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ً
تمثيل بصري للكلمات األكثر تكرارا في مواد عينة التحليل

باســتخدام برمجيــة التحليــل المعتمــدة فــي هــذا التقريــر؛ تــم اســتخراج الكلمــات األكثــر تكــراراً فــي مجمــل مــواد
عينــة التحليــل بطريقــة أوتوماتيكيــة وكميــة بحتــة ،إال أننــا اســتثنينا أســماء اإلشــارة وأحــرف الجــر وأســماء الوصــل
وإشــارات الترقيــم فــي حيــن أن ليــس لهــا دالالت خاصــة فــي هــذا الســياق .تقــدم البرمجيــة تمثيــاً بصريــا ً
للكلمــات بأحجــام متفاوتــة بنــاء علــى عــدد تكرارهــا ،أي أن الكلمــات األكبــر هــي األكثــر تكــراراً مــن غيرهــا
والعكــس تنازليــا ً.
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تقديم
يقدم هذا التقرير تحليالً نسويا ً للخطاب اإلعالمي فيما يتعلق بتمثيل النساء وهوياتهن ،والتي عادة ما يتم إنتاجها على عدة مستويات
سواء في الخيارات اللغوية ،زاوية الموضوع ،المصادر التي تمت استشارتها وغيرها من القرارات التي تتم خالل عملية اإلنتاج .من
خالل العينة التي تم اختيارها لهذا التحليل كان واضحا ً إعادة إنتاج وتكريس لصور تقليدية عن النساء ألسباب منها إثارة الشفقة حول
النساء النازحات والالجئات بدالً من التعاطف ،وإغفال تفاصيل حول قضايا العنف بدالً من تسميات المعتدين وجذور العنف ،وتهميش
عمل النساء في المجال الخاص وعدم أخذ مشاركة النساء في المجال العام على محمل الجد بدالً عن تمثيلهن بشكل إيجابي وتمكيني.
بالمقابل هذا ال يلغي الجهود التي تبذلها وسائل اإلعالم السورية في محاولة لتحسين تغطيتها تلك ضمن ظروف عمل قاسية ،حيث
أوردنا في هذا التقرير بعضا ً من الممارسات اإليجابية التي وردت معنا ،وذلك بهدف تعميمها وتحفيز البحث عن ممارسات إيجابية
بديلة عما تم االعتياد عليه .ولكن ضمن جهودنا عبر السنوات الماضية وتخصص مؤسستنا البد لنا ،أوالً :من االستمرار في الرصد
والتنويه لألنماط القمعية المتكررة إيمانا ً منا بدور اإلعالم في تحسين الخطاب العام وأثره على تغيير األنماط الفكرية والسلوكية
المجتمعية ،وفتح نقاش عام حول الصعوبات التي تقف في وجه ذلك .ثانياً :خلق تجرب ٍة محليّة ومهنيّة لتضمين وجهات نظر النساء
والفئات المهمشة ضمن الخطاب اإلعالمي بعيداً عن المناسبات أو التغطيات المؤقتة ومحاولة جعل وجهات نظر النساء جزءاً من
المهنية الصحفية ،وليس إضافة حين تطلب أو االستمرار باعتبار غياب ذلك ال يؤثر على المهنية ،ثالثاً :تفكيك المفاهيم المرتبطة
بالنساء كالنظر لهن كمجموعة واحدة ،واعتبار هويتهن جوهرانية ثابتة ال تتغير ،واالستسهال بالوصم بإثارة الشفقة ،والتقليل من
خبراتهن الحياتية المعاشة وغيرها من المفاهيم المتجذرة اجتماعيا ً وسياسيا ً لدى العاملين والعامالت في القطاع اإلعالمي.
ومع اإلقرار بالعوامل السياسية واالقتصادية المثبطة الموجودة في السياق السوري الذي أصبح أكثر انتشاراً جغرافياً ،إال أننا في
مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات نهدف إلى العمل جنبا ً إلى جنب مع المؤسسات اإلعالمية لنقل التجربة المحلية بفتح نقاشات حول
التحديات والفرص فيما يتعلق بتطوير الخطاب اإلعالمي ليكون أكثر تضمينا ً لكل الفئات المهمشة مع إعطاء أولوية لتجارب النساء
بسبب التغييب التاريخي لها .وبما أننا نتشارك في هذا الهدف مع العديد من المؤسسات ،لذلك فإننا نأمل بأن يكون عملنا جماعيا ً
وتشاركيا ً قدر اإلمكان وأن يُقرأ هذا التقرير من منظور نقدي ب ّناء.
أخيراً ،نقدم هذا التقرير النقدي بعد خمس سنوات من نشر أول تقرير قامت به المؤسسة لرصد تصوير النساء في وسائل اإلعالم
الناشئة عام “ 2016النساء في وسائل اإلعالم السورية الناشئة :تحليل نقدي للخطاب”  ،قمنا بتطوير المنهجية واألداة التحليلة لتكون
أكثر محلية وسياقية بهدف تحليل وفهم تكرار أنماط تصوير النساء كضحايا منزوعات الوكالة ومهمشات وبحاجة إلى المساعدة،
ولكن نأمل بالقسم األخير من هذا التقرير النظر للتوصيات المقدمة كأفكار قابلة للتطوير بهدف تصوير النساء بطريقة واقعية وحقيقية
وتمكينهن عن طريق إظهار أدوارهن االجتماعية المتغيرة كقياديات وصاحبات مبادرة.
روال أسد

المديرة التنفيذية لمؤسسة شبكة الصحفيات السوريات
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المنهجية ونطاق الدراسة:
يهدف التقرير الحالي إلى دراسة الخطاب اإلعالمي وكيفية دوره وتأثيره في تصوير النساء وقضاياهن بما يتضمن طبيعة عالقاتهن
المختلفة مع السلطة والمجتمع ،إلى جانب تأثير تموضع القوة والسلطة عليهن وعلى قراراتهن ،كما يهدف إلى الكشف عن دور
الخطاب اإلعالمي في مدى قدرته على تنميط النساء أو تجاهل قضاياهن وكيفية تصوير هذه القضايا وتغطيتها إعالمياً.
اعتمد التقرير في دراسته على منهجية تحليل الخطاب النقدي من خالل اعتماد معايير تحليل نوعية ،إذ عملت المؤسسة على تطوير
أداة بحثية إلنتاج المعرفة بغية تحليل الخطاب اإلعالمي بطريقة نقدية تساعد في تحديد وكشف القمع الذي يمكن أن يتضمنه الخطاب
أو يساهم في إعادة إنتاجه.
يلخص هذا القسم العملية المنطقية التي تم اتباعها لتحديد عينة البحث للمواد المتعلقة بتحليل نقدي لخطاب بعض المنصات اإلعالمية
السورية من منظور نسوي .حيث ركزت العملية المنطقية على  )1اختيار المؤسسات اإلعالمية )2 ،اختيار عينة من إنتاج تلك
المؤسسات لتحليلها .معتمد ًة أساسا ً على مسح المنصات اإلعالمية الذي قامت به مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات ،والذي نتج عنه
 36مؤسسة إعالمية ،متوزعة على مناطق مختلفة في الداخل السوري وفي الشتات.
بعد مراجعة المسح وتفحص حيثيات المنصات ،وجدنا أن ست مؤسسات منها قد توقف عن العمل .وفي هذا اإلطار تم اختيار 14
مؤسسة إعالمية لتكون عينة التحليل شاملة لحوالي نصف المؤسسات التي نجمت عن المسح ،وحرصنا أن تكون متنوعة وممثلة
للمؤسسات اإلعالمية السورية .بنا ًء على ما سبق ،تم اعتماد منهجية اختيار العينة على ما يُسمى بنهج االختيار الهادف ،إذ كان هدفنا
التمثيل والتنوع.
كما سعينا ضمن هذا البحث تحديداً إلى اختيار منصات مقراتها موجودة في أماكن مختلفة ،وفترة تأسيسها ما بين  2011و2020
وتنتج بلغات مختلفة.
فيما يلي ،ملخص حيثيات اختيار عينة المنصات اإلعالمية التي تم انتقاء عدد من موادها المنشورة لتحليلها.

