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المقدمة

تحضر أخبار المجتمع السوري في اإلعالم مصبوغة بشكل حزين بالمأساة الكبيرة التي يعيشها السوريات
والسوريين في كل مكان بالعالم ،إلى جانب حضورها كحامل أساسي للشتات والعنف الذي يمارس علينا بشكل
ممنهج ،إال أنه وخالل السنوات الماضية أيضاً؛ ظهر نوع جديد من المقاومة في وسائل اإلعالم السورية
البديلة /الناشئة ،والذي تتمثّل في محاولة تتبع أخبار نجاح السوريات والسوريين ،وتقديم نماذج إيجابية
في مقاومة الظروف الحياتية السيئة وتقديم إنجازات متنوعة ،هذه القصص التي يلقي اإلعالم الضوء
عليها تقول الكثير ،ليس فقط عن الشخصيات الرئيسة التي تظهر فيها ،ولكن أيضا ً عن حيوية مختلفة
تمثيلهن/م في اإلعالم.
للناس وإعادة
ّ
ومن خالل هذه القصص تم أيضا ً تصوير تنوع واختالف اإلنجازات واألهداف واألسباب من ورائها ،وتنوع
نجاحاتهم/ن الفردية
مكانها الجغرافي وطيف أثرها ،بالتالي العمل على تقديم صورة مختلفة للسوري/ة وتبني
ّ
على أنها نجاحات مجتمعية ،وهذا ما بدا واضحا ً من كثافة هذه األخبار في السنوات األخيرة ،وتخصيص
بعض المنصات اإلعالمية أبواب أساسية للحديث عنها ،ثم تم تقديم هذه القصص كمساحة مفتوحة
وعامة للحديث حول هذه اإلنجازات ،وبالتالي يغدو أصحاب وصاحبات هذه اإلنجازات جزءاً من
بخصوصيتهم/ن.
الحديث العام ،مع االحتفاظ
ّ
لذا وانطالقا ً من إيماننا بقوة حامل التغيير الذي يقدمه اإلعالم والحساسية العالية التي يمكنه فيها إعادة
تمثيل الواقع أو تغييره ،بدا أن التفكير في هذه القصص «قصص النجاح» يشكل مدخالً مناسبا ً للحديث عن
التحيزات الجندرية في بعض التغطيات اإلعالمية ،حيث إن ال َن َفس اإليجابي لهذا المفهوم وحساسيته الفردانية
تسمح لنا بقياس التمثيل الجندري في اإلعالم ومتابعة تطورات العملية اإلعالمية إلنتاج القصة ذات الطابع
اإليجابي والمحفزة خصوصا ً مع سنوات الثورة والحرب واللجوء على المجتمع السوري المتناثر.
بالتالي كانت الفكرة األولى هي دراسة ومالحظة األنماط واألساليب اإلعالمية التي يتم فيها تناول تمثيل األدوار
الجندرية في «قصص النجاح» من قبل عينة عنقودية من المؤسسات اإلعالمية السورية البديلة /الناشئة ،وإبراز
دورها في تعزيز حضور أو غياب تمثيل واضح ومتكامل للنساء والرجال في «قصص النجاح» ،وبالتالي المساهمة
في تعزيز العدالة الجندرية في اإلعالم ،وذلك ألن النقاش األساسي حول األدوار الجندرية وإعادة تمثيلها،هوذو
طابع إيجابي قادم من إيجابية هذه القصص ،ولكن أيضا ً ضمن سياقات مختلفة بدا أنه من المفيد إعادة النظر
في أنواع هذا التمثيل وكيفيته والتفكير فيه.
بقي أن نذكر أن مفهوم «قصص النجاح» يخضع لحساسية عالية من قبلنا من ناحية احترامنا لخصوصية
وفردانية هذه العبارة وتن ّوع معاني ومعايير النجاح بشكل عام ،إال أننا نفكر بها ونستخدمها هنا لتمييز المواد
الصحفية التي تخوض في تجربة ذاتية لتحوالت خاضتها شخصيات معينة ،ألن توضيح النمط المشترك في هذه
المواد هو الجامع األساسي في نقاشنا والذي يختلف حسب رأينا عن سرد القصص الذاتية الصرفة فهذه القصص
هنا في العينة تناقش حدثا ً أو فعالً مميزاً تمت تغطيته وإلقاء الضوء عليه من قبل اإلعالم.
بناء على ما سبق ،حاول البحث الخوض في هذه األفكار وتتبع القصص ،خاصة مع تزايد حضور النساء ضمنها.
ً
حيث انطلقنا بشكل أساسي من نظرتنا النسوية التقاطعية التي تسمح لنا نقاش األمور حول تمثيل هذه األدوار
الجندرية واألهم منه كيفية حضور هذا التمثيل.
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النسوية التقاطعية

المصطلحات

قصص النجاح

التمثيل في اإلعالم

قصص النجاح
بعــد النظــر إلــى عــدد مــن التعريفــات التــي تناولــت مفهــوم
قصــص النجــاح ،وإبــان عمليــة المســح والمناقشــة ،توصلنــا إلــى
تعريفنــا الخــاص الــذي يمكــن اســتخالصه بالعالقــة مــع العينــة
المطروحــة ضمــن هــذا البحــث ،التــي تــرى قصــص النجــاح
ـكل حكايــة أو حــدث أو عمــل
علــى أنهــا ســرد وقـ ّ
ـص لفعــل ،بشـ ِ
أو غيــره ،هــذا الفعــل اســتطاع تحقيــق أثــر أو تغييــر فــي واقــع مــا
نحــو األفضــل واألحســن.
وفــي حيــن تتمتــع قصــص النجــاح بأنهــا ملهمــة ،ألنهــا تهــدف
علــى حـ ّ
ـث شــريحة واســعة مــن النــاس علــى الفعــل ،كمــا أنهــا
تناقــش أفــكاراً تــم تطبيقهــا بشــكل يحمــل طابعـا ً إيجابيـاً ،بالتالــي
ترتكــز علــى ذاتيــة الشــخصية الرئيســة.
التفكيــر فــي المعنــى الواســع والفــردي أيضـا ً للنجــاح يجعلــه عبــارة
عــن مفهــوم ذو طيــف واســع ،إال أن المقصــود بــه هنــا؛ هــو رضــا
عــن الــذات أو تحقيــق لهــدف مــا أو تغييــر واضــح فــي وضــع مــا أو
أثــر مســتدام.

يتــم تعريــف التمثيــل بشــكل عــام علــى أنــه إنتــاج معنــى
المفاهيــم فــي أذهاننــا مــن خــال اللغــة .إنهــا الصلــة بيــن
المفاهيــم واللغــة التــي تمكننــا مــن اإلشــارة إمــا إلــى العالــم
«الحقيقــي» لألشــياء أو األشــخاص أو األحــداث ،أو فــي الواقــع
1
إلــى عوالــم خياليــة لألشــياء الخياليــة واألشــخاص واألحــداث.
أمــا التمثيــل فــي اإلعــام فهــو كيفيــة تعامل النصوص اإلعالمية
مــع الجنــس والعمــر والعــرق والهويــة الوطنيــة واإلقليميــة
والقضايــا االجتماعيــة واألحــداث وتقديمهــا للجمهــور.
تتمتــع النصــوص اإلعالميــة بالقــدرة علــى تشــكيل معرفــة
الجمهــور وفهمــه لهــذه الموضوعــات المهمــة .مــا يجعــل
هــذه النصــوص قويــة للغايــة مــن حيــث التأثيــر علــى األفــكار
والموا قــف.
نحــاول فــي هــذا البحــث اســتخدام مصطلــح التمثيــل فــي اإلعــام
كداللــة علــى «التأثيــر المباشــر لقــوة اإلعــام علــى صعيــد
األدوار الجندريــة» وبالتالــي نعتبــر أن فكــرة تشــكيل التمثيــل أو
نقصــه أو غيابــه لفئــة أو فئــات معينــة هــو جوهــر هــذا النقــاش
بشــكل أساســي.

وعليــه تكــون قصــص النجــاح كمــا عرفناهــا
هــي حكايــة ذاتيــة ألشــخاص فــي الحيــز العــام
ذات طابــع إيجابــي ،تعتمــد علــى فعــل أو حدث
أو عمــل اســتطاع تحقيــق رضــا عــن الــذات أو
هــدف محــدد أو تغييــر فــي واقــع األشــخاص أو
كان ذو أثــر مســتدام.

