســـابًقا، معظم املقاالت لم تشـــمل مقوالت منطيّة ســـلبيّة مباشـــرة حول 

21 .1%

29 .3%
33 .3%

5%
0

5

10

15

20

25

30

35

N= 43

N= 8

N= 9

N= 5

مقوالت منطّية جتاه النساء بحسب موضوع املقال

العنف
اجلندري

العنف التربية 
والتعليم

الترفيه



39

مــــا زلـــن خاضعات - متثيل املـــــــرأة في الصحـف العربّية الُقطرّية

"الطابع النسائّي" الذي يرتبط بخصائص "جوهرانيّة" غيـر قابلة للتغيير. 502 من 
املقاالت )%78.6( لم يشـــمل مقوالت منطيّة للنســـاء، وشـــمل 114 مقاالً )17.8%( 
مقوالٍت منطيًّة مباِشـــرًة )أو غير مباشرة( للنســـاء، وكانت هنالك صعوبة في حتديد 
األمـــر فـــي 23 مقاالً )%3.6(. في %21.1 من املقاالت فـــي مواضيع الترفيه، ظهرت 
مقوالت منطيّة مباشـــرة أو غير مباشـــرة للنســـاء )N=43(. من املهـــّم أن نوّضح هنا 
أّن املقـــوالت النمطيّـــة تظهـــر -فـــي املعتـــاد- في املقـــاالت التـــي تتنـــاول العالقات بي 
املغنّيات وبقيّة املشـــاهير من عالم الترفيه. يجري تســـليط الضـــوء على النـزاعات بي 
هؤالء النساء إلى درجة تخلق االنطباع أّن احلديث يجري عن مخلوقات غير عقالنيّة، 
وتتعّزز صورتهّن الســـطحيّة كَحقودات وكائدات يعتنـــي باملظهر اخلارجّي ليس إالّ. 
ميكـــن العثـــور على مثال لهـــذا النوع من التغطية فـــي املقاالت التي ظهرت في القســـم 
االجتماعـــّي الثقافّي لصحيفة " الصنّارة" في 6.11.2009، في الصفحة السادســـة 
)راجعـــوا امللحـــق 6(. قرابـــة ثلث املقاالت حـــول مواضيـــع العنف اجلنـــدرّي َتضّمنَت 
مقوالت منطيّة  مباِشـــرة أو غير مباِشـــرة للنســـاء )N=9 ،33.3%(، وكذلك املقاالت 
في مواضيع اجلرائم اخلطيرة )N=8 ،29.3%(. في املقابل، غابت املقوالت النمطيّة 
للنســـاء عن املقاالت فـــي مواضيع التربية والتعليـــم، والتعليم العالـــي ورعاية األوالد 

      .)N=56 ،93.3%(
التغطيـــة اإليجابيّة العاّمة للنســـاء فـــي املقاالت التي خضعت للبحث انعكســـت في 
أخبار الترفيه كذلك: في 144 مقاالً )%77( كانت التغطية للنســـاء إيجابيّة مقابل 43 
مقـــاالً )%23( متيّـــزت فيها التغطية بنزعة ســـلبيّة. هذا النمط بـــرز بوضوح أكبر في 
املقـــاالت التـــي تناولت التعليم، والتعليم العالي، ورعايـــة األوالد. في %98.2 من هذه 
املقـــاالت )N=55( كانت التغطية للنســـاء إيجابيّة. في املقابـــل، عندما عاجلت املقاالت 
العنـــف كان التعامـــل مـــع النســـاء ســـلبيًّا أكثر منـــه إيجابيًّـــا. فـــي N=13( 65%( من 
املقاالت في مواضيع اإلجرام اخلطير، وفي %61.5 من املقاالت في مواضيع العنف 

اجلندرّي، كانت تغطية النساء سلبيّة.24  
متيّـــزت التغطيـــة باإليجابيّـــة في املـــــقـــاالت اإلخبارّية كمـــا في املقـــاالت الترفيهيّة 
) feature( َو 117 تقريـــر )(: متيّـــز 280 مـــــــــــقـــاالً إخـبارّيًـــا )%72.2feature(

التقارير في جميع التقاطعات )crosstabs(. فهناك،  24  نلفت االنتباه إلى ما يلي: ال تظهر في جميع 
على سبيل املثال، 27 تقريًرا في موضوع العنف اجلندرّي، لكن 13 منها فقط تظهر في التقاطع مع 

تغطية سلبيّة/ إيجابيّة. ينتج عن ذلك -في بعض األحيان- تشويٌه ما للنسب املئوّية، وعليه يجب االنتباه 
إلى األرقام املطلقة كذلك.
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))%94.4 بالتغطيـــة اإليجابيّة. باإلضافة إلى ذلك، %91.1 من املقاالت التي شـــملت 
اقتباســـات ألقوال النســـاء متيّزت بتغطية إيجابيّة للنساء )N=184(. )%67.9( من 
املقاالت التي لم تشـــمل اقتباســـات ألقوال النســـاء متيّزت بتعامل إيجابّي مع النســـاء 
)N=207(.% 31.8  من املقاالت التي لم تشـــمل اقتباســـات ألقوال النســـاء متيّزت 
بتغطية ســـلبيّة للنســـاء، َو %8.9 من املقاالت التي شـــملت اقتباســـات ألقوال النســـاء 
متيّزت بتغطية ســـلبيّة. هذه البيانات تشير إلى وجود عالقة مرّكبة بي اقتباِس أقوال 
النســـاء والتعامـــِل معهّن. علـــى الرغم من عـــدم إمكانيّة العثور على ارتبـــاط مؤّكد بي 
االقتباســـات والتغطية اإليجابيّة، أو ارتباط بي غياب االقتباســـات والتغطية السلبيّة، 
، متيـــل التغطية نحو اإليجابيّة، وعلى  يبدو أّنه حي يكون االقتباُس املتغيَّر األساســـيَّ
غـــرار ذلـــك، حي تشـــمل التغطية اقتباســـات مباشـــرة ألقوال النســـاء، ال تكـــون - في 
املعتاد- ســـلبيّة. بعبارة أخرى: ثّمة عالقة مقلوبة بي َعرنِْض األقوال باســـم قائلها في 
املقاالت والنـزوِع إلى تغطية ســـلبيّة. منح تعبير مباشـــر ألصوات النســـاء ُيساهم في 
حتسي صورتهّن وتعزيزها في اإلعالم. االستنتاج الذي تستوجبه هذه البيانات هو 
أّنـــه في ســـبيل تغييـــر صورة التمثيـــل على نحو جـــذرّي ثّمة حاجة إلى التشـــديد على 
الصوت النسائّي. على ضوء حقيقة أّن اإلعالم يصوغ ويصمّم الرأَي العاّم، قد تؤّدي 
االقتباســـات املباشـــرة من النســـاء في املقـــاالت حولهّن إلـــى إحداث تغييـــر في تعامل 

اجلمهور الواسع.
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فحصنـــا وعثرنـــا على ارتبـــاط إيجابّي بي طابع التغطيـــة )إيجابيًّا كان أم ســـلبيًّا( 
ووجود اقتباسات ألقوال النساء في املقاالت: كلّما كانت التغطية أكثر إيجابيّة، يزداد 
احتمـــال أن يشـــمل املقـــال اقتباســـات ألقـــوال النســـاء )r=0.268، α<0.01(. ميكن 
االســـتنتاج من ذلك أّن االقتباســـات املباشـــرة ترفع مـــن احتماالت التغطيـــة اإليجابيّة 
للنســـاء )راجعوا امللحق 2(. يشـــير الرســـم أعاله إلى تذبذبيّة في هـــذا االرتباط الذي 
يعكس نزعة مهّمة وحتّى مبدئيّة: كلّما اقتبست املقاالت أقوال النساء على نحو مباشر، 
ازداد االحتمال أن تكون أكثر إيجابيّة جتاههّن. ومبا أّن سياسة التحرير في الصحف 
ليست عشوائيّة، ثّمة حاجة إلى لفت انتباه احملرِّرين إلى أهّمـّية الصوت األصيل 
للنساء اللواتي جتري تغطيتهّن. وكلّما زاد احملّررون من حضور صوت النساء 
)اللواتي يشـــّكلن موضوع املقاالت( من خالل إســـماع أقوالهّن على نحو مباشر، 

ازدادت احتماالت أن تكون التغطية إيجابّية.    

الرسم 11

رمّبـــا لـــن يكون من املفاجئ اكتشـــاف أّن %78 مـــن املقاالت التـــي َضّمت مقوالت 
منطيّـــة مباشـــرة حـــول النســـاء )N=32( متيّـــزت بتغطيتهـــّن علـــى نحـــو ســـلبّي. في 
 )N=355( املقابـــل، متيّـــز %89.9 من املقاالت التي لم تشـــمل صوًرا منطيّة للنســـاء

35 .2%

89 .9%

78%

10 .1%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 %

طابع التغطية ومقوالت نسوية جتاه النساء في املقال

تغطية ايجابية

تغطية سلبية

مع مقوالت منطّية بدون مقوالت منطّية

الت
ملقا

% ا



42

أمـل جـّمـال  ǀ  سـمـاح بـصـول

بتغطيـــة إيجابيّة. عثرنا على عــــــــالقة ســـلبيّة وحــــاســـمة بي طــــــابِع التغطية )ســـلبيًّا 
كان أم إيجابيًّـــا( واملقـــوالِت النمطيّـــة حـــول النســـاء، فكلّمـــا كان املقـــال إيجابيًّا ارتفع 
احتمـــال العثور على صـــــــور مــقوالت منطيّة أقّل )r=-0.579، α<0.01(. ميكن إًذا 
االســـتدالل من ذلك أن ثّمـــة حــــــــــــاجة إلـــى محاربة املقـــــــوالت النمطّية واملفاهيم 
التقليدّيـــة اجلوهرانّية حول النســـاء، والتي ترّســـخ صـــورة املـــــــــــــرأة كضعيفة 
ـــي احملرِّريـــن واحملـــرِّرات فـــي  وســـلبّية وذات طـــــــــــابـــع َكْيـــِدّي وســـوى ذلـــك. وعنْ
الصحف للمقــوالت النمطيّة وإسقـــــاطاتها )على النساء، وعلى املجتمع بأسره( ميثّل 
هدًفا ساميًا ينبغي التعامل معه في جميع املؤّسسات التربوّية والتعليميّة، مبا في ذلك 

مؤّسسات وأطر تدريب الصحفيّي. 

الرسم 12

عندمـــا قمنا مبراجعة درجة قّوة أو ضعف املـــرأة في املقاالت، تبّي لنا أّن 65.2% 
مـــن املقاالت التـــي ُوصفت فيها املـــرأة ضعيفـــًة )N=86( متيّزت بتغطية ســـلبيّة. في 
املقابـــل، متيّـــز %93.4 من املقاالت التـــي ُوصفت املرأة فيها قوّيـــًة بالتغطية اإليجابيّة 
)N=342(. متيّزت غالبيّة املقاالت التي لم تتطّرق إلى املســـاواة بي الرجال والنســـاء 
بتغطيـــة إيجابيّـــة )N=378 ،76.8%(، وهـــذا املعطـــى الفـــت لالنتبـــاه إلـــى أبعد حّد. 
تلـــك ارتباطات اعتيادّية تخلق تشـــّعبًا ثنائيًّا بي التغطية الســـلبيّة واملقـــوالت النمطيّة 
الســـلبيّة، من جهة، والتغطية اإليجابيّة وغياب املقوالت النمطيّة، من جهة أخرى. ثّمة 
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إســـقاطات بعيدة املدى لهذا التشـــّعب الثنائّي على صورة املرأة في املجتمع. املقوالت 
النمطّية الســـائدة ُتضعف صورة املرأة وترّسخ دونّيتها، وعليه فهي ُتبقي على 

عالقات القّوة، وعلى تفّوق الرجل في املجتمع.    