الحيثيات:

1

بتصور للفوارق بين المؤسسات
مكان العمل :قمنا بتحديد شريحة من المؤسسات مقراتها في أماكن مختلفة ،مما زودنا
ٍ
الموجودة في الداخل السوري ونظيرتها في الخارج ،حيث من الممكن أن يعكس ذلك فوارق في توفر الموارد المالية والبشرية
وغيرها.
على ذلك ،قمنا بتقسيم العينة إلى:
مؤسسات مقرها في مناطق اإلدارة الذاتية (الشمال الشرقي).
مؤسسات مقرها في مناطق المعارضة (الشمال الغربي).
مؤسسات مقرها في مناطق النظام.
مؤسسات مقرها في تركيا.
مؤسسات مقرها في أوروبا (ألمانيا وفرنسا).
كما تم تحديد مناطق التقسيم بحسب األبعاد الجيوسياسية (الجغرافية السياسية) ،إذ نرى في ذلك طريقة لتفحص تقاطعات السياسة
مع الموقع.
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فترة التأسيس : :تبين معنا خالل المسح أن غالب المؤسسات اإلعالمية الناشئة ،بدأت عملها ما بين  2011و ،2014كما
ظهر خالل المسح أن تسعا ً من هذه المنصات تم تأسيسها بعد  2015و 21منها قبل .2015
سعينا أن يشمل التحليل من خالل العينة المختارة مزيجا ً من المؤسسات حددناها حسب تاريخ التأسيس:
مؤسسات تأسست ما بين 2014 - 2011
مؤسسات تأسست بين 2020 - 2015
وعلى الرغم من التباين في عدد المنصات التي أُسِ ست ما بين تلك الحقبتين ،إال أننا شملنا ثالثا ً منها تأسست ما بعد ،2015
وإحدى عشر مؤسسة أُسِ ست ما بين  2011و .2014تم اتخاذ هذا القرار لتقاطع عامل التأسيس مع عوامل ثانية حيث توقف
بعضها عن العمل ،وبعضها اآلخر ليس وسيلة إعالم مكتوب وإنما تلفزيون أو راديو وهو ليس أولوية لهذا التقرير كوسيلة
إعالمية .وعامل آخر هو المنطقة الجغرافية.

3
4
5

لغة اإلنتاج :ظهر نتيجة المسح وجود ثماني منصات تنشر بعدة لغات ،وخمسة عشر تنشر بالعربية فقط .وفي ظل أن
العربية والكردية هي اللغات المحلية الوحيدة في سوريا من ضمن النتائج األخرى ،فقد تم اختيارهما كلغتين أساسيتين ضمن
عينة التحليل .وساعدنا ذلك على فهم ديناميكيات سياقية مختلفة ومشتركة في نفس الوقت.
وسطية ووتيرة اإلنتاج :اخترنا المواد المكتوبة فقط (حتى وإن تضمنت صوراً) كوسيطة إنتاج ،دون اعتبار وتيرة
اإلنتاج واحدة من المعايير النتقاء عينة المواد التي تم تحليلها بظل عدم التوصل لمعلومة دقيقة حولها وأن أغلب المؤسسات
الممسوحة لديها وتيرة إنتاج عشوائية.
المواضيع :تم اختيار المواد المتعلقة بالنساء وحقوقهن ووجهات نظرهنّ  ،سواء كخبيرات أو مصادر إعالمية؛ كمتابعة
للتقرير الذي نشرته المؤسسة في عام “ 2016النساء في وسائل اإلعالم السورية الناشئة ،تحليل نقدي للخطاب 2016-
 )2011حيث شمل المسح جميع تلك المواد المنشورة ضمن الفترة الزمنية ( ،)31/03/2020 – 01/11/2019كونها الفترة
التي تشمل أكثر من حدث ونشاط على هذا الصعيد كاليوم العالمي للمدافعات عن حقوق اإلنسان ويوم المرأة العالمي وعيد األم
و 16يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات .باستثناء منصة واحدة (لحداثة تأسيسها) تم مسح موادها خالل كامل عامي
 2019و 2020بسبب عدم وجود عدد مواد منشورة كافية ضمن المدة الزمنية المحددة للتقرير.

بلغ عدد المواد الممسوحة  208مادة إعالمية مكتوبة ،توزعت على الشكل التالي:

2020
ﻋﻴﻨﺔ
اﻟﻤﺴﺢ

39%

61%
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كما شملت عينة التحليل  179مادة إعالمية
ﺗﻘﺮﻳﺮ

ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻴﺴﺒﻮك
ﺧﺒﺮ

اﻧﻮاع
اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ
ﻟﻤﻮاد
اﻟﻌﻴﻨﺔ

ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﻗﺼﺔ

هذا وقد بلغ حجم اإلنتاج اإلعالمي الذي أعدته صحفيات ضمن عينة التحليل  50مادة إعالمية ،بينما بلغ عدد اإلنتاج اإلعالمي الذي
أعدّه صحفيون  34مادة إعالمية و 71مادة إعالمية غير محددة لجنس الصحفي/ة.

المنهجية:
منهجية هذا التقرير اعتمدت على التحليل النقدي للخطاب ،لتحليل كل من:
أوجه القمع التي يتضمنها اإلنتاج اإلعالمي الخاص بالنساء وعن النساء.
الخيارات اللغوية وتأثيرها في إنتاج تصورات ،أو إعادة إنتاج تصورات أو تكريس تصورات عن النساء.
ركزنا في تحليلنا على الهيكلية العامة للنصوص من خالل النظر والتدقيق في بناء النص ككل وكيفية مراعاة الكاتب/ة أو الصحفي/ة
للتوازن بين المصادر ،والمساحات المفرودة لكال الجنسين ،بما في ذلك اإليديولوجية المتبعة ،وعالقات القوة المسيطرة ،بمعنى تأثيرات
السلطة المحتملة التي قد تسيطر على توجهات الخطاب بمختلف أنواعها وتجعله أميل للتمويه أو المغالطة لحقوق الفئات االجتماعية،
وال سيما النساء ضمن المجتمعات األبوية ،إلى جانب دراسة وتحليل مدى قدرة النصوص على كسر النمطيات تجاه النساء أو تكريسها،
كما يساعد اعتماد منهجية تحليل الخطاب النقدي للبحث عن كيفية تغطية العالقات الجندرية ،وهرمية هذه العالقة وتأثيرها على النساء
وأدوارهن وقضاياهن.
ً
إضافة إلى ما سبق ،يسهم التحليل المتبع في الكشف عن البنيويات االجتماعية والتراتبية السلطوية التي تؤدي لتنميط فئات مجتمعية
معينة ،إذ أفضى التقرير الحالي لمجموعة نتائج يمكن أن تساهم وتساعد المؤسسات اإلعالمية في إنتاج خطاب إعالمي أكثر حساسية
للنساء والفئات المجتمعية األخرى.
إذ كان من المالحظ من خالل تحليل العينة أن الخطاب اإلعالمي المستخدم مازال يعمل على تكريس عالقات هرمية بين الجنسين وخلق
ثنائيات بشكل متضاد ،وهو ما يعكس في الكثير من األحيان _ولو عن غير قصد_ عالقات القوى االجتماعية والسياسية واالقتصادية
التي تعيد إنتاج مجتمعات أبوية قمعية للنساء مما يفضي لتهميش قضايا النساء واعتبارها قضايا غير هامة و/أو شخصية ،كما يفضي
بشكل منصف وإنما سطحي ،وإقصاء دور الرجال منها ،وإبراز مساهمتهم كمسببين
بالضرورة لعدم تغطية قضايا النساء والفتيات
ٍ
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وكفاعلين فيها .باإلضافة إلى االستعانة بمصادر أحادية الطرح وغياب التنوع في وجهات النظر والتوازن بين الجنسين كمصادر
إعالمية ،وإعادة إنتاج العنف من خالل استخدام كلمات كـ “جرائم الشرف” ،وكلمات ودالالت أخرى توصم وتطلق أحكام قيمة على
أشكال من الحياة الشخصية كالطالق أو الزواج السري أو العالقات خارج إطار الزواج.
كما كان من المالحظ افتقار معظم المواد إلى العمق في الطرح للرؤية والنظريات النسوية المعنية بالنوع االجتماعي (األنوثة والذكورة
كأداءات وممارسات مبنية اجتماعياً) ،وما يترتب عليه من قيم وأدوار وعالقات تحدّد وتح ّد كال الجنسين في أطر الثنائيات المتناقضة،
بمعنى الحصر اإلعالمي ألدوار كال الجنسين بحسب التوقعات المجتمعية فقط من سلوكيات وأدوار متعلقة بالنوع االجتماعي لكل منهما،
ما يساهم في تكريس مفاهيم مثل األنوثة والذكورة ،وتنميطهم/ن اجتماعياً ،حيث بات واضحا ً أن أحد الحلول إللغاء التمييز والالمساواة
بين الجنسين ال يتم فقط بالحديث عن حقوق المرأة أو معها فحسب ،إنما يتطلب منا التطرق والنظر إلى المنظومة األبوية التي تلصق
أدواراً مبنية اجتماعيا ً للرجال والنساء.
أخيراً من األهمية التنويه والتوضيح أننا _ في هذا التقرير وكمنهجي ٍة لتحليل العينة _ ال نتطرق لتحليل االقتباسات وأقوال المصادر
عينها ،وإنما لكيفية معالجة هذه االقتباسات والتعليق عليها من قبل الصحفي/ة أو المؤسسة اإلعالمية ،وكيفية تحقيق التوازن الجندري
واإلعالمي بين المصادر.إذ كان من المُالحظ من خالل عينة التحليل أنه في كثير من األحيان تقتصر المؤسسات اإلعالمية على وضع
االقتباسات دون التعليق عليه أو تناولها بالتحليل والتعليق اإلعالمي .وقد ساهمت مثل تلك الممارسات في جعل كالم المصدر نهائياً،
وهو ما يوحي في حال غياب نقده أو متابعته بموافقة المؤسسة اإلعالمية عليه.