Hall, Stuart, Representation Cultural Representations and Signifying
Practices,SAGE Publications,1997.
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األدوار الجندرية
تعــرف األمــم المتحــدة األدوار الجندريــة علــى أنهــا :ســلوكيات
يتــم تعلُمهــا فــي مجتمــع معيــن ،أو مجموعــة خاصــة أخــرى.
تضــع الشــروط لمــا يُعتبــر مهام ـا ً ومســؤوليات خاصــة بالذكــور
أو اإلنــاث .كمــا تتأثــر أدوار النــوع االجتماعــي بالســن ،والعــرق،
والطبقــة ،والديــن والبيئــة والجغرافيــا واالقتصــاد والسياســة.
غالب ـا ً مــا تحــدث التغيي ـرات فــي أدوار النــوع االجتماعــي اســتجابة
لتغيــر الظــروف االقتصاديــة والطبيعيــة والسياســية ،ولجهــود
3
التنميــة كذلــك.
وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن تبنــي البحــث لألنــواع الجندريــة ضمن
ثنائيــة رجــال ونســاء يأتــي بالتناســب مــع عينــة البحــث وليــس إلغــاء
منــا لوجــود أنــواع جندريــة مختلفة.

اإلعالم السوري البديل/الناشئ
يشــير مصطلح وســائل اإلعالم الناشــئة في ســوريا إلى تلك الوســائل
التــي ظهــرت بعــد الثــورة الســورية  ،2011وهــذه الوســائل تتركــز فــي
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام ،وهــي وســائل غيــر ربحيــة
ً4
علــى األغلــب ،تصــدر باللغــة العربيــة أو الكرديــة وتــوزع مجانـا.

النسوية التقاطعية
النســوية التــي تمثلنــا فــي مؤسســة شــيكة الصحفيــات الســوريات
متعــددة الجوانــب وشــاملة وتقاطعيــة ،مــا يعنــي أنهــا تشــمل
المهجريــن/ات والمهاجريــن/ات والالجئيــن/ات ،كمــا
تشــمل المعوقيــن/ات وجميــع األعمــار واألع ـراق واأللــوان
واإلثنيــات واالنتمــاءات والمناطــق والشــعوب األصليــة
والشــعوب المهمشــة ،والمثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل
الجنســي والمتحوليــن جنســيا ً وأح ـرار الجنــس وثنائيــي الجنــس
وغيرهــم/ن ،كمــا تشــمل غيــر ثنائيــي الجنــس وغيــر مســتقري/
ات الجنــس والمشــتغلين/ات بالجنــس والالمعيارييــن/ات
ـواء جســدياً ،أم نفســياً ،أم ســلوكياً.
سـ ً

 3دور جندري ،موقع ويكي جندر ،لينك ،https://bit.ly/3woEmvt :تم زيارة الموقع17/7/2022 :
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خلف ،رنا ،تقرير النساء في وسائل اإلعالم السورية الناشئة :تحليل نقدي للخطاب،
مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات ،هولندا.2016 ،
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المنهجية

المنهجية
المؤسسات
مواد عينة التحليل

المنهجية

المؤسسات

يقــوم البحــث علــى ســبر وفهــم أشــكال تمثيــل األدوار الجندرية
فــي اإلعــام؛ وتحديــداً عبــر قصــص النجــاح ،والتــي تــم اختيارهــا
كموضــوع بحثــي لمــا تشــكله مــن مســاحة ،وإن اتخــذت
بالتوســع فــي التغطيــات اإلعالميــة الســورية ،وظهــرت بهــا النســاء
بتواتــر متزايــد ،إال أنهــا تحتمــل النظــر إليهــا بعدســةٍ نســوية
تقاطعيــة ،ال تنفــي إيجابيــة إد راك الحاجــة لمســاحةٍ أكبــر مــن
التمثيــل لكنهــا تفتــح النقــاش للبحــث حــول كيفيــة حضــوره.
فــي هــذا الســياق حاولنــا االســتفادة مــن النظريــات اإلعالميــة
التــي تناقــش وتختــص بمفهــوم التمثيــل فــي اإلعــام وأثــره،
وذلــك بغيــة كشــف مــدى وكيفيــة حضــور األدوار الجندريــة
فــي تلــك القصــص ،مــع االســتفادة مــن حساســية الدراســات
الجندريــة لموضوعــة التمثيــل ،وبالتالــي تغطيــة الموضــوع مــن
عــدة جوانــب.
ترافــق ذلــك مــع اهتمامنــا ببنيــة الحكايــة ،فمــواد عينتنــا هــي
باألســاس قصــص ذاتيــة حاضــرة فــي الحيــز العــام ،لــذا كان مــن
المهــم أن نناقــش مفهــوم القصــة (بغــض النظــر عــن النــوع
الصحفــي الــذي اتخذتــه) ،وأن نتتبــع جوهرهــا (شــكلها ،بنيتهــا،
هدفهــا ،أثرهــا) ،ومــن هنــا أيض ـا ً تقاطعنــا مــع النقــاش النســوي
ـن
الدائــر حــول أهميــة الســرد ،وحــق النســاء فــي امتــاك أصواتهـ ّ
ـن ،وكانــت تلــك األفــكار حاضــرة فــي أذهاننــا أثنــاء
وحكاياتهـ ّ
الكتابــة ،حيــث أن حساســية المــواد وذاتيتهــا فرضــت أحيان ـا ً
شــروطها علينــا فــي التحليــل ،فابتعدنــا -كمــا كنــا دائم ـاً -عــن
ـم/ن
تحليــل قــول المصــادر ،ولكننــا أيض ـا ً اســتفدنا مــن خطابهـ
ّ
وتشــكيالته ضمــن تحليلنــا.
وفــي النهايــة شــكلنا البحــث كرحلــةٍ مــع القصــص ومــا خلفهــا،
للبحــث عــن أشــكال التمثيــل بمــا هــو إنتــاج للمعنــى عبــر اللغــة
أوالً وأخي ـراً.

توصــل مســح قامــت بــه مؤسســة شــبكة الصحفيــات
الســوريات عــام  2020إلــى  36مؤسســة إعالميــة ناشــئة
ســورية متوزعــة علــى مناطــق مختلفــة فــي الداخــل الســوري
وفــي الشــتات .أضفنــا إليهــا  34مؤسســة ،بعــد مســح جديــد
أجرينــاه فــي النصــف األول لعــام  2022لتحقيــق تن ـ ّوع أكبــر
ضمــن العينــة الكليّــة والتــي وصلــت إلــى  70مؤسســة إعالميــة.
شــملت عينــة التحليــل  20مؤسســة إعالميــة تــم اختيارهــا
ّ
توفــر أكبــر قــدر ممكــن مــن التن ـ ّوع
بنــاء علــى معاييــر،
الجغرافــي واأليديولوجــي .وبالتالــي ،تبايــن نوعيــة الخطــاب
اإلعالمــي قيــد الدراســة .نوضــح هــذه المعاييــر أدنــاه:

َمـ َـع
بنـ ً
ـار ج َ
ـاء علــى مــا ســبق ،قدمنــا تحليلنــا عبــر تتبــع إطـ ٍ
أغلــب المــواد الصحفيــة مــن العينــة المختــارة (عينــة
عشــوائية) ،وهــو البحــث فــي أســئلة أساســية عــن مــدى
وكيفيــة تمثيــل األدوار الجندريــة ،وقــد قادتنــا األســئلة أدنــاه
إلــى مجموعــة مــن النقــاط شــكلت بدورهــا جوهــر البحــث:
كيف تم تصوير الشخصية الرئيسة؟
ما هي مجاالت الشخصية الرئيسة؟
كيف حضرت األدوار الجندرية في الحيزين
الخاص والعام؟
ما هو أثر أو رسالة الحكاية؟ وكيف تتحول
الحكاية لعبرة؟ ولماذا؟
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فتــرة التأســيس 13 :مؤسســة تأسســت قبــل عــام  ،2015و 7تــم
تأسيســها بعــد عــام .2015
مــكان العمــل (المق ـ ّر) :ســوريا (شــمال شــرق وشــمال غــرب
ســوريا) ،ودول مجــاورة (أربيــل وتركيــا) ،وأوروبــا (ألمانيــا
مقرهــا.
وفرنســا) ،وكنــدا ،وأخــرى لــم نتمكــن مــن تحديــد
ّ
لغة اإلنتاج العربية.
المواضيــع :مؤسســات تقــوم بإنتــاج قصــص نجــاح أي تقــوم
بتقديــم أخبــار متنوعــة عــن الســوريات والســوريين عبــر
مواد هــا.

مواد عينة التحليل
بعد وضع تعريف واضح لقصص النجاح في اإلعالم (كما
سبق تقديمه في قسم المصطلحات) ،بدأ البحث عن مواد
إعالمية تتقاطع خصائصها مع المعايير التي حددها
التعريف.
وتوصــل المســح ضمــن الفتــرة الزمنيــة التاليــة :مــن  1آذار/
مــارس  2021حتــى  31كانــون األول /ديســمبر .2021
( 10أشــهر) إلــى  144مــادة إعالميــة ،وتراوحــت أنواعهــا الصحفيــة
ـب متقاربة.
بيــن التقاريــر واألخبــار المكتوبــة والمصــورة بنسـ ٍ

عن كيفية تمثيل
األدوار الجندرية في
اإلعالم

3
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نتائج التحليل

عن تمثيل األدوار
الجندرية في اإلعالم

نتائج التحليل

أوالً :عن مدى تمثيل
األدوار الجندرية في اإلعالم
يناقــش البحــث تمثيــل األدوار الجندريــة فــي اإلعــام
الكمــي والكيفــي ،بحيــث يتــم بنــاء النقــاش الكيفــي
بشــقيه
ّ
الكمــي ،الــذي ســيقوم بتقديــم خريطــة لفهــم
علــى القســم
ّ
مــدى حضــور أو غيــاب التمثيــل الــذي نتحــدث عنــه ،ومــن
خاللــه يمكننــا الحديــث عــن النقــاط التــي يبــدو أن المــواد
اإلعالميــة تركــز عليهــا ،وتلــك التــي تغيــب فــي قصــص النجــاح.