الرسم 13
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اقتباسات النساء

 .)N=167( لم يشمل %82.7 من املقاالت في مجال الترفيه اقتباسات من النساء
ُعثر على نســـبة مشـــابهة في املقاالت التي تناولت العنف كذلك. تتراجع هذه النســـب 
قليـــاًل فـــي املقاالت التي عاجلـــت مواضيع الصّحة والطّب، حيث لـــم ُيعثر في 62.5% 
منها على اقتباسات من النساء. تنقلب الصورة في موضوع واحد فقط، حيث ظهرت 
اقتباســـات مـــن النســـاء فـــي N=32( 52.5%( مـــن املقـــاالت التي تناولـــت مواضيع 
التعليم، والتعليم العالي، ورعاية األوالد. في غالبيّة الوظائف التي شغلتها النساء في 
املقاالت، فاقت نســـبُة املقاالت التي ضّمت اقتباسات من النساء نسبَة املقاالت التي لم 
تظهر فيها اقتباسات كهذه. على سبيل املثال، في N=28( 62.2%( من املقاالت التي 
ُذِكـــرتنْ فيهـــا النســـاء كمتحّدثات، كانـــت هناك اقتباســـات من النســـاء، مقابل 37.8% 
من املقاالت التي لم حتتِو على اقتباســـات من النساء. وعلى نحو مشابه، في 82.1% 
من املقاالت التي ُذكرت فيها النساء كدليل على الرأي السائد باالعتماد على استطالع 
 )N=5( آراء عشـــوائّي، أحُلقـــت اقتباســـات من النســـاء، مقابـــل %17.9 من املقـــاالت
التي لم تشـــمل اقتباســـات كهذه. تنقلـــب الصورة في املقاالت التي كانت فيها النســـاء 
موضوع املقال: لم ُتدَرج اقتباســـات من النساء إالّ في N=78( 25.2%( من املقاالت 
التي كانت النساء موضوعها، مقابل N=232( 74.8%( من املقاالت التي كانت فيها 

النساء موضوع املقال لكنّها لم تشمل اقتباسات مباشرة ألقوالهّن.
ل نســـبة %78.9( التـــي ظهرت فيها امرأة من  غالبيّة املقاالت )183 مقاالً – تشـــكّ
املشاهير )فنّانة، أو ممثّلة، أو مغنّية، أو أديبة، أو جنمة تلفزيونيّة( لم تشمل اقتباسات 
من النســـاء )مقابل 49 مقاالً، %21.1(. ُعثر علـــى النمط ذاته عندما ظهرت املرأة رّبَة 
ـــا: لم يشـــمل 54 مقاالً اقتباســـات من النســـاء )%59.3(، مقابـــل 37 مقاالً  منـــزل وأّمً
أُدِرجـــت فيها اقتباســـات كهذه )%40.7(. من املثير اإلشـــارة إلى عـــدد من املهن التي 
تنقلـــب فيهـــا الصورة، ويرتفع عدد املقاالت التي حتتوي على اقتباســـات من النســـاء. 
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على ســـبيل املثال، ظهرت اقتباسات مباشـــرة في 25 مقاالً حول الطالبات اجلامعيّات 
وطالبات املدارس )%75.8( وذلك مقابل 8 مقاالت لم تظهر فيها اقتباســـات من هذا 
القبيـــل )%24.2(. علـــى النحو ذاته، شـــملت غالبيّـــة املقاالت التي تعاملت مع النســـاء 

.)N=18 ،69.2%( اللواتي في قطاع األعمال أو املديرات اقتباًسا ألقوالهّن

الرسم 14

كان عـــدد املقاالت التـــي تضّمنت أخباًرا ومقـــاالت آراء ومواقف بدون اقتباســـات 
من النســـاء أكبر من ذلك. في N=375( 78.5%( من املقاالت اإلخبارّية، وفي 75% 
مـــن مقاالت الرأي )N=3(، لم تكن هناك اقتباســـات من النســـاء. فـــي املقابل، تضّمن 

N=115( 81%( من مقاالت الترفيه اقتباسات من النساء.
راجعنا كذلك العالقة بي إحضار اقتباســـات من النســـاء ووجود الصور، ووجدنا 
رابًطـــا إيجابيًّـــا وقاطًعا بـــي املتغيّرين: في املقـــاالت التي تضّمنت صـــوًرا زاد احتمال 

.)r=0.257، p<0.01( ظهور اقتباسات من النساء
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مؤّشر صورة املرأة

بغيـــة فحص صورة املـــرأة في املقاالت بنينا مؤّشـــًرا جديًدا مـــن أربعة متحّوالت: 
نوعيّـــة املرأة التي تظهر في املقال )قوّيـــة أم ضعيفة(، دور املرأة )ريادّي أم تقليدّي(، 
صورة مثيرة، ومحور املقال )رأي املرأة أم جمالها وجنوســـتها(. حتّرك املؤّشـــر بي 
0 )صورة سلبيّة( َو 4 )صورة إيجابيّة(، مع معّدل 3.12 وانحراف معيارّي 1.06. 

في ما يلي توزيعة املؤّشر:

الرسم 15

كمـــا ينعكـــس األمـــر في توزيعة املؤّشـــر، تتميّـــز غالبيّـــة املقاالت التـــي أُدرجت في 
التحليل بنزعة عرض صورة إيجابيّة للنســـاء. تنعكس هـــذه التوزيعة جيًّدا في معظم 
الوظائـــف التـــي تشـــغلها النســـاء في املقـــاالت: تتميّـــز املقاالت التـــي َتظهر فيهـــا املرأة 
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N=33(، أو كموضـــوع  كمتحّدثـــة )N=32،91.4%(، وكاختصاصيّـــة )91.7%، 
املقـــال )N=63 ،42.9%( بتغطية إيجابيّـــة. في املقابل، يتميّز %50 من املقاالت التي 
كانـــت فيها املرأة شـــاهدة عيان حلـــدٍث ما )N=3( بصورة ســـلبيّة. علـــى النحو ذاته، 
جـــاءت الصـــورة حيادّيـــة فـــي %43.4 مـــن املقـــاالت التي ُعرضـــت فيها روايـــة املرأة 

الشخصيّة.
تتشـــابه توزيعة صـــورة املرأة في املقال عندما يكون احلديث عن مراســـل أو 
عن مراسلة. متيّز %70.7 من املقاالت التي كتبها رجال )N=150( بصورة للنساء 
إيجابيّة أو إيجابيّة جّدًا، ومتيّز %82.3 من املقاالت التي كتبتها نساء بالصورة ذاتها.
علـــى الرغم من أّن صورة النســـاء في املقـــاالت إيجابيّة أو إيجابيّة جـــّدًا في غالبيّة 
املهـــن التي ُذكرت، تنقلب الصورة عندما يجري التطّرق إلى نســـاء شـــهيرات. لم يكن 
هناك إالّ %36.9 من املقاالت الني ظهرت فيها نساء شهيرات متيّزت بصورة للنساء 
إيجابيّـــة جّدًا )N=41(. يجدر االلتفات إلى معطى آخر هو أّن صورة النســـاء اللواتي 
ظهـــرن فـــي وظيفتهّن كرّبات منزل وكأّمهات لم تكن إيجابيّة َقّط. غالبيّة املقاالت التي 

.)N=24 ،51.1%( تناولت النساء اللواتي أشغلن هذا الدور متيّزت بتوّجه حيادّي
في جميع املقاالت )%100( التي تناولت مواضيع التعليم، ُعرضت صورة للمرأة 
إيجابيّة أو إيجابيّة جداً )N=45(. %77.3 من املقاالت في مواضيع الترفيه متيّزت 
بتغطيـــة إيجابيّة وإيجابيّة جّدًا )N=68(. تنقلب اآلية في مواضيع العنف، حيث مَتيَّز 
%53 من املقاالت التي تناولت جرائم عنيفة وخطيرة بصورة للنساء سلبيّة أو سلبيّة 
جـــّدًا )N=9(.  %33 مـــن املقـــاالت التي تناولت جرائم جنســـيّة مَتيََّز بصورة ســـلبيّة 

.)N=3( وفي املقابل كانت الصورة إيجابيّة جّدًا في %50 منها ،)N=2( للنساء
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مؤّشر النسوّية

بغية فحص الــــــــــدرجة التي تتميّز فيها املـــــقــــــاالت مبوقـــــــف نســـوّي، قمنا برسم 
5  مقاييس ملؤّشر تكاملّي. شملت البارامترات تطّرًقا إلى حقوق النساء، وتطّرًقا إلى 
املســـاواة اجلندرّية، واقتباســـات مـــــــــن النســـاء مباِشـــرة، ومقـــوالت منطيّة، ومحور 
املــــــقــــــــــــال )رأي املـــرأة أم جمالهـــا وجنوســـتها(. حَتـــّرَك املؤّشـــر من 0 )غير نســـوّي 
بدرجـــة كبيرة جّدًا( إلى 5 )نســـوّي بدرجة كبيرة جّدًا(، مـــع معّدل 2.218 وانحراف 

معيارّي  1.01.

الرسم 16

كمـــا ُيظهـــر الرســـم، الفجوة بـــي املقـــاالت ذات املضمون النســـوّي واملقـــاالت غير 
النسوّية ليس كبيًرا )160 مقابل 202 -على التوالي(، وتشير إلى معيارين موازيي 
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فـــي متثيـــل النســـاء وفـــي مضامـــي املقـــاالت. هـــذا االنفصـــام يؤّكد جـــزًءا كبيـــًرا من 
طروحات البحث، إذ على الرغم من أّن تغطية النساء قد زادت على نحو كبير -مقاَرنًة 
باملاضي-، ال يجري احلديث عن تغيّر جوهرّي من جهة املضامي. اخلطاب املهيمن 
فـــي اإلعالم العربّي وفي الصحف العربّية الُقطرّية ال يتبنى املســـاواة، ويعكس 
احلالة االجتماعّية القائمة. املقال الذي جاء بعنوان "كالم في السياسة لألطفال!"، 
والذي نشـــر في ملحق صحيفة "بانوراما" في 26.11.2009 )في الصفحتي 4-5 
راجعـــوا امللحـــق 7(، هذا املقال يشـــّكل مثاالً علـــى ازدواجية املقاالت فـــي كّل ما يتعلّق 
باخلطـــاب النســـوّي. ُيجري املقـــال مقابلة مع أديبـــة األطفال حياة بلحة-أبو شـــميس 
حـــول كتابتها السياســـيّة، وحول تركيزها على التمييـــز والغنب من وجهة نظر كونيّة. 
وعلى الرغم من التطّرق إلى األبعاد السياســـيّة للتمييز والظلم جتاه اجلمهور العربّي 
في إســـرائيل، ال يتطـــّرق املقال إلى التمييز والظلم جتاه النســـاء فـــي املجتمع العربّي، 
وكّل ذلـــك على الرغم مـــن أّن احلديث يدور عن كاتبة أنثى. بكلمات أخرى، ُيبرز املقال 
الـــدور القيـــادّي لكاتبة امرأة، لكنّـــه ال يتطّرق بتاًتا إلـــى ُهوّيتها النســـائيّة وإلى عالقة 

أدبها بالنساء.   

الرسم 17
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يقاس املضمون النســـوّي بتطّرق املقال إلى املرأة كوكيلة اجتماعّية، ويشّدد 
علـــى حقوقهـــا كامـــرأة أو على اســـتئنافها على األعـــراف االجتماعّيـــة البطركّية. 
فـــي غالبيّة املقاالت التي تشـــّكل املـــرأة موضوعها تقّل املضامي النســـوّية )67.9%، 
N=99(، وفـــي املقابـــل ثّمة املزيد من املضامي النســـوّية في وظائفها األخرى. أحد 
التفســـيرات لذلـــك هـــــــو أّنه عندما تكون النســـاء موضوع املقـــال فاحلديث يدور -في 
أغلـــب احلـــاالت- عن أخبار الترفيه التي تتناول مغنّيـــات أو ممثاّلت، ويجري التعامل 
معهـــّن في إطار اجَلمال أو اجلســـد أو االثني مًعا. فـــي املقابل، عندما تتحّدث املرأة عن 
جتربتها، أو عندما تكون شـــاهدة عيان على حدٍث ما فثّمة ركون إلى صوتها الفردّي 
وإلـــى كونها وكيلـــة اجتماعيّة مســـتقلّة وفـــــــــاعلة. وكما ُيستشـــّف من الرســـم، يظهر 
مضمـــون نســـوّي أكثـــر فـــي %54.1 مـــن املــــــقـــاالت التي تظهـــر فيها املـــرأة كناطقة، 
وفـــي %56.1 مـــن املـــــــــــــــقـــاالت التـــي تظهر فيهـــا كاختصاصيّة، وفـــي %73.7 من 
املقـــاالت التي تروي فيها حكايتها الشـــخصيّة، وفي %66.7 مـــن املقاالت التي تظهر 
فيها كشـــاهدة عيان، وفي %77.8 من املقاالت التي حُتَضر فيها كممثلة لرأي ســـائد 

في املجتمع. 

