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مق ّدمة

1

احلالي بحثًا يتض ّمن مس���تج ّدات ح���ول متثيل النس���اء في الصحف
يع���رض التقري���ر
ّ
ً
ً
العربيّ���ة التجار ّي���ة .فحص البحث  677مقاال حول النس���اء (من أص���ل  3,213مقاال) في
الصح���ف الثالث" :ك ّل العرب"َ ،و "الصنّارة"َ ،و "بانوراما" ،خالل تس���عة من أواخر
األسابيع (من الثاني من تشرين األ ّول عام  2009حتّى السادس والعشرين من تشرين
الثاني في العام نفسه) .نتح ّدث إ ًذا عن عيّنة واسعة ميكن من خاللها جتسيد أمناط متثيل
النس���اء في أقسام الصحف املختلفة ،والوقوف على اخلطابات املهيمنة في تغطية النساء
احلالي في اس���تقصاء أمناط التمثيل ،من
أو املواضي���ع "النس���ائيّة" .يتمثّل هدف البحث
ّ
يتجس���د األمر ف���ي الصحف
خ�ل�ال تس���ليط الض���وء عل���ى أدوار النس���اء وحقوقه��� ّن ،كما
ّ
واملَالح���ق املختلف���ة ،ويتمثّ���ل كذلك ف���ي مراجعة وفح���ص التح ّوالت احلاصل���ة في أمناط
تغطية النس���اء مقا َرن ًة ببحث س���ابق أجراه مركز "إعالم" في العام  .2006يتميّز البحث
���ي مبزي���د من الش���موليّة ،إذ باإلضافة إلى املقايي���س الك ّمـيّة التي يق���وم مبراجعتها،
احلال ّ
يقف البحث على اخلصائص النوعيّة في التغطية .مي ّكن االنشغال في اخلطابات املهيمنة
ف���ي وس���ائل اإلعالم التي ج���رت مراجعتها من اس���تكناه ص���ورة املرأة الت���ي تنعكس في
الصحفي مع موضوع النس���اء ،أو في مواضيع ُينظر إليها كنس���ائيّة .لن
مجمل التعاطي
ّ
التفصيلي ،وذل���ك تفاد ًيا للبلبلة،
جت���ري املقارنة مع البحث الس���ابق على املس���توى الك ّم ّي
ّ
وبغية عدم إشغال الق ّراء بتفاصيل زائدة.
مركزي
أن اإلع�ل�ام يقوم ب���دور
تتمثّ���ل إح���دى نق���اط االنط�ل�اق املركز ّي���ة للبحث ف���ي ّ
ّ
ف���ي عكس خطابات اجتماعيّة وثقافيّة س���ائدة ،وفي تأس���يس ُهو ّي���ات اجتماعيّة ،وهضم
أن دورها ه���ذا ال يعمل مبفرده على تأس���يس
واس���تيعاب قي���م ثقافيّ���ة .وعل���ى الرغم م���ن ّ
وضح البحث
ص���ورة املرأة ،إالّ أنّه يتض ّمن العديد من الدالالت الس���لوكيّة وال ِقيَميّة .وقد ّ
أن الطريقة الت���ي يجري فيها متثيل فئ���ات اجتماعيّة
���ي في م���ا مضى ّ
���ي اإلعالم ّ
االجتماع ّ
 1نتق ّدم بشكرنا إلى ليرون الفي على مساعدتها املتفانية واملهنيّة في إعداد هذا البحث.
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مختلف���ة ف���ي اإلعالم تعك���س منظومة ِقيَميّ���ة وإدراكيّةُ ،تش��� ّكل واجه ًة مركز ّي���ة للمجتمع
اإلعالمي ال يتأتّى
أن التمثي���ل
وبي البحث في ه���ذا املضمار ّ
ال���ذي يعمل اإلع�ل�ام داخله 2.نّ
ّ
مصادف���ة ،وال ميك���ن اعتباره كذلك ،وذلك أنّه يحمل ف���ي طيّاته مقولة معيار ّية عميقة ،وله
3
أبعاد مهمة في تأسيس تراتُبيّة األدوار االجتماعيّة املختلفة داخل املجتمع.
إزاء ذلك ،ال ترمي مراجعة متثيل النساء في الصحف العربيّة املركز ّية إلى متكيننا من
فه���م االعتبارات التحرير ّية في الصحف فحس���ب ،بل كذلك إل���ى فهم األعراف االجتماعيّة
خاصة على ضوء حقيقة
والثقافيّة السائدة في املجتمع
العربي بر ّمته .يحمل األمر أه ّمـيّة ّ
ّ
العربي،-
حساس���ة في املجتم���ع
أ ّن���ه حني يتعلّ���ق األمر مبواضيع "نس���ائيّة" -وهي ِج ّد ّ
ّ
متتنع الصحف عن نش���ر صور ومضامني ال تتماش���ى مع قيم اجتماعيّة وثقافيّة أساسيّة
(كع���دم الكش���ف عن جس���د املرأة -على س���بيل املث���ال) .تظهر صور نس���اء يرتدي���ن ثيا ًبا
فاضح���ة حني يتن���اول اخلبر مس���ابقات ملكات ا َ
جلمال أو مس���ابقات مش���ابِهة تعتمد على
رغبة النساء املشا ِركات فيها في إبراز أجساده ّن ،ومبوافقة عائالته ّن في معظم احلاالت.
تمُ ّكن سياسة التحرير في املواضيع "النسائيّة" من إلقاء نظرة على املفهوم السائد حول
َ
صفوف النساء أنفسه ّن ،-والدليل على ذلك هو
العربي -ويشمل ذلك
النساء في املجتمع
ّ
أن صحيفت�ي�ن من الثالث التي ش���ملها البحث تتولّى رئاس��� َة حتري���ر ك ّل منها امرأةٌ .تتأ ّثر
ّ
الصحافة باملفاهيم السائدة وتؤ ّثر فيها؛ ولذا فهي تش ّكل واجهة اجتماعيّة وثقافيّة ،حتّى
مؤسس���ات جتار ّية تبتغي -في أس���اس ما تبتغي -أن جتني الربح
حني يدور احلديث عن ّ
املا ّد ّي.
احلالي يبتغي القيام بعمليّة مس���ح
أن البحث
من امله ّم اإلش���ارة في هذه املرحلة املبكرة ّ
ّ
للنـزع���ات العا ّمة والس���ائدة في جميع الصحف العربيّة التجار ّي���ة .وقد وقع االختيار على
الصحف الثالث التالية" :ك ّل العرب" َو "بانوراما" َو "الصنّارة" ،ألنّها األكثر انتشا ًرا
ُقطر ًّي���ا ،ويمُ ِكن من خاللها الوقوف على األمور الس���ائدة في الصحاف���ة العربيّة التجار ّية
بر ّمته���ا .ال تبتغي اس���تنتاجات هذا البحث حتديد صورة أو خصائ���ص مح ّددة للصحف،
أن املقارنة بني البحثني (اللذين تفصل بني إجرائهما بضع سنوات) تُظ ِهر تط ُّو ًرا
ال س���يّما ّ
أن الصحافة ترتبط
���ائي ،وهو م���ا يعزّز اال ّدع���اء ّ
وتغيّ��� ًرا إيجابيَّ نْ�ْي� في حجم التمثيل النس ّ
ً
أن
ارتباطا عمي ًقا بالتط ّورات داخل املجتمع .ث ّمة أه ّمـيّة كذلك لإلشارة في هذه املرحلة إلى ّ
نتائ���ج البحث ال تنس���حب على الصحافة احلزبيّة التي تمُ ثّل ثقاف���ة صحفيّة مغايرة متا ًما،
وتمُ ثّل في حقيقة األمر مدرسة صحفيّة مختلفة.