1

نسبة الشخصيات الرئيسية الموجودة في
العينة،من ناحية الجندر { نسبة قصص
النساء والرجال}:

اهتممنــا فــي المقــام األول برصــد أنــواع القصــص التــي احتوتهــا
العينــة ،وفرزهــا مــن ناحيــة الشــخصية الرئيســة التــي تناقشــها
المــادة ،كرجــال أو نســاء ،وخلصنــا إلــى النتيجــة التاليــة في الشــكل
األول:

تتوزع األرقام التي تهمنا في هذا البحث على عدة مستويات:
أوالً :نسبة الشخصيات الرئيسية الموجودة في العينة،
من ناحية الجندر.
ثانياً :نسبة المعدين والمعدات لمواد عينة التحليل.
ثالثاً :نسبة مصادر كل مواد العينة من ناحية الجندر.
رابعاً :نسبة مساحة الشخصية الرئيسية في مواد العينة.
وأخي ـراً التأكيــد علــى أن هــذه األرقــام هنــا ســتتيح لنــا رســم
مخطــط مبــدأي لتوجــه مــواد العينــة واهتمامــات المؤسســات
اإلعالميــة الســورية البديلة/الناشــئة ،إال أنهــا أرقــام غيــر قابلــة
للتعميــم ،وال تمثــل كل اإلنتــاج اإلعالمــي الســوري المشــار
إليــه وإنمــا عينــة البحــث فقــط .مــع ذلــك وكمــا أســلفنا فهــي
ركيــزة للنقــاش والتفكيــر فــي موضــوع وأســئلة البحــث.
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يتضــح مــن الشــكل تقــارب عــدد القصــص حــول النســاء
والرجــال ضمــن العينــة؛ رغــم تفــوق عــدد قصــص النســاء
بنســبة بســيطة .ممــا يشــير إلــى إيــاء اإلعــام الســوري البديــل/
الناشــئ اهتمام ـا ً متزايــداً بقصــص وتجــارب النســاء.

2

نسبة المعدين والمعدات في العينة

الشكل رقم ٢

ّ
ّ
والمعدات لمواد العينة ،ظهرت
المعدين
بعد رصد أعداد
معنا النسبة الموجودة في الشكل رقم  ،2وقد بدا واضحا ً
أن:

حتى في مواد عن الجندر اآلخر حيث ( 17.4%من مواد عن
النساء كانت لمعدين ،بالمقابل فقط  14.5%من مواد عن
الرجال كانت لمعدات)

التوجه التقليدي في التغطيات تبعا ً لجندر المعد/ة كان
حاضراً بنسبة كبيرة لرجال معدين لمواد عن الرجال ونساء
معدات لمواد عن النساء ( 43.5%من مواد الرجال كانت
لمعدين ،و 27.5%من مواد النساء كانت لمعدات)

حضر في قسمي العينة عدد كبير من المواد دون ذكر
للمعدين أو المعدات رغم أنها كانت أعلى في مواد عن
النساء حيث تجاوزت نصف المواد بقليل.

فاق عدد المعدين بشكل عام عدد المعدات وحضر ذلك

3

نسبة الشخصيات الثانوية كل مواد العينة
من ناحية الجندر

باالنتقال إلى البحث عن نسبة التنوع الجندري للشخصيات
الثانوية التي حضرت في القصص ،أي األشخاص الذين/
معهم/ن على هامش
اللواتي قامت المواد بالحديث
ّ
القصة الرئيسة ليحثوا/ن ويشجعوا/ن ويناقشوا/ن هذه
القصة ،خرجنا بالنسب الموضحة في الشكل رقم:3
ويمكن القول أن هذه النسب تُظهر أيضا ً نمطا ً تقليديا ً في
حديث الرجال عن الرجال والنساء عن النساء ،رغم ارتفاع
نسبة النساء المتحدثات عن الرجال بما يقارب ضعف عدد
الرجال المتحدثين عن النساء .مما يشكل داللة إلى إعطاء
اإلعالم مساحات للنساء حتى فيما يتعلق بالحديث عن
مواضيع تتعلق بالرجال.
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4

نسبة مساحة الشخصية الرئيسية في مواد العينة

كان من المهم قياس مساحة الشخصية الرئيسة والشخصيات
الثانوية في القصص وفهم تشكيل مواد عينتنا فيما يتعلق
معهم/ن.
بالحديث
ّ

ويظهــر مــن الشــكل المرافــق بعــض التفاصيــل التــي
يمكننــا إلقــاء الضــوء عليهــا:
بشــكل أساســي كانــت النســبة الكبيــرة مــن مــواد
العينــة هــي قصــص قابلــت الشــخصية الرئيســة
وتحدثــت معهــا وتقاربــت هــذه النســبة فــي المــواد
التــي تتكلــم عــن الرجــال و النســاء علــى حــد ســواء،
بمــا يشــكل ثالثــة أربــاع مــواد العينــة.
مــن جهــة أخــرى فــي المــواد التــي تتحدث عن النســاء
كانــت النســبة الثانيــة العاليــة هــي نســبة المــواد التــي
«لــم تقابــل النســاء فــي الحديــث عنهــن».
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فــي حيــن أن النســبة الثانيــة العاليــة فــي المــواد التــي
تتحــدث عــن الرجــال كانــت نســبة «المتحــدث/ة
الرئيســي/ة عــن الشــخصية هــو أحــد أف ـراد
محيطهــا » .
لــم يظهــر أبــداً نمــط «ربــط للشــخصيات الرئيســة
بشــخصيات أخــرى» فــي مــواد تتحــدث الرجــال بينمــا
وجــد هــذا النمــط ولــو بشــكل قليــل جــداً فــي المــواد
التــي تتحــدث عــن النســاء ،وهنــا نقصــد أن تكــون
الشــخصية الرئيســية معرفة بوجود شــخصية أخرى
والحديــث عنهــا يتطــرق دوم ـا ً لهــذه الشــخصية.

 1.1عدم مقابلة الشخصية الرئيسة ضمن المادة
الصحفية التي تتحدث عن قصة نجاحها

ثانياً :عن كيفية تمثيل
األدوار الجندرية في اإلعالم
كمــا رأينــا فقــد أظهــر القســم األول مــن بحثنــا مجموعــة
مــن المعلومــات اإلحصائيــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن
العينــة التــي قمنــا بتحليلهــا ،حيــث تُظهــر هــذه المعلومــات
بشــكل أولــي نتائــج تميــل نحــو اإليجابيــة مــن الناحيــة الكميّــة،
إذ تقاربــت أعــداد قصــص النســاء والرجــال ،كمــا تقاربــت
أعــداد المعديــن والمعــدات للمــواد الصحفيــة ،وبالتالــي
فــإن النقــاش ضمــن هــذا القســم وأكثــر تفصي ـاً فهــو يــدور
بشــكل أساســي حــول بنيــة القصــص وهيكليــة المــواد ،أي عــن
كيفيــة تمثيــل األدوار الجندريــة فــي اإلعــام ،وانقســم تحليــل
هيكلية المادة الصحفية على اختالفها إلى عدة مســتويات،
فقــد وجدنــا أن معظــم موادنــا تتبــع شــكل معيــن فــي نقــاش
قصــص النجــاح ومــن هــذا المؤشــر جــاءت نتائــج التحليــل
عــن شــكل ومضمــون وهــدف ورســالة المــادة الصحفيــة.

- 1كيف تم تقديم /تصوير الشخصية
الرئيسية؟
تندرج قصص النجاح كما أسلفنا تحت بند القصص اإلنسانية
والتــي يعــد األف ـراد قوامهــا األساســي ،وبالتالــي يكــون هدفهــا
األول هــو إظهــار حكايــة الشــخصيات الرئيســة والتركيــز عليهــا،
لذلــك كانــت واحــدة مــن أولــى النقــاط التــي تشــكل القصــة هــي
كيــف يتحــدد شــكل المــادة؟ أي كيــف تظهــر المــادة؟ ولإلجابــة
عــن هــذا الســؤال قررنــا البحــث فــي نقطتيــن أساســيتين همــا:
 -1مقابلة /عدم مقابلة الشخصية الرئيسة ضمن
المادة الصحفية التي تتحدث عن قصة نجاحها.