الرسم 18
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يتكّشـــف منـــط الفت لالنتبـــاه واالهتمـــام عندما جتـــري مراجعة املقاالت بحســـب 
جنـــس املراســـل. ومـــن الواضـــح أّن املراســـلني مـــن الرجـــال يكتبون مقـــاالت غير 
نســـوّية أكثر ومقاالت نسوّية أقّل -مقاَرنًة بالنساء-، لكن بعضهم، ال سّيما في 
القطب اإليديولوجّي )نسوّي بدرجة كبيرة أو كبيرة جّدًا( يشبهون النساء، بل 

يتفّوقون عليهم في درجة نسوّية النصوص التي يكتبونها.
ينضاف إلى ذلك، كما ذكرنا آنًفا، أّن معظم املقاالت التي تظهر فيها امرأة مشهورة 
ه نســـوّي )N=79 ،69.3%(. فـــي املقابل، غالبيّة املقـــاالت التي تظهر  ال تتّســـم بتوجُّ
 .)N=19 ،86.4%( ه نســـوّي فيهـــا طالبة جامعيّة أو طالبة مدرســـيّة تكون ذات توجُّ
ُيســـتدّل من هذه الفجوة أّن االنشـــغال - على مســـتوى املضامني- في عالم املرأة 
والقضايا اجلوهرّية التي تهّمها يشـــهد مزيًدا من الشـــيوع حـــني يجري التطّرق 
إلى نساء بسبب مهنهّن أو عاملهّن الفكرّي أكثر مّما يحصل عندما يتمحور املقال 
في املنظر اخلارجّي وفي خصائص جمالّية، كما احلال عند التطّرق إلى جنمات 

الثقافة الشعبوّية الرائجة.   
ه نسوّي  %62.5 من املقاالت التي عاجلت العنف اجلندرّي )N=5( تتميّز بتوجُّ
مقابـــل %25 مـــن املقاالت التـــي تناولت جرائم عنيفـــة )N=5(. العنـــف اجلندرّي هو 
ذلـــك الذي ميارســـه الرجال ضّد النســـاء، ويجري احلديث -فـــي الكثير من األحيان- 
عن عنف متواصل. مضامي املقاالت تعالج - غالبًا- ردَّ الفعل على هذا العنف، وُتقدِّم 
شروًحا للظاهرة أو تعرض مواقف املنّظمات النسوّية. %75 من املقاالت التي تعاطت 
مع مواضيع الترفيه )N=69( لم تتميّز بتوّجه نســـوّي جتاه النســـاء، لكون الســـياق 

مبنأى عن املضامي النسوّية ويتمحور أكثر في اإلثارة أو في تصّورات النجاح.   
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من هّن النساء في املقاالت؟ - مواضيع 
وانشغاالت ووظائف

كما ُذكر ســـابًقا، املوضوع األكثر شـــيوًعا في املقاالت التي ظهرت فيها نســـاء هو 
أخبـــار الترفيـــه، والوالدات، ومناســـبات الـــزواج، والعائالت امللكيّـــة )204 مقاالت - 
%30.5(. تتعلّق مواضيع أخرى بالتربية والتعليم، والتعليم العالي ورعاية األوالد 
)N=63 ،9.4%(، واجلوانـــب االجتماعيّـــة والقضائيّـــة )N=50 ،7.5%(، واجلرائم 
 ،)N=27 ،4%( والصّحـــة والطـــّب ،)N=43 ،6.4%( العنيفـــة كالقتـــل واالختطـــاف

   .)N=27 ،4%( والعنف اجلنسّي واجلندرّي -كالتحّرش واالغتصاب والضرب
عملـــت النســـاء اللواتـــي تطّرقـــت إليهـــن املقـــاالت في مهـــن مختلفة. فـــي %36 من 
األخبـــار)N=235( ظهـــرت نســـاء شـــهيرات: فنانات وممثّـــالت ومغنّيـــات وجنمات 
تلفزيونيـــات. في N=94( 14.4%( من هذه املقاالت، ُذكرت النســـاء كرّبات منزل أو 
كأّمهات. عندما جرى التطّرق إلى مهنتي، كان االنشغال الثاني األكثر شيوًعا هو رّبة 

 .)N=9 ،17%( منزل أو أّم
على أّية حال، االنشـــغاالت املختلفة لدى النســـاء ال تؤّثر على منط توزيعة التطّرق 
إلى غياب املساواة بي النساء والرجال. في جميع املهن املذكورة في املقاالت املختلفة، 
يفوق عدد تلك التي ال ُيذكر فيها موضوع غياب املســـاواة املقاالت التي ُيذكر فيها هذا 
األمـــر )يتطـــّرق 23 مقاالً إلى املســـاواة، مقابـــل 620 مقاالً ال يتطـــّرق إلى املوضوع- 
%3.6 َو %95.8 على التوالي(. ينسحب األمر ذاته على حقوق النساء، حيث جرى 
التطـــّرق إليهـــا فـــي 44 مقاالً )%6.8( مقابـــل 587 من املقـــاالت )%90.7( لم تتطّرق 
إلى موضوع حقوق النســـاء ألبتّة. لم ُيعثر على انشـــغاالت تقلب هذه النزعة. كما ُذكر 
آنًفا، وجدنا أّن غالبيّة املقاالت ال تشـــمل مقوالت منطيّة حول النســـاء. رغم ذلك، كان 
ثّمة مقوالت منطيّة )مباشرة أم غير مباشرة( حول النساء في تقريَرين ظهرت فيهما 
النساء كمجرمات أو كمشتبه فيهّن بارتكاب جرائم. في أحد املقالي اللذين تطّرقا إلى 
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نساء متقاعدات، ظهرت مقوالت منطيّة حول النساء.
كمـــا أظهرنا ســـابًقا، غالبيّة املقـــاالت تضّمنت تغطية إيجابيّة للنســـاء )400 تقرير 
مـــع تغطيـــة إيجابيّة، مقابـــل 116 مقاالً مـــع تغطية ســـلبيّة؛ %77.4 َو %22.4 -على 
التوالـــي(. تتواصـــل هـــذه النزعة فـــي جميع املهـــن التي تعمـــل فيها النســـاء مع بعض 
التغييـــرات الطفيفـــة فـــي بعضها. على ســـبيل املثال، فـــي املقال الذي تطـــّرق إلى امرأة 
عاطلة عن العمل، التعامل معها اّتسم بالسلبيّة، وكذلك في املقاالت الثالثة الني جرى 
التطّرق فيها إلى مجرمات أو مشـــتبه فيهـــّن بارتكاب اجلرمية. هذا النمط يبرز -أكثر 

ما يبرز- في املقاالت التي ُذكر فيها نساء شاّبات أو بنات .

الرسم 19

أكثر من ثلث املقاالت تضّمنت اقتباســـات مباشـــرة أو غير مباشـــرة ألقوال النساء 
)223 مقـــاالً %35.3-(. علـــى الرغـــم مـــن ذلك، في غالبيّـــة املقاالت التـــي ُذكرت فيها 
 .)N=25،71.4%( طالبات جامعيّات وطالبات مدرســـة، أُدرجت اقتباســـات للنســـاء
هـــذا النمط يتكّرر في املقاالت التي تظهر فيها نســـاٌء مـــن قطاع األعمال ومديرات. في 
%66.7 من  %69.2 من هذه املقاالت )N=18(، ظهرت اقتباسات من النساء. في 
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* النسب املئوّية في العواميد املختلفة للرسم تتطّرق لكل قضيّة على حدة وال تتراكم لتبلغ نسبَة الـ 100%.
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املقـــاالت )N=10( التـــي ظهـــرت فيهـــا طبيبـــات واختصاصيّات نفســـيّات أو عامالت 
اجتماعيّات، ظهرت اقتباسات من النساء. في املقاالت التي ظهرت فيها نساء ناشطات 
وعامـــالت فـــي القطاع الثالث )املجتمـــع املدنّي(، وفي املقاالت التي كانت فيها النســـاء 
صحفيّـــات أو عاملـــات أو عامالت، تســـاوى عدد تلـــك التي تضّمنت اقتباســـات ألقوال 

النساء وتلك التي لم تتّضمن اقتباسات كهذه.  
في غالبيّة املقاالت التي تطّرقت إلى النساء، كانت املرأة موضوَع املقال )49.1%، 
ــَل دورهـــا فـــي التحّدث عـــن جتربتها  N=320(. فـــي %12.6 منهـــا )N=82(، مَتثَـّ
الشـــخصيّة. فـــي %6.7 فقـــط مـــن املقـــاالت )N=44(، كانـــت املـــرأة اختصاصيّة في 
املوضـــوع الـــذي عاجلـــه املقال. على الرغم من ذلك، عندما تشـــغل النســـاء عـــّدة أدوار 

تظهر املرأة في %18.3 من املقاالت )N=11( كاختصاصيّة.  

الرسم 20

عندما جتري مراجعة الدور الذي تشـــغله املرأة في املقال، يالَحظ أّن عدد املقاالت 
التـــي ظهـــرت فيهـــا صورة )بصـــرف النظـــر عن الـــدور الذي تقـــوم املرأة بـــه في هذه 
املقـــاالت( هـــو أكبر مـــن عدد املقاالت التي بال صـــورة. من املثير لالهتمـــام أّن املقاالت 
التـــي تظهـــر فيها املـــرأة كاختصاصيّـــة، أو كمن ُتبـــدي رأًيا في موضـــوع ما، ال حتمل 
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* النسب املئوّية في األعمدة املختلفة للرسم تتطّرق إلى كّل قضيّة على ِحَدة، وال تتراكم لتبلغ نسبَة الـ 100%.
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ه نســـوّي. %8.5 من املقاالت التي تشـــّكل فيها املرأُة موضوَع املقال  مضموًنا ذا توجُّ
ه نسوّي كذلك. %55.2 من املقاالت التي ظهرت  )N=27( حملت مضامي ذات توجُّ
فيها امرأة كشـــاهدة على رأي ســـائد )N=16( امتّدت على صفحة كاملة. في األدوار 
األخرى التي شـــغلتها النســـاء في املقاالت املختلفة، ُوضعت معظم املقاالت في أســـفل 
الصفحـــة أو فـــي رأســـها، وقلّة منها احتلّت صفحـــة كاملة. أظهرنا ســـابًقا أّن التطّرق 
إلـــى املســـاواة بني النســـاء والرجـــال قليل جـــّدًا، وميكن اآلن مالحظـــة أّن جتاُهل 
املوضوع منتشـــر أكثر من التطّرق إليه، في جميع األدوار التي تشـــغلها النساء في 
املقـــاالت. فعلى ســـبيل املثال، لم تتطـــّرق %95.3 من املقـــاالت )N=304( التي كانت 
فيها النساء موضوَع املقال إلى املساواة اجلندرّية. كذلك ثّمة منط مماثل في ما يتعلّق 

بالتطّرق إلى حقوق النساء. 
وجدنـــا أّن غالبيّـــة املقاالت ال تتضّمن مقوالت منطيّة حول النســـاء، بصرف النظر 
عن الدور الذي تشـــغله املرأة في املقال. عدد املقاالت التي حتتوي على مقوالت منطيّة 
ال يفوق -في أّي من األدوار- عدَد املقاالت التي ال حتتوي على مقوالت منطيّة. تغطية 
النســـاء في جميع املقاالت )بصرف النظر عن الدور الذي أّدته املرأة في املقال( كانت 
إيجابيّـــة أكثر منها ســـلبيّة. فـــي املقابل، عندمـــا ُيجرى فحص حول مـــا إذا كانت هناك 
اقتباســـات من نســـاء في املقاالت تتكّشـــف بعض البيانات املثيرة لالهتمام. على وجه 
العموم، الحظنا أّن غالبيّة املقاالت ال تتضّمن اقتباســـات من النســـاء، َبينَْد أّن هذا النمط 
ينقلـــب فـــي عدد من الوظائف: في %62.2 من املقاالت التي تشـــغل فيها النســـاء دور 
املتحّدثات )N=28( تظهر اقتباســـات للنســـاء، وكذلك فـــي %58.1 من املقاالت التي 
تظهر فيها النســـاء كاختصاصيّات )N=25(، وفـــي %72.5 من املقاالت التي تروي 
فيهـــا نســـاء حكاياتهـــّن الشـــخصيّة )N=58(، وفـــي %62.5 من املقـــاالت التي فيها 
يظهرن كشـــاهدات عيان )N=5(. باإلضافة إلى ذلك، تظهر اقتباسات من النساء في 
N=23( 79.3%( من احلاالت التي تظهر فيها النساء كشاهدات على الرأي السائد 