4

.Clarck, 1968 2
.Jamal et.al., forthcoming 3

مـ ــا زل ــن خاضعات  -متثيل امل ـ ـ ــرأة في الصحـف العرب ّية ال ُقطر ّية

واإلبستمولوجي
النظري
السياق
ّ
ّ
تش��� ّكل النس���اء نصف ك ّل املجتمعات البش���ر ّية .ليس ث ّمة تش���كيك ف���ي مركز ّيته ّن؛
لك���ن رغ���م ذلك ال تعكس أدواره��� ّن االجتماعيّة والثقافيّة في غالبيّ���ة املجتمعات العامليّة
ه���ذه املكانة املركز ّية .ث ّمة في مجتمعات مختلفة نس���اء يش���غلن أدوا ًرا ال تعكس درجة
بخاصة عل���ى املجتمع���ات التقليد ّية ،تلك
مس���اهمته ّن املجتمعيّة ،وينس���حب ه���ذا األمر
ّ
التي فيها ِ
ً
تنس���ب القيم الثقافيّة السائدة للنس���اء مكانة أكثر تد ّنيًا وأكثر ثانو ّية .يجري
التمييز ض ّد النس���اء -مقا َرن ًة بالرجال -في جميع املَرافق احلياتيّة ،ويجري اس���تغالل
نسائيّته ّن بغية إبعاده ّن عن أداء أدوار مركز ّية في املجتمع.
يش��� ّكل إقص���اء النس���اء ودفعه��� ّن نح���و وظائ���ف وأدوا ٍر اجتماعيّ���ة هامش���يّة أح��� َد
العربي احلديث .غياب
إس���قاطات ِقيَم الثقافة البطركيّة التي ما زالت قائمة في املجتمع
ّ
النس���اء عن مس���تويات القي���ادة السياس���يّة العربيّة يلقى مزي��� ًدا من احل ّدة عل���ى خلفيّة
التعليمي للنس���اء العربيّات ،وعلى ض���وء التح ّوالت
االرتف���اع املتواص���ل في املس���توى
ّ
االجتماعيّة التي طرأت في العقد األخير وغيّرت مالمح القيادة بر ّمتها.
أن  22%منه ّن فقط يشاركن
يشير فحص نسبة النساء العربيّات في سوق العمل ّ
فيها ،مقابل  66.6%من النس���اء اليهود ّيات في إسرائيل 4.غالبيّة النساء العربيّات في
س���وق العم���ل ( )73.7%ينتم�ي�ن إلى الفئ���ة الع ْمر ّي���ة  35( 25-54باملع��� ّدل) .وحتظى
النساء في فئة  55-65عا ًما بفرص تشغيليّة أق ّل ( 2.8%مقابل  14.4%في صفوف
النس���اء اليهود ّيات) ،وتص ّرح معظم النس���اء العربيّات في س���وق العمال���ة أنّه ّن يعملن
بوظيفة جزئيّة فقط ( .)39.2%نسبة األكادمييّات العربيّات في حقل التربية والتعليم
ال تتع ّدى  ،10.6%مقا َرن ًة بـ ِ  26.6%في صفوف اليهود ّيات 5.الكثير من العربيّات من
صاحبات الثقافة العلميّة العالية يعملن في جهاز التربية والتعليم ،ومن هؤالء كثيرات
 4وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل ( ،)2010العرب في إسرائيل  -بروفيل السكّان ،مم ّيزات التشغيل،
ومستوى املعيشة ،واملدخوالت واملصروفات ،1980-2008 ،ص .29-30
 5املصدر السابق ،ص .19-18
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التعليمي ،وبعضهن عاطالت عن العملَ .م َر ُّد
يش���غلن وظائف ال تتالءم مع مس���تواه ّن
ّ
���مي ،وسياس���ات التش���غيل،
ه���ذا الواقع إل���ى عدد م���ن العوامل املتداخلة :التعليم الرس ّ
تفسر كذلك تب ُّوؤ النساء
باإلضافة إلى البنْية البطركيّة للمجتمع
العربي .هذه العوامل ّ
ّ
ّ
العربيّات لوظائف ِج ّد هامش���يّة في احلياة االجتماعيّة والسياس���يّة ،وعدم متكنه ّن من
احلص���ول على وظائ���ف مركز ّية تمُ ّكنه ّن م���ن التأثير على احليّز الع���ا ّم ،وعلى املجتمع
الذي يعشن بني َظ ْهرا َنيْ ِه.
من���ذ العام  ،1948لم تنجح س���وى ثالث نس���اء عربيّات في الدخول إلى الكنيس���ت
وه��� ّن :حس���نيّة ْجبارة ،ونادي���ة احللو ،وحنني زعب���ي .دخلت االثنتان األول���ى والثانية
إل���ى الكنيس���ت مندوبت�ي�ن عن حزب�ي�ن صهيونيّ�ي�ن غالبيّ���ة أصواتهما من اليه���ود (هما
حزب���ا ميرت���س والعمل -عل���ى التوالي) .لم يك���ن حلنني زعبي أن تدخل إلى الكنيس���ت
الدميقراطي عش���يّة
الوطني
���ي إالّ بعد أن ق ّرر ح���زب التج ّمع
ممثِّل��� ًة حل���زب
ّ
ّ
عربي قوم ّ
ّ
االنتخاب���ات للكنيس���ت الثام���ن عش���ر حتصني أح���د املواقع الثالث���ة األولى ف���ي القائمة
للنس���اء .لم َ
حتظ النس���اء في القوائم األخرى بالتحصني ،وعليه م���ا زالت الطريق نحو
املواقع القياد ّية املرموقة مغلقة أمامه ّن .تنخرط النس���اء في قوائم األحزاب السياس���يّة
العربيّ���ة ،لك���ن في مواق���ع متدنّية ال توفّر له ّن ف���رص الدخول إلى الكنيس���ت .قلّة قليلة
من النس���اء جنحن في دخول املجال���س البلد ّية في انتخابات الس���لطات احمللّـيّة ،وحتّى
���ي ،أال وهي
اآلن ل���م تنج���ح س���وى امرأة واح���دة في تب ّوؤ منصب رئيس���ة ملجلس محلّـ ّ
فيوليت خوري التي انتُخبت رئيسة للمجلس احملل ّ ّـي كفر ياسيف في سبعينيّات القرن
العشرين ضمن قائمة احلزب الشيوعي.
���ي أو يجبَرن على
ف���ي كثير م���ن األحيان ،تُدفع النس���اء نح���و هوامش العم���ل السياس ّ
املؤسس���ات املدنيّة والسياس���يّة ،وغالبً���ا ال يتح ّولن إلى
التح��� ّول إل���ى نوع من الزين���ة في ّ
املؤسس���ات
هذه
���تخدمها
س
ت
���ي
ت
ال
ة
ي
���ائ
س
الن
���ة
ن
اخلا
ش���ريكات متس���اويات ب���ل يش���غلن
ّ
ّ
أن املزيد من النس���اء يش���غلن
للظه���ور مبظه���ر املتن��� ّور .ال يعن���ي األم���ر أن نتجاهل حقيقة ّ
���ي وفي جهاز التربي���ة والتعليم ،لكن -حتّى
مناص���ب إدار ّية في ّ
مؤسس���ات املجتمع املدن ّ
ف���ي تلك األطر -تَرا ُه ّن يش���غلن في أحيان كثيرة وظائف التزوي���د باخلدمات ،كالعامالت
االجتماعيّات واملم ّرضات وما ش���ابه .عدد األكادمييّات العربيّات يش���هد هو اآلخر تزاي ًدا
م ّطر ًدا ،لكن قلّة منه ّن ُيفل ِ ْح َن في اختراق حدود الش���وفينيّة الرجوليّة للسياس���ة العربيّة،
وحتويل ثروته ّن الرمز ّية اجلديدة إلى ق ّوة سياس���يّة .عندما حتصل النس���اء على وظائف
وأدوار قياد ّي���ة ،فاحلديث يج���ري -في غالبيّة األحيان -عن مج���االت اجتماعيّة تخلو من
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والصحة) .ث ّمة حضور
االجتماعي
الق ّوة السياسيّة احلقيقيّة( ،كالتربية والتعليم والرفاه
ّ
ّ
آخذ في االتّساع للنساء في املن ّظمات غيـر احلكوميّة ،لكنّه ّن يحصلن على وظائف مركز ّية
في املن ّظمات النسائيّة في األساس .من السابق ألوانه تقييم درجة تعاظم حضور النساء
أن املثقّفات العربيّات ينجحن في
مما قيل آن ًفا ال ش ّك في ّ
في احليّز العا ّم ،لكن على الرغم ّ
ف���رض حت ّديات ِج ّد ّي���ة على البنية االجتماعيّة التقليد ّية ،والب���روز أكثر فأكثر في مجاالت
السياسي على مكانة
حياتيّة مختلفة .من امله ّم اإلشارة كذلك إلى التأثير املر َّكب لإلسالم
ّ
���دي ،وغ ّطني رؤوس���ه ّن و َت َد َّي َّن،
النس���اء في املجتم���ع :فكثيرات حت ّولن إل���ى اللباس التقلي ّ
لكنّه ّن جنحن -ال س���يّما م���ن خالل تد ُّينه ّن -في اختراق دوائ���ر اجتماعيّة كانت موصدة
أمامه ّن في املاضي ،أو في االنخراط في سوق العمل.
العربي يدفعان إلى إقصاء
الثقافة البطركيّة وانغالق النخب السياسيّة في املجتمع
ّ
���ي .متيّز البني���ة االجتماعيّة البطركيّ���ة ،بوضوح ،بني احليّز
النس���اء عن املجال السياس ّ
6
العا ّم (فضاء هيمنة الرجل) واحليّز
اخلاص الذي يقترن باملرأة .وحتّى في هذا احليّز
ّ
(على الرغم من االرتفاع املتواتر في عدد النس���اء في س���وق العمالة ،واالرتفاع األكبـر
في عدد اجلامعيّات واألكادمييّات) ،ما زالت النساء ُيعتبـرن أق ّل شأنًا مقا َرن ًة بالرجال
7
يتجس���د األمر في نق���ل الثروة املا ّد ّية للعائلة م���ن جيل إلى آخر.
ف���ي الهرميّة العائليّة.
ّ
أن النس���اء ميثّلن" شرف العائلة" في احليّز العا ّم .ويتم ّك َّن
وما زالت النظرة الس���ائدة ّ
أن عدد
كذلك من الظهور في واجهة األحزاب السياسيّة بصعوبة بالغة ،على الرغم من ّ
النس���اء الناش���طات في األحزاب ليس بالقليل .تبرز هامش���يّة النساء على نح ٍو أكبر في
العمليّ���ة السياس���يّة احمللّـيّة ،حيث ميارس���ن هناك تبعيّة ألزواجه��� ّن واللتزامات عائلته
السياس���يّة التي تخضع للتحالفات العائليّة في البلدة 8.وحتّى لو جنحت بعض النس���اء
في االلتفاف على عائالته ّن وتنمية ميول سياس���يّة مس���تقلّة ،فاألمر ش���ديد الندرة وال
ُيعبَّر عنه عالنية ،حيث ُيتوقّع منه ّن التص ّرف بحس���ب األعراف ،ال سيّما عندما يجري
احلديث عن إشغال وظائف أو إبراز مواقف ال ُين َظر إليها على أنّها متثّل موقف العائلة،
اجلندري في املجتمع والعائلة.
أو إنّها تناقض توزيع الوظائف
ّ
السياس���ات االجتماعيّة ،والقضائيّة ،واالقتصاد ّية والثقافيّة لدولة إس���رائيل جتاه
العربي تدعم الهياكل البطركيّة التي تقمع مش���ارك َة النس���اء السياس���يّ َة .تدعم
املجتمع
ّ
.Kandiyoti, 1988 6
.Sharabi, 1988; Barakat, 1985 7
 8يحيى-يونس َوهرتسوغ .2005
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���جع كذل���ك قي ًما
ه���ذه السياس���ات اإلبق���اء على الوض���ع القائ���م ومن���ع احلراكيّة  ،وتش ّ
وهي���اكل بطركيّة في مجال التعليم وتخطيط األس���رة 9.تبقي السياس���ات اإلس���رائيليّة
على انغ�ل�اق ومحدود ّية ودونيّة املجتم���ع
العربي واقتصاده 10.التنافس الش���ديد على
ّ
املؤسس���ة
امل���وارد والوظائ���ف العا ّمة في املجتمع
العربي (وهو كذلك يحظى بتش���جيع ّ
ّ
11
احلاكم���ة) كفي���ل بدفع النس���اء نحو الهوام���ش .لبنية الدولة اإلس���رائيليّة إس���قاطات
كثيرة على النس���اء العربيّات ،ال س���يّما حني يتعلّق األمر بالتش���غيل ،والتعليم ،واملكانة
البحثي مبكان���ة املرأة العربيّة ل���م يبدأ بالنم ّو
أن االهتمام
الش���خصيّة .عل���ى الرغم م���ن ّ
ّ
���لبي
إالّ في الس���نوات األخيرة ،إالّ ّ
أن املعرفة املتراكمة حتّى اآلن تش���ير إلى التأثير الس ّ
االجتماعي ،مبا في ذلك ما يتعلّق بظاهرة قتل
لسياس���ات احلكومة على موقع النس���اء
ّ
12
النساء على خلفيّة ما يس ّمى بـ ِ "شرف العائلة" .سياسات الرفاه والتخطيط والبنى
أن
التحتيّ���ة تُقص���ي النس���اء العربيّات عن س���وق العمالة 13.تش���ير بعض األبح���اث إلى ّ
الكثير من النساء العربيّات ك ّن يرغنب في االنخراط في سوق العمل ،لك ّن غياب فرص
العم���ل ف���ي أماكن س���كنه ّن ،وغياب املواص�ل�ات العا ّمة ملراكز التش���غيل خ���ارج القرى
14
العربيّة ،يضعان الكثير من الصعاب أمام حتقيق هذه الرغبة.
مما ُذكر ،ث ّم���ة ارتفاع حا ّد في عدد النس���اء اللواتي يعملن في وس���ائل
عل���ى الرغ���م ّ
أن نسبة النساء اللواتي يعملن هناك تصل
إعالم عربيّة .وتُظهر مراجعة لعيّنة متثيليّة ّ
إل���ى  55( 28.8%م���ن أص���ل  .)177تعكس ه���ذه الصورة تغييرات ب���ارزة ومه ّمة في
دميغرافيّ���ة اإلعالميّ�ي�ن في جميع وس���ائل اإلعالم باس���تثناء التلفزيون ،وذلك بس���بب
غياب قناة تلفزيونية عربيّة محلّـيّة في إس���رائيل .إحدى األسئلة امله ّمة في هذا السياق
تتعلّق بدرجة تأثير النس���اء في اإلعالم بأنواعه املختلفة .هل تُغيّر النس���اء في اإلعالم
اإلعالمي العا ّم؟ سيحاول
اإلعالمي حول النساء؟ هل يؤ ّثرن على اخلطاب
من اخلطاب
ّ
ّ
احلالي اإلجابة على هذه األسئلة.
البحث
ّ
.Kanaaneh, 2002 9
.Lewin-Epstein et al., 1994 10
اليهودي ال يخلو هو كذلك من النزعات البطركيّة ،ويقع حتت سيطرة الرجال ،ال
 11نشير هنا أنّ املجتمع
ّ
البطركي لدولة إسرائيل في جميع
سيّما مس َّرحي اجليش (راجعوا ساسون -ليفي .)2001 ،ينعكس الطابع
ّ
السياسي وتوزيع املوارد ،حيث تحُ ّدد الدولة من يأخذ وماذا يأخذ.
املجاالت ،ال سيّما في التمثيل
ّ
 12غامن2005 ،؛ حسن 1999
 13أبو بكر.2005 ،
 14املصدر السابق.
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مثودولوج ّية البحث
احلالي حج���م ونوعيّة تغطية أخبار النس���اء وأحواله ّن في الصحف
يعال���ج البحث
ّ
15
ّ
العربيّة الرائجة "-كل العرب" َو "الصنّارة" َو "بانوراما" ،-وكذلك تأثير جنس
أن البحث قد قام بفحص الصحف
املراسل على التغطية .من امله ّم أن نشير م ّرة أخرى ّ
الرائجة .وعلى العكس من الصحافة النوعيّة التي تُسلّط الضوء على املضامني ،تُر ّكز
الصحف الش���عبو ّية على الش���كل تركيزًا ال يق ّل عن تركيزها على املضامني .يظهر هذا
املخصصة
للنص املكتوب مقابل املس���احة
األمر جليًّا في نس���بة املس���احة
َّ
املخصص���ة ّ
ّ
للعناوي���ن ،والص���ور ،وأدوات غرافيكيّة مس���ا ِعدة أخ���رى .الصحاف���ة الرائجة (والتي
تتوجه-
تتوجه -أكثر ما
تش��� ّدد على العناوين الفضائحيّة ،والصفراء ،والصارخ���ة)
ّ
ّ
إل���ى م���ن تُعتب���ر "اجلماهير" ،ل���ذا فهي تس���لّط الضوء عل���ى اإلث���ارة والتهييج ،وعلى
املعلومات املنقوصة واجلزئيّة ،واالنفعال والترفيه ،واجلوانب الصور ّية ،وتس���تخدم
على نحو واسع النـزعة "اإلظهار ّية" ( )showingبغية خلق امللموسيّة التي حتاكي
الواق���ع ( .)verisimilitudeتس���لّط هذه الصحف الضوء على الروايات اإلنس���انيّة
الت���ي تُله���ب اخلي���ال وتس���تد ّر العواط���ف ،و َتس���تخدم عب���ارات مح ّمل���ة بالتداعي���ات،
وتوصيف���ات ُمفْرطة في مبالغاتها ،وذلك بغية تق���دمي اإلثارة على احلدث 16.ويضيف
أن ه���ذه "النـزع���ة التقريبيّة" ه���ي تقنيّة بالغيّ���ة وموقف
روعي���ه ،ف���ي ه���ذا الس���ياقّ ،
أن الصحاف���ة الش���عبو ّية تتبنّ���ى أصنا ًفا ميلودراميّ���ة وروايات
���يّ .
���ي ومهن ّ
إيديولوج ّ
إنس���انيّة بغي���ة تأجي���ج الصراعات .عل���ى هذا النحو تخل���ق هذه الصحافة ق��� ّوة بالغيّة
األخالقي أو
تتميّ���ز بنـزع���ة التن���ازل ع���ن متثي���ل الواق���ع لصال���ح املتخيَّ���ل ،واإلش���باع
ّ
االنفع���ال ،وع���رض الرواية على نحو متط��� ّرف من خالل التركيز عل���ى عامل الصدفة
والعش���وائيّة ،وتس���طيح الس���ياق ،وعرض األمر على نحو س���هل للتشخيص وبسيط
ّ
لالطالع على تفسير اختيار الصحف الثالث ،راجِ عوا املق ّدمة.
15
 16روعيه.1994 ،
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التوجه
ومتك ّرر ،وك ّل هذه وسائل تعبّر عن نـزعة تنميطيّة ،إضافة إلى مساهمتها في
ّ
إلى اجلمهور.
م���ن هنا حتص���ل الروايات ف���ي الصحافة الرائجة عل���ى قيمتها اإلخبار ّية بحس���ب
صنة
ع���دد من املقاييس اإلعالميّ���ة ،وأه ّمها النـزوع إلى الدراماتيكيّة واإلثارة والشَّ ���خْ َ
والتطبي���ع ،وكلّه���ا -مجتمع��� ًة -حت��� ّدد القيم���ة اإلخبار ّي���ة لألخب���ار .ينـ���زع اإلع�ل�ام
الدرامي لألحداث َعبْ َر تعري���ف األبعاد الالفتة
���ري إلى خلق البع���د
���ري العص ّ
اجلماهي ّ
ّ
لالنتباه بأنّها ذات "قيمة إخبار ّية" عالية .حتمل األمور الفور ّية ،والبارزة ،واملتغيّرة،
مزي��� ًدا م���ن األبع���اد الدراماتيكيّة ،لذا فهي تتحلّ���ى بقيمة إخبار ّية عالي���ة .التغطية التي
تتحلّ���ى بالنزع���ة الدراماتيكيّ���ة ِّ
والروتيني.
���ادي
تفض���ل عل���ى الدوام الش���ا َّذ عل���ى الع ّ
ّ
تعري���ف احل���دث من خالل ُبعد اإلثارة يس���اهم هو كذلك في ب���روزه ويرفع من قيمته
الدراماتيكي عندما تنس���ب األحداث واألفعال إلى
اإلخبار ّي���ة 17.يعزِّز اإلع�ل�ا ُم التأثي َر
ّ
���ردي .حت ّول الشّ ���خصنة قضايا معقّدة
خاص���ة (ال عا ّم���ة) وإلى نضال ف ّ
ش���خصيّات ّ
ومر ّكب���ة إلى نضال بني أف���راد بارزين ،ويجري تصميم وجهة النظر الش���خصيّة كي
���خصي في الظاهرة يمُ وضع
العاطفي .االنش���غال الش
���خصي
تتال َءم مع النضال الش
ّ
ّ
ّ
املش���كلة ف���ي الفرد ،وال يع���رض الرواية كوليدة ملش���كلة بنيو ّي���ة – اجتماعيّة تنبع من
غي���اب املس���اواة االجتماعيّ���ة األساس���ية بني اجلنس�ي�ن 18.حني يس���تخدم اإلعالم هذه
املع���ادالت بغية التش���ديد على الدراميّة ،أو بغية ش���خصنة تغطي���ة األحداث ،يخلق في
الواق���ع تطبي ًع���ا للتغطي���ة اإلعالميّ���ة تتمثّ���ل في النزوع إل���ى مترير املعلوم���ة من خالل
مصف���اة القي���م التقليد ّي���ة ،واملعتقدات والتص��� ّورات املتع���ا َرف عليها .على ه���ذا النحو
تُفرض على املعلومة اإلخبار ّية وجهة نظر تقليد ّية.
ص ّمم
مثدولوجيّ���ة البح���ث احلاليّ���ة ك ّمـيّ���ة ،لكنّه���ا مدمجة بجوان���ب نوعيّة مه ّم���ةُ .
لهذا الغرض اس���تبيان ش���مل عد ًدا كبي ًرا من األس���ئلة (جميعها مغلقة أو عدد ّية) التي
تتطلّ���ب ق���راءة متم ّعنة وثاقبة جلميع األخب���ار التي أُدخلت إلى العيّن���ة .جميع األخبار
واضحا إلى النس���اء العربيّات أ ُ ِ
خضعت إلى عمليّة حتليل بحس���ب
التي تط ّرقت تط ّر ًقا
ً
ُ
اس���تبيان البحث ،وأدخل���ت إلى منظومة ُم َح ْو َس���بة .تط ّرقت بعض األس���ئلة إلى ك ّمـيّة
التوصل من
املعلوم���ات وتط��� ّرق بعضه���ا اآلخر إلى ج���ودة التغطية ،وكان من املمك���ن
ّ
خاللها إلى اس���تنتاجات حول طريق���ة التغطية .باإلضافة إلى ذل���ك ،اختيرت عيّنة من
 17الهف.2006 ،
 18مليش.2002 ،
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األخب���ار الت���ي جرى حتليلها بحس���ب مقاييس االس���تبيان ،وذلك ابتغ���ا َء الوقوف عند
خصائ���ص التغطي���ة املركز ّي���ة ودالالتها من وجهة نظ���ر اإلنصاف واحت���رام احلقوق
األساسيّة للنساء.
تتي���ح منهجيّ���ات البح���ث الك ّمـيّ���ة ف���ي اإلع�ل�ام متابع���ة وتي���رة تغطي���ة النس���اء في
الصحاف���ة العربيّ���ة وحجم هذه التغطي���ة وموقعها .يبتغي التمحور ف���ي الك ّمـيّة توفي َر
املراجع���ة املوضوعيّ���ة ألمن���اط التغطي���ة .وترمي األبع���اد النوعيّة تش���خيص
إمكانيّ���ة
َ
امل ُ ْد َركات النوعيّة على مستوى املضامني.
امت��� ّدت فت���رة البح���ث مل ّدة تس���عة أس���ابيع ،وكانت حتدي ًدا ف���ي الفت���رة الواقعة بني
الثان���ي من تش���رين األ ّول عام  2009والس���ادس والعش���رين من تش���رين الثاني من
وجهت هذا البحث هي تلك املتعا َرف عليها في
العام نفس���ه .املقاييس األساس���يّة التي ّ
دراسة وبحث جدول األعمال والبروز في اإلعالم في العالم:
ِ
عددي .أ ُ ِع ّد -في أساس ما أُع ّد -لتوفير
† عدد األخبار في الصحيفة :ذاك سؤال
ّ
حصة النساء في الصحافة العربيّة.
مؤشّ ر حول ّ
عددي يرتبط بالسؤال األ ّول.
† عدد األخبار /املقاالت عن النس���اء :ذاك س���ؤال
ّ
ِ
يوفّر -من ناحية -مؤشّ ًرا عدد ًّيا حول عدد األخبار حول النساء ،ويراجع -من ناحية
املخصصة للنس���اء ف���ي الصحافة العربيّة
أخرى ،مع الس���ؤال األ ّول -نس���بة التغطية
ّ
بعا ّمة.
† رق���م الصفح���ة الت���ي يظهر فيها اخلب���ر /املقال :يفح���ص هذا الس���ؤال أه ّمـيّة
أن األخبار واملقاالت التي تتب ّوأ الصفحات األولى
ودرج���ة بروز اخلب���ر .الفرضيّة هنا ّ
أه ّم من تلك التي تقع في الصفحات اخللفيّة للصحيفة نفسها.
† القس���م الذي يظهر فيه املقال :تُقس���م الصحف إلى أقس���ام مختلفة ،وث ّمة فرق
بالغ بني املقاالت التي تظهر في األقسام اإلخبار ّية وتلك التي تظهر في أقسام الثقافة
ِ
وخصائص التمثيل املختلفة
والترفيه .وقف البحث على العالقة بني املوق ِع في القسم
للنساء.
ّ
† حج���م اخلبر :املس���احة التي يحتلها اخلبـر ف���ي الصحيفة يعكس درجة بروزه،
وأه ّمـيّت���ه ،وإمكانيّ���ة لفت���ه لالنتباه .وكلّم���ا كان اخلبر /املق���ال أكبر برز أكث���ر ،وأُولِ َي
مزي ًدا من األه ّمـيّة في سلّم انتباه جمهور الق ّراء.
† عدد الكلمات في املقال /اخلبر :كلّما ارتفع عدد كلمات اخلبر /املقال ،ارتفعت
كذل���ك األه ّمـيّ���ة التي ُت ْعزى للموضوع ،ومن َث ّم ض���رورة معاجلة احلدث الذي يتط ّرق
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إليه.
† موق���ع اخلبر /املقال في الصفحة :يش��� ّكل موقع اخلب���ر أو املقال في الصفحة
أن اخلبر الذي يوضع في القس���م
مقياس���ا مه ًّم���ا إلى ح ّد البروز .تتمثّ���ل الفرضيّة في ّ
ً
ّ
األعل���ى م���ن الصحيفة يحصل على مزي���د من البروز ،وكلما اقت���رب املقال /اخلبر من
أن األمر يتعلّق كذلك بوجود وس���ائل
َراج َع بروزه .وعلى الرغم من ّ
أس���فل الصفحة ت َ
مؤشّ
رات البروز.
إبراز أخرى ،يعكس املوقع األعلى في الصفحة بروزًا أكبر بحسب
† ه���ل هنال���ك صورة؟ :اخلبر الذي تز ّينه بصورة يحصل على املزيد من البروز.
ل���ذا ،كلّما كثرت الص���ور (وكلّما كانت الصورة في منت اخلب���ر أو املقال أكبر) ،حصل
أن الصورة بح ّد ذاتها تشك ّل
املقال أو اخلبر على مزيد من البروز .ال ُيستنتَج من ذلك ّ
النص،
مؤشّ ��� ًرا ملزيد من األه ّمـيّة؛ في الكثير من احلاالت تأتي الصورة على حس���اب ّ
وحتجب���ه ،وتنه���ش م���ن التفاصي���ل التي يحتويه���ا .في الكثي���ر من احل���االت ليس ث ّمة
عالق���ة تقريبً���ا بني مضمون املق���ال والصورة .من هنا ،في العدي���د من احلاالت تبتغي
الص���ورة لفت االنتباه واالهتمام ملضمون املقال .التمييز بني صور مه ّمة وأخرى غير
مه ّم���ة ج���رى من خالل فحص وجود عالقة مباش���رة بني الص���ور ومضامني املقاالت
أو غيابه���ا .كلّما ارتبطت الصور أكثر مبضامني املقاالت ،زادت مس���اهمتها في تعزيز
املضم���ون .باإلضاف���ة إل���ى ذلك ،كلّم���ا كانت الص���ورة بعيدة عن املضم���ون ووضعت
للتوضيح أو جذب االنتباه ،قلّت مساهمتها في تعزيز إبراز املضمون.
أن الصفحة األولى ه���ي األه ّم في
† عن���وان عل���ى الصفح���ة الرئيس���ية :ال ش��� ّك ّ
الصحيف���ة .يتعام���ل الق���ارئ ف���ي البداية م���ع العناوين ف���ي الصفحة األول���ى ،لذا فهي
تتح��� ّول إل���ى ُمقت َط���ف األخب���ار امله ّم���ة م���ن وجهة نظ���ر احمل ّرري���ن .ينس���ب العديد من
اإلعالمي.
املركزي في حتديد جدول األعمال
الباحثني للصفحة األولى الدور
ّ
ّ
† مواضيع :القضايا التي تعاجلها األخبار /املقاالت التي تتعلّق بالنساء .خارطة
القضايا الرئيس���يّة التي تُطرح في س���ياق األخبار حول النس���اء تش��� ّكل مؤشّ ��� ًرا مه ًّما
ألمن���اط تغطية النس���اء في الصحاف���ة العربيّة .يش���ار أنّنا اس���تخدمنا قائمة مواضيع
19
جرى حتديدها بحسب قائمة .GMMP
† وظيف���ة امل���رأة :التط��� ّرق إل���ى وظيفة املرأة ،حتّ���ى بدون عالقة باخلب���ر /املقال،
يش��� ّكل مؤشّ ��� ًرا مه ًّم���ا لفه���م الص���ورة العا ّم���ة اإلعالميّة الت���ي ُت ْع َرض ف���ي الصحيفة،
وطريقة متثيل النس���اء في الصحافة العربيّة بعا ّمة .تنبغي اإلش���ارة ،في هذا السياق،
 19راجعوا( www.waccglobal.org :الدخول األخير في تاريخ .)1.12.2010
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(وإن لم يكن ذا صلة باملوضوع) يش���ير إلى
ّ
أن التط ّرق إلى مهنة املرأة خالل التغطية ْ
ٍ
تعامل املراسل ِ
ككيان مستق ّل قائم بنفسه.
بج ّد ّية مع املرأة والنظر إليها
† هل املرأة مجر ٌم أم ضح ّية؟ :هذا السؤال والسؤاالن اللذان يليانه هي من نوع
األس���ئلة النوعيّة ،وعليه فقد جرت مراجعتها بالعودة إلى األمناط السائدة في البحث
���ي ،أي مقا َرب���ة قراءة املضامني من قبل قار َءين اثنني بدرجة موا َءمة عالية تصل
النوع ّ
ِ
ّ
ُ
إلى  80%على األقل .هذه األس���ئلة تس���اهم في فهم التغطية اإلعالميّة للنس���اء .يقوم
رئيسي في مسألة التأطير ( )Framingحني تط ُّرق اخلبر /املقال
هذا املقياس بدور
ّ
إلى النساء.
† إط���ار اخلب���ر /املقال :هل هو إضفا ٌء للش���رعيّة أم إلغاء للش���رعيّة؟ :ال يتمحور
إطار اخلبر /املقال في موقع النس���اء كجزء من املجتمع فحس���ب ،بل كذلك في الدرجة
التي يغ َّطى بها سلوكه ّن أو أقواله ّن على أنّها شرعيّة وتش ّكل جز ًءا من اجلدل العا ّم.
† إط���ار اخلب���ر /املقال :هل يش��� ّكل تغريبً���ا أم تقبّالً؟ :يقترح اإلط���ار هنا منظو ًرا
وأن املرأة هي جزء
للقب���ول أو التغريب ،من خالل فرضيّة وجود دائرة متثّل املجتمعّ ،
من تلك الدائرة أو إنّها تقع خارجها.
† ه���ل ينتق���د املق���ال املعاملة غير املتس���اوية مع النس���اء :ننطلق هن���ا من نقطة
أن التط ّرق إلى التغطية بحس���ب فح���ص التأطير ليس كافيً���ا ،بل ث ّمة
انط�ل�اق مفاده���ا ّ
كذل���ك ضرورة إلى فحص التجاهل املتع َّمد حلقوق النس���اء .يعتقد الكثير من الباحثني
أن جتاه���ل حق���وق النس���اء -مبا في ذلك حقوقه��� ّن في اإلعالم -يدفع نح���و تغطيته ّن
ّ
سلبي.
على نحو
ّ
† كاتب اخلبر :يؤ ّثر جنس املراس���ل/ة على طريق���ة تغطية املواضيع ،وقد يكون
ل���ه تأثي���ر على املواضي���ع التي جت���ري تغطيتها .يفحص هذا املؤشّ ���ر ُهو ّية املراس���لني
ويحاول ربطها مبقاييس أخرى في هذه القائمة الطويلة.
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ٌ
ونقاش حول بياناته العا ّمة
نتائج البحث،
كم���ا ُذ ِك���ر آن ًفا ،ج���رى فحص  677مقاالً صحفيًّا حول النس���اء (م���ن أصل 3,213
مقاالً) في ثالث صحف ( 233مقاالً في "ك ّل العرب"؛ َو  161مقاالً في "الصنّارة"؛
َو  283مقاالً في "بانوراما") خالل تسعة أواخر أسابيع.
نسبة املقاالت حول النساء في جميع هذه الصحف وفي جميع الفترات التي جرى
فحصها وصلت -في مع ّدلها -إلى ( 22.18%وتراوحت بني َ 10%و  .)31%تشير
هذه البيانات إلى تق ُّدم في درجة تغطية النساء في الصحافة العربيّة التجار ّية مقارنة
ببيانات البحث الس���ابق الذي أجراه مركز "إعالم" ،و ُنش���ر ف���ي العام  ،2006وظهر
في���ه ما بني  2أو  3مقاالت حول النس���اء ف���ي ك ّل واحدة من الصحف .يظهر ،إ ًذا ،على
ارتفاع كثيف في عدد املقاالت حول النس���اء في ك ّل واحدة من
جلي وقاطع
ٌ
نح���و ّ
ْ
الصح���ف -ارتفاع تصل نس���بته إل���ى  800%في الصح���ف الثالث العربيّ���ة القطر ّية
األوس���ع انتش���ا ًرا .يعكس هذا االرتفاع قفزة ك ّمـ ّية 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 املركز ّية:
موضوعي تش���غل فيه النس���اء وظائف
كمحصلة لواقع
 -1الوعي أله ّمـيّة التغطية
ّ
ّ
أن البيانات اإلحصائيّة
مه ّم���ة ف���ي املجتمع ،أو يعان َ
ني من أمناط متييز جديدة .ال ش��� ّك ّ
العربي في إس���رائيل تش���ير إل���ى حت ّوالت مه ّم���ة في مجالَ���ي التعليم
ح���ول اجلمه���ور
ّ
والتش���غيل .وعلى الرغم من عدم إمكانيّة التح ّدث عن س��� ّد الفج���وات البنيو ّية الكبيرة
أن مزي ًدا من النس���اء العربيّات
ب�ي�ن الرج���ال والنس���اء ،ال ميكن جتاهل حقيق��� ٍة ُمفادها ّ
وأن عدد النساء اللواتي يدرسن للحصول على اللقب األ ّول
ينخرطن في سوق العملّ ،
في اجلامعات والكلّيّات يفوق عدد الرجال.
العربي
 -2تؤ ّث���ر س���يرورات َع ْوملة اإلعالم على الصحافة العربيّ���ة ،وعلى اإلعالم
ّ
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بعا ّمة .أحد العوامل املركز ّية في هذا املس���ار هو والدة قنوات فضائيّة عربيّة إقليميّة،
العربي اآلن
العربي لإلعالم .ينكش���ف اجلمهور
يتمحور فيها ُج ّل اس���تهالك املجتمع
ّ
ّ
العربي ،مبا في ذلك في املجاالت
أكثر من أي وقت مضى -على التط ّورات في العالمّ
االجتماعيّة والثقافيّة ،ويتأ ّثر بالتغييرات احلاصلة هناك .تش���مل البرامج التلفزيونيّة
ف���ي احمل ّط���ات الفضائيّ���ة العربيّ���ة الكثير م���ن النس���اء ،مبن فيه��� ّن مق ِّدمات للنش���رات
اإلخبار ّي���ة .يؤ ّثر هذا االنكش���اف عل���ى اجلمهور ،وكذلك على وس���ائل اإلعالم احمللّـيّة
العربي ،وذلك
الت���ي تعمل على اس���تكمال الثورة اإلعالميّة التي يحص���ل عليها القارئ
ّ
م���ن خالل معلومات حول من يتب ّوأون وظائف مركز ّية في احللبة اإلعالميّة العربيّة،
ومن بني هؤالء نس���اء .تش��� ّكل الصحف العربيّة نو ًعا من الوسيط بني جمهور ق ّرائهم
مما يعزّز من حضور النساء على صفحاتها .من امله ّم أن نلفت
وأخبار العالم
العربيّ ،
ّ
العربي ومضامينه ،لكن هذا
���رائيلي عل���ى اإلعالم
انتباه الق ّراء إلى تأثير اإلعالم اإلس
ّ
ّ
التأثي���ر يقتص���ر على إضف���اء الصبغة التجار ّية عل���ى الصحف ،وعل���ى أمناط اإلعالن
والتس���ويق املنتش���رة هناك .أ ّما ف���ي ك ّل ما يتعلّق بتص��� ّورات النس���اء ،فتأثير اإلعالم
���اص عندما يجري
���ي أق���وى بكثير .يب���رز األمر على نح���و خ ّ
الق���ادم م���ن العال���م العرب ّ
احلديث ع ّمن ُيعتبر جن ًما (أو تُعتبر جنمة) في الصحف العربيّة .على س���بيل املثال ،ال
تظهر نس���اء يهود ّيات ناجحات في الصحف العربيّة كنماذج ،بينما تتص ّدر نس���اء من
العربي صفحات هذه الصحف ،وتخطف االنتباه ،وتش ّكل
مجاالت متن ّوعة في العالم
ّ
مناذج ُيحتذى بها.
 -3من امله ّم اإلش���ارة إلى االرتفاع احلا ّد في أخبار الترفيه والدراما وعالم الغناء
بخاصة .تغ ّطي
العربي بعامة ،وعلى صفحات الصحف احمللّـيّة
واملشاهير في اإلعالم
ّ
ّ
ّ
هذه األخبار على نحو مكثف أخبار املمثالت واملغنّيات والراقصات وغيره ّن .ال يلغي
هذا األمر التمييز املتداول بني الترفية أو الغناء "الرخيص" وبني الثقافة الراقية التي
الكالسيكي .حت ّولت حياة
تنعكس في ألوان املس���رح والغناء واملوس���يقى ذات الطابع
ّ
املش���اهير (ال س���يّما مش���اهير لبنان ومصر وس���وريا) إل���ى مواضيع مه ّم���ة في حياة
الشباب العرب في إسرائيل.
أن ص���ور النس���اء تؤ ّث���ر عل���ى أحج���ام مبيع���ات
 -4بطبيع���ة احل���ال ،ث ّم���ة احتم���ال ّ
الصح���ف .إذا كان األم���ر كذل���ك ،ف�ل�ا غرابة إ ًذا في نزعة رفع نس���ب تغطية النس���اء .ال
���ي ،لكنّه قائم في الكثير م���ن الصحف العامليّة،
ي���دور احلديث عن مس���بّب صريح وجل ّ
ال س���يّما في الصحافة الصفراء الرائجة ،والتي تنتمي الصحف التي أخضعت للبحث
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احلالي إلى فصيلتها.
ّ
أن امرأت�ي�ن تعم�ل�ان كمح ّررت�ي�ن رئيس���يّتني الثنت�ي�ن م���ن
 -5ربمّ���ا كان حلقيق���ة ّ
وإن لم ُي ِش���ر
���زي على ارتفاع عدد املقاالت حول النس���اءْ ،
الصح���ف تأثي��� ٌر مه ٌّم ومرك ّ
النوعي.
االرتفاع الك ّم ّي بالضرورة إلى ارتفاع على املستوى
ّ
من امله ّم أن نلفت االنتباه إلى جملة من املميّزات البارزة للتغطية كما ُيظهر البحث:
ٌ
رجال ُه ْم َم���ن كتبوا معظم املقاالت حول
† ث ّم���ة ارتف���اع في عدد الصحفيّات ،لك ْن
النساء.
أن تأثير الصحفيّات
���ي .من هنا يتّض���ح ّ
† ال يتأ ّث���ر طاب���ع التغطية بجنس الصحف ّ
ً
ملحوظا.
على التغطية ليس
† غيّرت شبكة اإلنترنت من طابع التغطية في القضايا "النسائيّة" ،حيث ال مت ّكن
(وجلّهم
سرعة النشر من ممارسة سيطرة تا ّمة على املضامني ،وال يسيطر احمل ّررون ُ
أن
من الرجال) سيطر ًة دائم ًة على ضخّ املعلومة .باإلضافة إلى ذلك ،وعلى الرغم من ّ
أن ث ّمة نس���ا ًء
غالبيّ���ة العامل�ي�ن في املواق���ع اإلخبار ّية هم من النس���اء ،وعلى الرغم من ّ
مس���ؤوالت عن ع���دد متزايد من املقاالت في الصحف وميتلكن ق���درة التأثير عليها ،ال
يؤ ّثرن بالضرورة على طابع التغطية.
أن املعيار األكثر فاعليّة في الصحف يرتكز على تذويت
† تثبت بيانات هذا البحث ّ
هامشيّة النساء من قبل النساء أنفسه ّن ،و َت َقـ ُّبل صورته ّن اجلنسيّة واألداتيّة.
† تف���رض الصحفيّات على أنفس���ه ّن رقاب���ة ذاتيّة ،وينعكس ه���ذا األمر في طريقة
أن غالبيّة الصحفيّات
تغطية املواضيع "النس���ائيّة" ،واملضامني الت���ي يعاجلنها .ومبا ّ
يغص بوف���رة أماكن
ه��� ّن م���ن الش���ا ّبات اللواتي يعتمدن في معيش���ته ّن على س���وق ال ّ
العم���ل ،ومب���ا أ ّنه��� ّن يرغنب ف���ي احملافظة على م���كان عمله��� ّن (وإن كان ذلك لق���اء أج ٍر
الصحفي ،وحتّى في
بخ���س) ،فه ّن ال يعملن على حت ّدي األعراف املهيمن���ة في عمله ّن
ّ
األمور التي تتعلّق بتص ّورات النساء.
أن غالبيّ���ة صور اإلث���ارة الت���ي توضع في
† تظه���ر إح���دى نتائ���ج البح���ث امله ّم���ة ّ
العربي في إسرائيل .يشير هذا األمر -في رأينا-
الصحف ال تُظ ِهر نسا ًء من املجتمع
ّ
إل���ى ع���دم الرغبة ف���ي تخ ّطي اخلطوط احلم���راء في "البي���ت" .غالبيّة النس���اء اللواتي
تظهر أجزاء عارية من أجساده ّن ال ينتمني للمجتمع احمللي.
ك ّل هذه املميّزات للتغطية الصحفيّة تستوجب الوقوف عندها وحتليلها.
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ف���ي املع��� ّدل ،الصفحة الت���ي تظهر فيها مقاالت حول النس���اء ه���ي الصفحة الرابعة
والعش���رون (الوس���يطة  Medianه���ي الصفح���ة الواحدة والعش���رون ،واالنحراف
���اري  .)16.52حتت��� ّل املقاالت حول النس���اء (ف���ي املع ّدل) ما يتراوح بني س���دس
املعي ّ
ورب���ع صفح���ة ،أي إنّها مقاالت صغيرة احلجم نس���بيًّا ،لذا فهي ليس���ت بارزة .جرى
التط ّرق في املقاالت إلى نساء مبه ٍن مختلفة .في  36%من املقاالت ( ،)N=235جرى
التط ّرق إلى نس���اء مشهورات :فنّانات وممثّالت وشخصيّات تلفزيونيّة .في 14.4%
( )N=94جرى التط ّرق إلى النساء كر ّبات منزل أو كأ ّمهات .عندما جرى التط ّرق في
املقاالت إلى انش���غالَ نْي ،كان االنشغا ُل الثاني األكثر انتشا ًرا ر ّب َة منـزل أو أ ًّما (،17%
 .)N=9ه���ذه البيان���ات ُتش���ير إل���ى أنّ تغطي���ة أخب���ار النس���اء وأحواله���نّ تخلق
صورة تنقس���م بني تشبيهني ،كما درجت األدبيّات املهنيّة على اال ّدعاء 20.من ناحية،
ُتع���رض النس���اء كس���يّدات عفيفات (أ ّمه���ات ،وأخ���وات ،وقرينات َو/أو ر ّب���ات منزل)
األسري .من ناحية ثانية ،يجري
املجتمعي ،ويساهمن في االقتصاد
يعتنني بالوجود
ّ
ّ
عرضه ّن كأداة جنس���يّة من خالل إش���غال أدوار ترفيهيّة تقترن بكش���ف أجس���اده ّن.
التقليدي الذي ُيخضع النس���اء ،وينس���ب
البطركي
تُبقي هذه االزدواجيّة على املفهوم
ّ
ّ
له ّن أدا ًء ثانو ًّيا أو دونيًّا.
يعالج أكثر من ثلث املقاالت نس���اء في أدوار ترفيهيّة غير إنتاجيّة .تش���غل النس���اء
أدوا ًرا ثانو ّية تعكس مساهمته ّن الهامشيّة في رفاهية املجتمع .ث ّمة القليل من املقاالت
حول نس���اء في املهن احل ّرة (كالطبيبات واملهندسات واحملاميات) ،أو في وظائف من
حق���ل التدري���س واإلدارة (كاملعلّم���ات ومدي���رات امل���دارس) ،أو في وظائ���ف من حقل
االجتماعي (كالعام�ل�ات االجتماعيّ���ات واملم ّرضات) .يحوي ب���روز الوظائف
الرف���اه
ّ
الترفيهيّة في طيّاته داللة كبيرة ودو ًرا مه ًّما في اإلبقاء على صورة النساء الهامشيّة،
كمن يوفّرن -في األس���اس -احتياجات رجوليّة أو غير حيو ّية .ال ينبغي أن ُيس���تنتج
من ذلك أنّنا نتعامل بسلبيّة مع عالم الترفيه والغناء ،بل إنّنا نبتغي الوقوف عند داللة
والسطحي لهذا العالم في الصحف.
الشعبي
محور ّية اجلانب
ّ
ّ
أن املرأة في غالبيّة الصحف هي
عندم���ا نفحص دور امل���رأة في املقاالت ،يبدو جليًّا ّ
ّ
َ
َ
تمَ
موض���وع املقال ( .)N=320 ،49.1%ف���ي  12.6%من املقاالت ( )N=82ثل دور
امل���رأة ف���ي التح ّدث عن جتربتها الش���خصيّة .ليس ث ّمة س���وى  6.7%من هذه املقاالت
( )N=44تظه���ر فيها املرأة كاختصاصيّة ف���ي املوضوع الذي يعاجله املقال .ما يعنيه
 20مليش.2002 ،
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أن معظم
األمر هو أنّ النس���اء يظهرن في أغلب احلاالت أدا ًة ال ذا ًتا ،على الرغم من ّ
املق���االت تتمحور في النس���اء على نحو مباش���ر .وعلى الرغم م���ن وجوده ّن في مركز
تخصصهن؛ تتمحور
املق���ال ،ال َيحضرن كاختصاصيّات أو كمن ينش���طن في مج���ال
ّ
املق���االت في م���ا صدر جتاهه ّن ِمن تص ُّرف أو في الطريقة الت���ي عا َملَه ّن فيها أح ُدهم.
وكما سنرى الح ًقا ،ينعكس هذا األمر في العديد من البيانات.
على الرغم من ذلك ،عندما تتك ّون للنس���اء في املقاالت الصحفيّة ع ّدة أدوار ،تَظهر
املرأة اختصاصيّ ًة في  18.3%من املقاالت ( ،n=11من  .)N=320وبكلمات أخرى:
َّ
تغط���ى النس���اء بداي��� ًة كنس���اء ،ومن َث��� ّم كاختصاص ّيات ف���ي مجا ٍل م���ا أو قض ّية
تخص���ص النس���اء في امل���كان الثاني يش���ير إلى هامش���يّته ّن ف���ي املجتمع،
م���ا .وضْ���ع ُّ
وإل���ى جتا ُه���ل اس���تقالليّته ّن كأف���راد لصال���ح معاملة ال تس���تطيع النظر إليه��� ّن في ما
املوضوعي ،أو تأتي (أي
وراء نس���ائيّتهن .تتح ّول النس���ائيّة إلى حاجز أمام التعام���ل
ّ
النس���ائيّة) عل���ى حس���اب هذا النوع م���ن التعامل .م���ا تثبته هذه املعامل���ة أنّه حتّى حني
يج���ري احلدي���ث ع���ن نس���اء ناجح���ات ،يتواص���ل النظ���ر إليه���نّ كمن ش���ذذن عن
القاع���دة التي تقترن بالرج���ال ،و ُي َ
خضعن للتراتب ّية البطرك ّي���ة التي تكون فيها
أن الكثير من املقاالت تُظ ِهر نس���ا ًء من عالم
الغلب���ة للرج���ال .إذا أخذنا بع�ي�ن االعتبار ّ
ُ
التوصل إلى اس���تنتاجٍ ُمفا ُده أنّ الصحاف���ة ال تدفعهنّ ق ُد ًما بل ُتبقي
الترفي���ه ،ميكن
ّ
ّ
على هامش ّيتهنّ وعلى صورتهنّ كمن ال يساهمن مساهَمة مؤثرة في حت ُّمل عبء
االحتياجات االجتماع ّية احليو ّية ،ال س ّ���يما في مسألة الدخل .في ما يلي توزيع
دور املرأة في املقال.
راج��� َع البح���ث موضع املقاالت الصحفيّ���ة التي ظهرت فيها النس���اء :رقم الصفحة
َ
ِ
أن  309من هذه املقاالت ُوضع���ت على رأس الصفحة
واملوق���ع داخ���ل الصفحة .تب�َّي�نَّ ّ
( ،)46.2%و ُو ِ
ض���ع  223مق���االً ف���ي أس���فل الصفح���ة ( ،)33.3%وامت��� ّدت  137من
املق���االت عل���ى صفحة كامل���ة ( .)20.5%ما يعنيه األم���ر هو أنّه إذا ُنش���ر تقرير حول
النس���اء فس���يكون بارزًا أو يجري إبرازه .لكن املوضع ال يرتبط بالضرورة مبحور ّية
النس���اء وال ينبع بالضرورة من أسباب نس���و ّية؛ في الكثير من احلاالت ،يرتبط إبراز
ً
القومي الذي يظهرن
االجتماعي العا ّم أو
ارتباطا وثي ًقا بالسياق
املقاالت حول النساء
ّ
ّ
ِ
ً
����اري حول وال َد ْين فق����دا أبناءهم في حادث ط����رق مثال بارزًا
في����ه .يش���� ّكل تقرير إخب ّ
ف����ي هذا الصدد (بانوراما .)20.11.2009 ،تظهر في هذا املقال الكثير من النس����اء،
إن وجوده ّن في
و ُيعرض����ن كمن يج����در العطف عليه ّن بس����بب فقدان أوالده���� ّن ،أي ّ
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املق����ال يتعلّ����ق بأوالده���� ّن ال به ّن ه���� ّن ش����خصيًّا .ث ّمة مث����ال آخر حول نس����اء يظهرن
ف����ي خدمة س����ياقات عا ّمة ،نراه في املقال الذي ُنش����ر في الصفح����ة الثامنة من ملحق
"ك ّل الع����رب" ف����ي  ،9.10.2009ال����ذي تط���� ّرق إل����ى أ ّم أخوي����ن أس����ي َر ْين مح ّر َري����ن
ثانوي كـ َ "زوجة فالن"
وزوجتيهما .تتموضع النساء في مركز املقال -لكن بدور
ّ
أو "أ ّم فالن".
الرسم 1
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لي����س ث ّمة س����وى خُ م����س املقاالت حول النس����اء امت���� ّدت على صفح����ة كاملة .هذه
النس����بة ش����ديدة التدنّي إذا أخذنا بعني االعتبار وجود مواضيع "نسائيّة" تستح ّق
حتقيق����ات صحفيّ����ة ِج ّد ّية ومقاالت مع ّمقة وطويلة .من جهة أخرى ،جتدر اإلش����ارة
أنّه ث ّمة القليل من املواضيع التي حتظى بتغطية متت ّد على صفحة كاملة في الصحف
الثالث ،بس����بب سياساته ّن املتمثّلة في تخصيص نصف الصفحة تقريبًا لإلعالنات
التجار ّية.
الص����ور تعك����س روح املقال أو مضامين����ه .مت ّثلت نقطة انط��ل�اق البحث في أنّ
الصور تش ّكل ّ
واضحا إلبراز مضامني مح َّددة أو التشديد عليها .تش ّكل
مؤش ًرا
ً
الصور مر ّكبًا مه ًّما في اختبار البروز ،و ُيس����تد ّل منها ما يتعلّق بثقافة متثيل النساء
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الذي يتع ّدى مضامني املقاالت .نُشر خالل فترة البحث  164مقاالً يخلو من الصور،
مقاب����ل  504مقاالت حتت����وي على ص����ورة ( َ 24.6%و  ،75.4%على التوالي) .في
 125من املقاالت ( )18.5%ظهرت صورة حتمل طابع اإلثارة .يمُ كن كذلك تعزيز
أن  521من
وإن لم تُد َرج صورة في املقال .وتشير النتائج ّ
اإلبراز من خالل اللونْ ،
املقاالت ظهرت باللونني األسود واألبيض ( ،)78.2%مقابل  145من املقاالت التي
خاص (.)21.8%
ظهرت بلون
ّ
الرسم 2
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النسائي بوسائل الغرافيك .تز ّين
هذه البيانات تش����ير إلى تشديد على احلضور
ّ
ص����ور النس����اء صفح����ات اجلرائد بغية ج����ذب انتباه القارئ وإن ل����م تكن الصور
مثي����رة في معظ����م احلاالت .مق����دار صور النس����اء املثي����رة املل ّونة (والت����ي تتمحور
ف����ي جوهرها في كش����ف اجلس����د) مرتفع����ة نس����بيًّا ،لك����ن غالبيّتها ال تتض ّمن نس����اء
فلس����طينيّات محلّـيّات ،بل تتض ّمن ص����و ًرا توضيحيّة من مجالّت مختلفة ،أو صو ًرا
والغربي .رغم ذلك ،الكثير من الصور تَعرض
العربي
لنس����اء ش����هيرات من العاملني
ّ
ّ
اخلارجي ،وهو ما ُيبرز
فتيات شا ّبات ينبع التط ّرق إليهن في األساس من منظره ّن
ّ
هذا البعد في التعامل معه ّن.
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الرسم 3
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إن املوضوع األكثر انتش���ا ًرا هو أخبار
م���ن جهة مواضيع املق���االت حول النس���اءّ ،
جنمات الترفيه وش���هيرات أخريات :الوالدات ومناس���بات الزواج واملسابقات204 -
م���ن املقاالت ( .)30.5%وث ّمة مواضيع أخرى هي التربي���ة والتعليم ،والتعليم العالي
ورعاية األوالد (( ،)N=63 ،9.4%واملجتمع والقانون ( ،)N=50 ،7.5%واإلجرام
���ي أو
والعن���ف (،)N=43 ،6.4%
ّ
والصح���ة والط ّ
���ب ( ،)N=27،4%والعنف اجلنس ّ
اجلندري ،كالتح ّرش ،واالغتصاب ،أو قتل النس���اء أو االعتداء عليه ّن بالضرب (،4%
ّ
.)N=27
إن أخبار الترفيه -مبا في ذلك الوالدات ،والزواج في صفوف
بحسب البياناتّ ،
املغنّيات ،وجنمات عالم الترفيه -هي األكثر انتشا ًرا .ث ّمة دمج الفت في هذه األخبار
بني الوظائف التقليد ّية ،نحو األمومة وبني وظائف مهنيّة ،نحو التمثيل وعرض األزياء
وما ش���ابه .عل���ى الرغم م���ن حصول بع���ض التغييرات في أمن���اط التغطي���ة الصحفيّة
أن احلديث ال يجري عن
فإن هيمنة هذه املواضيع تكش���ف ّ
للنس���اء منذ املقال األخيرّ ،
اخلاص من جهة ،وعلى
كس���ر للص���ور التقليد ّية ،تلك التي تُبقي على املرأة في احليّ���ز
ّ
هام���ش احليّ���ز العا ّم م���ن اجلهة األخرى .عندم���ا تظهر املرأة في احل ّي���ز العا ّم ،فذاك
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ظه���ور يش��� ّكل ف���ي غالب األحيان مص���در ترفيه وتس���لية للرجال ،أو للنس���اء أو
للطرف�ي�ن م ًعا .تس���ليط األض���واء على أخبار الترفي���ه التي تدور ح���ول مغنّيات اللون
اخلفيف ،واملمثّالت الش���هيرات يبقي على املكانة الهامش���يّة للنساء ،ويحبسه ّن داخل
وظائ���ف ال يتطلّب تنفيذها ق���درات فكر ّية أو ذهنيّة ،بل إنّها تقت���رن مبميّزات خارجيّة
���خصي .املقابالت الشخص ّية مع النساء
مولودة ،ال مبوهبة أو جهد أو اس���تثمار ش
ّ
ّ
اللوات���ي يتب��� ّوأن مناصب قياد ّية ُتظه���ر أنّ غالب ّيتهنّ يفضلن ع���دم تغطيتهنّ في
ّ
ويفضلن عدم االنكش���اف للجمهور الواس���ع .يكمن س���بب ذلك في املفاهيم
اإلعالم
يفس���ر هذا
الثقافيّ���ة حول التواضع ،والنفور من التع ّرض للنقد والرقابة االجتماعيّةّ .
ّ
غياب النس���اء ع���ن ِ
األجنْ���دة اإلعالميّة في س���ياقات محلـيّة ،ال
األم���ر عل���ى نحو
جزئي َ
ّ
سيّما حني يجري احلديث عن نساء يشغلن مناصب مرموقة.
قلّة من املقاالت التي ظهرت فيها النساء عاجلت موضوع حقوق النساء ( 44مقاالً
فق���ط ،مقابل  590مقاالً حول مواضيع أخرى) .تعزّز هذه النس���بة (التي ال تس���تأنف
عل���ى دونيّ���ة النس���اء) التعام َل معها (أي مع النس���بة) كحالة اعتياد ّية ف���ي أعني الق ّراء.
بعب���ارة أخ���رى ،تتم ّث���ل الرس���الة ف���ي أنّ مكان���ة النس���اء االجتماع ّية ليس���ت ذات
أن األمور ال تقال على نحو
إش���كال ّية ،وليس ث ّمة حاجة إلى تغييرها .من
البديهي ّ
ّ
مباشر وصريح ،لكنّها الرسالة املب ّطنة الراكدة في أعماق أمناط التغطية .هذا هو حيّز
التفافي
الصحفي ،الذي يقول كلمته على نحو
للنص
���ي
االجتماعي ّ
ّ
ّ
ّ
الال وعي السياس ّ
ومب ّطن .غياب التعامل مع حقوق النس���اء كموضوع مباشر ،في غالب ّية املقاالت،
يش���عل الضوء األحمر على ضوء حقيقة ُمفا ُدها أنّ النس���اء العرب ّيات يقبعن في
ني من وط���أة مفاهيم ثقاف ّي���ة ُتبقي على
مكان���ة متد ّني���ة مقا َرن ًة بالرج���ال ،ويعان َ
���بي في نس���بة النساء املثقّفات وفي
مكانتهنّ الهامش��� ّية في املجتمع .االرتفاع النس ّ
���ي في الص���ور االجتماعيّة
نس���بة النس���اء العام�ل�ات لم ي���ؤ ِّد حتّى اآلن إل���ى تغيير فعل ّ
للنس���اء ،وال يس���اعد اإلعالم ،وال الصحاف���ة على وجه اخلصوص ف���ي تغيير الوضع
م���ا دام���ت الصحافة قد أخذت على عاتقه���ا اإلبقاء على صورة النس���اء القائمة .تبتغي
الصحاف���ة العربيّة الظهور كصحافة تق ّدميّة ومنفتحة وليبراليّة ،لكن غياب تس���ليط
واملنهجي على حقوق النساء يستوجب لفت انتباه اإلعالم إلى
اإليجابي
الضوء
ّ
ّ
الفجوة القائمة بني صورته وممارساته الفعل ّية.
ظه���رت امل���رأة قو ّية في  384مقاالً ،مقابل  211مق���االً ُعرضت فيها املرأة ضعيفةً.
تتجس���د الق ّوة في نوع
أن النس���اء القو ّيات ه ّن األكثر بروزًا وحضو ًرا،
على الرغم من ّ
ّ
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املضام�ي�ن الت���ي تُع َرض النس���اء من خاللها .ف���ي غالبيّة احلاالت ،يج���ري احلديث عن
وظائ���ف أ ّمه���ات أو مر ِّفه���ات وهي وظائ���ف فاعلة ،لكنّها ال تش��� ّذ عن مج���االت النظام
���ي .في غالبيّة املق���االت التي جرت مراجعتهاُ ،تع���رض املرأة بدور
���ي البطرك ّ
االجتماع ّ
���دي (N=410؛  - N=158على
���ادي ،وف���ي قلة منها فق���ط تُعرض بدوره���ا التقلي ّ
ري ّ
أن الوظائ���ف الرياد ّية هي تلك التي لم تُعتبَر ش���رعيّة
التوال���ي) .ث ّم���ة أه ّمـيّة لإلش���ارة ّ
ّ
���دي ،كاملغنّي���ات ،واملمث�ل�ات ،وعارضات األزي���اء وغيره ّن .تخرج
ف���ي املجتمع التقلي ّ
ـزلي) بفضل حت ُّولهنّ في األس���اس
ن
وامل
(األمومي
اخلاص
ز
النس���اء إ ًذا من احل ّي
ّ
ّ
ّ
إل���ى مس���لّيات ومو ِّف���رات للمتع���ة ،ال س��� ّيما للرجال الذين يش��� ّكل وعيه���م قاعدة
والقيمي .ال تفرض النس���ا ُء اللواتي جرت تغطيته ّن
���ي
الوج���ود
ّ
االجتماعي والثقاف ّ
ّ
ف���ي الصحاف���ة  -وال رياد ّيتُه���ن -حضو ًرا للم���رأة بوصفها جز ًءا مركز ًّي���ا من العمل
املركزي .ال يظهرن كطبيبات ومهندسات أو مثقّفات ومتعلّمات في حقول
االجتماعي
ّ
ّ
أخ���رى ،بل كش���خصيّات قو ّية ف���ي مجالَ ِي اخلدم���ات والترفيه ،وفي أحي���ان متباعدة
الرس���امة خت���ام هيبي في
كفنّان���ات في مج���ال الثقافة الراقي���ة ،كما ُيظهر املقال حول ّ
صحيفة "ك ّل العرب" في ( 13.11.2009راجعوا امللحق  .)1من وراء أمناط التغطية
املركزي في املجتمع.
الثقافي
هذه تُط ّل الصورة املهيمنة للرجل بوصفه الالعب
ّ
ّ
إن غالبيّ���ة التغطية في األخب���ار التي ظه���رت فيها
ميك���ن الق���ول في مجم���ل األم���ر ّ
النس���اء كان���ت إيجابيّ���ة جتاهه��� ّن ( ،)N=401وف���ي  116مق���اال فقط كان���ت التغطية
س���لبيّة .ال تنتقص املقاالت من قيمة النساء على نحو مكشوف ،وتعرضه ّن كجزء من
خاصة ،لكن الرب���ط بني التغطية الصحف ّية
النظ���ام
االجتماعي ،ال كمقوالت منطيّة ّ
ّ
والبيان���ات الت���ي تتعلّ���ق مبعاجلة احلقوق تش���ير إلى تق ُّبل الوض���ع القائم دون
محاول���ة الطعن فيه .ال تأخذ الصحف دو ًرا نش��� ًطا في حت��� ّدي الواقع ،ولكنّها توفّر
حيّزًا حلراكيّة النس���اء -إن حصلت تلك .-بعبارة أخرى :ال جتري تغطية النساء على
أن حياد ّية التغطية تُبقي على الوضع القائم وتُعزِّزه.
نحو
سلبي ،إالّ ّ
ّ
غالبيّ���ة املق���االت ف���ي البح���ث لم تش���مل عرض مق���والت منطيّ���ة للنس���اء .املقوالت
النمطيّة هي مقوالت حتتوي على تعميمات س���لبيّة ،أو تنس���ب خصائص طبيعيّة غير
مرغوب فيها للنس���اء ،نحو التش���ديد على املَكايد واحلسد ،ال سيّما في مجالَي الترفيه
والغناء .لم يحت ِو  502من املقاالت ( )87.6%على مقوالت منطيّة جتاه النس���اء ،لكن
 114مقاالً ( )17.8%ض ّمت مقوالت منطيّة مباشرة أو غير مباشرة جتاه النساء،
ول���م تك���ن اإلجابة قاطعة ف���ي  23مقاالً ( .)3.6%ورغم ذلك ،لم يش���مل س���وى 8%
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���وي،
م���ن املقاالت التي ج���رت مراجعتها في ه���ذا البحث مضام َ
توجه نس ّ
ني ذات ّ
���ري،
وجتس��� َد األم���ر م���ن خالل التش���ديد على مس���اهمة املرأة ف���ي االقتصاد األس ّ
َّ
وإبراز اس���تغالل كفاءاتها في س���وق العمل كمصدر اكتساب يتح ّول إلى العمود
الفقري لرفاهية العائلة .باإلضافة إلى ذلك ،لم تتط ّرق غالبيّة املقاالت إلى املس���اواة
ّ
ً
بني النس���اء والرجال ،ولم يتط ّرق س���وى  23مقاال ( )3.5%إلى هذه املساواة87% .
م���ن املق���االت التي تناولت املس���اواة اجلندر ّية لم حتت ِو على ص���ورة مثيرة (.)N=20
وعل���ى غ���رار ذلك -وكما ذك���ر آن ًفا ،-لم يتط ّرق إلى حقوق النس���اء س���وى  6.8%من
أن الصحف ال ت���ؤ ّدي َد ْورها كوكيلة
املق���االت ( .)N=44هذه البيان���ات تؤ ّكد اال ّدعاء ّ
أن الصحف ج ّد
اجتماعيّ���ة فاعل���ة ،وال تعمل على دفع قضايا معيّنة نح���و األمام .ومبا ّ
���ي ،ث ّمة ما يدعو إلى االس���تغراب في غي���اب ِ
األجنْدة في
فاعل���ة على املس���توى السياس ّ
أن اثنتني من الصحف الثالث الت���ي خضعت للبحث تحُ ّرر كالًّ
حالة النس���اء ،ال س���يّما ّ
إن انخراط النساء في وظائف اعتُبِرت رجوليّة في املاضي
منهما امرأةٌ .وكما الحظناّ ،
لم يخلق بالضرورة تغيي ًرا جذر ًّيا في اخلطاب املهيمن.
تت���واءم بيان���ات البحث م���ع األدبيّات املهنيّة ف���ي ه ـ ـ ــذا املج���ال ،ت ـ ـ ـ ـ ـل���ك التي تظهر
التوجه ذا
أن إش���غال الوظائ���ف الرياد ّي���ة من قبل النس���اء ال يعن���ي بالضرورة تعزي���ز
ّ
ّ
بخاص���ة على مجال اإلع�ل�ام .ال يعني عمل
املضام�ي�ن النس���و ّية ،وينس���حـ ـ ـ ـ ــب األمر
ّ
النس���اء كصحف ّيات أو م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراسالت أنّ ال ـ ـ ـقـ ـ ــضاي ـ ـ ـ ــا ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة ب ـ ـ ــالنساء
حتظ���ى مبزي���د من الظه���ور ،أو إنّ مفاهيم نس���و ّية تتح ّول إلى ج���زء من األجِ ْندة
اإلعالم ّي���ة 21.م���ن جهة أخ���رى ،من امله ّم اإلش���ارة إلى أنّ النس���اء ميل���ن -على ما
يبدو -إلى تب ّني إستراتيجيات رجول ّية في احل ّيز العا ّم بغية مواجهة حت ّديات
���ي .وتش���ير أبح���اث مختلف���ة ح���ول إس���تراتيجيات مواجه���ة النس���اء
الواق���ع البطرك ّ
أن بعضه ّن يتبنّني إس���تراتيجيات مختلفة ومتن ّوعة لتح ّدي الواقع،
العربيّات لبيئته ّن ّ
دون إث���ارة نزعة عدائيّة من ش���أنها تعري���ض مكانته ّن في مجتم���ع محافظ للخطر أو
22
املساس بها.
ِ
غالبيّ���ة املق���االت الت���ي اس���تعرضها البح���ث ل���م ُت���درج اقتباس���ات م���ن النس���اء ،إذ
تض ّم���ن  224منه���ا ( )35.6%اقتباس���ات ،وف���ي املقاب���ل خل���ت  )67.4%( 406م���ن
ه���ذه االقتباس���ات .هذا املعطى امله ّم يعك���س نزعة مركز ّية ف���ي تغطية صحف ّية ال
Sreberny and Van Zoonen, 2000 21
 22أبو ربيعة2008 ،؛ .2010
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منصة للتح ّدث ،وتعرضهنّ بدون صوت أصيل ُيبرز قدرتهنّ على
متنح النساء ّ
التعبير عن أنفسهنّ  ،وعن مواقفهنّ وعن مواضيع اهتمامهنّ  .في غالبيّة احلاالت،
حت��� ّدث املراس���لون ع ّم���ا قالت النس���اء ،أي حت ّدثوا عنه��� ّن بضمير الغائ���ب ،بدل عرض
األقوال باسم قائلتها.
الرسم 4