بــدا واضح ـا ً لدينــا أن أغلــب المــواد التــي لــم يتــم فيهــا مقابلــة
الشــخصية الرئيســة كانــت بشــكل أساســي مــواداً منقولــة عــن
ـف ووكاالت عالميــة ،حيــث جــاءت هــذه المــواد عــن
صحـ ٍ
ســوريين/ات خــارج ســوريا ،ويمكــن عــزو عــدم المقابلــة
للبعــد الجغرافــي وقلــة مــوارد المؤسســات وأماكــن توزعهــا،
وهــي أمــور مفهومــة مــن قبلنــا وال تحتــاج للشــرح ،لكــن مــا
ظهــر فــي نمــط هــذه المــواد أنهــا تبنّــت ســياق المــواد األصليــة،
فهــي رغــم ترجمتهــا أو إعــادة تحريرهــا للقصــة أبقــت علــى
بعــض التعريفــات األساســية لتقديــم الشــخصيات الرئيســة،
فكانــت كلمــة الجئــة والجــئ تتكــرر بتواتــر كبيــر فيهــا.

أمثلة:

”
”

 تمكنت الجئة سورية من تحقيق
حلمها بأن تصبح طيارة في بريطانيا

“

الجئة سورية تتفوق على زمالئها
وتحصل على منحة دراسية

“

ونعتقــد أن أهــم اإلشــكاليات فــي تبنــي ســردية نجــاح الالجئيــن/
ات أنهــا قادمــة مــن اتجــاه معيــن تطــور ضمــن اإلعــام الغربــي
بعــد مــا ُدعــي بـ»أزمــة الالجئيــن» فــي عــام  2015ومــا بعدهــا،
وبالتالــي فــإن نقــاش الشــارع التركــي واألوروبــي أو األمريكــي
بدرجــة أقــل حــول هــذه القصــص هــو صلــب موضوعــة واســعة
عــن الخــوف مــن الغربــاء 5والعنصريــة 6التــي يواجهها وتواجهها
الالجئيــن/ات ،ويجــدر التنويــه أن الالجئيــن الرجــال يصبحــون
فــي هــذه الســردية أيضـا ً فئــات مهمشــة ،وبالتالــي تتغ ّيــر الســردية
النمطيــة فــي مركزيــة موازيــن القــوى ،ويتعرضــون للتمييــز.

 -2تنوع ومساحة المصادر (المتحدثين/ات عن
الشخصية الرئيسة)،
حيــث نعتقــد بشــكل أساســي أن هاتيــن النقطتيــن تشــكالن لنــا
فهم ـا ً واضح ـا ً ألنمــاط تقديــم هويــة الشــخصية الرئيســة.

 5الخوف من الغرباء :هو حكم مسبق يتعلق بفكرة خاطئة أن الناس من بلدان أخرى أو مجموعات أو ثقافات أو يتحدثون/ن لغات
أخرى يشكلون/ن تهديداً.
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 6العنصرية :هي نظرية وممارسة تبرز التفاوت االجتماعي واالستغالل والحروب بحجة انتماء الشعوب ألجناس مختلفة ،وهي ترد
الطبائع االجتماعية االنسانية إلى سماتها البيولوجية العنصرية ،وتقسم األجناس بطريقة تعسفية إلى أجناس عليا وأجناس دنيا،

لكــن وبنظــرة تقاطعيــة تبــدو الم ـرأة الالجئــة تحــت عــدة
عوامــل وطبقــات مختلفــة مــن التهميــش واالســتضعاف،
لتأتــي قصــص النجــاح كــرد أساســي علــى هــذه الســردية ،وهكــذا
يُبنــى نجــاح وتفــوق الالجئيــن/ات كحجــرة ركيــزة فــي خطــاب
االندمــاج مــع المجتمعــات المســتضيفة والنظــرة اإليجابيــة
ـم/ن ،وضمــن هــذه الســردية وضدهــا يبقــى هــذا
عنهـ
ّ
الموضــوع نقــاش محتــدم فــي البــاد المســتضيفة لالجئيــن/ات.
وعليــه يبــدو لنــا أن تبنــي هــذه الســردية مــن قبــل اإلعــام
الســوري البديــل /الناشــئ هــو نقطــة ضعــف أساســية توحــي
للوهلــة األولــى أنهــا غيــر واعيــة لســياق اللجــوء والهجــرة التــي
تعــرض ويتعــرض لهــا الســوريين/ات حــول العالــم ،وغيــر آخــذة
بالحســبان أبعــاد اســتعمال هــذه المصطلحــات ،فتصبــح
مــواد إعالمنــا عامــل إضافــي فــي نــزع التعريفــات الفردانيــة عــن
الشــخصيات الرئيســة واالكتفــاء علــى صفــة اللجــوء بــكل مــا
تحمله من ثقل سياسي واجتماعي على أصحابها وصاحباتها.
مــن جهــة أخــرى حضــرت أيض ـا ً وألســباب مختلفــة كلمــات
مثــل نــازح ونازحــة للحديــث عــن قصــص فــي الداخــل الســوري،
وهــي وإن كانــت موجــودة ألســباب مختلفــة عــن موضوعــة
مفصــل لكنهــا أيضـا ً تطغــى
اللجــوء؛ نعتقــد أنهــا تحتــاج إلــى بحــث
ّ
علــى تعريفــات األشــخاص وتحــول دون امتــاك الشــخصيات
الرئيســة لمســاحتها فــي تعريــف واضــح ومفصــل وغيــر إقصائــي
عنهــا.

 2.1مساحة الشخصيات الثانوية في القصص
يســاهم حضــور الشــخصيات الثانويــة فــي القصــص بشــكل
أساســي فــي تقديــم والتعريــف بالشــخصية الرئيســة ودعمهــا،
ويمكــن القــول أنــه ضمــن حيــز عينتنــا كانــت النتائــج نمطيــة
جندري ـاً ،فجــاءت أغلــب مصــادر قصــص النســاء مــن النســاء
وجــاءت أغلــب مصــادر قصــص الرجــال مــن الرجــال ،ورغــم
أننــا لــم نتمكــن مــن تفنيــد هــذه الشــخصيات الثانويــة التــي
تراوحــت بيــن أن تكــون عائلــة ،أصدقــاء ،محيــط ســكني،
أو خبي ـرات وخب ـراء فــي العمــل إال أننــا حاولنــا أن ننظــر إلــى
مشــاركة هــذه الشــخصيات الثانويــة فــي القصــص .وقــد لفــت
انتباهنــا تفصيــان محوريــان بمــا يخــص هــذه النقطــة،
أوالً :تقديــم بعــض الشــخصيات الرئيســة فــي قصــص النســاء
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مرتبطــة بشــكل أساســي بشــخصيات أخــرى ثانويــة فقــد ورد فــي
تعريــف إحــدى الشــخصيات أنهــا «زوجــة شــهيدين» ،وفــي مــكان
آخــر عرفــت الشــخصية الرئيســة علــى أنهــا «والــدة شــهيد»،
ورغــم أهميــة هــذه المعلومــات وحساســيتها للمعنيــات أوالً
وللســياق العــام ثاني ـاً ،إال أن االكتفــاء بحضورهــا فــي تعريــف
الشــخصية تؤطــر وتحـ ّـد هــذه الشــخصية وتعيــد التفكيــر فيهــا
دومـا ً مــن تلــك الزاويــة فقــط ،لــذا يبــدو مــن المفيــد عــدم حصــر
الشــخصية بهــذا النــوع مــن التقديــم ،إال فــي حــال كانــت تلــك رغبــة
الشــخصيات نفســها.
ثانياً :حضور الشخصيات الثانوية في القصص
تباينــت مشــاركات الشــخصيات الثانويــة فــي القصــص ،حيــث
ظهــرت مشــاركة النســاء كمســتفيدات مــن الخدمــات (فــي
قصــص نجــاح الرجــال والنســاء علــى ح ـ ٍد ســواء) فــي المقابــل
أتــت مشــاركة الرجــال (فــي قصــص الرجــال والنســاء علــى ح ـ ٍد
ســواء) كخب ـراء يقدمــون آراء علميــة حــول القضيــة.
وهــو أمــر ال يمكــن حصــره بتفاصيــل او أمثلــة بعينهــا ،بــل
بمــا يشــكله مــن نمــط متكــرر ومتتابــع لشــكل تمثيــل حضــور
للشــخصيات الثانويــة ،والــذي بــدوره يؤثــر بشــكل واضــح علــى
حضــور الشــخصيات الرئيســة.
أن تحليــل هذيــن التفصيليــن يمكــن لــه أن يرســم جواب ـا ً
علــى ســؤالنا عــن تعريــف وتقديــم الشــخصية الرئيســة ،فقــد
رأينــا كيــف شــكلت التعريفــات االجتماعيــة المنتقصــة وغيــر
الشــاملة مســاحة ال بــأس بهــا لرســم الشــخصية ،ثــم كيــف
قدمــت الشــخصيات الثانويــة إضافــة تنميطيــة للنســاء والرجــال
علــى حــد ســواء ،وســنقوم تباع ـا ً فــي تفنيــد هــذه التصــورات
النمطيــة والتشــكيالت اإلقصائيــة للقصــص.