في صفوف اجلمهور عندما يلملم الصحفّي آراء عشوائيّة. 
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مقاَرنة بني الصحف

فحصنا نســـبة املقـــاالت التي ُذكرت فيها النســـاء، مقاَرنًة مبجمـــوع املقاالت العاّم 
فـــي الصحيفة، فـــي كّل واحدة من الصحف، وفي كّل واحد من أواخر األســـابيع التي 
أُخضعـــت فيها الصحـــف للبحث. نوّد التوضيـــح هنا أن املقارنة بـــي الصحف الثالث 
ضروريـــة فـــي هذا النحو من األبحاث، وال تبتغي خلق هرمية بينها أو تفضيل أحدها، 
ال بل إن العكس هو الصحيح، إذ ترمي هذه املقارنة توضيح أوجه الشبه بي الصحف 
بـــكل مـــا يتعلق بأمنـــاط تغطيـــة أخبـــار النســـاء، وعالـــم التشـــبيهات الذي تســـتخدمه 
الصحـــف بغيـــة عكس الواقع املعيشـــي للنســـاء فـــي املجتمـــع العربي الفلســـطيني في 
إســـرائيل. البيانات التي نعرضها فيما يلي تشـــير أنه وعلى الرغم من الفروق الطفيفة 
بينهـــا، تتحمـــل الصحف الثالث - بدرجة متســـاوية - املســـؤولية عن صورة النســـاء 
التي تتبدى من خطاباتها. قمنا بفحص نسبة املقاالت التي ذكرت فيها مقارنة مبجمل 
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املقاالت في الصحيفة، في كل واحدة منها، وفي كل واحدة من نهايات األسبوع التي 
أخضعت فيها الصحف للمعاينة. ُيظهر الرســـم التالي أّن نســـب املقاالت حول النساء 
ا. ميكن القول إّن الصحف ال تخّطط مســـبًقا لعدد  َطوال الوقت ال تختلف اختالًفا حاّدً
املقـــاالت حول النســـاء في الصحيفة، لكـــن املثابرة في عدد املقـــاالت تعكس منًطا ثابتًا 
ِضُع النســـاء على نحٍو ثابت كجهة هامشيّة في احليّز العاّم العربّي. األمر صحيح  مُيَونْ
حّقًا، ال سيّما على ضوء حقيقة عدم وقوع أحداث استثنائيّة في املجتمع العربّي خالل 

فترة البحث.
يقارن اجلدول التالي على نحو أسبوعّي بي الصحف املركزّية الثالث في املجتمع 
العربّي، في كّل ما يتعلّق بعدد املقاالت التي تتناول النساَء وُنشرت خالل فترة البحث.

اجلدول 1

املجموع"بانوراما""الصّنارة""كّل العرب"
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6/11/2009
21%

N=127، n=27
17%

N=101، n=17
28%

N=139، 39
23%

N=367، n=83

13/11/2009
23%
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11%

N=144، n=16
21%

N=139، n=29
18%

N=389، n=69

20/11/2009
18%

N=130، 24
17%

N=130، n=22
24%

N=116، n=28
20%

N=376، n=74

26/11/2009
21%

N=143، n=30
19%

N=131، n=25
24%

N=116، n=28
21%

N=390، n=83

 *N= عدد املقاالت في الصحيفة
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مــــا زلـــن خاضعات - متثيل املـــــــرأة في الصحـف العربّية الُقطرّية

يجّســـد الرســـم التالي وتيرة ظهور مقاالت حول النساء في الصحف الثالث التي 
ُفحصت خالل فترة البحث. ما مُتنْكن مالحظته أّن الفجوة بي الصحف ليســـت كبيرة 
)علـــى الرغم من التغيّـــرات(، وال تتغيّر َطوال الوقت على نحو ملحوظ. على الرغم من 
ذلـــك، يبـــدو أّن الصحيفتي "كّل العـــرب" َو "بانوراما" متشـــابهتان. هذا األمر يثير 

االهتمام على ضوء حقيقة أن رئاسة حترير صحيفة "الصنّارة" تتوالّها امرأٌة.

الرسم 22

ُيظهر اجلدول التالي أّن ثّمة اختالًفا في نســـبة املقاالت حول النســـاء في األقســـام 
ـــم الصحـــف إلـــى أقســـام إخبارّية  املختلفـــة، وأّن ثّمـــة اختالفـــات بـــي الصحـــف. تقسَّ
ورياضيّـــة وإجتماعية- ثقافية – فنية. وامتداًدا ملا قيل أعاله، يبرز أّن نســـبة املقاالت 
حول النســـاء في قسم األخبار وقسم الرياضة في صحيفة "الصنّارة" تفوق -على 

نحو ملحوظ- نسبتَها في الصحف األخرى. 

اجلدول  2
"كّل العرب"

N=232
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N=280
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أمـل جـّمـال  ǀ  سـمـاح بـصـول

في الصحيفتي "كّل العرب" َو "بانوراما"، ظهرت غالبيّة املقاالت حول النســـاء 
في امللحق )إجتماعي- ثقافي – فني( . في املقابل، ظهرت غالبيّة املقاالت حول النساء 
فـــي صحيفـــة "الصنّارة" ضمن قســـم األخبار. حتمل هـــذه البيانات بعـــض املفاجأة 
إذا أخذنـــا بعي االعتبار التشـــابه بي الصحـــف الثالث. على الرغم مـــن ذلك، الفحص 
املتعّمـــق ُيظهـــر أّن عـــدد املقاالت فـــي َمالحق "كّل العـــرب" َو "بانوراما" كبيـــٌر حّقًا، 
ولذا فإّن نســـبة املقاالت حول النساء فيها متدنٍّ -مقاَرنة بـِ "الصنّارة" التي تتضّمن 

ملحًقا أصغر حجًما. ُيظهر الرسم التالي البيانات الفعليّة.

الرسم 23

املوضوع األكثر انتشـــاًرا في املقاالت حول النســـاء في أقســـام األخبار هو التربية 
والتعليـــم، والتعليم العالي ورعاية األوالد، حيث عالج 40 مقاالً )تشـــّكل %13.6 من 
املقـــاالت في أقســـام األخبار( هذا املوضـــوَع، وظهر منها 20 فـــي "الصنّارة"، َو 11 
فـــي "كّل العـــرب" َو  9  فـــي "بانوراما". بكلمات أخرى، بلغ عدد املقاالت املنشـــورة 
حـــول هذا املوضوع في "الصنّارة" قرابة ضعَفـــينْ عددها في الصحيفتي األخريي. 
مـــن املثيـــر لالهتمـــام أن يشـــار في هـــذا الســـياق أّن هذه النـزعـــة تنقلـــب عندما يجري 
احلديـــث عن مواضيع حقوق اإلنســـان، وحقوق النســـاء، وحقـــوق األقلّـيّات، حيث لم 
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مــــا زلـــن خاضعات - متثيل املـــــــرأة في الصحـف العربّية الُقطرّية

يظهر في "الصنّارة" ســـوى تقريرين فقط حول هذه املواضيع، مقابل 7 مقاالت في 
"كّل العـــرب"، َو 7 فـــي "بانوراما" )16 مقاالً في املجموع الكلّّي، وتشـــّكل 5.8%(. 
أحد املواضيع الشائعة األخرى في قسم األخبار هو موضوع العنف واجلرمية، حيث 
عالج 38 من املقاالت )%12.9( هذا املوضوع، وظهر 9 منها في "كّل العرب"، َو 12 
فـــي "الصنّـــارة" َو 17 فـــي "بانوراما". عالج 28 مقـــاالً )%9.5( قصًصا اجتماعيّة 

وقضائيّة )5 في "كّل العرب"، َو 10 في "الصنّارة"، َو 13 في "بانوراما"(. 
تتـــوّزع صـــور اإلثـــارة )وعددهـــا 128( على نحو الفـــت لالهتمام بـــي الصحف. 
%25.8 من املقاالت في "كّل العرب" )N=60( تضّمنت صوًرا مثيرة. في املقابل، 
أُدِرجت صور مثيرة في %12.4 من املقاالت في "الصنّارة" َو %15.9 من املقاالت 
فـــي "بانورامـــا" )N=20، N=45 - على التوالي( . الفروق في هذه العيّنة ال ميكنها 
متثيل الوضع الثابت في الصحف املختلفة، لكنّها حتمل ما يكفي من بيانات بغية لفت 

انتباه هيئات حترير الصحف إلى هذا األمر. 

الرسم 24 

وجدنـــا نزعـــة مثيـــرة لالهتمـــام تتعلّـــق بحقـــوق النســـاء فـــي األقســـام اإلخبارّيـــة 
والترفيهيّـــة في الصحـــف املختلفة. %20.3 من املقـــاالت اإلخبارّية في "كّل العرب" 
تطّرقـــت إلـــى حقوق النســـاء، مقابل %4.7 من املقاالت في قســـم الترفيـــه. عثرنا على 
نزعٍة مشـــابهة في "الصنّارة" لكنّها أقّل متانة، حيث تطّرقت %5.6 من املقاالت في 
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أمـل جـّمـال  ǀ  سـمـاح بـصـول

األقســـام اإلخبارّيـــة إلـــى حقـــوق النســـاء، وتطّرقت %4.3 مـــن املقاالت في األقســـام 
الترفيهيّة إلى هذه احلقوق. النزعة في صحيفة "بانوراما" معاكسة، إذ تطّرق 3.8% 
من املقاالت في أقســـام األخبار إلى حقوق النســـاء. وفي ما عدا هذا االســـتثناء، ميكن 
القـــول إّن ظهور النســـاء في األقســـام اإلخبارّية أفضل من ظهورهّن في األقســـام 
الترفيهّية. على الرغم من أّن املاَلحق تصف النســـاء كقوّيات ، جتدهّن يشغلن أدواًرا 
ترفيهيّة، ويشـــّكلن أداة للمتعة، أو أداة جنســـيّة. هيمنة صورة املرأة كأداة جنســـّية 
)وتنعكس في الصور( تعّزز التقســـيم بني احلّيز اخلاّص التقليدّي وبني احلّيز 
العاّم- الترفيهّي. من هنا يّتضح أّن النساء ال يخرجن إلى احلّيز العاّم كقائدات 

سياسّيات بل كممّثالت ومغّنيات. 

الرسم 25

علـــى وجـــه العمـــوم، ميكـــن القـــول إّن األقســـام الترفيهيّـــة فـــي "كّل العـــرب" َو 
"بانورامـــا" حتتـــوي على مقوالت منطيّة حول النســـاء أكثر من األقســـام اإلخبارّية. 
N=29( 19.8%( مـــن املقـــاالت في أقســـام الترفيه في "كّل العـــرب" احتوت على 
مقـــوالت منطيّـــة حـــول النســـاء، وكذلـــك N=10( 14.5%( من املقاالت في األقســـام 
اإلخبارّية. N=43( 27%( من املقاالت في األقســـام الترفيهيّة لصحيفة "بانوراما" 
تضّمنت مقوالت منطيّة مباشرة أو غير مباشرة حول املرأة مقابل N=18( 18%( من 
املقاالت في األقســـام اإلخبارّية في هذه الصحيفة. الصورة في صحيفة "الصنّارة" 
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مــــا زلـــن خاضعات - متثيل املـــــــرأة في الصحـف العربّية الُقطرّية

عكســـيّة؛ إذ يفـــوق عـــدُد املقاالت في األقســـام اإلخبارّية التي تتضّمـــن مقوالت منطيّة 
حول النســـاء عدَد تلك التي حتتويها األقســـام الترفيهيّة. N=3( 6.6%( من املقاالت 
فـــي أقســـام الترفيـــه تضّمنـــت مقـــوالت منطيّـــة حـــول النســـاء، َو N=9( 8.5%( من 

املقاالت في األقسام اإلخبارّية.
فـــي جميـــع الصحـــف التـــي جـــرت مراجعتهـــا، تفوق نســـبة املقـــاالت التي تشـــمل 
اقتباســـات من النســـاء في األقسام اإلخبارّية نســـبَة تلك املقاالت املنشورة في أقسام 
الترفيـــه. يعـــّزز هذا النمـــط ُمحاججتنا أّن تغطية النســـاء في األقســـام اإلخبارّية تؤّثر 
عليهـــّن على نحو إيجابّي، إذ يجري عرضهّن في ســـياقات حقوقيّة وُتقتبس أقوالهّن، 
وعليـــه فهـــّن يظهـــرن كوكيـــالت اجتماعيّـــات نشـــطات. فـــي "كّل العـــرب"، تضّمنـــت 
%43.9 مـــن املقاالت )N=19( في األقســـام اإلخبارّية اقتباســـات ألقوال النســـاء، 
مقابـــل %38.6 من املقاالت في أقســـام الترفيه )N=56(. فـــي "الصنّارة" تضّمنت  
N=28( 26.4%( مـــن املقـــاالت في األقســـام اإلخبارّية اقتباســـات للنســـاء، مقابل 
أّما في "بانوراما"، فقد  املَُعّدة للترفيه.  N=8( 17.4%( من املقاالت في األقســـام 
تضّمنت N=42( 42.4%( من املقاالت في األقســـام اإلخبارّية اقتباسات من النساء 

َو N=57( 36.3%( من املقاالت في األقسام الترفيهيّة.