واملساواة والتوجه النسوي
التعامل مع احلقوق
,

8%
مضمون نسوي

3.5%
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املساواة اجلندرية

حقوق النساء
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N= 52
N= 23

N= 44

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

إن من���ح الص���وت هو قرار في ي���د املراس���لني أو احمل ّررين ،وقد يكون ق���را ًرا واعيًا
ّ
أو غي���ر واعٍ  .وإذا ُغ ّطي���ت النس���اء في معظم احل���االت كأداة للوص���ف أو للتط ّرق
من قبل املراس���لني ،فمن شأن ذلك تعزيز صورتهنّ كفاقدات للصوت ،وكفاقدات
إن منح الصوت
للقدرة على التعبير ،ويك ّرس هامش ّيتهنّ وخنوعهنّ  .في املقابلّ ،
والفعلي في مواجهة
املبدئي
من خالل االقتباس املباشر يش ّكل مصد ًرا مه ًّما للتمكني
ّ
ّ
البطركي .أحد األمثلة اجليّدة على منح الصوت ظهر في املقابلة التي أجرتها
املجتم���ع
ّ
صحيف���ة "بـ ـ ـ ــانوراما" م ـ ـ ـ ــع الناش���طة احلقوقيّة هدى أب���و عبيد في 23.10.2009
(راجع���وا امللح���ق ُ .)2منحت هذه الناش���طة خ�ل�ال املقابلة فرصة ع���رض أقوالها على
نحو مباش���ر ،ال من خالل تفس���يرات املـ ـ ــراس���ل .وث ّمة مثال آخر هو املقال حول العبة
كرة الس���لّة رفيق���ة جمعة ابنة األربعني ف���ي صحيفة "الصنّارة" ف���ي 13.11.2009
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(راجع���وا امللحق  .)3من ش���أن هذا الن���وع من املـ ـ ـ ـقـ ــابالت أن يغيّر الصورة الس���ائدة
وأن يؤ ّث���ر على البني���ة االجتماعيّة التي تنتهك حقوق النس���اء بكونه ّن نس���اء .من هنا،
عل���ى اإلع�ل�ام ا ّتخاذ زمام املب���ادرة والريادة في خلق الص���ورة الفاعلة من خالل
ميس بطرح
الصوت .إسكات النساء في غالب ّية املقاالت التي تتط ّرق إلى النساء ّ
أفكار قد تكون مه ّمة للنساء وللمجتمع العا ّم على ح ّد سواء .يثير الصوت نقاشً ا
عا ًّم���ا غي���ر دائم احلض���ور ،ومن واج���ب اإلعالم أن مين���ح األمر مت َّس��� ًعا ،بوصفه (أي
23
انعكاسا للحيّز العا ّم.
اإلعالم)
ً