- 2تقديم مجاالت الشخصيات الرئيسة
في القصص
رغــم االختالفــات الكثيــرة لتعريــف النجــاح أو مفهــوم «قصــة جوهــر القصــة هنــا هــو الفعــل أو الحــدث «المتم ّيــز» حســب رأي
نجــاح شــخصية مــا» فــإن مــا يجمــع خــروج هــذه القصــص مــن المعــد/ة ،وعليــه فــإن تحليــل مجــاالت عمــل ونطــاق تخصــص
الحيــز الخــاص والذاتــي ألصحابهــا إلــى اإلعــام هــو تميــز فــردي الشــخصيات الرئيســة يقودنــا بــا شــك إلــى المميــز فــي هــذه
القصــص ،وقــد حاولنــا تقديــم نظــرة عــن مجــاالت العمــل التــي
وشخصي تالحقه المادة الصحفية ،وبالتالي فإن نقاش
حصرتهــا العينــة فــي الشــكل رقــم.4

وكمــا يوضــح الشــكل المرفــق تنوعــت المجــاالت التــي
غطتهــا قصــص العينــة بالنســبة للرجــال وللنســاء ،وفــي
حيــن تقاربــت النســب فــي مواضيــع مثــل الفــن والتجــارة
وبشــكل مــا فــي التعليــم ،فإننــا نــرى تفــوق واضــح للرجــال
فــي المجــاالت الرياضيــة وإدارة المشــاريع ،بينمــا كانــت
النســاء موجــودة أكثــر فــي قصــص المطاعــم أوالطبــخ.
وفــي حيــن تؤكــد لنــا العينــة أن هــذه االختالفــات التــي نناقشــها
هــي تحي ـزات غيــر مقصــودة وترتكــز بشــكل كبيــر علــى تنميــط
اجتماعــي وســياقي مثــل مقولــة «عمــل النســاء فــي الطبــخ مقبــول
أجتماعي ـا ً أكثــر مــن عملهــا فــي السياســة مث ـاً» ،لكــن ودون أن
يكــون هــذا الســياق موضــع نقاشــنا؛ ال يمكــن قبــول تغطيــات
صحفية تعيد تمثيل هذا التنميط ،حيث نؤمن أن قوة اإلعالم
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قادمــة مــن قدرتــه علــى إعــادة تمثيــل قضايــا التــوازن والعدالــة
الجندريــة أو كمــا يؤكــد االتحــاد الدولــي للصحفييــن/ات في بحثه
« »getting the balance rightإعــادة التــوازن الصحيــح:

”

يجب أن تفتح وسائل اإلعالم هذا النقاش
وتسلط الضوء على هذه القضية في منابر
اإلعالم ،إليصال الصوت للمجتمع بشكل أفضل
والتغلب على الصور النمطية للجنسين.7

“

وبالتالــي فإنهــا مســؤولية اإلعــام أوالً وأخيـراً فــي صياغــة قصــص
ومــواد حساســة جندريـاً ،وقــد أظهــرت العينــة بعــض النقــاط:

 7إعادة التوازن الصحيح ،من منشورات االتحاد الدولي للصحفيين/ات2020 ،

 2.1تعزيز األدوار النمطية

ويمكننــا قيــاس أثــر هــذه التصــورات التــي تتبناهــا القصــص
هنــا فــي إعــادة تمثيــل تنميطــي لــأدوار الجندريــة ،فرغــم أن
القصــص مســتمدة مــن تجــارب ذاتيــة فردانيــة وخاصــة ،لكــن
التصــور النمطــي لــأدوار الجندريــة تســلل بســهولة لمتــن
الحكايــة وأصبــح فجــأة عام ـاً أساســياً.

الكمي في تصوير األدوار الجندرية بطريقة متوازنة
النجاح
ّ
وعادلة هو نصف خطوة نحو تمثيل عادل ،ولذا فال
يمكن التعويل عليها بشكل نهائي ألنها خطوة قلقة وليست
مستقرة ،أما التمثيل الحساس والمتوازن فهو تمثيل
متكامل نوعيا ً وكمياً.

”

مــن هنــا نعتبــر أنــه ال بــد لــروي قصــص النســاء والرجــال (علــى
حــد ســواء) مــن التمتــع بحساســية عاليــة جــداً فــي نوعيــة
الخطــاب ،خاصــة فــي االبتعــاد عــن التنميــط ،والــذي يحضــر أحيانا ً
بشــكل مباشــر كمــا مــر معنــا فــي األمثلــة أعــاه ،وأحيان ـا ً أخــرى
بشــكل غيــر مباشــر كأن يغيــب عــن العينــة أي تســليط للضــوء
علــى قصــص لرجــال تحــدوا الصــور النمطيــة المرتبطــة بهــم.

مازال أمامنا  67عاما ً على األقل لردم
الهوة المتوسطة بين الجنسين في وسائل
اإلعالم اإلخبارية التقليدية.

“

هــذا مــا أعلنــه فريــق “?“ ”Who makes the newsمــن
يصنــع األخبــار؟” الــذي يقــوم بســبر وتفنيــد الحساســية
الجندريــة فــي اإلعــام التقليــدي حــول العالــم منــذ عــام 1995
في تقريره السادس في .8 2020
وقــد قدمــت العينــة مزيج ـا ً مــن األدوار النمطيــة التــي تعــزز
هــذه اله ـ ّوة ،أمثلــة علــى ذلــك:

وترافــق ذلــك طبع ـا ً مــع مجموعــة مــن االســتخدامات اللغويــة
لتعبيرات نمطية وغير حساسة جندريا ً في توصيف الشخصية
الرئيســة وأفعالهــا ،وأحيانـا ً شــكلها مثــل:
ٌ
ٌ
ومحبوبة ،أفكارها تفوق سنها الشاب
صاعدة
الجميلة ذات الصوت العذب

“ورغم حداثة المشـروع ،إال أن مروة
استطاعت جذب متابعات لها وراغبات في تعلم
فنون الطهي ،فبعضهن مقبالت على الزواج،
وأخريات يرغبن في تحسين مستوى طهوهن،
حسب ما قالته مروة”
“النساء عدوات للنساء ،ومن أكثر األشياء
إيالما ً أن تجد من يعاديك من نفس جنسك”
وذلك في سؤال موجه لشاعرة.

16

األدوار الجنــدريــة
فـي قـصص النجـاح

 8إعادة التوازن الصحيح ،من منشورات االتحاد الدولي للصحفيين/ات2020 ،

 2.2الخيارات اللغوية
باالنتقــال إلــى اللغــة ،يمكننــا التأكيــد بــأن موضوعــة الخيــارات اللغويــة غيــر
الحساســة جندري ـاً ،تعتبــر فص ـاً ثابت ـا ً فــي جميــع تقاريرنــا حتــى اللحظــة،
حيث أن اإلشكاالت والمعضالت اللغوية التي تستمر المواد الصحفية
فــي التغاضــي عنهــا علــى اختــاف مســتوياتها ،هــو موضــوع بحثــي طويــل
ويحتــاج لتفنيــد كل األشــكال واألنمــاط وأحيان ـا ً االستســهاالت اللغويــة،
وفــي هــذا المنحــى لــم يتغيــر كثي ـراً مــا نــود أن نضــيء عليــه بخصــوص
جنــدرة اللغــة ،9واســتخدام صيغــة المذكــر لإلشــارة لــكال الجنســين،
وتذكيــر المهــن والوظائــف وغيرهــا ممــا يشــمله الشــكل رقــم .105
إال أنــه مــن المفيــد اإلشــارة لفكــرة خاصــة ببحثنــا هــذا؛ فرغــم فرديــة
هــذه القصــص وذاتيتهــا ،إال أن صيغــة المذكــر مــع النســاء كانــت لهــا
الغلبــة أحيانــا ،حتــى ضمــن مــواد النســاء نفســها.
أمثلة على ذلك:

“وهي من ذوي الهمم العالية”
“تعتبر العالمة السورية في الفلك والفضاء
“شادية ح ّبال” من أهم العلماء الذين أبدعوا
في مجال فيزياء الشمس“ .
“كانت ناشطة في المكتب الصحفي
لجامعة “دريسدن” بعد االنتهاء من درجة
البكالوريوس ،وكانت أول منسق للجوء في
عامي  2016و“ .2017

وبالتالــي لــم يظهــر تأنيــث اللغــة رغــم الحديــث
الواضــح والفــردي عــن قصــص ذاتيــة،
وهــو خطــأ لغــوي بإشــادة كل اللغوييــن/
ات ،حتــى وإن كان المقصــود فــي هــذه
الجمــل تفخيــم الــكالم عــن الشــخصية
وتمييــز عملهــا لــكال الجنســين .وبالتالــي
يظهــر بشــكل أساســي حجتنــا فــي أن التعاطــي
مــع جنــدرة اللغــة هــو باألســاس بوابــة
للتفكيــر فــي الحساســية الجندريــة فــي
الخطــاب واللغــة بشــكل أوســع حيــث يســقط
التأنيــث دوم ـا ً فــي الخطــاب العــام ،ولكــن
أيض ـا ً فــي الخطــاب الخــاص كمــا هــو واضــح.