الرسم 26

التعامـــل مـــع املســـاواة اجلندرّية في األقســـام اإلخبارّيـــة في "كّل العـــرب" يفوق 
التعامـــل معهـــا فـــي األقســـام الترفيهيّـــة، بينمـــا األمـــر علـــى العكـــس فـــي الصحيفتي 
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أمـل جـّمـال  ǀ  سـمـاح بـصـول

األخريـــي. %7.2 مـــن املقـــاالت في األقســـام اإلخبارّية التي تضّمنتهـــا صحيفة "كّل 
العرب" )N=5( تطّرقت إلى املساواة بي الرجال والنساء، مقابل %4.7 من املقاالت 
التـــي أُدرجـــت فـــي أقســـام الترفيه. فـــي املقابـــل، تطـــّرق N=3( 2.8%( مـــن املقاالت 
فـــي األقســـام اإلخبارّيـــة التـــي تضّمنتهـــا "الصنّـــارة" إلى هـــذا املوضـــوع، َو 4.3%  
)N=2( من املقاالت في أقســـام الترفيه. في "بانوراما"، تطّرق 3.3%  )N=5( من 
املقاالت في أقســـام الترفيه إلى املســـاواة بي الرجال والنســـاء، ولم يتطّرق أّي تقرير 
في األقســـام اإلخبارّية إلى هذا املوضوع. هذه البيانات تعّقد الصورة بعض الشـــيء، 
وتضع صعوبات أمام استخالص منط تغطية واضح في التقسيم إلى زوايا صحفيّة. 
علـــى الرغـــم من ذلك، نســـبة املقاالت التي تعالج املســـاواة اجلندرّية على نحو مباشـــر 

قليلة نسبيًّا.
ـــن جلـــّي في نزعة تغطية النســـاء، لكن الصحف لم  قصـــارى القول، ثّمة حتسُّ
تأخـــذ حّتـــى اآلن املســـؤولّية الكاملة على هـــذا املوضوع. احليادّيـــة التي تبديها 
الصحف تعمل لصالح الواضع القائم وتساعد على تثبيته وتكريسه. وكما قال 
"فرانز فانون"، إّن املوضوعية تعمل لصالح القوّي في حالة الهيمنة. هذا هو الوضع 
كذلـــك عندمـــا نتحّدث عن أمناط تغطية النســـاء في الصحف العربيّـــة. فعلى الرغم من 
عـــدم جتاهلها للنســـاء وعـــدم عرضهّن على نحو ســـلبّي، فإّن حيادّيـــة الصحف ُتعّزز 

فعليًّا الصور االجتماعيّة املهيمنة.
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مقارنة  بني مالحق الصحف
بعـــد أن أجرينا مقارنة في التغطيـــة بي الصحف املختلفة، جاء دور املقارنة العاّمة 
بي املالحق في الصحف الثالث مجتِمعًة. 301 من املقاالت في هذا البحث )44.7%( 
ُنشـــر في األقســـام اإلخبارّية، َو 335 منها )%52.9( في أقســـام الترفيه، َو 16 فقط 

)%2.4( في أقسام الرياضة.
فـــي جميع األقســـام التي راجعناهـــا، َتبّيَ أّن عـــدد املقاالت مع الصـــور يفوق عدد 
املقـــاالت التـــي ظهرت بدون صور. فـــي املجموع العاّم، نشـــر 504 مقاالت مع صور، 
مقابـــل 164 مقاالً بدون صور )%75.4 َو %24.6 -على التوالي(. تبرز هذه النزعة 
-أكثـــر مـــا تبرز- فـــي األقســـام اإلخبارّيـــة )N=207 ،31%( والترفيهيّة )42.5%، 
N=284(.25 فـــي قســـم الرياضة كذلك ظهـــرت غالبيّة املقاالت التي تذكر النســـاء مع 
صـــور، لكـــّن عددها كان أقـــّل بكثير، إذ إّن N=13( 1.9%( مـــن املقاالت التي أُدرجت 

فيها الصور ُنشر في األقسام اإلخبارّية.
تنقلـــب اآليـــة عندمـــا ُتفحص املقـــاالت امللّونة: 521 مـــن املقاالت يخلو مـــن األلوان 
)%78.2(، مقابل 145 من املقاالت امللّونة )%21.8(. في األقســـام اإلخبارّية، ُنشـــر 
ًنا )%11.3(. في األقســـام  75 مقاالً ملوَّ 219 مقاالً بدون ألوان )%32.9(، مقابل 
الرياضيّة، ُنشـــر 13 مقاالً غير ملّون )%2( مقابـــل 3 مقاالت مع ألوان )%0.5(. في 
األقســـام املَُعّدة للترفيه، ُنشـــر 289 مقاالً بدون ألوان )%43.4(، وفقط 67 منها كان 
مع ألوان )%10.1(. من املهّم اإلشارة هنا أّن غالبيّة صفحات الصحف ملّونة وغالبيّة 
الصـــور كذلـــك، لـــذا فاللون في اخلبر نفســـه ليـــس ذا قيمة زائـــدة، باســـتثناء املقاالت 
احلّساســـة التي ُيبذل فيها جهد استثنائّي إلبراز املضمون: حاالت املوت -على سبيل 

ر اإلصابات أو احلوادث باللون األحمر القاني. ر باللون األسود، وتؤطَّ املثال- تؤطَّ

التقارير العاّم. 25  النسبة املئوّية من مجموع 
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في جميع األقسام، َتبّيَ أّن الصور تعكس مضمون املقال. في %73.9 من املقاالت 
عكست الصورة املضمون، مقابل %26.1 من املقاالت التي كانت فيها الصورة بعيدة 
عـــن املضمـــون، أو إّنها لم متّت له ِبِصلة. هذه النتيجة ليســـت بهامشـــيّة، إذ إّن الصور 
املنشورة إلى جانب املقاالت في عدد ليس بقليل من املقاالت مضلِّلة وتنأى باالهتمام 
عـــن املوضوع، أو تشـــّدد على مميّزات ال تبرزها مضامي املقـــال، وبالتالي تعمل على 
حجـــب املضمـــون. منط غيـــاب املالَءمة بي املضامـــي والصور قائم فـــي تغطية جميع 
املواضيـــع، لكّن وجوده في حالة النســـاء يحمل اســـتحقاقات مقلقـــة، وذلك على ضوء 

قلّة املقاالت حولهّن، والتشديد على دورهّن الترفيهّي. 

الرسم 27

فـــي جميع األقســـام ثّمـــة صـــور صغيـــرة )N=571 ،84.8%( أكثر مـــن الصور 
الكبيرة التي متأل صفحة أو أكثر )N=15.2 ،15.2%(. ُنِشـــر في األقسام اإلخبارّية 
282 مقاالً )%41.9( مع صور صغيرة، مقابل 19 مقاالً مع صور كبيرة )2.8%(. 
في األقســـام الرياضية، ُنشـــر 13 مقاالًمع صور صغيرة )%1.9(، مقابل 3 مقاالت 
مـــع صور كبيرة )%0.3(. وُنشـــر في األقســـام املَُعـــّدة للترفيه 276 مقـــاالً مع صور 

صغيرة )%41( مقابل 80 مقاالً مع صور كبيرة )11.9%(.
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حتليل على مستوى النّص- اخلطاب

اخلطـــاب العاّم حول النســـاء مرّكـــب ويحوي وظائـــف مختلفة )إلى حـــّد التناقض 
أحياًنا(. ال يشـــير البحث إلى تغطية ذات لون واحد. ثّمة عدد ليس بالقليل من املقاالت 
اإليجابيّة التي تعالج موضوع النساء واألدوار التي تأخذها على عاتقها على املستوى 
االجتماعّي والثقافّي. ظهر أحد األمثلة للتغطية اإليجابيّة في 30.10.2009  في ملحق 
صحيفـــة "بانورامـــا" )ص 6  راجعوا امللحق 8(. عالج املقال مبادرة تطّوعيّة لنســـاء 
في املؤّسسات العاّمة في الناصرة. امتّد املقال على صفحة ونصف الصفحة، وتناول 
أهّمـيّة التطّوع في املجتمع، والتمكي الشخصّي الذي حتصل عليه النساء من التطّوع. 
يعكـــس عنوان املقال "أنا من هذي املدينة" االنتمـــاء احمللّـّي كمحّرك مركزّي للتطّوع. 
يعكـــس املقـــال البعد اجلندرّي للمشـــروع، ويتمحور في النســـاء كمديـــرات وقيادّيات 
ومتطّوعـــات، على العكس من الكثير من املقاالت التي  تعرض رجاالً يقودون ونســـاء 

ُينّفذن - وإن كان املقال يعالج موضوع النساء.  
أحدى املمّيزات البارزة للخطاب اإلعالمّي حول النساء هو تطّرقه إلى النساء 
بضميـــر الغائب. في الكثير من املقاالت، توصف النســـاء كمن يفعلن أمًرا ما أو يقلن 
أمًرا ما، لكن أقوالهّن ال ُتعرض على نحو مباشـــر من أفواههّن. على هذا النحو يجري 
إسكاتهّن في مقابل صوت املراسل أو املراسلة. هذا اإلسكات من خالل التمثيل ُيشّكل 
ظاهـــرة َتطـــّرَق إليها الكثير من دارســـي الثقافة، فهـــي تخلق إحساًســـا بالتمثيل، لكنّه 
متثيـــل ُيخِرس ويقـــّزم َمن يجري متثيلها. علـــى هذا النحو يتولّد انطبـــاع أّن الصحف 
تتعامـــل بنوع مـــن الوصاية األبوّية، إذ تعتبر نفســـها كمن ُخوِّلت لتمثيل النســـاء بدل 
منحهّن منّصة لتمثيل أنفســـهّن على نحٍو أصيل ومباشـــر، وتعّزز الفرضيّة الضمنيّة 
أّن النســـاء ال ميلكـــن القـــدرة على متثيل أنفســـهّن، ويحتجـــن إلى من يقـــوم بذلك. هذا 
النمط يعكس البننْية االجتماعيّة التي يأخذ فيها الرجال على عاتقهم متثيل النســـاء في 

احليّز االجتماعّي. 
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ميكـــن التعميم والقـــول بوجود بنًى خطابيّة ترّســـخ وتكّرس تصنيف النســـاء في 
وظائـــف وأدوار محـــّددة ســـلًفا. ميكـــن العثـــور على أمثلة علـــى ذلك في الترابط شـــبه 
الطبيعـــّي بـــي املقـــاالت التـــي تشـــغل فيهـــا املمثّـــالت واملغنّيـــات أدواًرا مركزّيـــة وبي 
االنشـــغال بالبدانـــة، واألمومـــة، والقيـــل والقـــال، والتجميـــل، واإلغـــراء واإليروتيـــك. 
وثّمـــة مثال آخر هـــو املَونَْضعـــة االجتماعيّة للنســـاء، وعرضهّن كضحايا ومســـكينات 
وهامشـــيّات وخاضعـــات. أحـــد األمنـــاط املثيـــرة لالهتمام التـــي ُتستشـــّف من حتليل 
اخلطـــاب اإلعالمّي حول النســـاء ُيظهـــر أّنهّن يتحّدثـــن كنســـاء ال كاختصاصيّات في 
مجال عملهّن كما الرجال. بكلمات أخرى، حّتى عندما تكون النســـاء اختصاصّيات 
فـــي مجال ما، ويتطّرقن إليه، مييل اخلطاب اإلعالمّي إلى إبراز موقفهّن كأّمهات 