عينة الدراسة:
كان الهدف من عملية اختيار العينة حسب ترتي ٍ
ب زمني وتاريخي محدد ،هو تسهيل عملية الرصد ،ومن ثم المسح والتحليل الذي ساعدنا
في فهم االيديولوجيات (األفكار والتوجهات الدينية أو السياسية أو االجتماعية) التي تقف وراء إنتاج النصوص عينها من حيث عالقات
القوة والممارسات االجتماعية التي تلعب دوراً بارزاً في إنتاج النص عينه.
ومن األهمية اإلشارة إلى أن منهجية المسح المتبعة في هذا التقرير ركزت على سياق النص فحسب ،دون التركيز على جانبه اإلنتاجي
داخل المؤسسات اإلعالمية ،وال حتى على تتبع معلوما ٍ
تفض هذه
ت تتعلق بأكثر وأقل المقاالت قراءة على سبيل المثال .بالتالي لم ِ
الدراسة ألية مؤشرا ٍ
ت حول مدى تلقي الجمهور وتفضيالته ،بل اقتصرت على تسليط الضوء على المنتج النهائي ،أي المحتوى المنشور
ومضمونه وانعكاساته المحتملة على المجتمع ضمن السياق االجتماعي والسياسي والعسكري السائد.
ير ّكز هذا القسم على نتائج تحليل العينة ،ومعالجة الفرص والثغرات ألهم النقاط المطروحة .كما يجدر بالذكر أن العينة المنتقاة غير
تمثيلية ونتائج التحليل غير قابلة للتعميم على اإلنتاج الكلي للمؤسسات اإلعالمية الداخلة في عينة التحليل ،إ ّنما تعرض بعض الفرص
ب إعالمي يدعو إلى العدالة االجتماعية ،وأكثر شموالً
التي يمكن للمؤسسات اإلعالمية العمل على تحسينها لدعم جهودها في إنتاج خطا ٍ
ومساواة في التمثيل والمشاركة.
ويستند منظور المنهجيات النسوية في هذا البحث إلى كون جميع الظواهر مبنية اجتماعياً ،بمعنى أننا ال نولد وال نخلق بها ،وبذلك هي
ليست بجوهرانية ،فالتجارب أينما كانت ،تختلف بحسب اختالف السياقات االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية ،بالتالي ال يمكن
تعميمها واالدعاء بأن جميع النساء يمتلكن تجارب واحدة ،وكأنهن فئة مجتمعية واحدة.
مجال كان ،فإن ادعاءات التمثيل وسيلة قامعة تتغاضى عن اختالفات تجاربنا
بنا ًء على ذلك ،ال يمكن تحقيق ما يسمى بالتمثيل في أيّ
ٍ
واختزالها ومحو الفروقات فيما بيننا ،وال تعكس الواقع الحياتي المادي الملموس لنا كنساء أو فئات مهمشة .وأي بحث يدّعي التمثيل
يعتبر مخالفا ً للمنهجية النسوية إذ يستند على التعميم والثبوتية في فهم الظواهر االجتماعية ،فالتمثيل خرافة وتبقى المحدودية موجودة
1
ويبقى العمل قابالً للتطوير والتعديل والنقد.
 1مركز التنمية والتعاون عبر األوطان.
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المفاهيم والمصطلحات

يشير مصطلح “الجندر” األدوار والفروقات االجتماعية التي تظهر تحت مصطلح الذكورة
و األنوثة ،وترتكز في المجتمع على نظام من الثنائيات المتعارضة بين النوعين ،مثل :سيادة
الرجل ضد إنقياد المرأة ،وعقالنية الرجل ضد عاطفية المرأة ،وقوة الرجل ضد ضعف المرأة.

الجندر

2

الجوهرانية

3

الجوهرانية هي االعتقاد في أن لكل تصنيف مثل «امرأة/رجل ،أسود/أبيض ،إلخ» جوهراً ال
دخل للتجربة االجتماعية في تشكيله ومن ثم فهو ثابت عبر األزمنة واألماكن المختلفة ومشترك
بين جميع من يندرجون تحت هذا التصنيف.
في المقابل فإن مناهضة الجوهرانية أو اإلنشائوية فهي االعتقاد با ٔنه ال وجود لمثل هذا الجوهر
وأن جميع التصنيفات مُن َشا ٔة اجتماعيا ً.3

المساواة
الجندرية

4

المجتمع
5
األبوي

هي المساواة بين األنواع االجتماعية المختلفة في الحقوق والمعامالت وعدم التمييز وف ًقا للنوع
تساو في توزيع المقدرات االقتصادية ضمن إطار التوزيع
االجتماعي ،بمعنى أن يكون هناك
ٍ
المتساوي للفرص والقدرة على التأثير والقوة االجتماعية ،أي أال يكون هناك تمايز واختالف
بين األفراد على أساس الجنس ،وبصفة خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد والعائدات وتوفير
الخدمات ،والحقوق والواجبات .ويفيد قرار األمم المتحدة الخاص بالقضاء على أنواع التمييز
كافة ضد المرأة إلى ضرورة المساواة في الفرص والواجبات وفي الحياة العملية ،بل وفي كل
نشاط من أنشطة الحياة المختلفة ،وعلى نطاق القطاعات االقتصادية المختلفة.