9نقصد بجندرة اللغة تقسيم اللغة إلى نمطين من الكتابة األولى عامة ونستخدم فيها جمع المذكر السالم ،والمفرد المذكر،
والثانية مخصصة للنساء في حالة الكتابة عنهن فقط ،وبالتالي يتم إقصاء النساء في الحديث العام عن طريق اللغة أيضاً.
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10يمكن االطالع على بحث سقطن سهواً ،من منشورات مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات  ،2020لمزيد من التفاصيل
حول موضوعة الخيارات اللغوية

 2.3النقل عن وكاالت األخبار
ـرن
رغــم أنــه يبــدو للوهلــة األولــى أن النســاء السياســيات قــد حضـ ّ
بشــكل كبيــر فــي حوالــي  7.8%مــن قصــص النســاء ،وأن هــذا دليــل
على انفتاح التغطيات اإلعالمية للنســاء في الحيز السياســي ،إال أن
النظــر بعمــق أكبــر حــول ماهيــة القصــص نفســها ،وجدنــا أن هــذه
النســبة خادعــة ،فلــم يكــن هنالــك أي قصــص نجــاح لسياســيات
ـن فــي المجــال الســوري ،وباســتثناء إحــدى المقــاالت
ســوريات يعملـ ّ
حــول هــدى العبســي وزيــرة التعليــم الســابقة فــي الحكومــة المؤقتــة
التــي كانــت ســرداً إلنجــازت العبســي بعــد اســتقالتها ،كانــت باقــي
المــواد عــن سياســيات ســوريات فــي برلمانــات أوروبيــة وأمريكيــة،
وهــي مــواد منقولــة عــن وكاالت إخباريــة .وتخضــع للنقــاط عينهــا
التــي تحدثنــا عنهــا فــي موضوعــة اللجــوء والســياق الغربــي لــه ،بالتالــي
هــي مــواد قادمــة مــن ســياق مختلــف.

أمثلة:
“حازت األلمانية من أصول سورية “لمياء
قدور” على عضوية البرلمان األلماني عن
“حزب الخضر”
“تمكنت المرشحة السورية “دينا يعقوب
آغا” من الفوز واحتالل المرتبة الثانية بنسبة
 18في المئة بانتخابات بلدية بانجور” في والية
ميتشغان أمريكا“ .
وبالتالي لم تكن هذه القصص والمواد أكثر من مواد خبرية
ألحداث آنية وليست مساحة ذاتية فعلية للنساء السياسيات
لروي قصصهن.11

- 3ما الهدف من قصص النجاح؟
ـمها إلــى -1 :الرغبــة
فــي هــذه النقطــة التركيــز علــى هــدف ســرد قصــص النجــاح فــي القصــص أن تســتعرضها ،ثــم جربنــا أن نقسـ ّ
العينــة ،ونقصــد بالهــدف هــو اإلجابــة علــى ســؤال لمــاذا؟ بمعنــى بالمســاهمة فــي المجتمــع -2 ،الرغبــة بالتضحيــة مــن أجــل
لمــاذا مــن المهــم طــرح قصــص هــذه الشــخصيات وكيــف تــم اآلخريــن -3 ،االســتقالل المــادي -4 ،االســتقالل الذاتــي -5 ،رغبــة
بتكويــن األســرة .وظهــرت معنــا النتائــج فــي الشــكل رقــم6
اســتثمارها وكيــف تــم تصويرهــا؟
ولإلجابة قمنا بالتفكير برغبات الشخصية الرئيسة التي حاولت
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11يمكن االطالع على بحث ليؤخذن على محمل الجد ،من منشورات مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات،2021 ،
لتعمقه في عالقة السياسيات السوريات واإلعالم

مــن المالحــظ أن النســبة األعلــى لــدى الفئتيــن كانــت للرمــز
(رغبــة بالمســاهمة فــي الوطــن أو المجتمــع) وإن كانــت
أقــل لــدى النســاء ،مــا يــدل علــى توجــهٍ واضــح ضمــن المــواد
الصحفيــة التــي تتنــاول قصــص النجــاح بالمجمــل لتحفيــز
الق ـراء والقارئــات ،والتشــجيع عــن طريــق عــرض رغبــات فــي
توســيع أثــر النجــاح علــى المجتمــع.
وبالتالــي يتــم توجيــه القصــص التــي هــي فــي األســاس قصــص
ذاتيــة فــي الحيــز العــام ،نحــو المصلحــة الجمعيــة ،وهــو مــا
يمكــن اعتبــاره الهــدف األول واألوضــح لنشــر قصــص النجــاح
وتســليط الضــوء عليهــا ،لنقــل التم ّيــز والنجــاح لآلخريــن/ات.
أمــا االختــاف األساســي فظهــر بيــن التركيــز علــى (التضحيــة مــن
آجــل اآلخريــن) عنــد قصــص الرجــال واالنتقــال (لالســتقالل
المــادي والذاتــي) عنــد النســاء.

بينما كانت أمثلة الرجال:

“ ويقول خير الدين ،الذي افتتح عيادته
التمريضية عام  ،2013إنه بالرغم من
مردودها المالي الضئيل ،إال أن رؤية
الناس وهي تقصده للعالج تجلب له
السعادة ،على حد تعبيره”.
“ في ظل الحرب والظروف االقتصادية
الصعبة بات فريق العمل مصدر ثقة
في دعم ومساعدة المجتمع عن
طريقهم”

كما في األمثلة التالية:

“ توضح السيدة أن رغبتها في ملء
الوقت ومتعة التواصل مع الزبائن من
مختلف المناطق ،شكلت الدافع األكبر
إلطالق مشروعها؛ إضافة لتحسين
الوضع المعيشي”.
“ الشابة التي ناضلت من أجل حقها في
التعليم وتمكنت من تحقيق أحالمها”
“وفي إشارة إلى رغبتها في العمل بمجال
اإلعالم ،قالت نايال إنها تريد تطوير
خبراتها ومهاراتها أكثر من خالل العمل
في إحدى المنظمات الدولية ثم فتح
شركتها الخاصة”.

ونعتقــد أن لهــذا االختــاف داللتــه الكبيــرة ،فــأوالً يتــم طــرح
الرجــال وعالقاتهــم مــع المجتمــع بوصفهــم أبنــاء المجتمــع
ونجاحهــم مرهــون للفائــدة الكبــرى لآلخريــن/ات والمحيــط،
بينمــا يتجــه الحديــث عــن نجاحــات النســاء كحــاالت فرديــة
ترتبــط بأهــداف شــخصية بحتــة .حيــث تتماشــى هــذه المقولــة
مــع التنميــط المجتمعــي الــذي يقلــل دوم ـا ً مــن كــدح النســاء
ـن ،فقــد غــاب عــن نتيجتنــا هــذه أن العمــل فــي النهايــة
وعملهـ ّ
هــو لإلعالــة ،أي أن خــروج النســاء والرجــال علــى حــد ســواء
للعمــل؛ هــو للعيــش بشــكل أو بآخــر.
بالتالــي فهــو مرتبــط بســياق مجتمعــي ،ومحاولــة ســحب النســاء
منــه أو التأكيــد علــى أن نجاحهــا هــو نجــاح فــردي وحصــره
«باالســتقالل الذاتــي» -رغــم أهميــة هــذا المصطلــح -يجعــل
مــن عمــل النســاء فــي مرتبــة أقــل مــن عمــل الرجــال ،ويجعــل
النســاء فــي خروجهــن للحيــز والمســاحات العامــة وكأنهــن فــي
ـن الطبيعيــة ،لــذا فــإن العائــد بشــكل أو بآخــر هــو
بيئــة غيــر بيئتهـ ّ
ـن الخــاص ،بينمــا تخــرج قصــص
ـن ولحيزهـ ّ
عائــد شــخصي عليهـ ّ
الرجــال للحيــز العــام الــذي يملكونــه بشــكل تلقائــي فمن المتوقع
ـم علــى اآلخريــن/ات.
أن يكــون لعملهــم فائــدة مجتمعيــة تعـ ّ