أو كقرينات ال إلى مجال تخّصصهّن، وُيظهر عدم ثقة بقدراتهّن املهنّية.
عـــرض النســـاء كهامشـــيّات، ودونيّـــات أو تابعـــات للرجال يبرز علـــى نحو خاّص 
فـــي األقســـام الرياضيّة فـــي الصحف. وعلى الرغـــم من صعوبة التحـــّدث عن صورة 
موّحدة في جميع الصحف، وعلى الرغم من التغطية التي يقوم بها القســـم الرياضّي 
فـــي صحيفـــة "الصنّارة" للنســـاء فـــي الرياضة، ال ميكـــن جتاهل حقيقـــة أّن حضور 
النساء في أقسام الرياضة  أمر  نادر، وأّن الكثير من النساء َيظهرن هناك كأّمهات أو 

زوجات لالعبي مشهورين.
من األمناط البارزة األخرى إبراُز الُهوّية اليهودّية لدى النســـاء اللواتي ظهرن في 
وظائـــف قاضيـــات أو مندوبات أو ناطقات بلســـان الوزارات احلكوميّـــة. هذه التغطية 
تعكس هامشـــيّة النساء العربيّات في هذه الوظائف، لكنّها تضفي ممارسة فاعلة على 

النساء اليهودّيات في هذه الوظائف، ومتيل لعرض النساء العربيّات كخامالت.
ثّمـــة ميـــزة أخـــرى تبـــرز فـــي الصحـــف التـــي خضعـــت للبحـــث وهـــي اللغـــة 
احليادّيـــة للخطـــاب الصحفـــّي، حّتى فـــي احلاالت التـــي يدور فيهـــا احلديث عن 
قضايا اجتماعّية مؤملة، كالعنف ضّد النساء، وقتل النساء، والتحّرش اجلنسّي 
واالغتصـــاب. اللغـــة التي تســـتخدمها الصحـــف تصريحيّـــة بحتة، فهي تقـــّدم اخلبر 
حـــول القتـــل أو التحّرش على نحو يخلو من كّل حتّفـــظ أو مرّكب ِقيَمّي. في الكثير من 
احلـــاالت ينبع األمـــر من حقيقة أّن األخبار املكتوبة تســـتند إلى بيانات الشـــرطة، لكن 
الصحـــف ال تبـــادر إطالًقـــا إلى اســـتيضاح حيثيّات احلـــاالت، والتعبير عـــن موقٍف ما 
جتاههـــا. فـــي هذا الصدد ثّمة مثـــال يتبّدى في تقريرين متعاقبـــي على نفس الصفحة 
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فـــي جريدة "الصنّـــارة" )20.11.2009(، حَتّدثا عن عنف جتـــاه قاصرات )راجعوا 
امللحق 9(. اســـتخدم املقاالن بيانات الشـــرطة دون اســـتيضاح احلقائق أو التعبير عن 
موقـــف ما جتـــاه الفعلتي. هـــذه "احليادّية" ال تعمل ضّد املعتدي بـــل تعمل لصاحله. 
إّن عـــدم اّتخـــاذ موقف أخالقّي في حاالت كهذه يشـــّكل وقوًفا إلـــى جانب الطرف 
القـــوّي في املعادلة االجتماعّية. ال شـــّك أّنه ثّمة ضـــرورة ملعاجلة مثل هذه القضايا 
من خالل توّخي احلذر، لكن التراجع أمام عنف املجرمني يشّكل تراجًعا عن الدور 
األخالقّي الذي ميِكُن للصحافة أن تشغله )ويجب عليها أن تشغله( في الساحة 
العربّيـــة العاّمة. عالوة على ذلك، ال ينبغي للصحافة أن تتبنّى موقًفا جتاه شـــخص 
بعينـــه، بـــل ُيتوّقع منهـــا أن تعبّر عن موقـــف أخالقّي جتاه الظاهـــرة، وحتّى من خالل 
عـــرض األحـــداث العنيفة املماَرســـة ضّد النســـاء داخل ســـياٍق ما وكظاهرة منتشـــرة، 

والتحذير منها.  
على خلفيّة هذه املميّزات، ثّمة إمكانيّة لتشـــخيص عدد من اخلطابات البارزة جتاه 
النســـاء والتوّقـــف عندها من خالل بعض العيّنات املنتقـــاة من الصحف التي أُخضعت 
للبحث. يبتغي هذا القســـم من البحث جتســـيد أنواع اخلطاب املهيمنة وإعمال التحليل 
املعّمـــق فيهـــا، لكونهـــا ُعرضت فـــي التحليل الكّمّي الـــذي ُقّدم أعاله. لذا، ســـنكتفي في 

غالبيّة احلاالت بعرض عيّنة أو اثنتي لغرض جتسيد بنية اخلطاب.
† خطـــاب األمومـــة. مُيونِْضع خطاب األمومة النســـاء فـــي دور األّمهات حتّى في 
احلـــاالت التي يشـــغلن فيهـــا دور القائدات في مجال اجتماعّي أو ثقافّي معّي. يشـــّدد 
هـــذا اخلطاب على األمومة كعنصر مركزّي وحتمّي، على الرغم من أّنه ليس كذلك 
بالضـــرورة. املقال الذي ُعرض فـــي ملحق "بانوراما"، في 9.10.2009، حول أديبة 
قصـــص األطفال نيفـــي عثامنة من كفر قرع في املثلّث )امللحـــق 10(، يصلح أن يكون 
مثاالً على هذا اخلطاب. جاء عنوان املقال على النحو التالي: "عالقتي بجميع األطفال 
ـــا جلميع األطفال فـــي كّل زمان ومـــكان". جرى إبراز  عالقـــة أمومة،.أعتبر نفســـي أّمً
التعامل األمومّي في العنوان كما في مضمون املقال، على الرغم من أّنه يعالج اإلبداع 
األدبـــّي للقاّصـــة. إبراز الســـياق األمومّي يضـــع األمومة إطاًرا للتقرير يشـــّكل بدوره 
الدافـــَع للكتابـــة األدبيّة. إبراز األمومة يخلق إحساًســـا بأّن هذا الدور التقليدّي يســـبق 
النشـــاط األدبّي ومينحه املشـــروعيّة، وكأّن هذا النشاط ال يستطيع التواجد على نحو 
مســـتقّل. ُيفتـــرض بالدمج الضمنـــّي  بي األمومة واألدب )كما ينعكـــس في املقال( أن 
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يخلـــق في ظاهره توّتـــًرا أو تعارًضا بي األمرين، لكن عثامنة جنحت -على الرغم من 
ذلـــك- فـــي أن تكون قاّصة. لذا، إّن التغطية الداعمة التي تكيل لها املديح والثناء ُتطّوع 

الدور القيادّي واإلبداعّي املتمثّل في الكتابة األدبيّة للدور األمومّي.  
† خطـــاب املأكوالت: يحتفل هذا اخلطاب بدور النســـاء كمســـؤوالت عن التزويد 
باألطعمـــة فـــي املنزل، ويعكس النظـــر إليهن كمن يعملـــن في احليّز اخلـــاّص، ويقترّن 
باملطبخ. في الكثير من املقاالت ظهرت النساء -على نحو مباشر أو غير مباشر- 
كمـــن يـــزّودن خدمـــات اإلطعـــام جلميـــع أفـــراد العائلة، ال ســـّيما الرجـــال. برزت 
هـــذه النزعة في ســـياقات اجتماعيّة مختلفـــة، حتّى عندما دار احلديـــث حول مبادرات 
تبتغـــي حتســـي أوضاعهّن االقتصادّية. حتّـــى في هذه احلالة، ثّمة ميل إلى التشـــديد 
علـــى مســـاهمة املرأة في ســـوق الطعام واخلبيز. علـــى هذا النحو ُيبقـــى على الصورة 
ر النساء كخادمات. ميكن العثور  النمطيّة املركزية والنمط االجتماعّي الذي يرّسخ َدونْ
علـــى أحد األمثلة )وهي عديدة( في املقال الذي جاء بعنوان "ســـيدات عربيّات يبحثن 
عـــن الـــرزق من خالل صناعة الكعك البيتّي" والـــذي ظهر في ملحق "كّل العرب" في 
30.10.2009 )راجع امللحق 11(. يعالج املقال مبادرات جلمعيّات لتدعيم النساء من 
خـــالل مبادرات اقتصادّية وتشـــغيليّة محلّـيّة، وهو - في حـــّد ذاته- أمر إيجابّي، لكن 
ر النســـاء  املقال لم يتعامل تعامالً نقدّيًا مع إســـقاطات هذه املبادرات على ترســـيخ َدونْ
كمـــزّودات للخدمـــات املنزليّـــة املختلفـــة. لم يفّصل املقـــال كذلك ما هـــي الوظائف التي 
ستحصل عليها النساء في إطار هذه املبادرات، ولم يحاول حتّى التلميح إلى ضرورة 
تشـــجيع النســـاء على اخلروج إلى سوق العمل من خالل حتّدي الوظائف التقليدّية أو 
االســـتئناف على األعراف التي تشّكل جزًءا "طبيعيًّا" من النظام االجتماعّي املهيمن. 
في هذا الســـياق، من املهّم أن ُيشـــار أّن رؤســـاء املنّظمات املســـؤولة عن هذه املبادرة، 
والدورة التي تعلّم النساء إعداد أنواع جديدة من الكعك، هم من الرجال. التقسيم إلى 
رجال مديرين ونساء يكاَفأن اجتماعيًّا بسبب شغل وظائف نسائيّة تقليدّية على نحو 
أفضل، هذا التقسيم بارز للعيان، وال يضع املقال عالمات استفهام على هذا التقسيم، 
ويتعامل مع املبادرة برّمتها كنشـــاط بنّاء وإيجابّي. ال شـــّك أّن تشـــغيل النســـاء ورفع 
مســـتوياتهّن الدراسيّة هما أمران مهّمان ومباَركان، لكن السياق الذي ُتطرح فيه هذه 
القضايا والتقســـيم الوظائفّي التقليدّي يثير االســـتغراب. تأطير موضوع املقال يرمز 
إلى الفجوة الواســـعة بي االرتفاِع احلاّد في عدد املقاالت التي تغّطي النســـاء ونوعيِّة 
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وجودِة التغطية في كّل ما يتعلّق بأدوار النساء وَمناحي متثيلهّن. 
† خطاب َجمالّي: يعالج اخلطاب اجَلمالّي اجلماَل النســـائّي ويسّوق جسد املرأة. 
يعكس هذا اخلطاب اختزال النســـاء إلى أجســـادهّن دون سواها، والتشديد على 
البعـــد اجلســـدّي لوجودهّن، وخضوعهّن لســـلّم أفضلّيات ال يتعلّـــق بخياراتهّن 
املُدَركة، بل يقترن بخصائص مولودة )أو مكتسبة على نحو اصطناعّي( -كبْنية 
اجلسم، على سبيل املثال-. في 20.11.2009، ظهر في صحيفة "الصنّارة" تقرير 
حول "عمليّة جراحيّة جتميليّة ألنف متسابقة ميس ليلك دمياريس نّواورة" )امللحق 
12(.  تشغل الصور في املقال الذي أُدِرج على امتداد صفحتي )28 َو 30( مساحة 
%80 منهمـــا، وال يحتـــوي علـــى أكثـــر من 432 كلمـــة ُوضعت في عمـــود واحد في 
ا للعمليّة اجلراحيّة ألنف نّواورة  نة. يعالج املقال بثًّا حيًّا ومباشـــرً محاذاة الصور امللوَّ
بغرض مشـــاركتها في مســـابقة ملكة اجلمال، ويصف كيف حتّقق مسابقة مس ليلك 
)املجلة النســـائيّة التابعة للجريدة( أحالم الفتيات الشاّبات، ومتنحهّن فرصة حتسي 
مظهرهـــّن اخلارجّي. تخصيـــص صفحتي كاملتي في الصحيفة لهذه املســـألة يحمل 
رســـالة واضحـــة حـــول أهّمـيّـــة املظهـــر اخلارجّي وبنية جســـم املـــرأة. تطبيـــع العمليّة 
اجلراحيّـــة التجميليّة يفرض حتّديـــات )غير إيجابيّة( على املفاهيم التقليدّية الســـائدة 
فـــي املجتمع العربـــّي، ومن ناحية أخـــرى يعّزز هـــذه املفاهيم عبنَْر التعبّـــد للَجمال. في 
املجتمع الذي تقبع فيه نســـبة عالية من النســـاء حتت خّط الفقر بدون عمل، ال يشـــّكل 
تطبيع العمليّات اجلراحيّة التجميليّة أمًرا َمعيبًا فحسب، بل يشّكل كذلك إفساًدا، وقلبًا 