البروز -موقع املقاالت

���ي أُدرج
 )N=313( 46.4%م���ن املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق���االت الت���ي اس���تعرضها البح���ث احلال ّ
ف���ي رأس الصفح���ة )N=224( 33.2% .منه���ا أُدرج ف���ي أس���فل الصفح���ة ،وامت��� ّد
 )N=137( 20.2%منه���ا عل���ى صفح���ة كامل���ة .قرابة نصف املق���االت التي عاجلت
موض���وع التربي���ة والتعلي���م ،والتعلي���م العال���ي ورعاي���ة األوالد ،أُدرج���ت ف���ي رأس
الصفح���ة (ُ .)N=32 ,50.8%وض���ع  18م ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاالً إضافـ ـ ـ ـيًّ ـ ــا في أس���فل الصفحة
( ،)28.6%وامت ّد  13على صفحة كاملة (ُ .)20.6%عثر على منط مش���ابه في موقع
والطب .توزّعت املق���االت في موضو َع ِي
الصح���ة
املق���االت التي عاجل���ت مـ ـ ـ ـ ـ ــواضيع
ّ
ّ
القان���ون واملجتم���ع عل���ى نح��� ٍو متس���ا ٍو تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ــريبً���ا بالنس���بة ملوقعها عل���ى الصفحة.
وج���رى تخصي���ص صفحة كامل���ة لقلّة من املقاالت ح���ول مواضيع العن���ف واجلرائم
���دري (ثالثة مق���االت ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ���ول موضوع اجلرمي���ة اخلطيرة،
اخلطي���رة والعن���ف اجلن ّ
���دريَ 7% -و - 7.4%على التوال���ي) .نصف املـ ـ ـ ــقاالت
وتقري���ران حول العنف اجلن ّ
الت���ي عاجل���ت موض���وع اجلرمي���ة اخلطي���رة ُوضع���ت ف���ي رأس الصفح���ة (،51.2%
 ،)N=22وينسحب األمر ذاته على املقاالت التي عاجلت جرائم جندر ّية (،55.6%
 41.9% .)N=15من املقاالت التي عاجلت جرائم عنيفة أُدرجت في أسفل الصفحة
( ،)N=18وكذلك األمر بالنس���بة لـ ِ 37%من املقاالت التي عاجلت مواضيع اجلرائم
أن ب���روز اخلب���ر ح���ول النس���اء ال يعن���ي
اجلندر ّي���ة ( .)N=10تُظه���ر ه���ذه البيان���ات ّ
���ي .في الكثير من احلاالت ،ابتغى اإلبراز عرض
بالض���رورة عرضه ّن على نحو إيجاب ّ
النس���اء كمعتديات ال كضحيّة .في بعض احلاالت ،جرى إبراز النساء كمن استخدمن
.Jamal, 2009 23
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رجولي متواصل .مش���اركته ّن في العنف لم
العنف ،لكن كدفاع عن النفس أمام عنف
ّ
تُعرض على نحو دائم في السياق :في حاالت كهذه كانت العناوين صارخة ،وسلّطت
أن احلدي���ث يجري عن عنف مض���ا ّد في مواجهة
الض���وء عل���ى العنف دون أن تش���رح ّ
غنب متواصل .ال نتح ّدث هنا عن ضرورة تبنّي موقف النساء أو تسويغ استخدامه ّن
للعن���ف ،ب���ل عن معلومات تحَ ُ���و ُل دون عرضه��� ّن كمخالِفات للقان���ون ،وبالتالي تُعزّز
صورته ّن السلبيّة أو الدونيّة.
عـ ـ ـ ــندم���ا جتري م ـ ـ ـ ــراجعة االنش���غاالت املختلفة التي تتط ّرق إليها املـ ـ ـ ـق ـ ــاالت
أن توزيعة مـ ـ ـ ـ ــوقع املقاالت في الصحيفة لم يتأ ّثر
يتبي ّ
التي جـ ـ ـ ــرى اس���تعراضها ،نّ
بنوع االنشغال.

البروزّ -
مؤشر البروز

ابتكرن���ا لغرض البحث مؤشّ ���ر ب���روز للمقاالت بواس���طة مخ ّطط ملتغيّ���رات ثنائيّة
(بينار ّي���ة) :موق���ع املقال���ة ف���ي الصفحة (في القس���م األعل���ى مقابل أس���فل الصفحة)،
خاص ،ولون.
مساحة املقالة (أق ّل من صفحة مقابل صفحة فما فوق) ،صور ،وإطار
ّ
حت��� ّرك املؤشّ ���ر ب�ي�ن ( 0بدون ب���روز) َو  ( 5ب���ارز ج ًّدا) ،م���ع مع��� ّدل  2.08وانحراف
���اري  .1.16كم���ا ُيظ ِهر الرس���م " "5التالي ،حصلت غالبيّ���ة املقاالت ()N=340
معي ّ
عل���ى تدري���ج مت���دنٍّ  ،مقابل حصول عدد قلي���ل منها ( )N=74على ب���روز فاق املع ّدل.
تعكس الفجوة بني املقاالت ذات البروز املرتفع واملقاالت ذات البروز املتدنّي هامشيّة
املقاالت حول النساء ،وتراجعها أمام ِ
أجنْدة تتمحور في مواضيع أخرى.

البروز -استخدام الصور

كم���ا ورد آن ًف���ا ،عاجل���ت غالبيّ���ة املقاالت الت���ي ظهرت فيها النس���اء أخب���ا َر الترفيه،
والوالدات والزيجات ،والنس���اء من العائالت املالكة في دول عربيّة (كامللكة رانية في
األردن) .ظهرت صورة في  155من أصل  204من هذه املقاالت ( .)76%على نفس
ّ
املن���وال ،ظه���رت صورة في غالبيّ���ة املقاالت الت���ي عاجلت مواضيع التعلي���م ،والتعليم
العالي ورعاية األوالد ( .)93.7%ينس���حب األمر كذل���ك على املقاالت حول مواضيع
والطب ( ،)81.5%ومواضيع املجتمع والقانون ( .)92%تنقلب هذه النـزعة
الصح���ة
ّ
ّ
ف���ي املق���االت التي تعالج موضوع العنف ،إذ تظهر ص���ورة في  16من أصل  43مقاالً
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الرسم 5

توزيعة املقاالت بحسب مؤشر البروز
35
N= 195
N= 167

30

N= 173

20
N= 71
N= 3

0.4%
بروز
مرتفع جدا ً

29 .2%

25 %

25 .9%

10 .6%

15
N= 58

8 .7%

%%املقاالت

25

10
5

0
بروز
مرتفع

بروز

بروز
متدن

بروز
متدن للغاية

بدون
بروز

اجلندري
ح���ول اجلرائم العنيف���ة ( ،)37.2%وفي  6من أصل  27مقاالً ح���ول العنف
ّ
أن الصور ال تُد َرج ف���ي املقاالت التي
( .)22.2%ميك���ن االس���تنتاج من هذه البيان���ات ّ
تعالج مواضيع العنف .قد يش��� ّكل األمر مؤشّ ًرا لالرتباك الذي يحيط مبعاجلة العنف
بعا ّم���ة ،والعنف ض ّد النس���اء على وج���ه اخلصوص .حني يج���ري احلديث عن العنف،
ث ّم���ة ضرورة للكش���ف عن اجلهة املعتدية ،وهو ما ق���د يع ّرض هيئات حترير الصحف
يت مع مح ّررين وأصحاب صحف،
لوقوع حتت ضغوط مختلفة .ومن محادثات أ ُ ْج ِر ْ
أن النش���ر حول حاالت العنف يع ّرض هيئات التحرير لس���يل من التهديدات ،وقد
تبي ّ
نّ
حصلت في املاضي اعتداءات على بعض الصحفيّني.
في  235مقاالً ظهرت املرأة كـ َ"شهيرة" (ممثّلة أو مغنّية أو شخصيّة تلفزيونيّة).
ف���ي  185منها ظهرت ص���ورة كذلك ( .)78.7%وعلى غرار ذل���ك ،أُحلقت صورة في
غالبيّة املقاالت التي ظهرت فيها املرأة ر ّب َة منـزل أو أ ًّما ( .)N=68 ،72.3%في نوعني
م���ن الوظائ���ف فق���ط فاق ع���دد األخبار التي ب���دون صورة تل���ك التي رافقته���ا صورة:
النس���اء املتقاع���دات (ظهرت النس���اء املتقاعدات ف���ي مقالَ نْي ،ولم ُت��� ْد َرج فيهما صور)،
ونس���اء قاضي���ات أو محاميات ( 7مق���االت بدون صور ،تقابله���ا  6مقاالت مع صور،
َ 53.8%و  ،46.2%على التوالي).
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صورة مثيرة

أن الصحيفة
أن معظم صور اإلثارة تظهر في مق���االت بدون ألوان .ومبا ّ
تب�ّي�نّ لنا ّ
مل ّون���ةُ ،يب���رز هذا األمر غياب تف ّرد املقاالت حول النس���اء .ليس ث ّم���ة مفاجأة في األمر
على ضوء البيانات التي عرضت أعاله حول اللون .في  36مقاالً فقط ( )5.4%ظهرت
صورة مثيرة ،و ُو ِ
خاص .في  337مقاالً ( )56.3%لم تظهر صورة مثيرة،
ض َع إطا ٌر
ّ
خاص.
ولم يوضع إطار
ّ
الرسم 6

صورة إثارة بحسب موضوع املقال
N= 95
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35
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%

30

15
N= 0

0%
العنف
اجلندري

N= 2

N= 2

N= 2

0.05 %

0.07 %

0.04 %

0.3%

املجتمع
والقانون

التربية
والتعليم

اجلرائم
العنيفة

الصحة
والطب

10

N= 2

5
الترفيه

0

* تتط��� ّرق البيانات املئو ّية في الرس���م إلى ك ّل مس���ألة على ِح َدة ،وعليه ال ميك���ن التعامل معها كبيانات
تتراكم مش ِّكلة نسبة .100%

ف���ي  100من املقاالت التي كانت املرأة فيه���ا موضوع املقال ،ظهرت صورة مثيرة
أن معظم هذه املق���االت تندرج في مجال
كذل���ك ( .)15.3%م���ن اجلدير باإلش���ارة هنا ّ
أي من
الترفي���ه ،وتظه���ر ف���ي أقس���ام الثقاف���ة واملجتمع .ل���م تُد َرج ص���ورة مثيرة ف���ي ّ
املق���االت التي ظهرت فيها املرأة اختصاصيّ ًة ،وهو ما يش��� ّكل دليالً على أه ّمـيّة مهنتها
أن عرضها في الصحيفة لم ينبع من مميّزات جس���د ّية
أو اختصاصه���ا ،وعل���ى حقيقة ّ
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متت بِصلة ملكانتها كمهنيّة .وكما ُيظ ِهر الرسم التالي ،أُحلقت صورة
غير جوهر ّية ،ال ّ
مثي���رة بـ ِ 103من أصل  235مقاالً ظهرت فيه امرأة مش���هورة ( 15.8%من مجموع
املق���االت الكل���ي) ،أي ف���ي أق ّل من نصف املقاالت حول مش���اهير النس���اء .ه���ذا املعطى
ُيض ِعف قليالً العالق َة بني درج ِة الش���هرة وإحلاقِ صورة فاضحة أو جنس���يّة ،ويشير
ممن ال ينتمني إلى عال���م الترفيه .في
إلى حقيقة وجود نس���اء ش���هيرات ف���ي الصحف ّ
املقاب���ل ،ل���م تظه���ر صورة مثيرة إالّ في  4م���ن أصل  96مقاالً ُع ِرضت فيه���ا املرأة ر ّبةَ
منزل أو أ ًّما ( 0.6%من املجموع الكل ّ ّي للمقاالت).
الترفيهي يرافقها ظهور بارز للجس���د .في  95من أصل
تغطية النس���اء من املجال
ّ
 204من املقاالت التي عاجلت أخبار الترفيه والوالدات ومناس���بات الزواج ،ظهرت
كذلك صورة مثيرة ( .)46.57%في املقابل ،في مقالَني فقط من أصل  63من املقاالت
الت���ي عاجلت مواضيع التعليم والتعليم العالي ورعاي���ة األوالد ،ظهرت صورة مثيرة
( ،)0.3%وحتّى في تلك احلالة شملت املقاالت حول هذا املواضيع صو ًرا توضيحيّ ًة
متت بالضرورة ب ِ
ِصلة للنساء اللواتي يظهرن في املقال ،كصورة املرأة التي ترتدي
ال ّ
ثيا ًبا فاضحة وتس���تخدم احلاس���وب ،على س���بيل املثال ،وهي امرأة ال يجري التط ّرق
إليه���ا ف���ي املقال .في مقالني اثنني م���ن أصل  50مقاالً في مواضي���ع املجتمع والقانون
الصحة
أُد ِرج���ت ص���ورة مثيرة ،وف���ي مقالني اثنني من أص���ل  27مقاالً ف���ي مواضيع
ّ
والطب ،وفي مقالني من أصل  43في مواضيع اإلجرام والعنف .في املقابل ،لم يحت ِو
ّ
اجلندري (وعددها  )27على صور مثيرة.
العنف
حول
املقاالت
من
أي
ّ
ّ
قلّ���ة ه���ي املقاالت التي عاجلت مس���ألة حق���وق النس���اء ( 44مقاالً ،مقاب���ل  590لم
تتط ّرق إلى هذه املس���ألة َق ّط) .من املقاالت التي عاجلت مس���ألة حقوق النساء ،ظهرت
ص���ورة مثي���رة ف���ي  4ال غي���ر ( ،)9.1%مقابل  116م���ن املقاالت التي ل���م تتط ّرق إلى
حقوق النساء لكنّها ض ّمت صورة مثيرة ( .)19.7%هذا املعطى مه ّم ويتعلّق بالصلة
ما بني خطاب احلقوق والصور املثيرة .عندما يكون احلديث عن حقوق النس���اء ،ال
مركزي للتعامل معهنّ .في املقابل،
تظهر صور تتمحور في جس���د املرأة كمصدر
ّ
أن اخلط���اب العا ّم حول النس���اء يدفع إلى إبراز أجس���اده ّن من خالل
تُظه���ر البيان���ات ّ
صو ٍر فاضحة نسبيًّا.
ال مناص إ ًذا من االستنتاج أنّه كلّما كان خطاب احلقوق بار ًزا أكثر في األخبار
���ي فقط .ال
حول الناس ،ازدادت فرص حصولهنّ على تعامل
موضوعي ال جنس ّ
ّ
ّ
شك أنّ خطاب احلقوق مي ّكن من مكافحة الصور النمط ّية واألفكار املسبقة حول
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النس���اء .مي ِكن لهذا اخلطاب أن يق ّوي شرعيّة املرأة وصورتها اإليجابيّة ،فهي ليست
أ ًّما وأختًا وزوجة فحس���ب -وتلك وظائف تُبقي النس���اء خاضعات للبنْية االجتماعيّة
تشجعه ّن على التح ّول إلى كيانات اجتماعيّة مستقلّة.
البطركيّة ،وال
ّ
الرسم 7

صورة إثارة وحقوق النساء في املقال
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في  348من املقاالت ظهرت املرأة ش���خصيّ ًة قوية في الس���ياق الذي عاجله املقال.
حت ّددت درجة القوة بحسب مدى فاعليّة املرأة في املقال ،ال سيّما في الوظائف النشطة،
نحو مغنية ناجحة تُصدر أسطوانة جديدة ،أو امرأة -ال سيّما من الشهيرات -أجنبت
أو ص ّرح���ت أ ّنه���ا حام���ل .ميكن بطبيع���ة احلال االختالف ح���ول مغزى ق��� ّوة املرأة في
أن تعريف الق ّوة ينبع من مضامني املقاالت.
هذه الس���ياقات ،لكن من امله ّم أن ّ
نوض���ح ّ
ح�ي�ن تعالج الكثي���ر من املضامني مواضيع الترفيه واملغنّيات وعرض األزياء ،س���ينبع
ٍ
فاعالت ومبا ِدرات ومح ِّققات
مؤشّ ���ر الق ّوة من هذه السياقات التي تظهر فيها النساء
لذواته��� ّن وغي���ر ذلك .على الرغم من إمكانيّة انتقاد التش���ديد على هذا النوع من الق ّوة،
يتمثّ���ل ه���دف البح���ث ف���ي عك���س مضام�ي�ن الصحف بحس���ب مقايي���س حياد ّي���ة قدر
املس���تطاع .ف���ي اإلمكان معاينة ه���ذا النمط في تقرير ظهر في صحيف���ة "ك ّل العرب"
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في  ،30.10.2009وامت ّد على صفحتني كاملتني (ص  ،)20-21وأُد ِرجت فيه صور
يجس���د الدمج بني
لنس���اء ناجح���ات من عال���م الترفيه (راجع���وا امللحق  .)4ه���ذا املقال ّ
َ
وظائف قياد ّي ٍة تقوم فيها النساء ب َد ْور فاعل ،وتقيي ِده ّن ملجالَي الترفيه واإلثارة.
ُعرض���ت امل���رأة ضعيف ًة أو خامل��� ًة أو ضحيّ ًة في  211مقاالً .وفي غالبيّتها (س���واء
���ت قو ّي��� ًة أم ضعيف��� ًة) لم تظهر ص���ورة مثيرة .ف���ي  75.8%من املق���االت التي
أ ُع ِرض ْ
ُعرض���ت فيها املرأة قو ّي��� ًة ،لم تظهر صورة من هذا النوع ،وف���ي  90.5%من املقاالت
التي ظهرت فيها املرأة ضعيف ًة لم تظهر صور إثارة.
غالبيّ���ة الص���ور املثي���رة ( )82.3%ظه���رت ف���ي املقاالت الت���ي ُعرضت فيه���ا املرأة
شخصيّ ًة قو ّي ًة.
شخصا ضعي ًفا وأُد ِرجت فيها صورة مثيرة تتناول
املقاالت التي تظهر فيها املرأة
ً
بعا ّمة -امرأ ًة ناجحة وقعت ضحيّة لعنف من قبل الرجال .في هذه احلاالت ع َرضتالص���ور امل���رأة وهي ترتدي مالبس كاش���فة (فاضحة) .م���ن امله ّم أن نذك���ر أن غالبيّة
النساء في املقاالت لسن محلّـيّات ،بل ه ّن نساء معروفات من أرجاء العالم ،وكذلك من
خاص على املغنّيات الشهيرات.
العربي .هذه البيانات تنسحب بنحو
العالم
ّ
ّ
في ما يلي رسم التوزيعات:
الرسم 8

صورة إثارة ودرجة قوة النساء في املقال
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في غالبيّة املقاالت التي خضعت للمراجعة بحسب وظيفة املرأة في املقال ،تُعرض
���دي (N=410؛
امل���رأة ف���ي وظيف���ة رياد ّي���ة ،وفي قلّ���ة منها ُتعْ��� َرض في دوره���ا التقلي ّ
أن الوظيفة الرياد ّية ليس���ت مماثلة
 N=158على التوالي) .من اجلدير باإلش���ارة ّ���ي ،وال تت�ل�اءم بالض���رورة مع وجهة النظ���ر النس���و ّية .الوظائف
للتوصي���ف اإليجاب ّ
التقليدي (نح���و :مديرات ،وجنمات،
���ي
ّ
الرياد ّي���ة ه���ي تلك الت���ي ال متيّز املجتمع العرب ّ
وعارض���ات أزي���اء ،وغي���ر ذلك) .تلك وظائ���ف تكس���ر األدوار التقليد ّية للم���رأة (نحو:
أ ّم ،ابن���ة ،أخ���ت ،زوجة) .في نحو ربع املق���االت التي ظهرت فيها امل���رأة في أدوار غير
تقليد ّي���ة أُد ِرج���ت ص���ورة مثي���رة ،وف���ي  5.7%م���ن املقاالت الت���ي ظهرت فيه���ا املرأة
أن
بأدواره���ا التقليد ّي���ة .لكن الفجوة ب�ي�ن نوعي الوظائف والعالقة مع الصور تش���ير ّ
تس���ليط الضوء يقتصر على نوع واحد من الرياد ّية ،وهو ما ال يخدم مس���ألة التح ّرر
م���ن قيود التقالي���د (راجعوا امللحق  .)4ف���ي كثير من املقاالت ،العالق���ة بني الرياد ّية
والص���ور املثي���رة تثي���ر االمتع���اض واالس���تياء في صف���وف قطاع���ات مجتمع ّية
متد ّين���ة ومحا ِفظة ،وهي قطاعات ت ّدعي أنّ النس���اء يخترن التعامل مع مجاالت
أن
ُتبرز أجس���ادهنّ إذا أُطلق لهنّ العنان للعمل على نحو ح ّر .من املهم أن نش���ير ّ
ٍ
نزعات دينيّة واضحة وأخرى َعلمانيّة.
العربي يعيش حالة من االنقس���ام بني
املجتمع
ّ
يج���ري احلدي���ث عن منط مح َّدد ج ًّدا م���ن ال َعلمانيّة التي ال حتي���د على نحو صارخ عن
التقالي���د االجتماعيّ���ة ،لكن تقليع���ات جديدة من اللباس وس���لوكيّات معيّنة تش���ير إلى
توجهات جديدة ،وإلى جتاهل العادات واملعايير التقليد ّية.
ّ
انعكاس���ا في الصحف ،حيث ث ّم���ة فجوة بني أدوار
ه���ذه النـزعات املتعارضة تلقى
ً
املش���اهير مع الص���ور املثي���رة واألدوار التقليد ّية التي تظهر فيها النس���اء وه ّن يغ ّطني
جمي���ع أج���زاء اجلس���د .ق���د تظه���ر ه���ذه التمثي�ل�ات املعاكس���ة ف���ي الصفح���ة ذاتها في
الصحيف���ة ،وحتّ���ى ف���ي نف���س املق���ال .يعكس األمر تع��� ُّدد أش���كال احلياة ف���ي املجتمع
العربي ،وهو تع ُّدد يش ّكل مصد ًرا للتوتّر ،لكن هذا التوتّر ال ُيطرح للنقاش في املقاالت
ّ
التي تعالج مواضيع املرأة واألدوار املنسوبة إليها في املجتمع.
ظهرت صور مثيرة مبقدار مش���ابه في املقاالت التي تض ّمنت تغطية إيجابيّة وفي
تل���ك الت���ي تض ّمنت تغطية س���لبيّة :ف���ي  )N=81( 20.2%من املق���االت "اإليجابيّة"
يتبي
ظه���رت ص���ورة مثي���رة ،وكذلك ف���ي  25%من املقاالت "الس���لبيّة" .ومع ذل���ك ،نّ
أن غالبيّ���ة الص���ور املثيرة التي أُد ِرجت في املقاالت ُوضعت ف���ي تلك التي تغ ّطي املرأ َة
ّ
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���ي ( .)73.6%م���ن امله ّم أن نتذ ّك���ر أنّ طابع النجاح مح���دود ج ًّدا،
عل���ى نحو إيجاب ّ
ويتعام���ل ف���ي األس���اس مع النج���اح في مج���ال الترفي���ه ،حيث تتح��� ّول املم ّثالت
أو املغني���ات إل���ى مص���در أو منوذج للتقليد ،وي���ؤ ّدي فيه اجلس���د واجلمال دو ًرا
ٍ
نزعات مش���ابه ًة في
مركز ًّي���ا .يقلّ���د هذا املس���ار من تس���ليط الضوء عل���ى اجلمال
اإلخباري.
���ي الذي مييل نحو مزيد من الترفيه على حس���اب البعد
ّ
اإلع�ل�ام العامل ّ
الترفيهي ،يتح ّول دور النس���اء كمس���لّيات وكمص���ادر جذب إلى أمر
ف���ي حيّز اإلعالم
ّ
معي ميكن التعامل مع هذا األمر كنوع من حت ّرر املرأة ،لكن عندما
���زي .مبفه���وم نّ
مرك ّ
أن غالبيّة وس���ائل اإلعالم العربيّة (مبا فيها الصحف التي
تؤخذ بعني االعتبار حقيقة ّ
أن األدوار الترفيهيّة للنس���اء
فحصناها هنا) هي أجس���ام جتار ّية تبتغي الربح ،فيبدو ّ
ال تش��� ّكل جز ًءا من نزعة اهتمام متعاظم بالف ّن وبالفنّانات املبدعات ،بل تش��� ّكل جز ًءا
من املجهود في سبيل بيع الصحف وتعزيز األرباح.
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النسو ّية واملساواة واحلقوق
املقاالت التي استُعرضت في هذا البحث لم يحت ِو سوى  8.1%منها على مضامني
نسو ّية .على سبيل املثال ،من أصل  204مقاالت عاجلت مواضيع ترفيهيّة ،ووالدات،
ومناسبات زواج وما شابه ذلك ،لم يحت ِو سوى  13على مضامني نسو ّية .وفي 156
منه���ا تعامل���ت املضامني على نحو مباش���ر مع النس���اء ،عل���ى العكس م���ن التعامل غير
املباش���ر في حالة معاجلة موضوع املواصالت والتط ّرق إلى الس���ائقات -على س���بيل
املث���ال .-وعل���ى نحو مش���ابه ،م���ن أصل  63مق���االً عالج مواضي���ع التعلي���م ،والتعليم
العال���ي ،ورعاي���ة األطفال ،لم يحت ِو س���وى واحد منها على مضامني نس���و ّية ،وتط ّرق
 10منها فقط إلى النساء على نحو مباشر .في املقابل ،املقاالت التي عاجلت موضوع
مضام�ي�ن نس���و ّي ًة،
���دري ل���م يش���مل إالّ  46.2%م���ن بينه���ا ( 12مق���االً)
َ
العن���ف اجلن ّ
وتط ّرقت  4أخرى إلى النساء على نحو مباشر.
ش���مل  15م���ن املقاالت التي ظه���رت فيها امرأ ٌة مضمونًا نس���و ًّيا كذل���ك (،)6.4%
وتط ّرق  174مقاالً آخر إلى النس���اء على نحو مباشر ( .)74.4%وشملت  10مقاالت
ظهرت فيها املرأة بدور ر ّبة منـزل أو أ ّم مضمونًا نسو ًّيا ( ،)10.6%وتط ّرق  22مقاالً
آخر إلى النساء على نحو مباشر وغير مباشر (.)23.4%
في الغالبيّة الس���احقة من املقاالت ،لم َي ْج ِر التط ّرق بتاتًا إلى املس���اواة بني النس���اء
والرج���ال ،وفي  23منه���ا ( )3.5%كان هنالك تع ُّرض للموضوع .على س���بيل املثال،
ل���م يتط��� ّرق  201م���ن املقاالت الت���ي تناولت مواضي���ع الترفيه والوالدات ومناس���بات
ال���زواج ،إل���ى قضيّة املس���اواة ،وفي  59مق���االً في مواضي���ع التعليم والتعلي���م العالي
ورعاي���ة األوالد ل���م ُيؤ َْت على ذكر املس���اواة بني الرجال والنس���اء .ميك���ن إ ًذا مالحظة
شبه غياب للتعامل مع موضوع املساواة اجلندر ّية حتّى في املواضيع األكثر انتشا ًرا
في املقاالت.
وعلى املنوال ذاته ،لم يتط ّرق إلى حقوق النساء سوى  6.8%من املقاالت2.9% .
م���ن املقاالت ف���ي مواضيع الترفيه والوالدات ومناس���بات ال���زواج تط ّرقت إلى حقوق
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���دري تط ّرقت إلى حقوق
النس���اء .قراب���ة  26%م���ن املقاالت في مواضي���ع العنف اجلن ّ
النس���اء ،لكن من الالفت اإلش���ارة إلى غياب ت���ا ّم ملوضوع حقوق النس���اء في املقاالت
الت���ي تناول���ت اجلرمية والعنف .ث ّم���ة تقريران فقط م���ن تلك التي عاجل���ت موضو َع ِي
أي من املقاالت
القانون واملجتمع تَط َّرقا إلى املساواة اجلندر ّية ( ،)4.3%ولم يتط ّرق ّ
الت���ي تناولت مواضي���ع التعليم ،والتعلي���م العالي ،ورعاي���ة األوالد (وعددها  )61إلى
حق���وق النس���اء ،لكن م���ن األم���ور الالفتة لالنتب���اه أنّه حتّ���ى حني يج���ري احلديث عن
صلح املقال
حقوق النس���اء ال َي ُح���ول األم ُر دون إدراج ص���ورة مثيرة .للتمثيل لذل���ك َي ْ
الثقافي لصحيفة
���ي
ّ
املنش���ور ع���ن املمثّلة اللبنانيّ���ة ريتا برصونا ف���ي امللحق االجتماع ّ
أن
"ك ّل الع���رب" ف���ي ( 26.11.2009ص - 16راجع���وا امللح���ق  .)5عل���ى الرغم من ّ
املق���ال يتعامل بإيجابيّة مع املمثّلة ،ومي ّكنه���ا من طرح أقوالها بضمير املتح ّدث ،حتمل
واضحا
أن مفهو ًما
صورتها دالالت ورموزًا جنس���يّة واضحة .نحن من جهتنا نعتقد ّ
ً
للصحيف���ة ح���ول مكان���ة امل���رأة وحقوقها كان م���ن ش���أنه أن يولّد عالقة مباش���رة بني
االنشغال في حقوق النساء وغياب الصور املثيرة.
الرسم 9