نظام أبوي أو نظام بطريركي أو بطريركية ،هو نظا ٌم اجتماعي يمتلك فيه الرجال السلطات
األساسية في المجتمع ،من ضمنها السلطات السياسية واألخالقية والقانونية ،مما ينتج عنه
امتيازات عديدة للرجل وسيطرة على حقوق الملكية .في الحقل األسري ،يتحكم اآلباء (أو
شخصية-األب) في النساء واألطفال ،ويفرضون سيطرتهم عليهم .أما تاريخيًا ،تمثل النظام
األبوي في العديد من المؤسسات االجتماعية والقانونية والسياسية واالقتصادية والدينية.
هذه البنية االجتماعية التي تضع الرجال في مكان أعلى من النساء وغير معرفي النوع
االجتماعي ،تسيء إلى كل األطراف .ومن أشكال إساءة النظام األبوي للذكور هي تجريم
ورفض كل ما هو أنثوي أو كل ما يتعارض مع الصورة النمطية الجندرية للرجال واعتبار أن
بكاء الرجل ما هو إال ضعف ومهانة .أما بالنسبة للنساء فيعد النظام األبوي هو مقنن القوانين
العرفية والعادات والتقاليد التي تحط من قيمة النساء كبشر كامالت األهلية وصاحبات قرارتهن
ومقررات لمصائرهن.
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األدوار
الجندرية

6

القواعد المجتمعية الحاكمة للمظهر والسلوكيات والقيم التي يُنظر إليها في المجتمع على أنها
األصح واألصلح لكل من الرجال والنساء ،وتنبني عليها توقعات من اآلخرين ،وتتر ّتب عليها
تقييمات محددة لألفراد الذين يمتثلون أو يرفضون هذه القوالب والقواعد المجتمعية بدرجات
مختلفة.
عادة ما تتحدّد األدوار الجندرية بنا ًء على الجنس البيولوجي لألشخاص ،ترتكز بشكل كبير
على مفاهيم األنوثة والذكورة ،والتي قد تتفاوت من مجتمع إلى آخر ،ومن ث ّم فاألدوار تختلف
باختالف الثقافة ،ومع ذلك يوجد أدوار مشتركة بين المجتمعات المختلفة.
يعد وجود أدوار جندرية نمطية في المجتمع من مظاهر سيادة النظام األبوي.

العنف القائم
على النوع
7
اإلجتماعي

تعرف هيئة األمم المتحدة للسكان العنف القائم على النوع االجتماعي على أنه“ :أي عمل من
أعمال العنف البدني أو النفسي أو االجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي والذي يتم ممارسته
أو التهديد بممارسته (مثل العنف ،أو التهديد ،أو القسر ،أو االستغالل ،أو الخداع ،أو التالعب
بالمفاهيم الثقافية ،أو استخدام األسلحة ،أو استغالل الظروف االقتصادية).
العنف القائم على النوع االجتماعي يستمد أصوله من االختالل االجتماعي في األدوار بين
الرجل والمرأة وتدعمه المفاهيم االجتماعية األبوية والسلطوية في أي مجتمع وتزداد حدته في
أوقات النزاع والصراعات المسلحة وأثناء الكوارث الطبيعية .ويعتبر التحدي األكبر هو غياب
البالغ والبيانات هو الحاالت التي تتعرض للعنف القائم على النوع االجتماعي في أوقات النزاع
وغياب البالغ عن الجرائم التي ترتكب تحت هذا االسم والخدمات والدعم التي يتم توفيره
للضحايا/الناجيات.

التقاطعية
8
النسوية

أدا ًة توضح محاور القمع المتقاطع ،وباتت تستخدم في نطاق أوسع إلظهار التفاعل بين النوع
االجتماعي والعرق والطبقة وفئات أخرى كالعمر أو الجنسانية أو اإلعاقة في الحياة الفردية
واالجتماعية ،بدالً من تقاطعات العرق والنوع االجتماعي فقط ،لتوضح كيفية ترابط كل
المؤسسات القمعية (العنصرية ،التمييز على أساس الجنس ،رهاب المثلية الجنسية ،رهاب
العابرات/ين جنسيًا ،التمييز ضد ذوي االحتياجات الخاصة ،الطبقية ،وكراهية األجانب ...ألخ).
كما تؤكد التقاطعية أنه ال يمكن التعامل مع مؤسسة قهرية دون التعرض لغيرها ألن كل فرد
يتشكل من عدة هويات .وليس معنى ذلك أن هذه التقاطعات كلها تلغي فكرة وجود تمييز جنسي
تعاني منه كافة نساء العالم بدرجات مختلفة وأشكال مختلفة ،فهناك “تقاطع” بين هذه القضايا
وليس “وحدة” بينها.

 2ويكي جندر
 3اختيار ،مقال مترجم ل كمبرلي ويليامز كرينشو ،استكشاف الهامشالتقاطعية ،سياسات الهوية والعنف ضد النساء الملونات
 8-4ويكي جندر
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تحليل العينة المختارة
تعمل مؤسسة شبكة الصحفيات على تطوير أدوات تحليلية خاصة بالخطاب اإلعالمي
من وجهة نظر نسوية وتراعي السياق المحلي ،وذلك بهدف توضيح ممارسات
السلطة في إنتاج الخطاب ،إذ قمنا بالتركيز على تحديد مواطن التنميط من خالل
األنماط اللغوية المستخدمة من قبل منتجي ومنتجات المحتوى ،ولذلك الهدف؛ ركزنا
على إظهار كيف يمكن للخطاب اإلعالمي ترسيخ أو تكرار ممارسات قمعية بقصد
أو بغير قصد  ،فيما يلي أبرز أنماط الممارسات القمعية التي تم اعتمادها كمعيار
للتحليل:

1
2
3
4
5
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التهميش
االستضعاف
العنف
الفرض الثقافي
حساسية االختيارات اللغوية ودورها في
تعزيز خطاب قمعي أم تحرري.
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التهميش
نقصد بذلك تهميش قضايا النساء باعتبارها مشاكل فردية
وخاصة .حيث يُعتبر التهميش من الممارسات القمعية
في التعامل مع األفراد أو مجموعة من األشخاص،
وكأنها ثانوية وعديمة األهمية .وقد تؤدي طريقة اختيار
كلماتنا وتعابيرنا إلى تهميش فئا ٍ
ت مجتمعي ٍة عدّة من
ضمنها النساء .في هذا القسم نستعرض الممارسات
اإلعالمية التي تؤدي إلى تهميش النساء في الخطاب
اإلعالمي ضمن عينة التحليل.
يمارس التهميش من خالل:
تهميش قضـايا النســاء على اعتبارها مشــاكل
فردية وخاصة.
تهميش النساء عن طريق إغفال أسمائهنّ .
تهميش النساء عن طريق اعتبارهنّ فئة واحدة
(تعميم وتنميط).
تهميش النساء من خالل اختزالهنّ وتشييئهنّ .
تهميش عمل النساء المنزلي.
تهميش النساء من خالل التعامل مع التجارب
الذاتية على أنها حالة استثنائية.
تهميش كدح النساء وأدوارهن بشكل عام.
تهميش النساء من خالل إغفال تفاصيل حوادث
معينة واختزالها.
فيما يلي تفصيل ألشكال التهميش:
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تهميش قضايا النساء على اعتبارها مشاكل فردية وخاصة:

لوحظ من خالل تحليل العينة تكريس المؤسسات اإلعالمية مفهوما ً خاصا ً عن قضايا النساء وكأنها قضايا تخصهن فحسب( ،كقضايا
العنف ،والتحرش ،واالغتصاب ،والطرد والتضيق في مكان العمل ...إلخ) ،وأن آثارها تقع عليهن وحدهن ،بالتالي يجب أن يتم حلها من
قبلهن .حيث نرى أنه نادراً ما تم النظر أو اعتبار مشاكل النساء بوصفها مشاكل مجتمعية ،تتحمل مسؤوليتها مختلف الفئات االجتماعية
وعلى كافة المستويات ،وأن جذورها تتأصل في القانون والسياسة واالقتصاد والدين والثقافة.
وهنا ننوه إلى أن ما سبق ال يتعارض مع عرض التجارب الفردية ،حيث نعتبر أن عرض التجارب الذاتية والفردية يشكل مساحة هامة
وإيجابية وال ينبغي االستغناء عنها ،إال أن اإلشكالية تكمن في طريقة معالجة اإلعالم لها وتجاهله لقضايا النساء واعتبارها قضايا خاصة
بهن فقط ،ما يؤدي بدوره إلى إعفاء المجتمع ومؤسساته من تحمل مسؤولية مواجهة هذه القضايا والعمل على حلها والنظر إليها على
أنها مشاكل هيكلية ،تحديداً فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالنوع االجتماعي إذ يتم اعتبارها مشاكل “نسائية” أو مشاكل خاصة باألسرة
“داخلية” وال دخل للمجتمع بها ،مما يؤدي لمضاعفة العنف والتمييز تجاه النساء والفتيات.