ألّي سلّم أفضليّات معقول.
† خطـــاب اإلثـــارة. يتمحـــور خطاب اإلثارة فـــي جذب االهتمام إلى جمال جســـد 
املرأة من خالل عرض أجزاء من اجلســـد، أو وضعيّات جسدّية ذات إيحاءات جنسيّة. 
وكما ذكر سابًقا، معظم النساء في الصور التي تعكس هذا اخلطاب لسن من املجتمع 
العربـــّي الفلســـطينّي فـــي إســـرائيل، بل نســـاء مـــن العالم العربـــّي أو مـــن دول أخرى 
"تزّيـــُن" صوُرهـــّن الغـــالَف اخلارجـــّي للمجـــاّلت وشاشـــات التلفاز في أمـــكان عّدة 
فـــي العالـــم. مـــن أمثلة ذلك الصـــورُة التي رافقـــت مقاالً عـــن املغنّية واملمثّلة الســـورّية 
نـــورا رحـــال فـــي صحيفـــة "بانورامـــا" فـــي 30.10.2009، وظهـــرت علـــى صفحة 
كاملـــة فـــي وضعيّة ُتبرز مؤّخرتهـــا )راجعوا امللحق 13(. وقد جـــاء عنوان املقال على 
النحـــو التالـــي:" أعترف أّنني فنانة كســـولة"، وهي مقولة ميكن تفســـيرها على نحو 
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جنســـّي أو إيروســـّي. ومن أمثلة هذا تقريٌر ظهر في "كّل العرب" في 30.10.2009 
حـــول املمثّلة دنيا ســـمير غامن، عنوانه: "سأجســـد اإلغراء على طريقـــة أّمي" )راجع 
امللحـــق 14(. وعلـــى الرغـــم مـــن أّن الصور التي ترافـــق املقال ليســـت فاضحة، ال يدع 
العنـــوان مجاالً للشـــّك أّن احلديث يـــدور عن اإلغراء بغية جذب القـــّراء. في الصفحات 
التاليـــة، تظهر صفحة مزدوجة في مجموعة من صور للنســـاء وغالبيّتها مغرية. هذه 
السلســـلة من الصـــور واملقاالت تخلق إثارة بارزة، وتفـــرض مناخ الصحف الصفراء 
التـــي ُتبنى حول صور صارخة تبتغـــي التغطية على هزالة النصوص املوضوعة على 
هوامـــش الصفحـــات. وإذا أخذنا بعي االعتبار نســـبة اإلعالنـــات التجارّية التي تصل 
إلى %50 من مســـاحة الصحيفة، فال تصل نســـبة الكالم إلى ربع مســـاحتها، وعليه 
حتتّل الصور الغالبيّة العظمى من املســـاحة. ومـــن أمثلة خطاب اإلثارة ما ينعكس في 
صورة الغالف اخلارجّي لـ 11 فتاة يتنافســـن في مســـابقة ملكة اجلمال التي أجرتها 
صحيفـــة "الصنّارة". ظهـــر املقال في 30.10.2009 وُوضـــع على صفحة مزدوجة 
تظهر فيها صور املتنافســـات )راجعوا امللحق 15(. صورة الغالف اخلارجّي للملحق 
ُتظهر الشـــاّبات بلباس فاضـــح للغاية وفي وضعيّات مغرية وتبرز أجســـادهّن. َتبرز 

في املقال قلُّة النّص املكتوب الذي يفّسر الصور الكثيرة ونظرة الفتيات احلياتيّة.
يبـــرز خطاب اإلثـــارة في الصحـــف الثالث على حّد ســـواء، لكن يبـــدو أّن صحيفة 
"بانوراما" التي تصدر في مدينة الطيّبة متيل أكثر من غيرها لتوّخي احلذر في نشر 
صـــور فاضحـــة على نحو كبير، على عكس الصحيفتـــي األخريي اللتي تصدران في 
مدينـــة الناصـــرة وتعكســـان ثقافة مدينيّة حتتـــوي على مزيد من االنفتـــاح. لكن، على 
د على حقيقة أّن خطاب اإلثارة ال يلقى إبراًزا  الرغم من االختالفات، من املهّم أن نشـــدّ
من خالل الصور فحسب، بل كذلك من خالل التلميحات اللغوّية إلى جانب الوضعيّات 
اجلسدّية، كالعنوان التالي: "النجمة جيني أسبر وإعالن املنشط اجلنسّي" في ملحق 

صحيفة "الصنّارة" في 9.10.2009 )راجعوا امللحق 16(.  
† خطاب الوصاية األبوّية: يخفي خطاب الوصاية األبوّي تأثير البنية االجتماعيّة 
واملفهوم الثقافّي الســـائد املتعلّق بقدرة النســـاء على االختيار. في هذا السياق، تشّكل 
ســـيرورات التهيئة االجتماعيّة التي توّجـــه االختيار وتقلّص -خفية- نطاق إمكانيّات 
االختيـــار، تشـــّكل عامـــاًل مركزّيًا ينبغـــي أخذه بعـــي االعتبار. من املعروف أّن ســـوق 
م- َوفق تقسيم الوظائف اجلندرّية، وأّن وظائف التدريس  ـــم -في ما تقسَّ العمل تقسَّ
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أو مهـــن الرعايـــة والعناية املختلفة ُتعتبر مهنًا "نســـائيّة"، مقابـــل مهن تكنولوجيّة أو 
مهن حّرة ُينظر إليها كذكورّية. هذا التقســـيم ينعكس جليًّا في اخلطاب اإلعالمّي. من 
األمثلة اجليّدة على ذلك املقال الذي يشـــير أّن النســـاء يفّضلن مهن التدريس. يتجاهل 
هـــذا املقال أّن احلديث يدور عن تفضيل مشـــترط من الناحيتي االجتماعيّة والثقافيّة، 
ألّن غالبيّة األزواج واألهل يفّضلون أن تعمل نساؤهم أو بناتهم على مقربة من البيت 
وفي مكان ُيعتبر آمنًا. ثّمة فجوة واســـعة بي حّرّيِة االختيار املهنّي املســـتقلّة للنســـاء 
وحيّـــٍز ضيّـــق من اخليـــارات ألســـباب اجتماعيّـــة وثقافيّة، لكـــن املقـــال يفّضل جتاهل 
هـــذا األمـــر. وُكتب في ملحـــق "بانوراما" )9.10.2009(: "وتبقـــى مهنة التعليم من 
أكثـــر املهـــن احملببة علـــى قلـــوب الفتيـــات... وأهاليهن" )راجعـــوا امللحـــق 17(. يظهر 
مثـــال آخر على الوصاية األبوّية في تقرير إيجابّي في صحيفة "بانوراما" ُنشـــر في 
13.11.2009 )ص 9-8(. يغّطي املقال معرًضا في وادي عارة لنساء عرضن فيه 
أعمالهـــّن الفنّـيّـــة )راجع امللحـــق 18(. وعلى الرغم من اخلطاب اإليجابـــّي  للتقرير، لم 
حتصل النساء على صوت، إذ قام املراسل )الرجل( بتلخيص أقوالهّن بلغته. أُسكتت 
ــف بالوصاية األبوّية. وثّمة مثال  النســـاء املُبدعات، وهـــو ما يولّد انطباًعا بالوهن املغلَـّ
آخـــر يتبّدى في تقرير مكّون مـــن صفحتي في "كّل العرب" في 20.11.2009، جاء 
بعنـــوان "راتـــب الزوجـــة: نعمة أم نقمة؟" )راجعـــوا امللحق 19(. يتبنّـــى املقال وجهة 
نظـــر ثنائيّة تبتغي احلســـم بي موقفي، يرى أّولهما أّن الراتـــب هو نعمة، لكونه يرفع 
مســـتوى دخل العائلة، ويـــرى ثانيهما الراتب لعنة ألّنه يتحـــّول إلى مصدر صراعات 
داخل العائلة. بداية، من الواضح أّن العنوان واملقال برّمته يفترضان كأمر بديهّي أّن 
راتب الرجل هو األساسّي في العائلة، وأّن راتب املرأة هو امللحق. يتجاهل املقال كذلك 
صراعـــات وخالفات محتملة حول راتب الرجل، ويعرض راتب املرأة كمثار للخالف. 
هـــذا التعامل يدّل علـــى هرميّة جندرّية واضحة، وعلى تهميـــش راتب املرأة، والتعامل 
معـــه ككماليّات -في أحســـن احلاالت- وكمصدر للمخاطر في أســـوئها. يعالج املقال 
ارتفاع مســـتوى املعيشـــة للعائلة العربيّة العادّية، مّما يســـتلزم راتبًـــا ثانيًا في البيت. 
على الرغم من ذلك، التعامل مع عمل املرأة وراتبها أداتيٌّ وال ينظر إليها كشريكة 
حقيقّية في إدارة االقتصاد املنزلّي، أو إّنها تشّكل جزًءا من البنية التشغيلّية في 
املجتمـــع. ثّمة تلميح فـــي املقال أّن املرأة عند حصولها على الراتـــب تبّذره في اإلنفاق 
علـــى منتجـــات غير مهّمة، مّما يشـــير إلـــى عقالنيّة مصابـــة باخللل، ويعـــزو العقالنيّة 
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ُصهـــا أّن حصول املـــرأة على  للرجـــل. ينطـــوي املقـــال على مقولـــة ضمنيّة أخـــرى ملخَّ
الراتب يحّررها من ســـيطرة الرجل، ويحّولها إلى مستقلّة، وعليه يتهّدد اخلطُر مكانَة 