 7يمكن االطالع على بحث تغطيات خافتة لفهم سياق العنف األسري على النساء وآثره على حياتهن
وتضحيتهن من أجل العائلة.
 8يمكن العودة إلى ورقة “الشخصي سياسي” التي كتبتها كارول هانيش في
/https://al-hamish.net/1365 1969
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كل ذلــك مــع التأكيــد علــى أن قصــص النجــاح بالعمــوم هــي
ـص أشــخاص معينيــن/ات ،إال أن التفرقــة
قصــص فرديــة وتخـ ّ
الواضحــة فــي التركيــز علــى الحيــز الخــاص لــدى النســاء والتركيــز
علــى الحيــز العــام لــدى الرجــال هــو مــا يتــم نقاشــه هنــا ،حيــث
أنــه ورد معنــا فــي بحــث ســابق الكثيــر مــن األمثلــة علــى تضحيــة
النســاء مــن أجــل اآلخريــن ،والعائلــة بشــكل أساســي ،ولكــن
الفــرق الــذي يمكننــا أن نفكــر بــه هنــا هــو أن تلــك القصــص
كانــت فــي ســياق المأســاة والمعانــاة ،أي كانــت قصــص كفــاح
ـكل أساســي بالعنــف الممــارس علــى النســاء ،بينمــا
ترتبــط بشـ ٍ
غابــت هــذه الصفــة فــي قصــص النجــاح وبــدا كأنــه تــم اســتبدالها
وحصرهــا بموضوعــة االســتقالل الذاتــي واالســتقالل المادي.12

ـرن فــي وصــول عالمــي لقصصهــن
ـن يفكـ ّ
ـن ،وكيــف أنهـ ّ
لنجاحاتهـ ّ
ـن ،ورغــم
ـ
ه
من
ـة
ـ
ي
حرف
ـات
ـ
س
اقتبا
ـت
ـ
ن
كا
ـات
ـ
ف
اإلضا
ـذه
وأغلــب هـ
ّ
أننــا ال نناقــش المصــادر فــي األســاس وال نع ّقــب علــى كالمهــم/
ّن إيمان ـا ً منــا بحريــة التعبيــر ،ولكــن يمكننــا هنــا اإلشــادة بهــذا
األثــر العــام والصــوت العالــي التــي قدمتــه بعــض الشــخصيات
الرئيســة فــي بعــض المــواد ،أمثلــة علــى ذلــك:

”

“

يشــكل هــذا الحديــث جوهــر كل النقاشــات األساســية التــي
حاولــت وتحــاول النســوية الخــروج فيهــا مــن ضيــق األفــق
الــذي يعتــري كل النقاشــات حــول «المســاحة العامــة كمــكان
للرجــال والمســاحة الشــخصية كمــكان للنســاء» ،ورفــض هــذه
التقســيمات هــي معركــة مســتمرة ،13لــذا البــد مــن اإلشــارة
أنــه ومــن خــال القصــص عملــت النســاء علــى تقديــم أثــر عــام

”

- 4ما األثر الذي تركز عليه القصة؟
ولماذا؟
كمــا ورد معنــا فــي تعريــف قصــص النجــاح ،فــإن ركــن أساســي
منهــا هــو تحويــل القصــة إلــى رســالة ،أي تحفيــز اآلخريــن/ات
عــن طريــق طــرح التم ّيــز أو الرضــا عــن الــذات أو تحقيــق هــدف
مســتدام لشــخصيات القصــة الرئيســة وتحويلــه إلــى بــادرة ،حيث
أن تقديــم هــذه القصــص فــي ســياقها ثــم توســيع هــذا الســياق
هــو أثــر تابعــت مــواد العينــة فــي تقديمــه ،وبالتالــي بشــكل مــن
األشــكال تحويــل القصــص فــي نهايتهــا لعبــرة مــا.
وضمــن التفكيــر فــي هــذه اآلليــة قررنــا تت ّبــع ما أســميناه «تشــكيل
األثــر» الــذي ارتكــزت عليــه القصــص فــي عينتنــا وتفكيــك هــذه
النقطــة لفهــم أي أثــر هــو التــي تحــاول هــذه القصــص تقديمــه،
ولمــاذا؟ وقــد وجدنــا أن هــذا األثــر بــدا واضح ـا ً فــي تفصيليــن
همــا:

 1.4القصة كحدث استثنائي
وجدنــا أن أول األنمــاط المســتخدمة كانــت هــي تحويــل القصة
لحــدث اســتثنائي ،أي التعامــل مــع النجــاح كأمــر غيــر مطــروق

روايتي هذه ،هي صرخة رفض للظلم
واالضطهاد والتعصب والتخلف ،صرخة
المستضعفين والمهمشين ومسلوبي الحقوق”
إن الكتابة التي تنتمي بدورها للواقع ما هي إال
رسالة لها دورها الفعال في المجتمع وتوعيته.

المسابقة ُمجرد لقب ترغب “عمر”
ولم تكن ُ
بالحصول عليه ،وإنما اعتبرته «رسالة» تريد
إيصالها للناس ،رغم جميع التحديات التي
مرت بها.

“

ـن
وجديــد ،يســتخدم هــذا النمــط كثيـراً مــع النســاء ،فهــو يجعلهـ ّ
ـوي ،أي
أو أفعالهـ ّ
ـن مواضيــع مؤطــرة بحساســيات مجتمــع أبـ ّ
ينطلــق التعريــف مــن المجتمــع ونظرتــه نحــو الرجــال ومقاييس
النجــاح أو الفشــل لــدى الرجــال ،وبالتالــي فــإن تحقيــق النســاء
لنجــاح هــو حــدث اســتثنائي ألن تعريــف «النجــاح» قــادم مــن
معاييــر أبويــة ورأســمالية ،وهكــذا تكــون الم ـرأة التــي ناســبت
هــذه المعاييــر اســتثناء ،وفعلهــا أيضـا ً اســتثنائي ،وهــو مــا تقولــه
األكاديميــة إبونــي وايــت ( )Ebony E. Whiteعــن ســياق آخــر
هــو نجاحــات األمريكيــات األفريقيــات الالتــي يتعامــل معهــن
ـن اســتثناء.
المجتمــع األمريكــي علــى أنهـ ّ

”

باإلضافة إلى ذلك  ،تبنى المجتمع األمريكي
وجهة نظر أمريكية بيضاء للنجاح (على
سبيل المثال  ،الثروة والسلطة واإلنجاز
الفردي)  ،حيث يسعى أفراد المجتمع ككل إما
إلى االرتقاء إلى مستوى هذا المعيار أو الحكم
14
عليهم/ن من قبله

“

12يمكن االطالع على بحث تغطيات خافتة ،من منشورات مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات ،2022 ،لفهم سياق
العنف األسري على النساء وآثره على حياتهن وتضحيتهن من أجل العائلة.
 13يمكن العودة إلى ورقة “الشخصي سياسي” التي كتبتها كارول هانيش في 1969
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White, Ebony E, Exceptional but not an Exception : Understanding How African
American Women Make Their Way, Montclair State University, 2017.

14

يســاعد هــذا النمــط فــي عــدم ربــط قصــص ونجاحــات النســاء
بالواقــع والســياق ،فمهمــا كبــر العــدد أو تن ّوعــت القصــص
ســتبقى محصــورة ضمــن االســتثناء وبالتالــي ال يمكنهــا أن
تصبــح عموميــة أو واســعة أو مؤثــرة .وكمــا ســنرى أن «تشــكيل
األثــر» الــذي قدمتــه العينــة فــي بعــض موادهــا ركــز علــى هــذا
الجانــب بشــكل أساســي مثــل:

وأشادت المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين ،سابقا ً بيسرى مؤكدة أنها
فتاة طموحة ،وتشكل إلهاما ً لماليين الالجئين
حول العالم من خالل قصتها الشخصية التي
تعكس األمل والتحدي والقدرة على التغيير.
مثال حي عن الفتاة الطموحة والفاعلة في
محيطها
وحققت الشابة السورية الالجئة «سعاد
الشلح»  18عاما حلمها بدراسة الطب في
إيرلندا من خالل منحة قدمتها لها الكلية
الملكية للجراحين ،وذلك بعد ثالث سنوات
من وصولها أيرلندا ،وتفوقها في شهادة الثانوية
العامة ،األمر الذي جعلها محط اهتمام
المفوضية األوروبية التي نشرت قصة نجاحها
عبر حسابها على فيسبوك.