المثال

التحليل

1
بجملــة واحــدة نســف هــذا األب مســتقبالً كام ـاً البنتــه،
فهــي بعــد اآلن لــن تســتطيع اختيــار أصدقائهــا ،مالبســها،
أو حتــى الكلمــات التــي تنطــق بهــا ،لــم يعلــم األهــل أن مــا
فعلــوه دمّــر قــدرة الفتــاة علــى التواصــل الصحيــح مــع
أقرانهــا ،فهــي ستشــعر أن بعــد اآلن كل شــيء ســيقرر
عنهــا.

مــن المهــم فــرد مســاحات للتجــارب الفرديــة للناجيــات مــن
العنــف ،غيــر أنّ عــزل التجربــة الشــخصية تمامــا ً عــن
الواقــع العــام ،والذي كان المســبب األساســي للقضيــة ،يؤدي
بالضــرورة الختزالهــا وتســطيحها ،بــل وتقديمهــا كحالــ ٍة
فرد ّيـ ٍة واســتثنائية مثيــرة للشــفقة ،في حين أنهــا قضية عامة
تســتوجب التحــرك الفاعــل إلنهائهــا.

2
ال أحــد يســتطيع إنــكار وإخفــاء العديــد مــن حــاالت
الطــاق الســلبية التــي حصلــت بيــن الســوريين فــي العديــد
مــن البلــدان األوربيــة ،وهنــا لســنا بصــدد روايتهــا ســواء
جرائــم قتــل أو عنــف مــن أي نــوع.

 تتنــاول المــادة فــي المثــال األول حــق تقريــر النســاءوالفتيــات فــي اختيــار الفرع العلمــي ،وذلك بعيــداً عن تنميط
االختصاصــات والفروع الجامعية بحســب توقعات المجتمع
بيــن مــا هــو مناســب للنســاء ومــا هو مناســب للرجــال ،غير
أن المعالجــة اإلعالميــة ألثــر العنــف الــذي قــد تتعــرض لــه
النســاء والفتيــات أظهــرت أن أثاره تنســحب عليهــنّ وحدهن
وكأنهــا مشــكلة تخصهــن دون المجتمع.
 األمــر نفســه يتكــرر فــي المثــال الثاني حيث تمت اإلشــارةإلــى جرائــم قتــل النســاء والعنــف األســري علــى أنهــا
«حــاالت طــاق ســلبية» ،وهنــا محاولــة لطــرح المشــكلة
علــى أنهــا شــأن أُســري وخــاص.

المثال
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تهميش النساء عن طريق إغفال أسمائهنّ :

إن تعريف التغطيات اإلعالمية عن المشاركين/ات بها بأسماء حقيقية يوحي بجدية أكبر ،ويعزز شعور القارئ/ة بالمصداقية وصحة
الروايات الواردة .لكن عملياً؛ يضطر الصحفيون/ات إلى استخدام أسماء مستعارة ألسباب متعددة متعلقة بالمشاركين/ات سوا ًء أكانت
أمنية أو اجتماعية أو شخصية أو غيرها ،والبد من التأكيد على الصحفي/ة احترام رغبتهم/نّ في ذلك ،وهو من ضمن األخالقيات
الصحفية في احترام وحماية المصادر.
قليل من المواد تم
لكن وحسب ما لوحظ في مواد العينة ،فإن استخدام األسماء المستعارة مع النساء تحديداً كان أكثر شيوعاً ،وفي عد ٍد ٍ
استخدام “فالنة الفالنية (اسم مستعار)” مع توضيح سبب االستخدام ،هذا الخيار يعتبر حالً وال يؤثر على صورة المشاركة أو روايتها وال
يساهم في تهميش هويات النساء كمصادر للمعلومات ،إال أن النسبة األكبر استخدمت األسماء األولى فقط أو حروفا ً أو ألقاب اجتماعية
كأم فالن ،ولم نتمكن حتى من معرفة ما إذا كان اسما ً مستعاراً أم ال وما الذي يستدعي استخدامه.
كل هذه االستخدامات تساهم في تهميش المصادر النسائية الصحفية /المشاركات ،وهذا من خالل إخفاء هوياتهنّ أو جزء منها في سياق
ال يتطلب ذلك أو دون توضيح ،لذا نالحظ تطبيعا ً مع نمط سائد ّ
بأل تعرّف النساء بأسمائهنّ وكأنه ال حاجة لذلك.
جدير بالذكر أن األلقاب االجتماعية (أم فالن) لها تأثيرات أبعد مما أوردنا أعاله ،فعلى الرغم من أنها منتج ثقافي واجتماعي محلي ،إال
أن المنتجات الثقافية ليست بريئة ،على هذا الصعيد؛ إنها تعمل على بناء عالقات هرمية بين الرجال والنساء (الرجال أوصياء والنساء
“ذكر” آخر من العائلة.
تابعات) وإلغاء الستقاللية وفردانية النساء وربط كياناتهنّ بـ
ٍ
نشير هنا إلى أن مثل هذه القرارات التي يتخذها الصحفيون/ات تكون مبرر ًة في الكثير من األحيان لحساسية الوضع األمني سواء سياسيا ً
أم اجتماعياً ،والذي من شأنه أن أن يطال النساء بسوء عند إعطائهن معلوما ٍ
ت لإلعالم ،وهذا تماما ً ما يؤكد أن إغفال أسماء النساء ال
يقتصر على الصعوبة التي يواجهها اإلعالم في الوصول إلى مصادر نسائية ،بل يتعداه إلى كونه واقع اجتماعي مبني على الخوف
من الكشف عن الهوية الحقيقية عند اإلدالء بمعلوما ٍ
ت لإلعالم ،إلى جانب ما نالحظه من تمسكٍ بلقب “أم فالن” لما قد يحمله اللقب من
ً
إضافة إلى العرف السائد بتعريف األمهات عن أنفسهن بهذه الطريقة ،غير أن إعادة إنتاج هذا الفعل دون مساءلة
امتيازات اجتماعية،
وقبوله يساهم في التشكيك في النساء كمصدر موثوق للمعلومات ،وذلك باعتبار أن هوياتهن غير مستقلة ومغفلة.

أمثلة
أم فالن
تقول إحدى المشاركات
وقالت مشاركة أخرى
أوضحت إحداهن
تضيف أخرى
المرأة ص،ك
سالف،م
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3

تهميش النساء عن طريق اعتبارهنّ فئة واحدة (تعميم وتنميط):

يساهم هذا النوع من التهميش في إلغاء فكرة التنوع واالختالف بين النساء ،وتبني خطا ٍ
ب تعميميٍ وأعمىً لخصوصياتهنّ وظروفهنّ
ويتأثرن بظروفهنّ بنفس الطريقة.
يحملن التجارب عينها ،بل ويتعاطين
وسيكولوجياتهنّ  ،وكأنهنّ كتلة واحدة
َ
َ

المثال

التحليل

1
االغتصــاب مــن أكثــر األشــياء المؤلمــة التــي يمكــن أن
تتعــرض لهــا المــرأة وتتــرك داخلهــا ألمـا ً ال يندمــل مهمــا
طــال بهــا العمــر .الحيــاة قبل لحظــات االغتصاب ال تشــبه
الحيــاة بعدهــا أبــداً ،والخــوف الــذي يســكن المــرأة نتيجــة
لهــذه اللحظــات مهمــا طالــت أو قصــرت لــن يــزول.

 فــي المثــال الحالــي ومــع مراعــاة ن ّيــة المؤسســة اإلعالميةوكاتبــة المــادة مــن خــال تســليط الضــوء علــى معانــاة
الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،وهــو
يعتبــر مــن المــواد اإليجابيــة في إظهــار معانــاة الناجيات من
العنــف ،ولكنــه لــم يخــل مــن وجود خطــاب يعمــم تجاربهن،
ويتعامــل معهــن علــى أنهــن نمــط واحــد أو كتلة واحــدة ،من
حيــث تعافيهــن مــن هــذه التجربــة.