الرجل املتينة في البنية البطركيّة. 
† خطـــاب الضحّيـــة: يعـــرض خطاب الضحيّة النســـاَء كضحايا لواقـــع اجتماعّي 
وثقافـــّي واقتصـــادّي وسياســـّي. ميكـــن العثـــور على كثيـــر من األمثلـــة العينيّـــة لهذا 
اخلطاب الذي ُتعرض فيه النســـاء كمن ال حول لهّن وال قّوة. لكن، قبل عرض األمثلة، 
من اجلدير أن نذّكر بأّن البيانات الكّميّة تشـــير إلى أّن النســـاء يظهرن كضحايا في ما 
يتراوح بي %10 َو %20 من املقاالت. ال شّك أّن هذه املقاالت تعكس واقًعا اجتماعيًّا 
صعبًا، وال نريد االستئناف على وجود ظواهر اجتماعيّة مأسوّية ومنتشرة. املشكلة 
تتبـــّدى فـــي أّن خطـــاب الضحّيـــة فـــي الصحيفـــة يتمّثـــل في تغييـــب أّيـــة فاعلّية 
للضحايـــا، وفـــي تعزيز صـــورة املـــرأة اخلانعة والفاقـــدة للقّوة، وعـــرض األمر 
كجـــزء مـــن النظـــام الطبيعّي، وحتّى فـــي املقاالت التـــي قامت فيهـــا الضحيّة بتقدمي 
الشـــكوى للشـــرطة -على ســـبيل املثال-. ال يتخّطى اخلطاب اإلعالمّي حدود اإلفادة 
بـِ "احلقائق"، ويكتفي باإلشـــارة إلى احلدث دون موقف أو حتليل نقدّي أو ربط بي 
حاالت مختلفة، ترتقي بالتغطية من مستوى احلدث احمللّـّي املثير الوحيد إلى مستوى 
الظاهـــرة االجتماعيّـــة والثقافيّـــة، التـــي ينبغي التعامـــل معها على نحو شـــامل. ُيخفي 
التذرير ظاهرة العنف اجلســـدّي واللفظّي جتاه النســـاء وحجمها الواســـع، وضرورة 
معاجلة جذورها. على هذا النحو يثّبت اخلطاُب الصحفيُّ النساَء كضحايا ال غير، 
ـــق إلحدى أكثر الظواهـــر خطورة ودناءة  وال يشـــارك في عـــرٍض فاعٍل لنقد معمَّ
فـــي املجتمـــع، حّتى لو دار احلديث عن حاالت القتل. من املهّم اإلشـــارة أّن مصادر 
املعلومـــات حـــول العنـــف جتاه النســـاء -فـــي كثير مـــن احلـــاالت- هي الشـــرطة، وال 
تبـــذل الصحيفـــة عناء فحصهـــا على نحو متعّمق بغية الكشـــف عـــن جذورها وعرض 
ســـبل ملعاجلتها. علـــى أرض الواقع، تهتّم الصحف بعرض حـــاالت العنف كعمل مثير 
ومنعـــزل، أكثـــر من اهتمامها ورغبتها باالنشـــغال املوضوعـــّي بالظاهرة ومخاطرها، 
وذلـــك أّن عرًضا كهذا يزيد من املبيعات. وجدنا مثاالً جيًّدا على هذا النوع من التغطية 
فـــي صحيفة "الصنّارة" فـــي 20.11.2009، حيث يظهر فـــي الصفحة 46 تقريران 
مقتضبان، األّول حول أعمال شـــائنة بفتاة قاصر، والثاني حول أب قام بتنفيذ أعمال 
شائنة بابنته )راجعوا امللحق 19(. عنوان املقال األّول كان على النحو التالي "اعتقال 
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أحد ســـكان  منطقة طبرّيا بشـــبهة تنفيذ أعمال مشـــينة بحق فتاة قاصر"؛ أّما عنوان 
اخلبـــر الثاني فـــكان:" اعتقال أب بشـــبهة تنفيذ أعمال مشـــينة بابنتـــه". من الواضح 
أّن املعلومـــات اســـتُِقيت من مصادر شـــرطيّة، وُيظهر مضمون املقـــاالت أّن الصحيفة 
لم تفعل شـــيئًا ســـوى عرض املعلومات التي حصلت عليها مـــن البيان الصحفّي الذي 
أصدرتـــه الشـــرطة. هـــذا النمط الـــذي ال تعبّر فيـــه الصحيفة عن موقٍف مـــا، وال حتلّل 
الظواهـــر، وتكتفي بطرح املعلومات األساســـيّة عن احلدث. هـــذا النمط مييّز الصحف 
الثالث التي شـــملها البحـــث احلالّي. احليثيّات واألبعاد والدالالت ال جتد لها متّســـًعا، 
وهـــو ما يثير اشـــتباهات القّراء وحّب اســـتطالعهم حول مكان حصـــول احلدث. ظهر 
مثال مشـــابه فـــي عدد صحيفـــة "بانوراما" الصـــادر فـــي 20.11.2009، في تقرير 
حتت عنوان" قاصر من وادي عارة تقّدم شكوى ضّد أبيها نفذ بحقها أعماال مشينة" 
)راجعوا امللحق 20(. وكما في احلاالت الســـابقة، الشـــرطة هي مصدر اخلبر الذي ال 
يحتـــوي علـــى أّي تطّرق من الصحيفة إلى مضمونه. تكتفي الصحيفة إًذا بنســـخ جزء 

من البيان الصحفّي للشرطة.
كما ُذكر آنًفا، تخلق مقاالت من هذا النوع لدى القّراء إحساًســـا بحّب االســـتطالع 
غير املبالي. ينصّب االهتمام -في أساس ما ينصّب- على التساؤالت حول املعلومات 
الناقصـــة أكثر مـــن انصبابه على التماثل مـــع الضحيّة، ويتولّد نوع مـــن التعاطف مع 
الظاهـــرة. غياب الســـياق االجتماعّي أو التاريخّي الذي مُيَونِْضع اخلبر ضمن سلســـلة 
مـــن احلـــاالت املشـــابهة، هـــذا الغياب يعـــزل احلـــدث ويقلّل مـــن قيمته. هـــذا النمط من 
التغطيـــة يعّمـــق خطاب الضحيّـــة عبنْر تثبيت صورة النســـاء كضعيفـــات، وكموضوع 

حلّب االستطالع الذي يندرج في خانة التقّول ال غير.
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تلخيص

إحدى نتائج هذا البحث األساســـيّة تتمثّل في أّن نســـبة املقاالت التي تغّطي النساء 
فـــي اإلعالم العربّي املكتـــوب قد ارتفعت -مقاَرنـــًة ببيانات البحث الـــذي أجراه مركز 
إعـــالم في العـــام -2006. ثّمـــة أهّمـيّة لهذا االرتفـــاع، وهو يعكس بدون شـــّك اجّتاًها 
ا ينبغي تشـــجيعه. مع ذلك، إّن نســـبة التمثيل النســـائّي ال زالت أقّل من نســـبة  مهّمً
النســـاء فـــي املجتمـــع، وال زال هـــذا التمثيـــل محصـــوًرا فـــي مجـــاالت اجتماعّيـــة 

وثقافّية معّينة.
االســـتنتاج الثانـــي الـــذي َخلَص إليـــه البحث هـــو أّن النحو الـــذي يجري فيه 
متثيـــل النســـاء، وجـــودة التمثيـــل، لـــم يتغّيـــرا علـــى نحو ملحـــوظ، وليـــس ثّمة 
تـــواُؤم بني جـــودِة التمثيل واالرتفـــاِع الكّمـّي للتغطية. ال زالت تغطية النســـاء في 
املاَلحق االجتماعيّة والثقافيّة تفوق تغطيتهّن في األقسام اإلخبارّية، وال زالت النساء 
د على نســـائيّتهّن أكثر من تشـــديدها على وظائفهّن  ممثَّالت في وظائف وأدوار تشـــدّ
أو مواقفهّن كالعبات متساويات في القيمة في املجتمع. ُتعنَْرض النساء كأّمهات أكثر 
مّمـــا ُيعنَْرضن كمتخّصصات في مهنهّن، وُيعنَْرضن كخاضعات وتابعات للرجال أكثر 

مّما ُيعنَْرضن كمستقالّت وكريادّيات.
يتعلّـــق االســـتنتاج الثالـــث للبحـــث بالتأثير الهزيـــل للصحفّيات علـــى اخلطاب 
اإلعالمّي وعلى متثيل النساء. على الرغم من أّن اثنتني من الصحف التي خضعت 
للبحث تتوّلى رئاســـَة حتريـــر كّل منهما امرأٌة، فإّن أمناط تغطية النســـاء فيهما 
ال تختلـــف من حيث اجلوهـــر عن الصحيفة التي يتوّلى رئاســـَة حتريرها َرُجٌل. 
يبـــدو أّن مرّد هذا األمر إلى هزال التغطية والتدّخل القليل لهيئات حترير الصحف في 

األخبار التي ُتنشر فيها، ال سيّما حي يوّفر املصدر َخبََرُه من خالل بيان صحفّي.
يتطـــّرق االســـتنتاج الرابع إلـــى غياب إســـتراتيجّية التحرير الفاعلـــة، أو غياب 
أِجْنـــدة إعالمّيـــة في الصحف الثـــالث في كّل مـــا يتعلّق مبكانة املـــرأة، وأدوارها 
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االجتماعّيـــة، وصورتها املجتمعّية والثقافّية. غياب األِجننْدة الفاعلة ال يعني مطلًَقا 
غيـــاَب األجنـــدة، إالّ أّن جدول األعمال اجلندرّي لوســـائل اإلعـــالم العربيّة التي جرى 

فحصها يتميّز بالعشوائيّة التي تقود مّرة أخرى إلى هيمنة رجوليّة واضحة.  
يتعلّـــق االســـتنتاج اخلامس هو كذلك بسياســـة حتريـــر الصحف، السياســـة التي 
تتجّســـد فـــي األدنوّية )مينيماليـــزم( في مضمـــار التحرير، وفي االكتفـــاء مبعلومات 
مقتضبة في قضايا مختلفة كان من شـــأنها أن تشـــّكل مصدر جذب لو جرت تغطيتها 
علـــى نحو معّمق. تعكس األدنوية تغطية ســـطحيّة ومقتّرة مُتيّـــُز جميع الصحف، وال 
تقتصر على املقاالت حول النساء. يتمثّل التقتير في اللغة الهزيلة التي تقّل كلفتها عن 
كلفة تشـــغيل صحفيّي ِجّدّيي. لذا، تعمل الصحف كنشـــرات إعالنيّة تزّين صفحاِتها 

مبعلومات سطحيّة ومقتضبة في مجاالت مختلفة، أكثر مّما تعمل عكس ذلك.
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توصيات

علـــى ضـــوء هذه االســـتنتاجات، مـــن املهّم لفـــت اهتمـــام احملّررين واملراســـلي في 
الصحف التي أُخضعت للبحث )والتي ُتعتبر وسائل إعالميّة رائدة في مجال اإلنترنت 
كذلـــك(، إلـــى أّنه -على الرغم من الدفعـــة اجِلّدّية التي َحِظَي بها متثيل النســـاء الكّمّي، 
وبغية تغيير املميّزات السائدة للتغطية- ثّمة حاجة إلى سياسة حتريرّية موّجهة. 
ال يتلّخـــص متثيل النســـاء في صـــور كبيرة أو في تســـليط الضوء على املشـــاهير، بل 
َحـــِريٌّ به أن يشـــمل تغييـــًرا جوهرّيًا في نوع الشـــخصيّات املعروضـــة، وفي اخلطاب 
املهيمن وفي سياسة إدراج الصور. ال ميكن إخضاع التوازن بي صاحبات الوظائف 
املختلفة املمثَّلة في اإلعالم العتبارات الشـــهرة فقط. تشـــغل الكثير من النساء وظائف 
مهّمة في املجتمع العربّي، في مجاالت التربية والتعليم واالقتصاد والسياســـة، ومّما 
ال شـــّك فيـــه أّن لكثيـــرات منهّن حكايـــات متميّزة قـــد تثير اهتمام اجلمهور بأســـره، ال 
اهتمام النساء فحسب. على اخلطاب اإلعالمّي الذي ُيبَنى على الفصل بني الشهرِة 
الفاضحـــة، مـــن ناحية، ووظائِف النســـاء التقليدّيِة، من ناحيـــة أخرى، على هذا 
اخلطاب أن يخوض غمار توعية نســـوّية ُتخلّصه من تكبُّله لصور ســـطحّية أو 
ل النســـاء نصف املجتمع فحســـب، بل إّن املجتمع  بطركّية، أو االثنتني مًعا. ال تشـــكّ
يخـــوض هـــو كذلك غمار حتـــّوالت عميقة ينبغـــي للخطاب اإلعالمّي أن يعكســـها، وأن 

سن تتبُّع مميّزاتها وأبعادها. ُيحنْ
ميكـــن خلطـــاب احلقـــوق أن يضيـــف مدمـــاًكا آخـــر على اخلطـــاب اإلعالمـــّي حول 
النســـاء. فتمثيل النســـاء ليس كافيًا، إذ بغية التغلّب على التشويه في مّميزات اخلطاب 
الســـائد اليوم، ثّمة حاجة إلى خطاب نســـائّي. التمثيل احليادّي )ظاهرّيًا( للقضايا 
االجتماعّيـــة التـــي تقـــف فـــي مركزها نســـاء )ال ســـّيما عندمـــا يـــدور احلديث عن 
العنف املماَرس ضّدهّن( يؤازر هذه الظواهر على نحو غير مباشر، وميّكنها من 
مواصلـــة وجودها. مـــن املفّضل أن تعبّر الصحف عن مواقـــف واضحة جتاه ظواهر 
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اجتماعيّة مختلفة، ال ســـيّما حي يتعلّق األمر بالعنف جتاه النســـاء، وعليها أالّ تختبئ 
وراء احليادّيـــة املزيَّفـــة، وذلـــك أّن عـــدم اّتخاذ املواقـــف هو -في حـــّد ذاته- موقف. 
احليادّية جتاه عالقات القّوة، ال سّيما في الواقع الذي يقف فيه طرف قوّي إزاء 

طرف ضعيف، ال تعني سوى الوقوف إلى جانب الطرف القوّي. 
في نهاية املطاف، وبغية خلق التغيير في اخلطاب اإلعالمّي حول النســـاء، ينبغي 
أن تتغّير النسبة بني املساحِة التي تشغلها الصوُر، ومقداِر النّص الذي حتتويه 

املقاالت عن النساء.
ال تســـتوفي هذه التوصيـــات كلَّ ما هو مطلوب، وال تعكـــس موقف وصاية أبوّية. 
إّنها تنبع من بيانات البحث احلالّي، وتبتغي مساعدة الصحف ومواقعها اإللكترونيّة 
علـــى قيادة تغييـــر ذي قيمة، يؤّثر عليهـــا وعلى املجتمع الذي تعمـــل داخله للدفع نحو 

األفضل.
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