مقوالت منط ّية جتاه النساء بحسب موضوع املقال
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البياني تتط ّرق إلى ك ّل قضيّة على انفراد وال تتراكم مش ِّكل ًة نسبة .100%
* البيانات في األعمدة املختلفة في الرسم
ّ

كم���ا ُذك���ر س���اب ًقا ،معظم املقاالت لم تش���مل مقوالت منطيّة س���لبيّة مباش���رة حول
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النسائي" الذي يرتبط بخصائص "جوهرانيّة" غيـر قابلة للتغيير 502 .من
"الطابع
ّ
املقاالت ( )78.6%لم يش���مل مقوالت منطيّة للنس���اء ،وش���مل  114مقاالً ()17.8%
مقوالت منطيّ ًة ِ
ٍ
مباش���ر ًة (أو غير مباشرة) للنس���اء ،وكانت هنالك صعوبة في حتديد
األم���ر ف���ي  23مقاالً ( .)3.6%في  21.1%من املقاالت ف���ي مواضيع الترفيه ،ظهرت
نوضح هنا
مقوالت منطيّة مباش���رة أو غير مباش���رة للنس���اء ( .)N=43من امله��� ّم أن ّ
أن املق���والت النمطيّ���ة تظه���ر -ف���ي املعت���اد -في املق���االت الت���ي تتن���اول العالقات بني
ّ
املغنّيات وبقيّة املش���اهير من عالم الترفيه .يجري تس���ليط الض���وء على النـزاعات بني
أن احلديث يجري عن مخلوقات غير عقالنيّة،
هؤالء النساء إلى درجة تخلق االنطباع ّ
اخلارجي ليس إالّ.
كحقودات وكائدات يعتن�ي�ن باملظهر
وتتعزّز صورته ّن الس���طحيّة َ
ّ
ميك���ن العث���ور على مثال له���ذا النوع من التغطية ف���ي املقاالت التي ظهرت في القس���م
الثقافي لصحيفة " الصنّارة" في  ،6.11.2009في الصفحة السادس���ة
���ي
ّ
االجتماع ّ
���دري تَض ّمنَت
(راجع���وا امللح���ق  .)6قراب���ة ثلث املقاالت ح���ول مواضي���ع العنف اجلن ّ
مباش���رة أو غير ِ
ِ
مباش���رة للنس���اء ( ،)N=9 ،33.3%وكذلك املقاالت
مقوالت منطيّة
في مواضيع اجلرائم اخلطيرة ( .)N=8 ،29.3%في املقابل ،غابت املقوالت النمطيّة
للنس���اء عن املقاالت ف���ي مواضيع التربية والتعلي���م ،والتعليم العال���ي ورعاية األوالد
(.)N=56 ،93.3%
التغطي���ة اإليجابيّة العا ّمة للنس���اء ف���ي املقاالت التي خضعت للبحث انعكس���ت في
أخبار الترفيه كذلك :في  144مقاالً ( )77%كانت التغطية للنس���اء إيجابيّة مقابل 43
مق���االً ( )23%متيّ���زت فيها التغطية بنزعة س���لبيّة .هذا النمط ب���رز بوضوح أكبر في
املق���االت الت���ي تناولت التعليم ،والتعليم العالي ،ورعاي���ة األوالد .في  98.2%من هذه
املق���االت ( )N=55كانت التغطية للنس���اء إيجابيّة .في املقاب���ل ،عندما عاجلت املقاالت
العن���ف كان التعام���ل م���ع النس���اء س���لبيًّا أكثر من���ه إيجابيًّ���ا .ف���ي  )N=13( 65%من
املقاالت في مواضيع اإلجرام اخلطير ،وفي  61.5%من املقاالت في مواضيع العنف
24
اجلندري ،كانت تغطية النساء سلبيّة.
ّ
متيّ���زت التغطي���ة باإليجابيّ���ة في املـ ـ ـق���االت اإلخبار ّية كم���ا في املق���االت الترفيهيّة
( :)featureمتيّ���ز  280مـ ـ ـ ـ ـ ـق���االً إخـبار ًّي���ا (َ )72.2%و  117تقري���ر )) feature
 24نلفت االنتباه إلى ما يلي :ال تظهر في جميع التقارير في جميع التقاطعات ( .)crosstabsفهناك،
اجلندري ،لكن  13منها فقط تظهر في التقاطع مع
على سبيل املثال 27 ،تقري ًرا في موضوع العنف
ّ
تغطية سلبيّة /إيجابيّة .ينتج عن ذلك -في بعض األحيان -تشوي ٌه ما للنسب املئو ّية ،وعليه يجب االنتباه
إلى األرقام املطلقة كذلك.
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() 94.4%بالتغطي���ة اإليجابيّة .باإلضافة إلى ذلك 91.1% ،من املقاالت التي ش���ملت
اقتباس���ات ألقوال النس���اء متيّزت بتغطية إيجابيّة للنساء ( )67.9%( .)N=184من
إيجابي مع النس���اء
املقاالت التي لم تش���مل اقتباس���ات ألقوال النس���اء متيّزت بتعامل
ّ
( 31.8 %.)N=207من املقاالت التي لم تش���مل اقتباس���ات ألقوال النس���اء متيّزت
بتغطية س���لبيّة للنس���اءَ ،و  8.9%من املقاالت التي ش���ملت اقتباس���ات ألقوال النس���اء
ِ
اقتباس أقوال
متيّزت بتغطية س���لبيّة .هذه البيانات تشير إلى وجود عالقة مر ّكبة بني
النس���اء والتعام��� ِل معه ّن .عل���ى الرغم من ع���دم إمكانيّة العثور على ارتب���اط مؤ ّكد بني
االقتباس���ات والتغطية اإليجابيّة ،أو ارتباط بني غياب االقتباس���ات والتغطية السلبيّة،
االقتباس املتغيّ َر األساس َّ���ي ،متي���ل التغطية نحو اإليجابيّة ،وعلى
يبدو أنّه حني يكون
ُ
غ���رار ذل���ك ،حني تش���مل التغطية اقتباس���ات مباش���رة ألقوال النس���اء ،ال تك���ون  -في
املعتاد -س���لبيّة .بعبارة أخرى :ث ّمة عالقة مقلوبة بني َع ْر ِ
ض األقوال باس���م قائلها في
املقاالت والنـزوعِ إلى تغطية س���لبيّة .منح تعبير مباش���ر ألصوات النس���اء ُيساهم في
حتسني صورته ّن وتعزيزها في اإلعالم .االستنتاج الذي تستوجبه هذه البيانات هو
���ذري ث ّمة حاجة إلى التش���ديد على
أ ّن���ه في س���بيل تغيي���ر صورة التمثي���ل على نحو ج ّ
الرأي العا ّم ،قد تؤ ّدي
أن اإلعالم يصوغ ويصم ّم
الصوت
النسائي .على ضوء حقيقة ّ
َ
ّ
االقتباس���ات املباش���رة من النس���اء في املق���االت حوله ّن إل���ى إحداث تغيي���ر في تعامل
اجلمهور الواسع.
الرسم 10
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إيجابي بني طابع التغطي���ة (إيجابيًّا كان أم س���لبيًّا)
فحصن���ا وعثرن���ا على ارتب���اط
ّ
ووجود اقتباسات ألقوال النساء في املقاالت :كلّما كانت التغطية أكثر إيجابيّة ،يزداد
احتم���ال أن يش���مل املق���ال اقتباس���ات ألق���وال النس���اء ( .)r=0.268، α<0.01ميكن
أن االقتباس���ات املباش���رة ترفع م���ن احتماالت التغطي���ة اإليجابيّة
االس���تنتاج من ذلك ّ
للنس���اء (راجعوا امللحق  .)2يش���ير الرس���م أعاله إلى تذبذبيّة في ه���ذا االرتباط الذي
يعكس نزعة مه ّمة وحتّى مبدئيّة :كلّما اقتبست املقاالت أقوال النساء على نحو مباشر،
أن سياسة التحرير في الصحف
ازداد االحتمال أن تكون أكثر إيجابيّة جتاهه ّن .ومبا ّ
ليست عشوائيّة ،ث ّمة حاجة إلى لفت انتباه احمل ِّررين إلى أه ّمـ ّية الصوت األصيل
للنساء اللواتي جتري تغطيتهنّ  .وكلّما زاد احمل ّررون من حضور صوت النساء
(اللواتي يش��� ّكلن موضوع املقاالت) من خالل إس���ماع أقوالهنّ على نحو مباشر،
ازدادت احتماالت أن تكون التغطية إيجاب ّية.
الرسم 11

طابع التغطية ومقوالت نسوية جتاه النساء في املقال
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أن  78%م���ن املقاالت الت���ي َ
ض ّمت مقوالت
ربمّ���ا ل���ن يكون من املفاجئ اكتش���اف ّ
���لبي .في
منطيّ���ة مباش���رة ح���ول النس���اء ( )N=32متيّ���زت بتغطيته��� ّن عل���ى نح���و س ّ
املقاب���ل ،متيّ���ز  89.9%من املقاالت التي لم تش���مل صو ًرا منطيّة للنس���اء ()N=355
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بتغطي���ة إيجابيّة .عثرنا على عـ ـ ـ ــالقة س���لبيّة وحـ ــاس���مة بني طـ ـ ــاب ِع التغطية (س���لبيًّا
ِ
���والت النمطيّ���ة ح���ول النس���اء ،فكلّم���ا كان املق���ال إيجابيًّا ارتفع
كان أم إيجابيًّ���ا) واملق
احتم���ال العثور على ص ـ ـ ــور مــقوالت منطيّة أق ّل ( .)r=-0.579، α<0.01ميكن إ ًذا
االس���تدالل من ذلك أن ث ّم���ة حـ ـ ـ ـ ـ ــاجة إل���ى محاربة املق ـ ـ���والت النمط ّية واملفاهيم
ترس���خ ص���ورة امل ـ ـ ـ ـ ـ���رأة كضعيفة
التقليد ّي���ة اجلوهران ّية حول النس���اء ،والتي ّ
وس���لب ّية وذات ط ـ ـ ـ ـ ــاب���ع َك ْي��� ِد ّي وس���وى ذل���ك .وعْ���ي احمل ِّرري���ن واحمل��� ِّررات ف���ي
الصحف للمقــوالت النمطيّة وإسق ـ ــاطاتها (على النساء ،وعلى املجتمع بأسره) ميثّل
املؤسسات التربو ّية والتعليميّة ،مبا في ذلك
هد ًفا ساميًا ينبغي التعامل معه في جميع
ّ
مؤسسات وأطر تدريب الصحفيّني.
ّ
الرسم 12

طابع التغطية ودرجة قوة املرأة في املقال
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أن 65.2%
تبي لنا ّ
عندم���ا قمنا مبراجعة درجة ق ّوة أو ضعف امل���رأة في املقاالت ،نّ
م���ن املقاالت الت���ي ُوصفت فيها امل���رأة ضعيف��� ًة ( )N=86متيّزت بتغطية س���لبيّة .في
املقاب���ل ،متيّ���ز  93.4%من املقاالت الت���ي ُوصفت املرأة فيها قو ّي��� ًة بالتغطية اإليجابيّة
( .)N=342متيّزت غالبيّة املقاالت التي لم تتط ّرق إلى املس���اواة بني الرجال والنس���اء
بتغطي���ة إيجابيّ���ة ( ،)N=378 ،76.8%وه���ذا املعط���ى الف���ت لالنتب���اه إل���ى أبعد ح ّد.
تل���ك ارتباطات اعتياد ّية تخلق تش��� ّعبًا ثنائيًّا بني التغطية الس���لبيّة واملق���والت النمطيّة
الس���لبيّة ،من جهة ،والتغطية اإليجابيّة وغياب املقوالت النمطيّة ،من جهة أخرى .ث ّمة
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الثنائي على صورة املرأة في املجتمع .املقوالت
إس���قاطات بعيدة املدى لهذا التش��� ّعب
ّ
وترسخ دون ّيتها ،وعليه فهي ُتبقي على
النمط ّية الس���ائدة ُتضعف صورة املرأة
ّ
عالقات الق ّوة ،وعلى تف ّوق الرجل في املجتمع.
الرسم 13

طابع التغطية والتطرق للمساواة في املقال
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اقتباسات النساء
لم يشمل  82.7%من املقاالت في مجال الترفيه اقتباسات من النساء (.)N=167
ُعثر على نس���بة مش���ابهة في املقاالت التي تناولت العنف كذلك .تتراجع هذه النس���ب
ً
والطب ،حيث ل���م ُيعثر في 62.5%
الصحة
قلي�ل�ا ف���ي املقاالت التي عاجل���ت مواضيع
ّ
ّ
منها على اقتباسات من النساء .تنقلب الصورة في موضوع واحد فقط ،حيث ظهرت
اقتباس���ات م���ن النس���اء ف���ي  )N=32( 52.5%م���ن املق���االت التي تناول���ت مواضيع
التعليم ،والتعليم العالي ،ورعاية األوالد .في غالبيّة الوظائف التي شغلتها النساء في
املقاالت ،فاقت نس���ب ُة املقاالت التي ض ّمت اقتباسات من النساء نسب َة املقاالت التي لم
تظهر فيها اقتباسات كهذه .على سبيل املثال ،في  )N=28( 62.2%من املقاالت التي
���رت فيه���ا النس���اء كمتح ّدثات ،كان���ت هناك اقتباس���ات من النس���اء ،مقابل 37.8%
ُذ ِك ْ
من املقاالت التي لم حتت ِو على اقتباس���ات من النساء .وعلى نحو مشابه ،في 82.1%
من املقاالت التي ُذكرت فيها النساء كدليل على الرأي السائد باالعتماد على استطالع
���وائي ،أُحلق���ت اقتباس���ات من النس���اء ،مقاب���ل  17.9%من املق���االت ()N=5
آراء عش ّ
التي لم تش���مل اقتباس���ات كهذه .تنقل���ب الصورة في املقاالت التي كانت فيها النس���اء
موضوع املقال :لم تُد َرج اقتباس���ات 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 ألقواله ّن.
غالبيّة املقاالت ( 183مقاالً – تش ّ���كل نس���بة  )78.9%الت���ي ظهرت فيها امرأة من
املشاهير (فنّانة ،أو ممثّلة ،أو مغنّية ،أو أديبة ،أو جنمة تلفزيونيّة) لم تشمل اقتباسات
من النس���اء (مقابل  49مقاالًُ .)21.1% ،عثر عل���ى النمط ذاته عندما ظهرت املرأة ر ّب َة
من���زل وأ ًّم���ا :لم يش���مل  54مقاالً اقتباس���ات من النس���اء ( ،)59.3%مقاب���ل  37مقاالً
أُد ِرج���ت فيها اقتباس���ات كهذه ( .)40.7%من املثير اإلش���ارة إلى ع���دد من املهن التي
تنقل���ب فيه���ا الصورة ،ويرتفع عدد املقاالت التي حتتوي على اقتباس���ات من النس���اء.
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على س���بيل املثال ،ظهرت اقتباسات مباش���رة في  25مقاالً حول الطالبات اجلامعيّات
وطالبات املدارس ( )75.8%وذلك مقابل  8مقاالت لم تظهر فيها اقتباس���ات من هذا
القبي���ل ( .)24.2%عل���ى النحو ذاته ،ش���ملت غالبيّ���ة املقاالت التي تعاملت مع النس���اء
اقتباسا ألقواله ّن (.)N=18 ،69.2%
اللواتي في قطاع األعمال أو املديرات
ً
الرسم 14

اقتباسات ألقوال النساء بحسب مهنة املرأة املقال
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كان ع���دد املقاالت الت���ي تض ّمنت أخبا ًرا ومق���االت آراء ومواقف بدون اقتباس���ات
من النس���اء أكبر من ذلك .في  )N=375( 78.5%من املقاالت اإلخبار ّية ،وفي 75%
م���ن مقاالت الرأي ( ،)N=3لم تكن هناك اقتباس���ات من النس���اء .ف���ي املقابل ،تض ّمن
 )N=115( 81%من مقاالت الترفيه اقتباسات من النساء.
راجعنا كذلك العالقة بني إحضار اقتباس���ات من النس���اء ووجود الصور ،ووجدنا
راب ًط���ا إيجابيًّ���ا وقاط ًعا ب�ي�ن املتغيّرين :في املق���االت التي تض ّمنت ص���و ًرا زاد احتمال
ظهور اقتباسات من النساء (.)r=0.257، p<0.01
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ّ
مؤشر صورة املرأة
بغي���ة فحص صورة امل���رأة في املقاالت بنينا مؤشّ ��� ًرا جدي ًدا م���ن أربعة متح ّوالت:
تقليدي)،
(ريادي أم
نوعيّ���ة املرأة التي تظهر في املقال (قو ّي���ة أم ضعيفة) ،دور املرأة
ّ
ّ
صورة مثيرة ،ومحور املقال (رأي املرأة أم جمالها وجنوس���تها) .حت ّرك املؤشّ ���ر بني
معياري .1.06
( 0صورة سلبيّة) َو ( 4صورة إيجابيّة) ،مع مع ّدل  3.12وانحراف
ّ
في ما يلي توزيعة املؤشّ ر:
الرسم 15

توزيعة التقارير بحسب مؤشر صورة املرأة
N= 172
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40
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N= 75
50 .9%

N= 54
22 .2%

صورة إيجابية جدا ً

صورة إيجابية

16 %

صورة حيادية

20

N= 34

N= 3

10 .1%

0.9%

10

صورة سلبية

صورة سلبية جدا ً

0

كم���ا ينعك���س األم���ر في توزيعة املؤشّ ���ر ،تتميّ���ز غالبيّ���ة املقاالت الت���ي أُدرجت في
التحليل بنزعة عرض صورة إيجابيّة للنس���اء .تنعكس ه���ذه التوزيعة جيّ ًدا في معظم
الوظائ���ف الت���ي تش���غلها النس���اء في املق���االت :تتميّ���ز املقاالت الت���ي تَظهر فيه���ا املرأة
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كمتح ّدث���ة ( ،)N=32،91.4%وكاختصاصيّ���ة ( ،)N=33 ,91.7%أو كموض���وع
املق���ال ( )N=63 ,42.9%بتغطية إيجابيّ���ة .في املقابل ،يتميّز  50%من املقاالت التي
كان���ت فيها املرأة ش���اهدة عيان حل ٍ
���دث ما ( )N=3بصورة س���لبيّة .عل���ى النحو ذاته،
ج���اءت الص���ورة حياد ّي���ة ف���ي  43.4%م���ن املق���االت التي ُعرض���ت فيها رواي���ة املرأة
الشخصيّة.
تتش���ابه توزيعة ص���ورة املرأة في املقال عندما يكون احلديث عن مراس���ل أو
عن مراسلة .متيّز  70.7%من املقاالت التي كتبها رجال ( )N=150بصورة للنساء
إيجابيّة أو إيجابيّة ج ًّدا ،ومتيّز  82.3%من املقاالت التي كتبتها نساء بالصورة ذاتها.
أن صورة النس���اء في املق���االت إيجابيّة أو إيجابيّة ج��� ًّدا في غالبيّة
عل���ى الرغم من ّ
امله���ن التي ُذكرت ،تنقلب الصورة عندما يجري التط ّرق إلى نس���اء ش���هيرات .لم يكن
هناك إالّ  36.9%من املقاالت الني ظهرت فيها نساء شهيرات متيّزت بصورة للنساء
أن صورة النس���اء اللواتي
إيجابيّ���ة ج ًّدا ( .)N=41يجدر االلتفات إلى معطى آخر هو ّ
ظه���رن ف���ي وظيفته ّن كر ّبات منزل وكأ ّمهات لم تكن إيجابيّة َق ّط .غالبيّة املقاالت التي
حيادي (.)N=24 ،51.1%
بتوجه
تناولت النساء اللواتي أشغلن هذا الدور متيّزت
ّ
ّ
في جميع املقاالت ( )100%التي تناولت مواضيع التعليمُ ،عرضت صورة للمرأة
إيجابيّة أو إيجابيّة جدا ً ( 77.3% .)N=45من املقاالت في مواضيع الترفيه متيّزت
بتغطي���ة إيجابيّة وإيجابيّة ج ًّدا ( .)N=68تنقلب اآلية في مواضيع العنف ،حيث تمَ يَّز
 53%من املقاالت التي تناولت جرائم عنيفة وخطيرة بصورة للنساء سلبيّة أو سلبيّة
ج��� ًّدا ( 33% .)N=9م���ن املق���االت التي تناولت جرائم جنس���يّة تمَ يَّ َز بصورة س���لبيّة
للنساء ( ،)N=2وفي املقابل كانت الصورة إيجابيّة ج ًّدا في  50%منها (.)N=3
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ّ
مؤشر النسو ّية
���وي ،قمنا برسم
بغية فحص الـ ـ ـ ـ ــدرجة التي تتميّز فيها املـ ـ ـقـ ـ ــاالت مبوق ـ ـ ــف نس ّ
تكاملي .شملت البارامترات تط ّر ًقا إلى حقوق النساء ،وتط ّر ًقا إلى
 5مقاييس ملؤشّ ر
ّ
ِ
املس���اواة اجلندر ّية ،واقتباس���ات م ـ ـ ـ ــن النس���اء مباش���رة ،ومق���والت منطيّة ،ومحور
���وي
امل ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ���ال (رأي امل���رأة أم جماله���ا وجنوس���تها) .تحَ��� ّر َك املؤشّ ���ر من ( 0غير نس ّ
���وي بدرجة كبيرة ج ًّدا) ،م���ع مع ّدل  2.218وانحراف
بدرج���ة كبيرة ج ًّدا) إلى ( 5نس ّ
معياري .1.01
ّ
الرسم 16