ـكل منقــوص ،فنـراه يــؤدي
يظهــر اإلنجــاز ضمــن هــذا النمــط بشـ ٍ
عكــس المطلــوب منــه ،والــذي هــو -كمــا أســلفنا -تــداول قصــة
النجاح ،حيث يغرق في فردية هذه القصة وذاتيتها ويحصرها
فــي تفاصيــل معينــة ،لتبــدو وكأنهــا تأكيــد علــى نفي أفكار مســبقة،
ولــذا فإنــه يتجــه غالبـا ً نحــو الفئــات األكثــر تهميشـا ً واســتضعافا ً
فــي المجتمــع ،فيصبــح النجــاح بمعيــار الفئــة المهيمنــة.
يتناســب هــذا مــع مــا وجدنــاه فــي العينــة فــي بعــض نمــاذج
التعامــل مــع قصــة النجــاح كحــدث اســتثنائي فــي قصــص
الرجــال فــي ســياق اللجــوء فقــط ،الفكــرة التــي شــرحناها ســابقا ً
حــول ســياق اللجــوء وتغييــر موازيــن القــوى فيــه ،فقصــص
االســتثناء قادمــة مــن نفــي توجــه عــام فــي التفكيــر نحــو فئــة مــا
مســتضعفة أو مهمشــة ،وفــي أمثلتنــا هنــا هــم رجــال الجئــون،
وبالتالــي يتشــاركون التهميــش علــى هــذا المســتوى مــع النســاء،
ألن معيــار النجــاح فــي حالتهــم هــو اآلخــر الغربــي أو/والتركــي فــي
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الحالــة الســورية ولهــذا لــم يكــن هنالــك قصــص اســتثناء ضمــن
هــذه المعاييــر لرجــال فــي الداخــل الســوري.
أمثلة على ذلك:
“هذا النجاح الباهر دفع أعرق الصحف ووسائل
اإلعالم التركية تتسابق الستضافة ماهر ورواية قصة
نجاحه الملفتة والملهمة في آن معا ”
“يفخر ( )...بمسيرته التي اجتاز فيها صعوبات
عديدة ،خالل سعيه إلى تحقيق قصة نجاح فريدة”
وبــكل األشــكال يبقــى تنميــط قصــص النجــاح علــى أنهــا حــاالت
اســتثنائية عنــد النســاء وعنــد كل الفئــات المهمشــة هــو فعــل
ســلبي يعاكــس أي رســالة لمفهــوم قصــة النجــاح ،بــل يعمــل علــى
كســر هــذا النجــاح أو ثنيــه ليصبــح النجــاح ابــن المنظومــة حتــى
لــو كانــت صاحبــات وأصحــاب هــذا النجــاح مرفوضيــن مــن
المنظومــة نفســها.
ً
ويمكــن هنــا أيض ـا وبشــكل تقاطعــي اســتيراد اقتبــاس إبونــي
وايــت عــن اســتخدام قصــص نجــاح النســاء األمريكيــات مــن
أصــول أفريقــي بشــكل اســتثنائي:

”

تتمثل المشاكل التي أوجدتها فجوة
الفرص واستخدام التعريف األمريكي
األبيض للنجاح للنساء األميركيات
من أصل أفريقي في أن مكاسب ونقاط
القوة لديهن غالبا ً ما يساء فهمها على
األرجح وال يتم االعتراف بها ،مما قد
يؤثر سل ًبا على احترام الذات لدى النساء
15
األميركيات من أصول إفريقية.

 2.4القصة كنموذج يحتذى به

“

أمــا ثانــى األنمــاط التــي طالعتنــا فــي بحثنــا عمــا أســميناه «رســالة
القصــة» هــو تقديــم الشــخصيات الرئيســة كنمــوذج يحتــذى
بــه ،وكيــف تنتهــي أغلــب هــذه المــواد بتقديــم رســالة عامــة
لآلخر يــن.
ّ
فقــد أظهــرت لنــا العينــة أن نمــوذج الرجــال ش ـكل بوضــوح
نموذج ـا ً عمومي ـا ً (للجيــل الجديــد ،لــكل جيــل الشــباب ،لــكل
القــراء…)
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White, Ebony E, Exceptional but not an Exception : Understanding How African
American Women Make Their Way, Montclair State University, 2017.

أمثلة على ذلك:
“وقد عمل مصطفى على تحقيق أفضل أداء طوال
األسبوع ليكون مثاالً يحتذى به للجيل الجديد« .
«وختم حديثه قائالً“ :لقد كان بإمكاني فعل ذلك،
يمكنك أنت أيضاً! إذا كانوا مهتمين بالموضة فهم
مرحب بهم معي للحصول على تدريب ”
“ودعا الشباب السوري إلى عدم اليأس خصوصا ً في
أثناء طرق أبواب الجامعات للدراسة أو الشركات
العالمية بغرض العمل عبر استخدام اإلنترنت
وحضور الورشات والمؤتمرات العالمية لها مما يعزز
فرص قبولهم بإحداها“.
بالمقابل تم حصر نموذج النساء بشكل أساسي بتقديمه
للنساء:

”

رسالتها لكل النساء أن
يعتمدن على انفسهن
مهما كانت الظروف التي
يعشن بها

“

”

كونك امرأة ،تُرى هل
ِ
نجد كتاباتك مك ّرسة
فقط لإلناث؟

“

وبالتالــي نعــود لفكــرة ربــط النســاء بالحيــز الخــاص والــذي هــو هنــا
ـم/ن ،بينمــا ال يرتبــط الرجــال
«مجتمــع النســاء» علــى حــد اعتبارهـ ّ
بــأي فكــرة أو عائــق بــل رغــم كونهــم صلــب المجتمــع األبــوي
إال أن رســالتهم عامــة ،وتجاربهــم يمكنهــا ببســاطة أن تعمــم
علــى اآلخريــن ،وطبعـا ً هنــا الحديــث عــن نســبة كبيــرة مــن مــواد
العينــة ،فــي حيــن أن بعــض المــواد أيض ـا ً قدمــت قصــص النســاء
كنمــاذج عامــة ،مثــل:
« ألقــت مايــا خطابــا ً ملهمــا ً ومؤثــراً علــى مســرح
 TEDxPalaisDesNationsWomenحيــث أزالــت الصــور
النمطيــة وعرضــت خمســة حلــول لفهــم الالجئيــن بشــكل
أفضــل ولمــاذا يجــب اســتثمار إمكاناتهم غيــر المحدودة».
وعليــه وبشــكل عــام بــدت «رســالة» قصــص النجــاح مرهونــة
ومرتبطــة بشــكل وطيــد إلــى فهــم تنميطــي وتقليــدي؛ فالنســاء
اللواتــي قامــت المــواد بتقديمهــن «كحــاالت اســتثنائية فــي
ـن لحيزهــن الخــاص والشــخصي»
النجــاح» ،تــم توجيــه «نجاحهـ ّ
أي حتــى ضمــن كل االســتثنائية كانــت الصــورة العامــة هــي إعادة
هــذه االســتثنائية للحيــز الخــاص واالبتعــاد عــن خروجهــا نحــو
الحيــز العــام وعــدم مشــاركة أثــر ورســالة القصــص علــى مســتوى
أوســع ،بينمــا يمتلــك الرجــال أثــر نجاحاتهــم فــي بيئاتهــم ،وينطلــق
النجــاح لديهــم ليكــون عاب ـراً للعالــم ،وهــي صــورة قاتمــة تتنافــى
مــع كل اإلحصائيــات اإليجابيــة فــي تقديــم نجاحــات الســوريات
والســورين.
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التوصيات

للمؤسسات
للصحفيين/ات

التوص
التوص
التوص
الت
وص
التوص
فيمــا يلــي بعــض التوصيــات التــي يمكننــا التفكيــر
بهــا فــي حالــة الكتابــة عــن قصــص نجــاح

للمؤسسات:

االبتعــاد عــن حصــر الصحفيــات بتغطيــة مواضيــع
متعلقــة بالنســاء ،وتعميــم كتابــة قصــص نجــاح النســاء
مــن قبــل الصحفييــن والصحفيــات.
االهتمــام بصياغــة سياســات تحريريــة تعمــل علــى

نقــاش موضوعــة تقديــم مواضيــع عــن الســوريين/ات
منقولــة بشــكل حرفــي أو مترجمــة فقــط عــن الــوكاالت
العالميــة بحيــث يتــم تفــادي االنج ـرار بشــكل غيــر
مقصــود لتنميــط وتهميــش قصصنــا .وبالتالــي يتــم
االهتمــام بســياق المــواد الصحفيــة أكثــر.
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صيات
صيات
صيات
صي
ات
صيات
للصحفيين/ات:

االبتعــاد عــن التوصيفــات النمطيــة وحصــر النســاء
بــأدوار معينــة واالهتمــام بتقديــم مــواد مــن وجهــات
نظــر مختلفــة وغيــر تقليديــة.
االبتعاد عن حصر تجارب النساء على مستوى شخصي
لتجاربهن.
وفردي وتسليط الضوء على األثر العام
ّ
عنــد مقابلــة النســاء؛ االبتعــاد عــن اســتخدام عبــارات
ـن ،األمــر الــذي
نمطيــة وأســلوب شــعري للحديــث معهـ ّ
يقلــل مــن قيمــة قصصهــن.

ـهن،
ـن عــن أنفسـ ّ
االنتبــاه لوكالــة النســاء علــى تعريفهـ ّ
ـن.
ـن بطــرق تتناســب معهـ ّ
وتقديمهـ ّ
االنتبــاه مــن االنج ـرار وراء قصــة االســتثناء فــي الحديــث
عــن نجاحــات النســاء.

تقديــم النســاء كفاعــات أساســيات فــي المجتمــع ولســن
ـات عليــه.
بدخيـ ٍ

تنويع المصادر واالستعانة بخبيرات نساء أكثر.
االنتبــاه أثنــاء تقديــم (مســاحة التقديــم وشــكل التقديــم
الــذي تقــوم بــه المــادة) قصــة شــخصية أال يتــم التعريــف
عــن الشــخصية بطريقــة مســيئة أو تثيــر أي نــوع مــن
الحساســية.
االنتبــاه للخيــارات اللغويــة والحساســية الجندريــة فــي

اللغــة والخطــاب.
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