2
لــم تكــن الســنوات الماضيــة كغيرهــا علــى األم الســورية
التــي شــاركت فــي الحــراك الســلمي المناهــض لنظــام
األســد وفــي مختلــف المجــاالت ،فالكثيــر منهــن فقــدن
حياتهــن نتيجــة قصــف النظــام الســوري والميليشــيات
المســاندة لــه وحليفــه الروســي ،وأخريــات تعرضــن
لالعتقــال وزجهــن النظــام فــي ســجونه بســبب نشــاطهن،
وعانيــن أصعــب أنــواع التعذيــب النفســي والجســدي ،وتــم
تفرقتهــن عــن أطفالهــن وعائالتهــن.
3
ولربمــا أصعــب مــا مــر علــى المــرأة الســورية بعــد ألــم
فقــدان األبنــاء ،فقــدان الــزوج فالكثيــرات مــن الســوريات،
تغيــب أزواجهــن وراء قضبــان المعتقــات ،وأخريــات
فقدنهــن بســبب المعــارك والقصــف ،لتحمــل تلــك األم
مســؤولية األطفــال لوحدهــا وتأخــذ دور األب وتصــارع
الحيــاة فــي ســبيل تأميــن لقمــة العيــش التــي باتــت مــن
أصعــب المهــام فــي ســوريا ،خاصــة مــع تدهــور الوضــع
االقتصــادي وغيــاب فــرص العمــل واالرتفــاع الجنونــي
فــي األســواق.

16

 أحيان ـا ً يتعمــد اإلعــام اســتخدام خطــاب تعميمــي بهــدفإثــارة االنتبــاه أو الشــفقة ،مثـاً فــي المثــال الحالــي ،اعتبــر
الكاتــب أن جميــع األمهــات كان لهــن دور فــي الحــراك
الســلمي ضــد النظــام الســوري ،ممــا يحمل في طياتــه خطابا ً
يعكــس هويــات موحــدة ومعممــة لألمهــات الســوريات ،وال
ينقــل واقعهــن الحقيقــي ،وتجاربهــن المختلفــة ومواقفهــن
السياســية تجــاه مــا يحــدث فــي ســوريا.
 مــع األخــذ بعيــن االعتبــار ظــروف الحــرب التي قــد تؤديلتغيــر األدوار الجندريــة التقليديــة بيــن الجنســين ،غيــر أن
المقــال تعامــل مــع األمهــات علــى أنهــن جميعهــن يختبــرن
ظروفـا ً متماهيــة ،ويتعاملــن معهــا بالطريقــة عينهــا ،فنــرى
هنــا خطابــا ً يعتمــد ً
لغــة تعميميــة ونمطيــة عــن األمهــات
الســوريات مــن حيــث أنهــن جميعـا ً ال يعملــن إال عنــد غياب
الــزوج ،إلــى جانــب تبنيــه لخطــا ٍ
ب شــاعري فــي وصــف
أوضاعهــن فــي حــال غيــاب أزواجهــن ،دون التعمــق بنظرة
فاحصــة لواقعهــن ورغباتهــن وظروفهــن وشــكل العالقــات
بيــن الجنســين.
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تهميش النساء من خالل اختزالهنّ وتشييئهن:

غالبا ً ما يربط الخطاب اإلعالمي النساء بمفاهيم الجمال واألنوثة ،بيد أن هذه اإلشارة إلى مظهر النساء الخارجي ،وباالعتماد على
الموضوع المطروح ،قد تفضي إلى تبرير العنف أو تطبيعه ،وصوالً إلى لوم الناجية منه ،حتى في ظل محاولة استنكاره ورفضه.
وفي حاالت أخرى يأتي الحديث عن الجمال ليؤطر أشكاله ومعاييره ويعزز الصور النمطية المفروضة على النساء ليكن جميالت،
وتبرير استخدام جمالهن لمهن معينة إلثارة الرجال ،وهذا ما يؤدي لتشييئهن .كما يرد مفهوم األنوثة في هذا السياق الذي يخلق ويعزز
استمرار وجود صفات نمطية وثابتة لنوع اجتماعي على أساس جنس الوالدة .في وق ٍ
ت نالحظ فيه ربط الرجال بالصفات التي ترتبط
بأفعالهم وليس مظهرهم الخارجي ،كصفات الشجاعة والقوة والشهامة.

أمثلة
كان بينهــن الشــابة «جيالــن» ،الطالبــة الجامعيــة الجميلــة ،التــي فضلــت االنتحــار علــى االغتصــاب .قطعــت شــرايين
يدهــا بآلــة حــادة ،فنزفــت حتــى فارقــت الحيــاة.
حرصــت الشــركة المص ّنعــة مــن خــال هــذه المجموعــة الجديــدة مــن #الدمــى علــى تغييــر #الصورة_النمط ّيــة
للدميــة الشــقراء الممشــوقة ،لتصبــح أقــرب إلــى الجمــال الحقيقــي الــذي تتمتــع بــه غالبيــة النســاء.
بــرز وجــه بيــان مبتســما ً و متصبب ـا ً بالعــرق مــن تعــب العمــل تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة التــي ســلبت منهــا
مالمــح أنوثــة انغمســت بالشــحم وهــي تســتبدل إحــدى عجــات الســيارات.
ألمــى هــي األخــرى وقعــت ضحيــة عــادات وتقاليــد وقــرارات مســتعجلة مــن األهــل دمــرت فيهــا طفولتهــا وهمّشــت
أنوثتهــا التــي لــم تكتمــل أصـاً.

5

تهميش عمل النساء المنزلي:

كثيراً ما نالحظ وقوع الخطاب المستنكر لتهميش النساء في المجال العام والذي يؤكد على حقهن في المشاركة في كافة المجاالت ،في
مطب التقليل من قيمة وأهمية الكدح والجهود التي تبذلها النساء في المجال الخاص ،كاألعمال المنزلية ،حيث ال يتم النظر إليها كأدوار
منتجة ومساهمة في اإلعالة والتنمية االقتصادية واالجتماعية ،ليتم حصر اإلنتاجية باألعمال المأجورة دون غيرها .ما يعيد إنتاج السياسة
الرأسمالية ،والتي تعمل على التقسيم غير العادل بين الطبقات ،بغية الحفاظ على النظام الهرمي ،فتنحصر القيمة في العمل المأجور خارج
المنزل (والذي يقوم به الرجال عاد ًة) ،وتخفيف وتسخيف قيمة العمل المنزلي على اعتباره غير مأجور.
المثال
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المثال
1
وعلــى الرغــم ممــا قاســته المــرأة الســورية خــال ســنوات
الثــورة مــن قتــل واعتقــال ونــزوح وفقــدان ،وعلــى الرغــم
مــن كل التضحيــات التــي قدمتهــا والقــدرات التــي أثبتتهــا،
فهــي ال تــزال محصــورة بالصــورة النمطيــة مــن منظــور
المجتمــع الــذي ال يــرى فيهــا ســوى اإلنســانة الضعيفــة
والمعنفــة ،مســلوبة اإلرادة والتــي ال رأي لها وال تســتطيع
اتخــاذ القــرارات والتــي ال تتقــن ســوى أن تكــون أم ـا ً أو
زوجــة ،فتــم توظيفهــا بأعمــال تتعلــق باإلغاثــة والتنظيــف
وكأنهــا ال تســتطيع أن تفعــل شــيئا ً غيــر ذلــك.
2
جعلــت عــدداً مــن النســاء وخاصــة فــي المناطــق المحررة
موضــع المشــارك فــي إعالة األســرة.

 تبــدو الجهــود فــي األمثلــة المذكــورة للتأكيــد علــىأهميــة مشــاركة النســاء فــي المجــال العــام وأحقيتهــن
بذلــك واضحــة ،إال أن اســتخدام بعــض الكلمــات تســحب
قيمــة األعمــال المنزليــة التــي تقمــن بهــا ،بــل وتصورهــا
علــى أنهــا ليســت جــزءاً مــن اإلعالــة والدعــم والمســاندة.
وبالمقابــل؛ يتــم تقديــر األعمــال التــي لهــا عائــد مــادي فقــط.

 مــن المهــم األخــذ بعيــن االعتبــار دائمــا ً والتأكيــدعلــى أن األعمــال المنزليــة جــزء أساســي مــن العجلــة
االقتصاديــة فــي المســتويين الخــاص والعــام.