التوجه النسوي
توزيعة املقال بحسب مؤشر
ّ
N= 136

N= 111

40
35
30

N= 74

25
20

37 .6%
30 .7%
N= 3

N= 21

0.8%

5.8%

نسوي بدرجة
كبيرة جدا ً

نسوي بدرجة
كبيرة

15
20 .4%

N= 17

10
5

4.7%

نسوي

غير نسوي

غير نسوي
بدرجة كبيرة

0

غير نسوي بدرجة
كبيرة جدا ً

���وي واملق���االت غير
كم���ا ُيظه���ر الرس���م ،الفجوة ب�ي�ن املق���االت ذات املضمون النس ّ
النسو ّية ليس كبي ًرا ( 160مقابل - 202على التوالي) ،وتشير إلى معيارين موازيني
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ف���ي متثي���ل النس���اء وف���ي مضام�ي�ن املق���االت .ه���ذا االنفص���ام يؤ ّكد ج���ز ًءا كبي��� ًرا من
أن تغطية النساء قد زادت على نحو كبير -مقا َرن ًة
طروحات البحث ،إذ على الرغم من ّ
جوهري من جهة املضامني .اخلطاب املهيمن
باملاضي ،-ال يجري احلديث عن تغيّر
ّ
العربي وفي الصحف العرب ّية ال ُقطر ّية ال يتبنى املس���اواة ،ويعكس
ف���ي اإلعالم
ّ
احلالة االجتماع ّية القائمة .املقال الذي جاء بعنوان "كالم في السياسة لألطفال!"،
والذي نش���ر في ملحق صحيفة "بانوراما" في ( 26.11.2009في الصفحتني 4-5
راجع���وا امللح���ق  ،)7هذا املقال يش��� ّكل مثاالً عل���ى ازدواجية املقاالت ف���ي ك ّل ما يتعلّق
���ويُ .يجري املق���ال مقابلة مع أديب���ة األطفال حياة بلحة-أبو ش���ميس
باخلط���اب النس ّ
ح���ول كتابتها السياس���يّة ،وحول تركيزها على التميي���ز والغنب من وجهة نظر كونيّة.
العربي
وعلى الرغم من التط ّرق إلى األبعاد السياس���يّة للتمييز والظلم جتاه اجلمهور
ّ
العربي،
في إس���رائيل ،ال يتط��� ّرق املقال إلى التمييز والظلم جتاه النس���اء ف���ي املجتمع
ّ
أن احلديث يدور عن كاتبة أنثى .بكلمات أخرىُ ،يبرز املقال
وك ّل ذل���ك على الرغم م���ن ّ
���ادي لكاتبة امرأة ،لكنّ���ه ال يتط ّرق بتاتًا إل���ى ُهو ّيتها النس���ائيّة وإلى عالقة
ال���دور القي ّ
أدبها بالنساء.
الرسم 17
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���وي بتط ّرق املقال إلى املرأة كوكيلة اجتماع ّية ،ويش ّدد
يقاس املضمون النس ّ
عل���ى حقوقه���ا كام���رأة أو على اس���تئنافها على األع���راف االجتماع ّي���ة البطرك ّية.
ف���ي غالبيّة املقاالت التي تش��� ّكل امل���رأة موضوعها تق ّل املضامني النس���و ّية (،67.9%
 ،)N=99وف���ي املقاب���ل ث ّمة املزيد من املضامني النس���و ّية في وظائفها األخرى .أحد
التفس���يرات لذل���ك ه ـ ـ ــو أنّه عندما تكون النس���اء موضوع املق���ال فاحلديث يدور -في
أغل���ب احل���االت -عن أخبار الترفيه التي تتناول مغنّي���ات أو ممثّالت ،ويجري التعامل
معه��� ّن في إطار ا َ
جلمال أو اجلس���د أو االثنني م ًعا .ف���ي املقابل ،عندما تتح ّدث املرأة عن
جتربتها ،أو عندما تكون ش���اهدة عيان على ٍ
الفردي
حدث ما فث ّمة ركون إلى صوتها
ّ
وإل���ى كونها وكيل���ة اجتماعيّة مس���تقلّة وف ـ ـ ـ ــاعلة .وكما ُيستش���فّ من الرس���م ،يظهر
���وي أكث���ر ف���ي  54.1%م���ن امل ـ ـ ـق���االت التي تظه���ر فيها امل���رأة كناطقة،
مضم���ون نس ّ
وف���ي  56.1%م���ن املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق���االت الت���ي تظهر فيه���ا كاختصاصيّة ،وف���ي  73.7%من
املق���االت التي تروي فيها حكايتها الش���خصيّة ،وفي  66.7%م���ن املقاالت التي تظهر
فيها كش���اهدة عيان ،وفي  77.8%من املقاالت التي تحُ َ
ضر فيها كممثلة لرأي س���ائد
في املجتمع.
الرسم 18
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يتكشّ ���ف من���ط الفت لالنتب���اه واالهتم���ام عندما جت���ري مراجعة املقاالت بحس���ب
جن���س املراس���ل .وم���ن الواض���ح أنّ املراس���لني م���ن الرج���ال يكتبون مق���االت غير
نس���و ّية أكثر ومقاالت نسو ّية أق ّل -مقا َرن ًة بالنساء ،-لكن بعضهم ،ال س ّيما في
(نسوي بدرجة كبيرة أو كبيرة ج ًّدا) يشبهون النساء ،بل
اإليديولوجي
القطب
ّ
ّ
يتف ّوقون عليهم في درجة نسو ّية النصوص التي يكتبونها.
أن معظم املقاالت التي تظهر فيها امرأة مشهورة
ينضاف إلى ذلك ،كما ذكرنا آن ًفاّ ،
���وي ( .)N=79 ،69.3%ف���ي املقابل ،غالبيّة املق���االت التي تظهر
بتوجه نس ّ
ال تتّس���م ُّ
���وي (.)N=19 ،86.4%
توجه نس ّ
فيه���ا طالبة جامعيّة أو طالبة مدرس���يّة تكون ذات ُّ
ُيس ّ
���تدل من هذه الفجوة أنّ االنش���غال  -على مس���توى املضامني -في عالم املرأة
والقضايا اجلوهر ّية التي ته ّمها يش���هد مزي ًدا من الش���يوع ح�ي�ن يجري التط ّرق
إلى نساء بسبب مهنهنّ أو عاملهنّ
مما يحصل عندما يتمحور املقال
ّ
الفكري أكثر ّ
اخلارجي وفي خصائص جمال ّية ،كما احلال عند التط ّرق إلى جنمات
في املنظر
ّ
الثقافة الشعبو ّية الرائجة.
نسوي
بتوجه
اجلندري ( )N=5تتميّز
 62.5%من املقاالت التي عاجلت العنف
ّ
ّ
ُّ
اجلندري هو
مقاب���ل  25%م���ن املقاالت الت���ي تناولت جرائم عنيف���ة ( .)N=5العن���ف
ّ
ذل���ك الذي ميارس���ه الرجال ض ّد النس���اء ،ويجري احلديث -ف���ي الكثير من األحيان-
عن عنف متواصل .مضامني املقاالت تعالج  -غالبًا -ر َّد الفعل على هذا العنف ،وتُق ِّدم
شروحا للظاهرة أو تعرض مواقف املن ّظمات النسو ّية 75% .من املقاالت التي تعاطت
ً
���وي جتاه النس���اء ،لكون الس���ياق
مع مواضيع الترفيه ( )N=69لم تتميّز
بتوجه نس ّ
ّ
مبنأى عن املضامني النسو ّية ويتمحور أكثر في اإلثارة أو في تص ّورات النجاح.
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من هنّ النساء في املقاالت؟  -مواضيع
وانشغاالت ووظائف
كما ُذكر س���اب ًقا ،املوضوع األكثر ش���يو ًعا في املقاالت التي ظهرت فيها نس���اء هو
أخب���ار الترفي���ه ،والوالدات ،ومناس���بات ال���زواج ،والعائالت امللكيّ���ة ( 204مقاالت -
 .)30.5%تتعلّق مواضيع أخرى بالتربية والتعليم ،والتعليم العالي ورعاية األوالد
( ،)N=63 ،9.4%واجلوان���ب االجتماعيّ���ة والقضائيّ���ة ( ،)N=50 ،7.5%واجلرائم
���ب (،)N=27 ،4%
العنيف���ة كالقت���ل واالختط���اف (،)N=43 ،6.4%
ّ
والصح���ة والط ّ
واجلندري -كالتح ّرش واالغتصاب والضرب (.)N=27 ،4%
اجلنسي
والعنف
ّ
ّ
عمل���ت النس���اء اللوات���ي تط ّرق���ت إليه���ن املق���االت في مه���ن مختلفة .ف���ي  36%من
األخب���ار( )N=235ظه���رت نس���اء ش���هيرات :فنانات وممثّ�ل�ات ومغنّي���ات وجنمات
تلفزيوني���ات .في  )N=94( 14.4%من هذه املقاالتُ ،ذكرت النس���اء كر ّبات منزل أو
كأ ّمهات .عندما جرى التط ّرق إلى مهنتني ،كان االنشغال الثاني األكثر شيو ًعا هو ر ّبة
منزل أو أ ّم (.)N=9 ،17%
على أ ّية حال ،االنش���غاالت املختلفة لدى النس���اء ال تؤ ّثر على منط توزيعة التط ّرق
إلى غياب املساواة بني النساء والرجال .في جميع املهن املذكورة في املقاالت املختلفة،
يفوق عدد تلك التي ال ُيذكر فيها موضوع غياب املس���اواة املقاالت التي ُيذكر فيها هذا
األم���ر (يتط��� ّرق  23مقاالً إلى املس���اواة ،مقاب���ل  620مقاالً ال يتط��� ّرق إلى املوضوع-
َ 3.6%و  95.8%على التوالي) .ينسحب األمر ذاته على حقوق النساء ،حيث جرى
التط��� ّرق إليه���ا ف���ي  44مقاالً ( )6.8%مقاب���ل  587من املق���االت ( )90.7%لم تتط ّرق
إلى موضوع حقوق النس���اء ألبتّة .لم ُيعثر على انش���غاالت تقلب هذه النزعة .كما ُذكر
أن غالبيّة املقاالت ال تش���مل مقوالت منطيّة حول النس���اء .رغم ذلك ،كان
آن ًفا ،وجدنا ّ
ث ّمة مقوالت منطيّة (مباشرة أم غير مباشرة) حول النساء في تقري َرين ظهرت فيهما
النساء كمجرمات أو كمشتبه فيه ّن بارتكاب جرائم .في أحد املقالني اللذين تط ّرقا إلى
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نساء متقاعدات ،ظهرت مقوالت منطيّة حول النساء.
كم���ا أظهرنا س���اب ًقا ،غالبيّة املق���االت تض ّمنت تغطية إيجابيّة للنس���اء ( 400تقرير
م���ع تغطي���ة إيجابيّة ،مقاب���ل  116مقاالً م���ع تغطية س���لبيّة؛ َ 77.4%و - 22.4%على
التوال���ي) .تتواص���ل ه���ذه النزعة ف���ي جميع امله���ن التي تعم���ل فيها النس���اء مع بعض
التغيي���رات الطفيف���ة ف���ي بعضها .على س���بيل املثال ،ف���ي املقال الذي تط��� ّرق إلى امرأة
عاطلة عن العمل ،التعامل معها اتّسم بالسلبيّة ،وكذلك في املقاالت الثالثة الني جرى
التط ّرق فيها إلى مجرمات أو مش���تبه فيه��� ّن بارتكاب اجلرمية .هذا النمط يبرز -أكثر
ما يبرز -في املقاالت التي ُذكر فيها نساء شا ّبات أو بنات .
الرسم 19

اقتباسات للنساء بحسب االنشغال
N= 25

72
71
70

N= 18

71 .4%

N= 10

67

69 .2%

66

66 .7%
طبيبات ،وأخصائيات نفسيات،
,
وعامالت اجتماعيات
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 %%املقاالت

69
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.

نساء من قطاع األعمال
ومديرات

طالبات جامعات
وطالبات مدارس
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* النسب املئو ّية في العواميد املختلفة للرسم تتط ّرق لكل قضيّة على حدة وال تتراكم لتبلغ نسب َة الـ .100%

أكثر من ثلث املقاالت تض ّمنت اقتباس���ات مباش���رة أو غير مباش���رة ألقوال النساء
( 223مق���االً  .)-35.3%عل���ى الرغ���م م���ن ذلك ،في غالبيّ���ة املقاالت الت���ي ُذكرت فيها
طالبات جامعيّات وطالبات مدرس���ة ،أُدرجت اقتباس���ات للنس���اء (.)N=25،71.4%
ه���ذا النمط يتك ّرر في املقاالت التي تظهر فيها نس���ا ٌء م���ن قطاع األعمال ومديرات .في
 69.2%من هذه املقاالت ( ،)N=18ظهرت اقتباسات من النساء .في  66.7%من
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املق���االت ( )N=10الت���ي ظه���رت فيه���ا طبيب���ات واختصاصيّات نفس���يّات أو عامالت
اجتماعيّات ،ظهرت اقتباسات من النساء .في املقاالت التي ظهرت فيها نساء ناشطات
املدني) ،وفي املقاالت التي كانت فيها النس���اء
وعام�ل�ات ف���ي القطاع الثالث (املجتم���ع
ّ
صحفيّ���ات أو عامل���ات أو عامالت ،تس���اوى عدد تل���ك التي تض ّمنت اقتباس���ات ألقوال
تتضمن اقتباسات كهذه.
النساء وتلك التي لم ّ
موضوع املقال (،49.1%
في غالبيّة املقاالت التي تط ّرقت إلى النساء ،كانت املرأة
َ
 .)N=320ف���ي  12.6%منه���ا ( ،)N=82تمَ ثَّ��� َل دوره���ا ف���ي التح ّدث ع���ن جتربتها
الش���خصيّة .ف���ي  6.7%فق���ط م���ن املق���االت ( ،)N=44كان���ت امل���رأة اختصاصيّة في
املوض���وع ال���ذي عاجل���ه املقال .على الرغم من ذلك ،عندما تش���غل النس���اء ع��� ّدة أدوار
تظهر املرأة في  18.3%من املقاالت ( )N=11كاختصاصيّة.
الرسم 20

اقتباسات للنساء بحسب دور املرأة في املقال
N= 10
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* النسب املئو ّية في األعمدة املختلفة للرسم تتط ّرق إلى ك ّل قضيّة على ِح َدة ،وال تتراكم لتبلغ نسب َة الـ .100%

أن عدد املقاالت
يالحظ ّ
عندما جتري مراجعة الدور الذي تش���غله املرأة في املقالَ ،
الت���ي ظه���رت فيه���ا صورة (بص���رف النظ���ر عن ال���دور الذي تق���وم املرأة ب���ه في هذه
أن املقاالت
املق���االت) ه���و أكبر م���ن عدد املقاالت التي بال ص���ورة .من املثير لالهتم���ام ّ
الت���ي تظه���ر فيها امل���رأة كاختصاصيّ���ة ،أو كمن ُتب���دي رأ ًيا في موض���وع ما ،ال حتمل
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موضوع املقال
���وي 8.5% .من املقاالت التي تش��� ّكل فيها املرأ ُة
َ
توجه نس ّ
مضمونًا ذا ُّ
نسوي كذلك 55.2% .من املقاالت التي ظهرت
توجه
ّ
( )N=27حملت مضامني ذات ُّ
فيها امرأة كش���اهدة على رأي س���ائد ( )N=16امت ّدت على صفحة كاملة .في األدوار
األخرى التي ش���غلتها النس���اء في املقاالت املختلفةُ ،وضعت معظم املقاالت في أس���فل
أن التط ّرق
الصفح���ة أو ف���ي رأس���ها ،وقلّة منها احتلّت صفح���ة كاملة .أظهرنا س���اب ًقا ّ
إل���ى املس���اواة بني النس���اء والرج���ال قليل ج��� ًّدا ،وميكن اآلن مالحظ���ة أنّ جتاهُ ل
املوضوع منتش���ر أكثر من التط ّرق إليه ،في جميع األدوار التي تش���غلها النساء في
املق���االت .فعلى س���بيل املثال ،لم تتط��� ّرق  95.3%من املق���االت ( )N=304التي كانت
موضوع املقال إلى املساواة اجلندر ّية .كذلك ث ّمة منط مماثل في ما يتعلّق
فيها النساء
َ
بالتط ّرق إلى حقوق النساء.
أن غالبيّ���ة املقاالت ال تتض ّمن مقوالت منطيّة حول النس���اء ،بصرف النظر
وجدن���ا ّ
عن الدور الذي تش���غله املرأة في املقال .عدد املقاالت التي حتتوي على مقوالت منطيّة
أي من األدوار -عد َد املقاالت التي ال حتتوي على مقوالت منطيّة .تغطية
ال يفوق -في ّ
النس���اء في جميع املقاالت (بصرف النظر عن الدور الذي أ ّدته املرأة في املقال) كانت
إيجابيّ���ة أكثر منها س���لبيّة .ف���ي املقابل ،عندم���ا ُيجرى فحص حول م���ا إذا كانت هناك
اقتباس���ات من نس���اء في املقاالت تتكشّ ���ف بعض البيانات املثيرة لالهتمام .على وجه
أن هذا النمط
أن غالبيّة املقاالت ال تتض ّمن اقتباس���ات من النس���اءَ ،بيْ َد ّ
العموم ،الحظنا ّ
ينقل���ب ف���ي عدد من الوظائف :في  62.2%من املقاالت التي تش���غل فيها النس���اء دور
املتح ّدثات ( )N=28تظهر اقتباس���ات للنس���اء ،وكذلك ف���ي  58.1%من املقاالت التي
تظهر فيها النس���اء كاختصاصيّات ( ،)N=25وف���ي  72.5%من املقاالت التي تروي
فيه���ا نس���اء حكاياته��� ّن الش���خصيّة ( ،)N=58وف���ي  62.5%من املق���االت التي فيها
يظهرن كش���اهدات عيان ( .)N=5باإلضافة إلى ذلك ،تظهر اقتباسات من النساء في
 )N=23( 79.3%من احلاالت التي تظهر فيها النساء كشاهدات على الرأي السائد
الصحفي آراء عشوائيّة.
في صفوف اجلمهور عندما يلملم
ّ

56

مـ ــا زل ــن خاضعات  -متثيل امل ـ ـ ــرأة في الصحـف العرب ّية ال ُقطر ّية

مقا َرنة بني الصحف
فحصنا نس���بة املق���االت التي ُذكرت فيها النس���اء ،مقا َرن ًة مبجم���وع املقاالت العا ّم
ف���ي الصحيفة ،ف���ي ك ّل واحدة من الصحف ،وفي ك ّل واحد من أواخر األس���ابيع التي
أُخضع���ت فيها الصح���ف للبحث .نو ّد التوضي���ح هنا أن املقارنة ب�ي�ن الصحف الثالث
ضروري���ة ف���ي 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 بني الصحف
ب���كل م���ا يتعلق بأمن���اط تغطي���ة أخب���ار النس���اء ،وعال���م التش���بيهات الذي تس���تخدمه
الصح���ف بغي���ة عكس الواقع املعيش���ي للنس���اء ف���ي املجتم���ع العربي الفلس���طيني في
إس���رائيل .البيانات التي نعرضها فيما يلي تش���ير أنه وعلى الرغم من الفروق الطفيفة
بينه���ا ،تتحم���ل الصحف الثالث  -بدرجة متس���اوية  -املس���ؤولية عن صورة النس���اء
التي تتبدى من خطاباتها .قمنا بفحص نسبة املقاالت التي ذكرت فيها مقارنة مبجمل
الرسم 21

نسبة املقال حول النساء في جميع الصحف
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املقاالت في الصحيفة ،في كل واحدة منها ،وفي كل واحدة من نهايات األسبوع التي
أن نس���ب املقاالت حول النساء
أخضعت فيها الصحف للمعاينةُ .يظهر الرس���م التالي ّ
إن الصحف ال تخ ّطط مس���ب ًقا لعدد
َطوال الوقت ال تختلف اختال ًفا حا ًّدا .ميكن القول ّ
املق���االت حول النس���اء في الصحيفة ،لك���ن املثابرة في عدد املق���االت تعكس من ًطا ثابتًا
يمُ َ ْو ِ
العربي .األمر صحيح
ض ُع النس���اء على نح ٍو ثابت كجهة هامشيّة في احليّز العا ّم
ّ
العربي خالل
ح ًّقا ،ال سيّما على ضوء حقيقة عدم وقوع أحداث استثنائيّة في املجتمع
ّ
فترة البحث.
أسبوعي بني الصحف املركز ّية الثالث في املجتمع
يقارن اجلدول التالي على نحو
ّ
العربي ،في ك ّل ما يتعلّق بعدد املقاالت التي تتناول النسا َء ونُشرت خالل فترة البحث.
ّ
اجلدول 1

2/10/2009
9/10/2009
16/10/2009
23/10/2009
30/10/2009
6/11/2009
13/11/2009
20/11/2009
26/11/2009

"ك ّل العرب"

"الص ّنارة"

"بانوراما"

املجموع

23%
N=93, n=21
14%
N=102, n=14
17%
N=143, n=24
23%
N=104, n=24
31%
N=137, n=42
21%
N=127, n=27
23%
N=106, n=24
18%
N=130, 24
21%
N=143, n=30

14%
N=102, n=14
26%
N=110, n=29
10%
N=96, 10
11%
N=106, n=12
15%
N=105, n=16
17%
N=101, n=17
11%
N=144, n=16
17%
N=130, n=22
19%
N=131, n=25

28%
N=54, n=15
23%
N=129, n=30
20%
N=147, n=30
31%
N=142, n=44
24%
N=148, n=36
28%
N=139, 39
21%
N=139, n=29
24%
N=116, n=28
24%
N=116, n=28

20%
N=249, n=50
24%
N=314, n=76
17%
N=386, n=64
23%
N=352, n=80
24%
N=390, n=94
23%
N=367, n=83
18%
N=389, n=69
20%
N=376, n=74
21%
N=390, n=83

* =Nعدد املقاالت في الصحيفة
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يجس���د الرس���م التالي وتيرة ظهور مقاالت حول النساء في الصحف الثالث التي
ّ
أن الفجوة بني الصحف ليس���ت كبيرة
ُفحصت خالل فترة البحث .ما تمُْكن مالحظته ّ
(عل���ى الرغم من التغيّ���رات) ،وال تتغيّر َطوال الوقت على نحو ملحوظ .على الرغم من
أن الصحيفتني "ك ّل الع���رب" َو "بانوراما" متش���ابهتان .هذا األمر يثير
ذل���ك ،يب���دو ّ
ّ
االهتمام على ضوء حقيقة أن رئاسة حترير صحيفة "الصنّارة" تتوالها امرأةٌ.
الرسم 22

نسبة املقاالت حول النساء في الصحف على امتداد الوقت
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أن ث ّمة اختال ًفا في نس���بة املقاالت حول النس���اء في األقس���ام
ُيظهر اجلدول التالي ّ
تقس���م الصح���ف إل���ى أقس���ام إخبار ّية
املختلف���ةّ ،
وأن ث ّم���ة اختالف���ات ب�ي�ن الصح���فَّ .
أن نس���بة املقاالت
ورياضيّ���ة وإجتماعية -ثقافية – فنية .وامتدا ًدا ملا قيل أعاله ،يبرز ّ
حول النس���اء في قسم األخبار وقسم الرياضة في صحيفة "الصنّارة" تفوق -على
نحو ملحوظ -نسبتَها في الصحف األخرى.
اجلدول 2
أخبار
رياضة
ترفيه

"ك ّل العرب"
N=232
31.9%
3.4%
64.7%

"الصنّارة"
N=161
67.7%
3.7%
28.6%

"بانوراما"
N=280
42.1%
0.7%
57.1%
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في الصحيفتني "ك ّل العرب" َو "بانوراما" ،ظهرت غالبيّة املقاالت حول النس���اء
في امللحق (إجتماعي -ثقافي – فني)  .في املقابل ،ظهرت غالبيّة املقاالت حول النساء
ف���ي صحيف���ة "الصنّارة" ضمن قس���م األخبار .حتمل ه���ذه البيانات بع���ض املفاجأة
إذا أخذن���ا بعني االعتبار التش���ابه بني الصح���ف الثالث .على الرغم م���ن ذلك ،الفحص
أن ع���دد املقاالت ف���ي َمالحق "ك ّل الع���رب" َو "بانوراما" كبي��� ٌر ح ًّقا،
املتع ّم���ق ُيظه���ر ّ
ِ
فإن نس���بة املقاالت حول النساء فيها متدنٍّ -مقا َرنة بـ "الصنّارة" التي تتض ّمن
ولذا ّ
ملح ًقا أصغر حج ًماُ .يظهر الرسم التالي البيانات الفعليّة.
الرسم 23

نسبة املقاالت ح ـ ـ ــول النساء في األقـ ــسام املختلفة --
مقارنة بني الصحف
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املوضوع األكثر انتش���ا ًرا في املقاالت حول النس���اء في أقس���ام األخبار هو التربية
والتعلي���م ،والتعليم العالي ورعاية األوالد ،حيث عالج  40مقاالً (تش��� ّكل  13.6%من
���وع ،وظهر منها  20ف���ي "الصنّارة"َ ،و 11
املق���االت في أقس���ام األخبار) هذا املوض َ
ف���ي "ك ّل الع���رب" َو  9ف���ي "بانوراما" .بكلمات أخرى ،بلغ عدد املقاالت املنش���ورة
���ي عددها في الصحيفتني األخريني.
ح���ول هذا املوضوع في "الصنّارة" قرابة ضع َف ْ
أن هذه النـزع���ة تنقل���ب عندما يجري
م���ن املثي���ر لالهتم���ام أن يش���ار في ه���ذا الس���ياق ّ
احلدي���ث عن مواضيع حقوق اإلنس���ان ،وحقوق النس���اء ،وحق���وق األقلّـيّات ،حيث لم
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يظهر في "الصنّارة" س���وى تقريرين فقط حول هذه املواضيع ،مقابل  7مقاالت في
"ك ّل الع���رب"َ ،و  7ف���ي "بانوراما" ( 16مقاالً في املجموع الكل ّ ّي ،وتش��� ّكل .)5.8%
أحد املواضيع الشائعة األخرى في قسم األخبار هو موضوع العنف واجلرمية ،حيث
عالج  38من املقاالت ( )12.9%هذا املوضوع ،وظهر  9منها في "ك ّل العرب"َ ،و 12
قصصا اجتماعيّة
ف���ي "الصنّ���ارة" َو  17ف���ي "بانوراما" .عالج  28مق���االً ()9.5%
ً
وقضائيّة ( 5في "ك ّل العرب"َ ،و  10في "الصنّارة"َ ،و  13في "بانوراما").
تت���وزّع ص���ور اإلث���ارة (وعدده���ا  )128على نحو الف���ت لالهتمام ب�ي�ن الصحف.
 25.8%من املقاالت في "ك ّل العرب" ( )N=60تض ّمنت صو ًرا مثيرة .في املقابل،
أُد ِرجت صور مثيرة في  12.4%من املقاالت في "الصنّارة" َو  15.9%من املقاالت
ف���ي "بانورام���ا" ( - N=20، N=45على 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
نسبة املقاالت التي شملت تطرقا ً حلقوق النساء --

بحسب األقسام و الصحف
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وجدن���ا نزع���ة مثي���رة لالهتم���ام تتعلّ���ق بحق���وق النس���اء ف���ي األقس���ام اإلخبار ّي���ة
والترفيهيّ���ة في الصح���ف املختلفة 20.3% .من املق���االت اإلخبار ّية في "ك ّل العرب"
تط ّرق���ت إل���ى حقوق النس���اء ،مقابل  4.7%من املقاالت في قس���م الترفي���ه .عثرنا على
نزع ٍة مش���ابهة في "الصنّارة" لكنّها أق ّل متانة ،حيث تط ّرقت  5.6%من املقاالت في
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األقس���ام اإلخبار ّي���ة إل���ى حق���وق النس���اء ،وتط ّرقت  4.3%م���ن املقاالت في األقس���ام
الترفيهيّة إلى هذه احلقوق .النزعة في صحيفة "بانوراما" معاكسة ،إذ تط ّرق 3.8%
من املقاالت في أقس���ام األخبار إلى حقوق النس���اء .وفي ما عدا هذا االس���تثناء ،ميكن
الق���ول إنّ ظهور النس���اء في األقس���ام اإلخبار ّية أفضل من ظهورهنّ في األقس���ام
أن املَالحق تصف النس���اء كقو ّيات  ،جتده ّن يشغلن أدوا ًرا
الترفيه ّية .على الرغم من ّ
ترفيهيّة ،ويش��� ّكلن أداة للمتعة ،أو أداة جنس���يّة .هيمنة صورة املرأة كأداة جنس��� ّية
التقليدي وبني احل ّيز
اخلاص
(وتنعكس في الصور) تع ّزز التقس���يم بني احل ّيز
ّ
ّ
الترفيهي .من هنا ي ّتضح أنّ النساء ال يخرجن إلى احل ّيز العا ّم كقائدات
العا ّم-
ّ
سياس ّيات بل كمم ّثالت ومغ ّنيات.
الرسم 25

تطرقا ً حلقوق النساء -
نسبة املقاالت التي شملت
بحسب األقسام و الصحف
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إن األقس���ام الترفيهيّ���ة ف���ي "ك ّل الع���رب" َو
عل���ى وج���ه العم���وم ،ميك���ن الق���ول ّ
"بانورام���ا" حتت���وي على مقوالت منطيّة حول النس���اء أكثر من األقس���ام اإلخبار ّية.
 )N=29( 19.8%م���ن املق���االت في أقس���ام الترفيه في "ك ّل الع���رب" احتوت على
مق���والت منطيّ���ة ح���ول النس���اء ،وكذل���ك  )N=10( 14.5%من املقاالت في األقس���ام
اإلخبار ّية )N=43( 27% .من املقاالت في األقس���ام الترفيهيّة لصحيفة "بانوراما"
تض ّمنت مقوالت منطيّة مباشرة أو غير مباشرة حول املرأة مقابل  )N=18( 18%من
املقاالت في األقس���ام اإلخبار ّية في هذه الصحيفة .الصورة في صحيفة "الصنّارة"
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عكس���يّة؛ إذ يف���وق ع���د ُد املقاالت في األقس���ام اإلخبار ّية التي تتض ّم���ن مقوالت منطيّة
حول النس���اء عد َد تلك التي حتتويها األقس���ام الترفيهيّة )N=3( 6.6% .من املقاالت
ف���ي أقس���ام الترفي���ه تض ّمن���ت مق���والت منطيّ���ة ح���ول النس���اءَ ،و  )N=9( 8.5%من
املقاالت في األقسام اإلخبار ّية.
ف���ي جمي���ع الصح���ف الت���ي ج���رت مراجعته���ا ،تفوق نس���بة املق���االت التي تش���مل
اقتباس���ات من النس���اء في األقسام اإلخبار ّية نس���ب َة تلك املقاالت املنشورة في أقسام
أن تغطية النس���اء في األقس���ام اإلخبار ّية تؤ ّثر
الترفي���ه .يع���زّز هذا النم���ط ُمحاججتنا ّ
إيجابي ،إذ يجري عرضه ّن في س���ياقات حقوقيّة وتُقتبس أقواله ّن،
عليه��� ّن على نحو
ّ
وعلي���ه فه��� ّن يظه���رن كوكي�ل�ات اجتماعيّ���ات نش���طات .ف���ي "ك ّل الع���رب" ،تض ّمن���ت
 43.9%م���ن املقاالت ( )N=19في األقس���ام اإلخبار ّية اقتباس���ات ألقوال النس���اء،
مقاب���ل  38.6%من املقاالت في أقس���ام الترفيه ( .)N=56ف���ي "الصنّارة" تض ّمنت
 )N=28( 26.4%م���ن املق���االت في األقس���ام اإلخبار ّية اقتباس���ات للنس���اء ،مقابل
 )N=8( 17.4%من املقاالت في األقس���ام امل ُ َع ّدة للترفيه .أ ّما في "بانوراما" ،فقد
تض ّمنت  )N=42( 42.4%من املقاالت في األقس���ام اإلخبار ّية اقتباسات من النساء
َو  )N=57( 36.3%من املقاالت في األقسام الترفيهيّة.
الرسم 26
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التعام���ل م���ع املس���اواة اجلندر ّية في األقس���ام اإلخبار ّي���ة في "ك ّل الع���رب" يفوق
التعام���ل معه���ا ف���ي األقس���ام الترفيهيّ���ة ،بينم���ا األم���ر عل���ى العك���س ف���ي الصحيفتني
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األخري�ي�ن 7.2% .م���ن املق���االت في األقس���ام اإلخبار ّية التي تض ّمنته���ا صحيفة "ك ّل
العرب" ( )N=5تط ّرقت إلى املساواة بني الرجال والنساء ،مقابل  4.7%من املقاالت
الت���ي أُدرج���ت ف���ي أقس���ام الترفيه .ف���ي املقاب���ل ،تط��� ّرق  )N=3( 2.8%م���ن املقاالت
ف���ي األقس���ام اإلخبار ّي���ة الت���ي تض ّمنته���ا "الصنّ���ارة" إلى ه���ذا املوض���وعَ ،و 4.3%
( )N=2من املقاالت في أقس���ام الترفيه .في "بانوراما" ،تط ّرق  )N=5( 3.3%من
أي تقرير
املقاالت في أقس���ام الترفيه إلى املس���اواة بني الرجال والنس���اء ،ولم يتط ّرق ّ
في األقس���ام اإلخبار ّية إلى هذا املوضوع .هذه البيانات تعقّد الصورة بعض الش���يء،
وتضع صعوبات أمام استخالص منط تغطية واضح في التقسيم إلى زوايا صحفيّة.
عل���ى الرغ���م من ذلك ،نس���بة املقاالت التي تعالج املس���اواة اجلندر ّية على نحو مباش���ر
قليلة نسبيًّا.
���ي في نزعة تغطية النس���اء ،لكن الصحف لم
قص���ارى القول ،ث ّمة
ُّ
حتس���ن جل ّ
تأخ���ذ ح ّت���ى اآلن املس���ؤول ّية الكاملة على ه���ذا املوضوع .احلياد ّي���ة التي تبديها
الصحف تعمل لصالح الواضع القائم وتساعد على تثبيته وتكريسه .وكما قال
القوي في حالة الهيمنة .هذا هو الوضع
إن املوضوعية تعمل لصالح
"فرانز فانون"ّ ،
ّ
كذل���ك عندم���ا نتح ّدث عن أمناط تغطية النس���اء في الصحف العربيّ���ة .فعلى الرغم من
فإن حياد ّي���ة الصحف تُعزّز
���لبيّ ،
ع���دم جتاهلها للنس���اء وع���دم عرضه ّن على نحو س ّ
فعليًّا الصور االجتماعيّة املهيمنة.
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مقارنة بني مالحق الصحف
بع���د أن أجرينا مقارنة في التغطي���ة بني الصحف املختلفة ،جاء دور املقارنة العا ّمة
بني املالحق في الصحف الثالث مجت ِمع ًة 301 .من املقاالت في هذا البحث ()44.7%
ُنش���ر في األقس���ام اإلخبار ّيةَ ،و  335منها ( )52.9%في أقس���ام الترفيهَ ،و  16فقط
( )2.4%في أقسام الرياضة.
أن ع���دد املقاالت مع الص���ور يفوق عدد
ف���ي جميع األقس���ام التي راجعناه���ا ،ت نّ َ
َبي ّ
املق���االت الت���ي ظهرت بدون صور .ف���ي املجموع العا ّم ،نش���ر  504مقاالت مع صور،
مقاب���ل  164مقاالً بدون صور (َ 75.4%و - 24.6%على التوالي) .تبرز هذه النزعة
أكث���ر م���ا تبرز -ف���ي األقس���ام اإلخبار ّي���ة ( )N=207 ،31%والترفيهيّة (،42.5% 25.)N=284ف���ي قس���م الرياضة كذلك ظه���رت غالبيّة املقاالت التي تذكر النس���اء مع
إن  )N=13( 1.9%م���ن املقاالت التي أُدرجت
ص���ور ،لك��� ّن عددها كان أق��� ّل بكثير ،إذ ّ
فيها الصور نُشر في األقسام اإلخبار ّية.
تنقل���ب اآلي���ة عندم���ا تُفحص املق���االت املل ّونة 521 :م���ن املقاالت يخلو م���ن األلوان
( ،)78.2%مقابل  145من املقاالت املل ّونة ( .)21.8%في األقس���ام اإلخبار ّيةُ ،نش���ر
 219مقاالً بدون ألوان ( ،)32.9%مقابل  75مقاالً مل َّونًا ( .)11.3%في األقس���ام
الرياضيّةُ ،نش���ر  13مقاالً غير مل ّون ( )2%مقاب���ل  3مقاالت مع ألوان ( .)0.5%في
األقس���ام امل ُ َع ّدة للترفيهُ ،نش���ر  289مقاالً بدون ألوان ( ،)43.4%وفقط  67منها كان
أن غالبيّة صفحات الصحف مل ّونة وغالبيّة
مع ألوان ( .)10.1%من امله ّم اإلشارة هنا ّ
الص���ور كذل���ك ،ل���ذا فاللون في اخلبر نفس���ه لي���س ذا قيمة زائ���دة ،باس���تثناء املقاالت
استثنائي إلبراز املضمون :حاالت املوت -على سبيل
احلساس���ة التي ُيبذل فيها جهد
ّ
ّ
َّ
املثالَّ -
وتؤطر اإلصابات أو احلوادث باللون األحمر القاني.
تؤطر باللون األسود،
 25النسبة املئو ّية من مجموع التقارير العا ّم.
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أن الصور تعكس مضمون املقال .في  73.9%من املقاالت
في جميع األقسام ،ت نّ َ
َبي ّ
عكست الصورة املضمون ،مقابل  26.1%من املقاالت التي كانت فيها الصورة بعيدة
متت له ب ِ
إن الصور
ِصلة .هذه النتيجة ليس���ت بهامش���يّة ،إذ ّ
ع���ن املضم���ون ،أو إنّها لم ّ
املنشورة إلى جانب املقاالت في عدد ليس بقليل من املقاالت مضلِّلة وتنأى باالهتمام
ع���ن املوضوع ،أو تش��� ّدد على مميّزات ال تبرزها مضامني املق���ال ،وبالتالي تعمل على
حج���ب املضم���ون .منط غي���اب املال َءمة بني املضام�ي�ن والصور قائم ف���ي تغطية جميع
املواضي���ع ،لك ّن وجوده في حالة النس���اء يحمل اس���تحقاقات مقلق���ة ،وذلك على ضوء
الترفيهي.
قلّة املقاالت حوله ّن ،والتشديد على دوره ّن
ّ
الرسم 27
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ف���ي جميع األقس���ام ث ّم���ة ص���ور صغي���رة ( )N=571 ،84.8%أكثر م���ن الصور
الكبيرة التي متأل صفحة أو أكثر ( .)N=15.2 ,15.2%ن ُِش���ر في األقسام اإلخبار ّية
 282مقاالً ( )41.9%مع صور صغيرة ،مقابل  19مقاالً مع صور كبيرة (.)2.8%
في األقس���ام الرياضيةُ ،نش���ر  13مقاالًمع صور صغيرة ( ،)1.9%مقابل  3مقاالت
م���ع صور كبيرة ( .)0.3%و ُنش���ر في األقس���ام امل ُ َع��� ّدة للترفيه  276مق���االً مع صور
صغيرة ( )41%مقابل  80مقاالً مع صور كبيرة (.)11.9%
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النص -اخلطاب
حتليل على مستوى
ّ
اخلط���اب العا ّم حول النس���اء مر ّك���ب ويحوي وظائ���ف مختلفة (إلى ح��� ّد التناقض
أحيانًا) .ال يش���ير البحث إلى تغطية ذات لون واحد .ث ّمة عدد ليس بالقليل من املقاالت
اإليجابيّة التي تعالج موضوع النساء واألدوار التي تأخذها على عاتقها على املستوى
والثقافي .ظهر أحد األمثلة للتغطية اإليجابيّة في  30.10.2009في ملحق
االجتماعي
ّ
ّ
صحيف���ة "بانورام���ا" (ص  6راجعوا امللحق  .)8عالج املقال مبادرة تط ّوعيّة لنس���اء
املؤسسات العا ّمة في الناصرة .امت ّد املقال على صفحة ونصف الصفحة ،وتناول
في
ّ
الشخصي الذي حتصل عليه النساء من التط ّوع.
أه ّمـيّة التط ّوع في املجتمع ،والتمكني
ّ
مركزي للتط ّوع.
يعك���س عنوان املقال "أنا من هذي املدينة" االنتم���اء احملل ّ ّـي كمح ّرك
ّ
اجلندري للمش���روع ،ويتمحور في النس���اء كمدي���رات وقياد ّيات
يعك���س املق���ال البعد
ّ
ومتط ّوع���ات ،على العكس من الكثير من املقاالت التي تعرض رجاالً يقودون ونس���اء
ُينفّذن  -وإن كان املقال يعالج موضوع النساء.
اإلعالمي حول النساء هو تط ّرقه إلى النساء
أحدى املم ّيزات البارزة للخطاب
ّ
بضمي���ر الغائب .في الكثير من املقاالت ،توصف النس���اء كمن يفعلن أم ًرا ما أو يقلن
أم ًرا ما ،لكن أقواله ّن ال تُعرض على نحو مباش���ر من أفواهه ّن .على هذا النحو يجري
إسكاته ّن في مقابل صوت املراسل أو املراسلة .هذا اإلسكات من خالل التمثيل ُيش ّكل
إحساس���ا بالتمثيل ،لكنّه
ظاه���رة َتط��� ّرقَ إليها الكثير من دارس���ي الثقافة ،فه���ي تخلق
ً
أن الصحف
متثي���ل ُيخ ِرس ويق���زّم َمن يجري متثيلها .عل���ى هذا النحو يتولّد انطب���اع ّ
تتعام���ل بنوع م���ن الوصاية األبو ّية ،إذ تعتبر نفس���ها كمن خُ ِّولت لتمثيل النس���اء بدل
منصة لتمثيل أنفس���ه ّن على نح ٍو أصيل ومباش���ر ،وتعزّز الفرضيّة الضمنيّة
منحه ّن ّ
أن النس���اء ال ميلك���ن الق���درة على متثيل أنفس���ه ّن ،ويحتج���ن إلى من يق���وم بذلك .هذا
ّ
النمط يعكس البنْية االجتماعيّة التي يأخذ فيها الرجال على عاتقهم متثيل النس���اء في
االجتماعي.
احليّز
ّ
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ترس���خ وتك ّرس تصنيف النس���اء في
ميك���ن التعميم والق���ول بوجود بنًى خطابيّة ّ
وظائ���ف وأدوار مح��� ّددة س���ل ًفا .ميك���ن العث���ور على أمثلة عل���ى ذلك في الترابط ش���به
���ي ب�ي�ن املق���االت الت���ي تش���غل فيه���ا املمثّ�ل�ات واملغنّي���ات أدوا ًرا مركز ّي���ة وبني
الطبيع ّ
االنش���غال بالبدان���ة ،واألموم���ة ،والقي���ل والق���ال ،والتجمي���ل ،واإلغ���راء واإليروتي���ك.
وث ّم���ة مثال آخر ه���و امل َ ْو َ
ضع���ة االجتماعيّة للنس���اء ،وعرضه ّن كضحايا ومس���كينات
وهامش���يّات وخاضع���ات .أح���د األمن���اط املثي���رة لالهتمام الت���ي تُستش���فّ من حتليل
اإلعالمي حول النس���اء ُيظه���ر أنّه ّن يتح ّدث���ن كنس���اء ال كاختصاصيّات في
اخلط���اب
ّ
مجال عمله ّن كما الرجال .بكلمات أخرى ،ح ّتى عندما تكون النس���اء اختصاص ّيات
اإلعالمي إلى إبراز موقفهنّ كأ ّمهات
ف���ي مجال ما ،ويتط ّرقن إليه ،مييل اخلطاب
ّ
تخصصهنّ  ،و ُيظهر عدم ثقة بقدراتهنّ املهن ّية.
أو كقرينات ال إلى مجال
ّ
خاص
ع���رض النس���اء كهامش���يّات ،ودونيّ���ات أو تابع���ات للرجال يبرز عل���ى نحو
ّ
ف���ي األقس���ام الرياضيّة ف���ي الصحف .وعلى الرغ���م من صعوبة التح��� ّدث عن صورة
الرياضي
موحدة في جميع الصحف ،وعلى الرغم من التغطية التي يقوم بها القس���م
ّ
ّ
أن حضور
ف���ي صحيف���ة "الصنّارة" للنس���اء ف���ي الرياضة ،ال ميك���ن جتاهل حقيق���ة ّ
وأن الكثير من النساء َيظهرن هناك كأ ّمهات أو
النساء في أقسام الرياضة أمر نادرّ ،
زوجات لالعبني مشهورين.
من األمناط البارزة األخرى إبرا ُز ال ُهو ّية اليهود ّية لدى النس���اء اللواتي ظهرن في
وظائ���ف قاضي���ات أو مندوبات أو ناطقات بلس���ان الوزارات احلكوميّ���ة .هذه التغطية
تعكس هامش���يّة النساء العربيّات في هذه الوظائف ،لكنّها تضفي ممارسة فاعلة على
النساء اليهود ّيات في هذه الوظائف ،ومتيل لعرض النساء العربيّات كخامالت.
ث ّم���ة مي���زة أخ���رى تب���رز ف���ي الصح���ف الت���ي خضع���ت للبح���ث وه���ي اللغ���ة
���ي ،ح ّتى ف���ي احلاالت الت���ي يدور فيه���ا احلديث عن
احلياد ّي���ة للخط���اب الصحف ّ
اجلنسي
قضايا اجتماع ّية مؤملة ،كالعنف ض ّد النساء ،وقتل النساء ،والتح ّرش
ّ
واالغتص���اب .اللغ���ة التي تس���تخدمها الصح���ف تصريحيّ���ة بحتة ،فهي تق��� ّدم اخلبر
مي .في الكثير من
ح���ول القت���ل أو التح ّرش على نحو يخلو من ك ّل حت ّف���ظ أو مر ّكب ِقيَ ّ
أن األخبار املكتوبة تس���تند إلى بيانات الش���رطة ،لكن
احل���االت ينبع األم���ر من حقيقة ّ
ٍ
موقف ما
الصح���ف ال تب���ادر إطال ًق���ا إلى اس���تيضاح حيثيّات احل���االت ،والتعبير ع���ن
جتاهه���ا .ف���ي هذا الصدد ث ّمة مث���ال يتب ّدى في تقريرين متعاقب�ي�ن على نفس الصفحة