التحليل النوعي

6

تهميش النساء من خالل التعامل مع التجارب الذاتية على أنها حالة استثنائية:

يبالغ اإلعالم في تصوير النساء في حال توليهن مسؤوليا ٍ
ت مضاعفة واعتبارها غير نمطية  ،ونجاحهن في إدارتها ،أو حتى دخولهن في
ت غير تقليدية ،ليعتبرها حاال ٍ
مجاال ٍ
ت استثنائية مدهشة .المطب في هذه المبالغة ،بدالً من التوازن في تغطية تلك الموضوعات من منظور
كسر نمطية أدوار النساء؛ يتم اإليحاء و /أو المساهمة في تعميم ميول النساء ،وافتراض ضعف قدراتهن في األساس ،و حد مجاالت
فاعليتهن.
إذ كان من المالحظ _من خالل عينة التحليل_ تعاطي الخطاب اإلعالمي مع جهود النساء في مجال التمكين وبناء قدراتهن ،إما على أنها
جهود غير ضرورية وترف غير مبرر ،أو لجوء اإلعالم لتبهير وتضخيم قيمة هذه الجهود دون التعامل بشكل معمق وتحليل هذه الجهود،
بمعنى مدى انعكاسها على حياة النساء وواقعهن .حيث يظهر الخلل (أي المبالغة والتضخيم) في مقارنة هذا الطرح بطريقة تعامل اإلعالم
مع القضايا التي يكون في محورها رجل ،فال نراه يتعاطى معها بالطريقة عينها.
من ناحية أخرى من األهمية اإلشارة للتغطيات الصحفية التي تسلط الضوء على النساء اللواتي نلن جوائز دولية تكريما ً لجهودهن ،إذ تساهم
هذه التغطيات في تسليط الضوء على التجارب الفردية والذاتية لهن وتقدير كدحهن ،ولكن كان من المالحظ أثناء تغطية اإلعالم لمناسبات
تكريم النساء كمادة إعالمية ،تقديمهن كحالة استثنائية ومعيارية لنجاح النساء ،وهذا تكرار للثقافة الغربية الليبرالية في التعامل مع نساء
العالم الجنوبي بطريقة تجميعية وخلق معايير معينة للتميز والنجاح بإعطاء جوائز على هذا األساس ،تلك الممارسات وإعادة تغطيتها بذات
الطريقة تعزز النظر ألوضاع النساء كأنها واحدة ،وخلق نموذج لالحتذاء به مما يقلل أحيانا ً من إنجاز النساء المكرمات بحد ذاتهن متجاهالً
الجهود التي تبذلها النساء اللواتي ال يحصلن على تلك األضواء التكريمية.
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أمثلة
ال زالت النساء تدهشنا بقدرتهن على حمل األعباء الحياتية في زمن الحروب الجائرة.
جاء كعنوان ضمن إحدى المقاالت «نساء سوريات تحدين الحرب ونقلن الحقيقة عبر اإلعالم .ماذا تعرف عنهن».
مــن هنــا كانــت بدايــات المشــاريع النســائية فــي الســويداء ،حيــث عــادت المتدربــات بعــد عــدد مــن الــدورات لتدريــب
النســاء الراغبــات بالعمــل ،وهــن اآلن يصنعــن الفــارق ،ويعتمــدن علــى الــذات ويحقــق االســتقالل الفكــري والمــادي.
الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة.
الكثيــر مــن النســاء وقفــن فــي وجــه هــذه التحديات وتلقيــن الدعم مــن محيطهن وأشــخاص يؤمنون بقــدرة المرأة ،وشــاركن
فــي المظاهــرات وعــا صوتهــن ،وعملــن فــي المشــافي الميدانيــة وشــاركن فــي األعمــال اإلغاثيــة والخيريــة والتغطيــات
اإلعالميــة ،وبعضهــن وصلــن للعالميــة ،وصــدح صوتهــن فــي أروقــة األمــم المتحــدة وأكبــر المنظمــات الدوليــة ،ليعكســن
الوجــه المشــرق والقــوي للمــرأة الســورية ،التــي جابهــت الظــروف وأكــدت أنهــا تســتطيع فعــل كل شــيء.

7

تهميش كدح النساء وأدوارهن بشكل عام:

تحدثنا فيما سبق عن تهميش الخطاب اإلعالمي لكدح النساء في المجال الخاص ،أي التقليل من أهمية العمل المنزلي ،لكن هذا التهميش للكدح
ينطبق بدوره على أعمال النساء خارج المنزل أي في المجال العام ،حيث يتعمد اإلعالم أحيانا ً تهميش وتنميط األنشطة واألعمال التي تقوم
بها النساء في المجال العام ،بما ال يسمح بتسليط الضوء إعالميا ً
بشكل حقيقي على األنشطة التي تقوم بها النساء.
ٍ
فكما الحظنا من خالل التحليل ،أن الخطاب المعتمد إما يعمل على حصر النساء ضمن أدوار معينة أو يتجاهل الجهود التي تبذلنها أو يقلل
من قيمة هذه الجهود .إلى جانب مالحظتنا اعتماد بعض المؤسسات اإلعالمية أدلجة قضايا النساء سياسا ً وعسكرياً ،بهدف الترويج ألفكار
معينة ،تخدم أجندات المؤسسات اإلعالمية عينها.

المثال

التحليل

1
ورغــم أن المبلــغ صغير نســبيا ً إال انه صــار حلما ً لكثيرين
فــي ظــل غــاء المعيشــة الــذي تعيشــه الالذقيــة وريفهــا،
وســوريا عموم ـا ً وغالبيــة الوظائــف المطروحــة للنســاء
بــأن تكــون موظفــة فــي شــعب التجنيــد -بعــد أن تــم ســحب
جميــع الشــبان المتطوعيــن فيهــا إلى ســاحات القتــال-أو أن
تكــون مقاتلــة فــي الدفــاع الوطنــي ،وخصوصـا ً فــي بعض
الوظائــف التــي تناســب النســاء كالعمــل فــي المطبــخ ،أو
تفتيــش النســاء علــى الحواجــز أو أمــام المبانــي الحكوميــة
كالمحكمــة والمستشــفيات وغيــر ذلك

 تفتــرض المــادة التــي تتحــدث عــن ســبب انضمــام النســاءفــي الســاحل الســوري للقتــال بصفــوف النظــام؛ محدوديــة
األعمــال التــي يمارســنها فــي ســوريا ،فعلــى الرغــم مــن
تأثيــر الحــرب علــى الكثيرات وانعكاســاتها عليهــن ،لكن ال
يمكــن تجاهــل األدوار المهمــة التــي تلعبهــا العديــدات منهن
اليــوم ،وعلــى كافــة األصعــدة ،إلــى جانــب جهودهــن فــي
مكافحــة ومقاومــة آثــار الحــرب وهــذا مــا تــم تجاهلــه فــي
النــص الحالــي.
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المثال
2
فــي هــذا الظــرف الحــرج منــذ بدايــة الســنة الثانيــة مــن
عمــر الثــورة الســورية ،خــرج لنــا للعلــن وبدأنــا نســمع
درج كثيــراً فيمــا تشــهد
بمصطلــح “تمكيــن المــرأة” ،
َ
أوضــاع النســاء الســوريات – والتــزال – تدهــوراً
كبيــراً ،علــى جميــع المســتويات ،ممــا هيــأ الجــو لظهــور
عــدد مــن التجمعــات والمنظمــات النســوية الســورية ،فــي
الشــمال الســوري وتركيــا ولبنــان واألردن ،وتدرجــت
عناويــن تلــك الجمعيــات العريضــة مــا بيــن التأهيــل
المهنــي إليجــاد مصــدر بديــل للــرزق ومــا بيــن التمكيــن
السياســي الــذي كان يتــم لنســاء قريبيــن مــن صنــاع
قــرار تلــك التجمعــات ،والمتحكميــن فيهــا ماليـا ً وإداريـاً،
وغيــر معنيــات بتلــك الهمــوم التــي تخــص تأميــن رغيف
الخبــز ،وتطريــز قماشــة لبيعهــا وإطعــام أطفالهــا فــي
المخيمــات أو بلــدان اللجــوء.