68

مـ ــا زل ــن خاضعات  -متثيل امل ـ ـ ــرأة في الصحـف العرب ّية ال ُقطر ّية
ف���ي جريدة "الصنّ���ارة" ( ،)20.11.2009تحَ ّدثا عن عنف جت���اه قاصرات (راجعوا
امللحق  .)9اس���تخدم املقاالن بيانات الش���رطة دون اس���تيضاح احلقائق أو التعبير عن
موق���ف ما جت���اه الفعلتني .ه���ذه "احلياد ّية" ال تعمل ض ّد املعتدي ب���ل تعمل لصاحله.
أخالقي في حاالت كهذه يش��� ّكل وقو ًفا إل���ى جانب الطرف
إنّ ع���دم ا ّتخ���اذ موقف
ّ
���وي في املعادلة االجتماع ّية .ال ش��� ّك أنّه ث ّمة ض���رورة ملعاجلة مثل هذه القضايا
الق ّ
من خالل توخّ ي احلذر ،لكن التراجع أمام عنف املجرمني يش ّكل تراج ًعا عن الدور
األخالقي الذي مي ِكنُ للصحافة أن تشغله (ويجب عليها أن تشغله) في الساحة
ّ
العرب ّي���ة العا ّمة .عالوة على ذلك ،ال ينبغي للصحافة أن تتبنّى موق ًفا جتاه ش���خص
أخالقي جتاه الظاه���رة ،وحتّى من خالل
بعين���ه ،ب���ل ُيتوقّع منه���ا أن تعبّر عن موق���ف
ّ
ع���رض األح���داث العنيفة املما َرس���ة ض ّد النس���اء داخل س���ياقٍ ما وكظاهرة منتش���رة،
والتحذير منها.
على خلفيّة هذه املميّزات ،ث ّمة إمكانيّة لتش���خيص عدد من اخلطابات البارزة جتاه
النس���اء والتوقّ���ف عندها من خالل بعض العيّنات املنتق���اة من الصحف التي أُخضعت
للبحث .يبتغي هذا القس���م من البحث جتس���يد أنواع اخلطاب املهيمنة وإعمال التحليل
املع ّم���ق فيه���ا ،لكونه���ا ُعرضت ف���ي التحليل الك ّم ّي ال���ذي ُق ّدم أعاله .لذا ،س���نكتفي في
غالبيّة احلاالت بعرض عيّنة أو اثنتني لغرض جتسيد بنية اخلطاب.
† خط���اب األموم���ة .يمُ ْو ِ
ضع خطاب األمومة النس���اء ف���ي دور األ ّمهات حتّى في
معي .يش��� ّدد
اجتماعي أو
احل���االت التي يش���غلن فيه���ا دور القائدات في مجال
ثقافي نّ
ّ
ّ
وحتمي ،على الرغم من أنّه ليس كذلك
مركزي
ه���ذا اخلطاب على األمومة كعنصر
ّ
ّ
بالض���رورة .املقال الذي ُعرض ف���ي ملحق "بانوراما" ،في  ،9.10.2009حول أديبة
قص���ص األطفال نيف�ي�ن عثامنة من كفر قرع في املثلّث (امللح���ق  ،)10يصلح أن يكون
مثاالً على هذا اخلطاب .جاء عنوان املقال على النحو التالي" :عالقتي بجميع األطفال
عالق���ة أمومة.،أعتبر نفس���ي أ ًّم���ا جلميع األطفال ف���ي ك ّل زمان وم���كان" .جرى إبراز
األمومي في العنوان كما في مضمون املقال ،على الرغم من أنّه يعالج اإلبداع
التعامل
ّ
األمومي يض���ع األمومة إطا ًرا للتقرير يش��� ّكل بدوره
للقاص���ة .إبراز الس���ياق
���ي
ّ
ّ
األدب ّ
التقليدي يس���بق
بأن هذا الدور
الداف��� َع للكتاب���ة األدبيّة .إبراز األمومة يخلق
إحساس���ا ّ
ّ
ً
وكأن هذا النشاط ال يستطيع التواجد على نحو
األدبي ومينحه املش���روعيّة،
النش���اط
ّ
ّ
���ي بني األمومة واألدب (كما ينعك���س في املقال) أن
مس���تق ّلُ .يفت���رض بالدمج الضمن ّ
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ً
تعارضا بني األمرين ،لكن عثامنة جنحت -على الرغم من
يخل���ق في ظاهره تو ّت��� ًرا أو
إن التغطية الداعمة التي تكيل لها املديح والثناء تُط ّوع
قاصة .لذاّ ،
ذل���ك -ف���ي أن تكون ّ
األمومي.
واإلبداعي املتمثّل في الكتابة األدبيّة للدور
القيادي
الدور
ّ
ّ
ّ
† خط���اب املأكوالت :يحتفل هذا اخلطاب بدور النس���اء كمس���ؤوالت عن التزويد
ويقترن
���اص،
ّ
باألطعم���ة ف���ي املنزل ،ويعكس النظ���ر إليهن كمن يعمل���ن في احليّز اخل ّ
باملطبخ .في الكثير من املقاالت ظهرت النساء -على نحو مباشر أو غير مباشر-
كم���ن ي���ز ّودن خدم���ات اإلطع���ام جلمي���ع أف���راد العائلة ،ال س��� ّيما الرج���ال .برزت
ه���ذه النزعة في س���ياقات اجتماعيّة مختلف���ة ،حتّى عندما دار احلدي���ث حول مبادرات
تبتغ���ي حتس�ي�ن أوضاعه ّن االقتصاد ّية .حتّ���ى في هذه احلالة ،ث ّمة ميل إلى التش���ديد
عل���ى مس���اهمة املرأة في س���وق الطعام واخلبيز .عل���ى هذا النحو ُيبق���ى على الصورة
يرسخ َد ْور النساء كخادمات .ميكن العثور
النمطيّة املركزية والنمط
االجتماعي الذي ّ
ّ
عل���ى أحد األمثلة (وهي عديدة) في املقال الذي جاء بعنوان "س���يدات عربيّات يبحثن
البيتي" وال���ذي ظهر في ملحق "ك ّل العرب" في
ع���ن ال���رزق من خالل صناعة الكعك
ّ
( 30.10.2009راجع امللحق  .)11يعالج املقال مبادرات جلمعيّات لتدعيم النساء من
إيجابي ،لكن
خ�ل�ال مبادرات اقتصاد ّية وتش���غيليّة محلّـيّة ،وهو  -في ح��� ّد ذاته -أمر
ّ
املقال لم يتعامل تعامالً نقد ًّيا مع إس���قاطات هذه املبادرات على ترس���يخ َد ْور النس���اء
يفصل املق���ال كذلك ما ه���ي الوظائف التي
كم���ز ّودات للخدم���ات املنزليّ���ة املختلف���ة .لم ّ
ستحصل عليها النساء في إطار هذه املبادرات ،ولم يحاول حتّى التلميح إلى ضرورة
تش���جيع النس���اء على اخلروج إلى سوق العمل من خالل حت ّدي الوظائف التقليد ّية أو
االجتماعي املهيمن.
االس���تئناف على األعراف التي تش ّكل جز ًءا "طبيعيًّا" من النظام
ّ
أن رؤس���اء املن ّظمات املس���ؤولة عن هذه املبادرة،
في هذا الس���ياق ،من امله ّم أن ُيش���ار ّ
والدورة التي تعلّم النساء إعداد أنواع جديدة من الكعك ،هم من الرجال .التقسيم إلى
رجال مديرين ونساء يكا َفأن اجتماعيًّا بسبب شغل وظائف نسائيّة تقليد ّية على نحو
أفضل ،هذا التقسيم بارز للعيان ،وال يضع املقال عالمات استفهام على هذا التقسيم،
أن تش���غيل النس���اء ورفع
ويتعامل مع املبادرة بر ّمتها كنش���اط بنّاء
وإيجابي .ال ش��� ّك ّ
ّ
مس���توياته ّن الدراسيّة هما أمران مه ّمان ومبا َركان ،لكن السياق الذي تُطرح فيه هذه
التقليدي يثير االس���تغراب .تأطير موضوع املقال يرمز
الوظائفي
القضايا والتقس���يم
ّ
ّ
إلى الفجوة الواس���عة بني االرتفاعِ احلا ّد في عدد املقاالت التي تغ ّطي النس���اء ونوعيّةِ
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وجود ِة التغطية في ك ّل ما يتعلّق بأدوار النساء و َمناحي متثيله ّن.
مالي :يعالج اخلطاب ا َ
���ائي ويس ّوق جسد املرأة.
† خطاب َج ّ
مالي اجلما َل النس ّ
جل ّ
يعكس هذا اخلطاب اختزال النس���اء إلى أجس���ادهنّ دون سواها ،والتشديد على
���دي لوجودهنّ  ،وخضوعهنّ لس���لّم أفضل ّيات ال يتعلّ���ق بخياراتهنّ
البع���د اجلس ّ
اصطناعي) -كب ْنية
املُد َركة ،بل يقترن بخصائص مولودة (أو مكتسبة على نحو
ّ
اجلسم ،على سبيل املثال .-في  ،20.11.2009ظهر في صحيفة "الصنّارة" تقرير
حول "عمليّة جراحيّة جتميليّة ألنف متسابقة ميس ليلك دمياريس ن ّواورة" (امللحق
 .)12تشغل الصور في املقال الذي أُد ِرج على امتداد صفحتني (َ 28و  )30مساحة
 80%منهم���ا ،وال يحت���وي عل���ى أكث���ر من  432كلم���ة ُوضعت في عم���ود واحد في
محاذاة الصور املل َّونة .يعالج املقال بثًّا حيًّا ومباش ً���را للعمليّة اجلراحيّة ألنف ن ّواورة
بغرض مش���اركتها في مس���ابقة ملكة اجلمال ،ويصف كيف حتقّق مسابقة مس ليلك
(املجلة النس���ائيّة التابعة للجريدة) أحالم الفتيات الشا ّبات ،ومتنحه ّن فرصة حتسني
اخلارجي .تخصي���ص صفحتني كاملتني في الصحيفة لهذه املس���ألة يحمل
مظهره��� ّن
ّ
اخلارجي وبنية جس���م امل���رأة .تطبي���ع العمليّة
رس���الة واضح���ة ح���ول أه ّمـيّ���ة املظه���ر
ّ
اجلراحيّ���ة التجميليّة يفرض حت ّدي���ات (غير إيجابيّة) على املفاهيم التقليد ّية الس���ائدة
للجمال .في
���ي ،ومن ناحية أخ���رى يعزّز ه���ذه املفاهيم عبْ َر التعبّ���د َ
ف���ي املجتمع العرب ّ
املجتمع الذي تقبع فيه نس���بة عالية من النس���اء حتت ّ
خط الفقر بدون عمل ،ال يش��� ّكل
تطبيع العمليّات اجلراحيّة التجميليّة أم ًرا َمعيبًا فحسب ،بل يش ّكل كذلك إفسا ًدا ،وقلبًا
ألي سلّم أفضليّات معقول.
ّ
† خط���اب اإلث���ارة .يتمح���ور خطاب اإلثارة ف���ي جذب االهتمام إلى جمال جس���د
املرأة من خالل عرض أجزاء من اجلس���د ،أو وضعيّات جسد ّية ذات إيحاءات جنسيّة.
وكما ذكر ساب ًقا ،معظم النساء في الصور التي تعكس هذا اخلطاب لسن من املجتمع
���ي أو م���ن دول أخرى
���ي الفلس
���طيني ف���ي إس���رائيل ،بل نس���اء م���ن العالم العرب ّ
ّ
العرب ّ
ّ
َ
للمج�ل�ات وشاش���ات التلفاز في أم���كان ع ّدة
���ي
"تز ّي���نُ" صو ُره��� ّن
الغ�ل�اف اخلارج ّ
ف���ي العال���م .م���ن أمثلة ذلك الص���ور ُة التي رافق���ت مقاالً ع���ن املغنّية واملمثّلة الس���ور ّية
ن���ورا رح���ال ف���ي صحيف���ة "بانورام���ا" ف���ي  ،30.10.2009وظه���رت عل���ى صفحة
كامل���ة ف���ي وضعيّة تُبرز مؤخّ رته���ا (راجعوا امللحق  .)13وقد ج���اء عنوان املقال على
النح���و التال���ي ":أعترف أنّني فنانة كس���ولة" ،وهي مقولة ميكن تفس���يرها على نحو
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���ي .ومن أمثلة هذا تقري ٌر ظهر في "ك ّل العرب" في 30.10.2009
���ي أو إيروس ّ
جنس ّ
ح���ول املمثّلة دنيا س���مير غامن ،عنوانه" :سأجس���د اإلغراء على طريق���ة أ ّمي" (راجع
أن الصور التي تراف���ق املقال ليس���ت فاضحة ،ال يدع
امللح���ق  .)14وعل���ى الرغ���م م���ن ّ
أن احلديث ي���دور عن اإلغراء بغية جذب الق��� ّراء .في الصفحات
العن���وان مجاالً للش��� ّك ّ
التالي���ة ،تظهر صفحة مزدوجة في مجموعة من صور للنس���اء وغالبيّتها مغرية .هذه
السلس���لة من الص���ور واملقاالت تخلق إثارة بارزة ،وتف���رض مناخ الصحف الصفراء
الت���ي تُبنى حول صور صارخة تبتغ���ي التغطية على هزالة النصوص املوضوعة على
هوام���ش الصفح���ات .وإذا أخذنا بعني االعتبار نس���بة اإلعالن���ات التجار ّية التي تصل
إلى  50%من مس���احة الصحيفة ،فال تصل نس���بة الكالم إلى ربع مس���احتها ،وعليه
حتت ّل الصور الغالبيّة العظمى من املس���احة .وم���ن أمثلة خطاب اإلثارة ما ينعكس في
اخلارجي لـ  11فتاة يتنافس���ن في مس���ابقة ملكة اجلمال التي أجرتها
صورة الغالف
ّ
صحيف���ة "الصنّارة" .ظه���ر املقال في  30.10.2009و ُوض���ع على صفحة مزدوجة
اخلارجي للملحق
تظهر فيها صور املتنافس���ات (راجعوا امللحق  .)15صورة الغالف
ّ
تُظهر الش���ا ّبات بلباس فاض���ح للغاية وفي وضعيّات مغرية وتبرز أجس���اده ّن .تَبرز
يفسر الصور الكثيرة ونظرة الفتيات احلياتيّة.
في املقال قل ّ ُة ّ
النص املكتوب الذي ّ
أن صحيفة
يب���رز خطاب اإلث���ارة في الصح���ف الثالث على ح ّد س���واء ،لكن يب���دو ّ
"بانوراما" التي تصدر في مدينة الطيّبة متيل أكثر من غيرها لتوخّ ي احلذر في نشر
ص���ور فاضح���ة على نحو كبير ،على عكس الصحيفت�ي�ن األخريني اللتني تصدران في
مدين���ة الناص���رة وتعكس���ان ثقافة مدينيّة حتت���وي على مزيد من االنفت���اح .لكن ،على
أن خطاب اإلثارة ال يلقى إبرازًا
الرغم من االختالفات ،من امله ّم أن نش ّ���دد على حقيقة ّ
من خالل الصور فحسب ،بل كذلك من خالل التلميحات اللغو ّية إلى جانب الوضعيّات
اجلنسي" في ملحق
اجلسد ّية ،كالعنوان التالي" :النجمة جيني أسبر وإعالن املنشط
ّ
صحيفة "الصنّارة" في ( 9.10.2009راجعوا امللحق .)16
األبوي تأثير البنية االجتماعيّة
† خطاب الوصاية األبو ّية :يخفي خطاب الوصاية
ّ
الثقافي الس���ائد املتعلّق بقدرة النس���اء على االختيار .في هذا السياق ،تش ّكل
واملفهوم
ّ
توج���ه االختيار وتقلّص -خفية -نطاق إمكانيّات
س���يرورات التهيئة االجتماعيّة التي ّ
ً
أن س���وق
االختي���ار ،تش��� ّكل
عام�ل�ا مركز ًّيا ينبغ���ي أخذه بع�ي�ن االعتبار .من املعروف ّ
وأن وظائف التدريس
تقسمَ -وفق تقسيم الوظائف اجلندر ّيةّ ،
تقس���م -في ما َّ
العمل َّ
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أو مه���ن الرعاي���ة والعناية املختلفة تُعتبر مهنًا "نس���ائيّة" ،مقاب���ل مهن تكنولوجيّة أو
اإلعالمي .من
مهن ح ّرة ُينظر إليها كذكور ّية .هذا التقس���يم ينعكس جليًّا في اخلطاب
ّ
يفضلن مهن التدريس .يتجاهل
أن النس���اء ّ
األمثلة اجليّدة على ذلك املقال الذي يش���ير ّ
أن احلديث يدور عن تفضيل مش���ترط من الناحيتني االجتماعيّة والثقافيّة،
ه���ذا املقال ّ
يفضلون أن تعمل نساؤهم أو بناتهم على مقربة من البيت
ألن غالبيّة األزواج واألهل ّ
ّ
ِ
املهني املس���تقلّة للنس���اء
وفي مكان ُيعتبر آمنًا .ث ّمة فجوة واس���عة بني ح ّر ّية االختيار
ّ
يفضل جتاهل
وحيّ��� ٍز ضيّ���ق من اخلي���ارات ألس���باب اجتماعيّ���ة وثقافيّة ،لك���ن املق���ال ّ
ه���ذا األم���ر .و ُكتب في ملح���ق "بانوراما" (" :)9.10.2009وتبق���ى مهنة التعليم من
أكث���ر امله���ن احملببة عل���ى قل���وب الفتي���ات ...وأهاليهن" (راجع���وا امللح���ق  .)17يظهر
إيجابي في صحيفة "بانوراما" ُنش���ر في
مث���ال آخر على الوصاية األبو ّية في تقرير
ّ
ً
معرضا في وادي عارة لنساء عرضن فيه
( 13.11.2009ص  .)8-9يغ ّطي املقال
���ي للتقرير ،لم
أعماله��� ّن الفنّـيّ���ة (راجع امللح���ق  .)18وعلى الرغم من اخلطاب اإليجاب ّ
حتصل النساء على صوت ،إذ قام املراسل (الرجل) بتلخيص أقواله ّن بلغته .أُسكتت
النس���اء املُبدعات ،وه���و ما يولّد انطبا ًعا بالوهن املغلَّ���ف بالوصاية األبو ّية .وث ّمة مثال
آخ���ر يتب ّدى في تقرير مك ّون م���ن صفحتني في "ك ّل العرب" في  ،20.11.2009جاء
بعن���وان "رات���ب الزوج���ة :نعمة أم نقمة؟" (راجع���وا امللحق  .)19يتبنّ���ى املقال وجهة
أن الرات���ب هو نعمة ،لكونه يرفع
نظ���ر ثنائيّة تبتغي احلس���م بني موقفني ،يرى أ ّولهما ّ
مس���توى دخل العائلة ،وي���رى ثانيهما الراتب لعنة ألنّه يتح��� ّول إلى مصدر صراعات
أن
أن العنوان واملقال بر ّمته يفترضان كأمر
بديهي ّ
داخل العائلة .بداية ،من الواضح ّ
ّ
وأن راتب املرأة هو امللحق .يتجاهل املقال كذلك
راتب الرجل هو
األساسي في العائلةّ ،
ّ
صراع���ات وخالفات محتملة حول راتب الرجل ،ويعرض راتب املرأة كمثار للخالف.
ه���ذا التعامل يد ّل عل���ى هرميّة جندر ّية واضحة ،وعلى تهمي���ش راتب املرأة ،والتعامل
مع���ه ككماليّات -في أحس���ن احلاالت -وكمصدر للمخاطر في أس���وئها .يعالج املقال
مما يس���تلزم راتبً���ا ثانيًا في البيت.
ارتفاع مس���توى املعيش���ة للعائلة العربيّة العاد ّيةّ ،
أداتي وال ينظر إليها كشريكة
على الرغم من ذلك ،التعامل مع عمل املرأة وراتبها
ٌّ
املنزلي ،أو إ ّنها تش ّكل جز ًءا من البنية التشغيل ّية في
حقيق ّية في إدارة االقتصاد
ّ
أن املرأة عند حصولها على الرات���ب تب ّذره في اإلنفاق
املجتم���ع .ث ّمة تلميح ف���ي املقال ّ
مما يش���ير إل���ى عقالنيّة مصاب���ة باخللل ،ويع���زو العقالنيّة
عل���ى منتج���ات غير مه ّمةّ ،
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أن حصول امل���رأة على
صه���ا ّ
للرج���ل .ينط���وي املق���ال على مقول���ة ضمنيّة أخ���رى ملخَّ ُ
الراتب يح ّررها من س���يطرة الرجل ،ويح ّولها إلى مستقلّة ،وعليه يته ّدد اخلط ُر مكان َة
الرجل املتينة في البنية البطركيّة.
اجتماعي
† خط���اب الضح ّي���ة :يع���رض خطاب الضحيّة النس���ا َء كضحايا لواق���ع
ّ
���ي .ميك���ن العث���ور على كثي���ر من األمثل���ة العينيّ���ة لهذا
���ي واقتص ّ
���ادي وسياس ّ
وثقاف ّ
اخلطاب الذي تُعرض فيه النس���اء كمن ال حول له ّن وال ق ّوة .لكن ،قبل عرض األمثلة،
أن النس���اء يظهرن كضحايا في ما
بأن البيانات الك ّميّة تش���ير إلى ّ
من اجلدير أن نذ ّكر ّ
أن هذه املقاالت تعكس واق ًعا اجتماعيًّا
يتراوح بني َ 10%و  20%من املقاالت .ال ش ّك ّ
صعبًا ،وال نريد االستئناف على وجود ظواهر اجتماعيّة مأسو ّية ومنتشرة .املشكلة
تتب��� ّدى ف���ي أنّ خط���اب الضح ّي���ة ف���ي الصحيف���ة يتم ّث���ل في تغيي���ب أ ّي���ة فاعل ّية
للضحاي���ا ،وف���ي تعزيز ص���ورة امل���رأة اخلانعة والفاق���دة للق ّوة ،وع���رض األمر
الطبيعي ،وحتّى ف���ي املقاالت الت���ي قامت فيه���ا الضحيّة بتقدمي
كج���زء م���ن النظ���ام
ّ
ّ
اإلعالمي حدود اإلفادة
الش���كوى للش���رطة -على س���بيل املثال .-ال يتخطى اخلطاب
ّ
نقدي أو ربط بني
بـ ِ "احلقائق" ،ويكتفي باإلش���ارة إلى احلدث دون موقف أو حتليل
ّ
حاالت مختلفة ،ترتقي بالتغطية من مستوى احلدث احملل ّ ّـي املثير الوحيد إلى مستوى
الظاه���رة االجتماعيّ���ة والثقافيّ���ة ،الت���ي ينبغي التعام���ل معها على نحو ش���املُ .يخفي
واللفظي جتاه النس���اء وحجمها الواس���ع ،وضرورة
���دي
التذرير ظاهرة العنف اجلس ّ
ّ
الصحفي النسا َء كضحايا ال غير،
اخلطاب
معاجلة جذورها .على هذا النحو يث ّبت
ُ
ُّ
وال يش���ارك في ع ٍ
���رض فاع ٍل لنقد مع َّم���ق إلحدى أكثر الظواه���ر خطورة ودناءة
أن مصادر
ف���ي املجتم���ع ،ح ّتى لو دار احلديث عن حاالت القتل .من امله ّم اإلش���ارة ّ
املعلوم���ات ح���ول العن���ف جتاه النس���اء -ف���ي كثير م���ن احل���االت -هي الش���رطة ،وال
تب���ذل الصحيف���ة عناء فحصه���ا على نحو متع ّمق بغية الكش���ف ع���ن جذورها وعرض
س���بل ملعاجلتها .عل���ى أرض الواقع ،تهت ّم الصحف بعرض ح���االت العنف كعمل مثير
���ي بالظاهرة ومخاطرها،
ومنع���زل ،أكث���ر من اهتمامها ورغبتها باالنش���غال املوضوع ّ
أن ً
عرضا كهذا يزيد من املبيعات .وجدنا مثاالً جيّ ًدا على هذا النوع من التغطية
وذل���ك ّ
ف���ي صحيفة "الصنّارة" ف���ي  ،20.11.2009حيث يظهر ف���ي الصفحة  46تقريران
مقتضبان ،األ ّول حول أعمال ش���ائنة بفتاة قاصر ،والثاني حول أب قام بتنفيذ أعمال
شائنة بابنته (راجعوا امللحق  .)19عنوان املقال األ ّول كان على النحو التالي "اعتقال
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أحد س���كان منطقة طبر ّيا بش���بهة تنفيذ أعمال مش���ينة بحق فتاة قاصر"؛ أ ّما عنوان
اخلب���ر الثاني ف���كان ":اعتقال أب بش���بهة تنفيذ أعمال مش���ينة بابنت���ه" .من الواضح
أن الصحيفة
أن املعلوم���ات اس���تُ ِقيت من مصادر ش���رطيّة ،و ُيظهر مضمون املق���االت ّ
ّ
الصحفي الذي
لم تفعل ش���يئًا س���وى عرض املعلومات التي حصلت عليها م���ن البيان
ّ
ٍ
موقف م���ا ،وال حتلّل
أصدرت���ه الش���رطة .ه���ذا النمط ال���ذي ال تعبّر في���ه الصحيفة عن
الظواه���ر ،وتكتفي بطرح املعلومات األساس���يّة عن احلدث .ه���ذا النمط مييّز الصحف
احلالي .احليثيّات واألبعاد والدالالت ال جتد لها متّس��� ًعا،
الثالث التي ش���ملها البح���ث
ّ
وحب اس���تطالعهم حول مكان حص���ول احلدث .ظهر
وه���و ما يثير اش���تباهات الق ّراء
ّ
مثال مش���ابه ف���ي عدد صحيف���ة "بانوراما" الص���ادر ف���ي  ،20.11.2009في تقرير
حتت عنوان" قاصر من وادي عارة تق ّدم شكوى ض ّد أبيها نفذ بحقها أعماال مشينة"
(راجعوا امللحق  .)20وكما في احلاالت الس���ابقة ،الش���رطة هي مصدر اخلبر الذي ال
أي تط ّرق من الصحيفة إلى مضمونه .تكتفي الصحيفة إ ًذا بنس���خ جزء
يحت���وي عل���ى ّ
الصحفي للشرطة.
من البيان
ّ
بحب االس���تطالع
كما ُذكر آن ًفا ،تخلق مقاالت من هذا النوع لدى الق ّراء
ً
إحساس���ا ّ
ينصب -على التساؤالت حول املعلومات
ينصب االهتمام -في أساس ما
غير املبالي.
ّ
ّ
الناقص���ة أكثر م���ن انصبابه على التماثل م���ع الضحيّة ،ويتولّد نوع م���ن التعاطف مع
التاريخي الذي يمُ َ ْو ِ
ضع اخلبر ضمن سلس���لة
االجتماعي أو
الظاه���رة .غياب الس���ياق
ّ
ّ
م���ن احل���االت املش���ابهة ،ه���ذا الغياب يع���زل احل���دث ويقلّل م���ن قيمته .ه���ذا النمط من
التغطي���ة يع ّم���ق خطاب الضحيّ���ة عبْر تثبيت صورة النس���اء كضعيف���ات ،وكموضوع
حلب االستطالع الذي يندرج في خانة التق ّول ال غير.
ّ
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تلخيص
أن نس���بة املقاالت التي تغ ّطي النساء
إحدى نتائج هذا البحث األساس���يّة تتمثّل في ّ
العربي املكت���وب قد ارتفعت -مقا َرن��� ًة ببيانات البحث ال���ذي أجراه مركز
ف���ي اإلعالم
ّ
إع�ل�ام في الع���ام  .2006-ث ّم���ة أه ّمـيّة لهذا االرتف���اع ،وهو يعكس بدون ش��� ّك اتجّ ا ًها
���ائي ال زالت أق ّل من نس���بة
مه ًّما ينبغي تش���جيعه .مع ذلك ،إنّ نس���بة التمثيل النس ّ
النس���اء ف���ي املجتم���ع ،وال زال ه���ذا التمثي���ل محص���و ًرا ف���ي مج���االت اجتماع ّي���ة
وثقاف ّية مع ّينة.
َ
لص إلي���ه البحث ه���و أنّ النحو ال���ذي يجري فيه
االس���تنتاج الثان���ي ال���ذي خ َ
متثي���ل النس���اء ،وج���ودة التمثي���ل ،ل���م يتغ ّي���را عل���ى نحو ملح���وظ ،ولي���س ث ّمة
���اع الك ّم ّـي للتغطية .ال زالت تغطية النس���اء في
ت���وا ُؤم بني ج���ود ِة التمثيل واالرتف ِ
املَالحق االجتماعيّة والثقافيّة تفوق تغطيته ّن في األقسام اإلخبار ّية ،وال زالت النساء
ممثَّالت في وظائف وأدوار تش ّ���دد على نس���ائيّته ّن أكثر من تش���ديدها على وظائفه ّن
أو مواقفه ّن كالعبات متساويات في القيمة في املجتمعُ .ت ْع َرض النساء كأ ّمهات أكثر
كمتخصصات في مهنه ّن ،و ُي ْع َرضن كخاضعات وتابعات للرجال أكثر
مم���ا ُي ْع َرضن
ّ
ّ
ّ
مما ُي ْع َرضن كمستقالت وكرياد ّيات.
ّ
ّ
يتعل���ق االس���تنتاج الثال���ث للبح���ث بالتأثير الهزي���ل للصحف ّيات عل���ى اخلطاب
اإلعالمي وعلى متثيل النساء .على الرغم من أنّ اثنتني من الصحف التي خضعت
ّ
ّ
َ
ّ
ٌ
للبحث تتولى رئاس���ة حتري���ر كل منهما امرأة ،فإنّ أمناط تغطية النس���اء فيهما
ال تختل���ف من حيث اجلوه���ر عن الصحيفة التي يتو ّلى رئاس��� َة حتريرها َر ُج ٌل.
أن مر ّد هذا األمر إلى هزال التغطية والتدخّ ل القليل لهيئات حترير الصحف في
يب���دو ّ
صحفي.
األخبار التي تُنشر فيها ،ال سيّما حني يوفّر املصدر خَ بَ َر ُه من خالل بيان
ّ
يتط��� ّرق االس���تنتاج الرابع إل���ى غياب إس���تراتيج ّية التحرير الفاعل���ة ،أو غياب
أجِ ْن���دة إعالم ّي���ة في الصحف الث�ل�اث في ك ّل م���ا يتعلّق مبكانة امل���رأة ،وأدوارها
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االجتماع ّي���ة ،وصورتها املجتمع ّية والثقاف ّية .غياب ِ
األجنْدة الفاعلة ال يعني مطل َ ًقا
اجلندري لوس���ائل اإلع�ل�ام العربيّة التي جرى
أن جدول األعمال
���اب األجن���دة ،إالّ ّ
ّ
غي َ
فحصها يتميّز بالعشوائيّة التي تقود م ّرة أخرى إلى هيمنة رجوليّة واضحة.
يتعلّ���ق االس���تنتاج اخلامس هو كذلك بسياس���ة حتري���ر الصحف ،السياس���ة التي
تتجس���د ف���ي األدنو ّية (مينيمالي���زم) في مضم���ار التحرير ،وفي االكتف���اء مبعلومات
ّ
مقتضبة في قضايا مختلفة كان من ش���أنها أن تش��� ّكل مصدر جذب لو جرت تغطيتها
عل���ى نحو مع ّمق .تعكس األدنوية تغطية س���طحيّة ومقتّرة تمُ يّ��� ُز جميع الصحف ،وال
تقتصر على املقاالت حول النساء .يتمثّل التقتير في اللغة الهزيلة التي تق ّل كلفتها عن
كلفة تش���غيل صحفيّني ِج ّد ّيني .لذا ،تعمل الصحف كنش���رات إعالنيّة تز ّين صفحا ِتها
مما تعمل عكس ذلك.
مبعلومات سطحيّة ومقتضبة في مجاالت مختلفة ،أكثر ّ
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توصيات
عل���ى ض���وء هذه االس���تنتاجات ،م���ن امله ّم لف���ت اهتم���ام احمل ّررين واملراس���لني في
الصحف التي أُخضعت للبحث (والتي تُعتبر وسائل إعالميّة رائدة في مجال اإلنترنت
كذل���ك) ،إل���ى أنّه -على الرغم من الدفع���ة ا ِ
جل ّد ّية التي َح ِظ َي بها متثيل النس���اء الك ّم ّي،
موجهة.
وبغية تغيير املميّزات السائدة للتغطية -ث ّمة حاجة إلى سياسة حترير ّية ّ
ال يتلخّ ���ص متثيل النس���اء في ص���ور كبيرة أو في تس���ليط الضوء على املش���اهير ،بل
َح��� ِر ٌّي به أن يش���مل تغيي��� ًرا جوهر ًّيا في نوع الش���خصيّات املعروض���ة ،وفي اخلطاب
املهيمن وفي سياسة إدراج الصور .ال ميكن إخضاع التوازن بني صاحبات الوظائف
املختلفة املمثَّلة في اإلعالم العتبارات الش���هرة فقط .تش���غل الكثير من النساء وظائف
مما
مه ّمة في املجتمع
العربي ،في مجاالت التربية والتعليم واالقتصاد والسياس���ة ،و ّ
ّ
أن لكثي���رات منه ّن حكاي���ات متميّزة ق���د تثير اهتمام اجلمهور بأس���ره ،ال
ال ش��� ّك في���ه ّ
اإلعالمي الذي ُيب َنى على الفصل بني الشهر ِة
اهتمام النساء فحسب .على اخلطاب
ّ
ِ
ووظائف النس���اء التقليد ّي ِة ،من ناحي���ة أخرى ،على هذا
الفاضح���ة ،م���ن ناحية،
اخلطاب أن يخوض غمار توعية نس���و ّية ُتخلّصه من تك ُّبله لصور س���طح ّية أو
إن املجتمع
بطرك ّية ،أو االثنتني م ًعا .ال تش ّ���كل النس���اء نصف املجتمع فحس���ب ،بل ّ
اإلعالمي أن يعكس���ها ،وأن
يخ���وض ه���و كذلك غمار حت��� ّوالت عميقة ينبغ���ي للخطاب
ّ
ُي ْحسن تت ُّبع مميّزاتها وأبعادها.
���ي حول
ميك���ن خلط���اب احلق���وق أن يضي���ف مدم���ا ًكا آخ���ر على اخلط���اب اإلعالم ّ
مميزات اخلطاب
النس���اء .فتمثيل النس���اء ليس كافيًا ،إذ بغية التغلّب على التشويه في ّ
احليادي (ظاهر ًّيا) للقضايا
���ائي .التمثيل
ّ
الس���ائد اليوم ،ث ّمة حاجة إلى خطاب نس ّ
االجتماع ّي���ة الت���ي تق���ف ف���ي مركزها نس���اء (ال س��� ّيما عندم���ا ي���دور احلديث عن
العنف املما َرس ض ّدهنّ ) يؤازر هذه الظواهر على نحو غير مباشر ،ومي ّكنها من
املفضل أن تعبّر الصحف عن مواق���ف واضحة جتاه ظواهر
مواصل���ة وجودها .م���ن
ّ
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اجتماعيّة مختلفة ،ال س���يّما حني يتعلّق األمر بالعنف جتاه النس���اء ،وعليها أالّ تختبئ
وراء احلياد ّي���ة املز َّيف���ة ،وذل���ك أنّ ع���دم ا ّتخاذ املواق���ف هو -في ح��� ّد ذاته -موقف.
قوي إزاء
احلياد ّية جتاه عالقات الق ّوة ،ال س ّيما في الواقع الذي يقف فيه طرف ّ
القوي.
طرف ضعيف ،ال تعني سوى الوقوف إلى جانب الطرف
ّ
اإلعالمي حول النس���اء ،ينبغي
في نهاية املطاف ،وبغية خلق التغيير في اخلطاب
ّ
النص الذي حتتويه
أن تتغ ّير النسبة بني املساح ِة التي تشغلها الصو ُر ،ومقدا ِر
ّ
املقاالت عن النساء.
ال تس���توفي هذه التوصي���ات ك َّل ما هو مطلوب ،وال تعك���س موقف وصاية أبو ّية.
احلالي ،وتبتغي مساعدة الصحف ومواقعها اإللكترونيّة
إنّها تنبع من بيانات البحث
ّ
عل���ى قيادة تغيي���ر ذي قيمة ،يؤ ّثر عليه���ا وعلى املجتمع الذي تعم���ل داخله للدفع نحو
األفضل.
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