1
وبدورهــن ،عبــرت النســاء المشــاركات فــي النشــاط،
عــن مــدى أهميــة قيــام مثــل هــذه األنشــطة فــي مخيــم
الهــول ،وشــكرن فريــق العمــل فــي ( )...علــى الجهــود
المبذولــة تجــاه النســاء ،متوعديــن بأخــذ جميــع النقاشــات
واألفــكار التــي تمــت طرحهــا فــي فقــرات النشــاط بعيــن
االعتبــار.

 نالحــظ فــي المثــال محاولــة الكاتــب عبــر المــادة اتهــامالنســاء بالتقصيــر تجــاه غيرهــن مــن النســاء ،والتقليــل مــن
قيمــة الجهــود التــي تبذلهــا المنظمــات النســوية الســورية،
وتكريــس مفهــوم أن النســاء وحدهــن مســؤوالت عــن
دعــم غيرهــن مــن النســاء دون الرجــال أو باقــي الفئــات
المجتمعيــة.
شــكل مــن األشــكال تحميــل النســاء
إذ ال يمكــن بــأي
ٍ
الناشــطات دون المجتمــع عــبء تحمــل القضايــا النســائية،
علــى أســاس الفصــل الجنــدري فــي األعمال بين الجنســين،
حيــث يتهــم المثــال المذكــور العامــات فــي مجــال المجتمع
المدنــي باالنفصــال عــن الواقــع الحقيقــي للنســاء والتقليــل
مــن قيمــة جهودهــن.

 نالحــظ فــي المثاليــن اســتخدام خطــاب يعمــل علــىأدلجــة قضايــا النســاء والفتيــات واســتخدامهن بهــدف
إمــا الترويــج للمؤسســات اإلعالميــة ،أو بهــدف تمريــر
رســائل سياســية علــى حســاب تســليط الضــوء علــى
قضاياهــن كمــا فــي المثــال الثانــي حيــث تــم اســتخدام
طفلــة لنشــر رســائل سياســية علــى لســانها.

2
اســمي آالء ( 9ســنوات) :تركــت حقيبتــي فــي ســري
كانيــه وأرغــب بالعــودة لذكرياتــي ،اختــارت “آالء”
وتبلــغ مــن العمــر  9ســنوات أن تجلــس داخــل الصــف،
فــي مــكان النــزوح ،علــى طاولــة مدرســية والحديــث إلينا
عــن الظــروف التــي يعيشــونها.
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8

تهميش النساء من خالل إغفال تفاصيل حوادث معينة واختزالها

كثيراً ما يتم إغفال أو عدم ذكر تفاصيل هامة من شأنها أن توضح السياق العام لقصص النساء ،ما يؤدي بدوره لضياع المغزى
من السرد الذاتي لتجاربهن وخبراتهن ،ويعيد خلق وتكريس الصور الذهنية والنمطية عنهن ،حيث تنتزع القضايا من سياقها العام
لتتحول إلى مشكال ٍ
ت فردية وخاصة.

المثال
1
«واضطــررت لبيــع خاتــم الــزواج ليــأكل ابننــا ويشــرب
وعلــى أمــل اليــوم وغــدا ســتحل أمورنــا ،لكــن األيــام
والشــهور والســنين مــرت ولــم يبــق أمامــي ســوى هــذا
الخيــار رغــم كل مآســيه وصعوبتــه علــى األقــل بالنســبة
لــي ،صحيــح أن فيــه الكثيــر مــن الضغوطــات واحتمــال
تفاهــات «الزمــاء» وبســاطة الزميــات ،إال أنــه أفضــل
مــن الســفر إلــى أي بلــد بقصــد العمــل ولــو براتــب
مليــون ليــرة»

9

التحليل
 فــي المثــال الحالــي  ،وبالرغــم مــن أنــه اقتبــاس ،غيــرأنــه يتضمــن اتهام ـا ً مبطن ـا ً ضمــن بيئــة العمــل ،حيــث
يكتفــي الكاتــب بذكــر االقتبــاس دون شــرح االتهــام عــن
طريــق طــرح أســئلة التتابــع والتوضيــح ،لالستفســار مــن
المصــدر عــن القصــد مــن «تفاهــات الزمــاء وبســاطة
الزميــات».
 إن إغفــال معالجــة االقتباســات ،وباألخــص التــيتتضمــن اتهامــاتٍ ،أو يشــوبها بعــض الغمــوض ،يــؤدي
بــدوره إلــى خلــق مجموعــ ٍة مــن األســئلة فــي ذهــن
القــارئ/ة ،وبهــذا فإنــه مــن واجــب الصحفــي/ة تولــي
مســؤولياته/ا فــي كيفيــة معالجــة االقتباســات ،فــا يتــم
الوقــوع فــي مطــب إغفــال ذكــر تفاصيــل مهمــة للنســاء،
والــذي يضيــع فرصــة التحليــل المعمــق لتجاربهــن.

المثال

فرض بعض تجارب النساء على األخريات واعتبارها نموذجاً:

يتضمن ذلك التنظير بما يجب على النساء فعله دون فهم السياقات المختلفة التي يعشنها ،أي دون األخذ بعين االعتبار أخذ تقاطع النوع
االجتماعي والعرق والطبقة وفئات أخرى كالعمر أو الجنسانية أو اإلعاقة في الحياة الفردية واالجتماعية لتحليل ذلك ،باإلضافة إلى النظر
للنساء وكأنهنّ مجموعة متجانسة تنطبق عليها المعايير عينها ،وبالتالي يتوقع منهن نفس المستوى من األداء.
بنا ًء على ما سبق ،فإن فرض التجارب يعزز بشكل سلبي نوعية المهن القيّمة التي يتوجب على النساء ممارستها لتحظى باحترام
المجتمع ،ما من شأنه إلغاء الخيارات األخرى للنساء ،منها رغبتهن في العمل كربات منازل على سبيل المثال.
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التحليل

المثال
1

عليــكِ عزيزتــي أن تقــرري مصيــرك وأال تستســلمي
أبــداً ،تخيلــي كيــف ســتكون حياتــك بعــد اآلن لــو أنــك
عملتــي بجــ ّد بالمــكان الــذي تحلميــن بــه ،وأن يصبــح
اســمك المعــا ً إن كنــت رســامة أو مصممــة أزيــاء أو
مهندســة أو إعالميــة محترفــة أو رائــدة أعمــال كبيــرة!
ال تســمحي ألحــد بــأن يقــرر مصيــرك ،عليــكِ أن تقنعــي
أســرتك بإحســان أن الــذي تفعلينــه هــو األفضــل لــكِ
وأن بنــاء مســتقبلك المزهــر هــو الــذي ســيقدم القيمــة
المضافــة لحياتــك ،فلــكل منــا ســبب لكونــه موجــوداً فــي
هــذه الحيــاة وعليــه تحقيقــه ،فاســعي لذلــك.
2
إن اتباعــك لهــذه الخطــوات يقلــل مــن احتمــال تعرضــك
للتحــرش فــي أماكــن العمــل ،وإذا لــم تتخــذ اإلدارة
إجــراءات تجــاه المتحــرش ،هنــا ينبغــي عليــكِ اتخــاذ
موقــف علنــي واضــح ،يشــمل التوبيــخ والتهديــد علــى
المــأ.
3
تنصــح (“ )...كل امــرأة باالســتعداد للعمــل ،وإن لــم تكــن
بحاجــة ماديــة ،فالعمــل إنجــاز وثقــة واطمئنــان بالنســبة
للمــرأة عمومـاً”
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ب
 تتبنــى بعــض المؤسســات والصحفييــن/ات بحســ ِمــا الحظنــاه أحيان ـاً ،خطاب ـا ً مباشــراً يتضمــن مجموعــة
نصائــح عامــة ،وكأنهــا معاييــر مــن الممكــن تطبيقهــا
علــى كافــة النســاء ،دون األخــذ بعيــن االعتبــار مــدى
قدرتهــن علــى امتــاك الحقــوق والتمتــع بهــا ،كحــق
بمعــزل عــن
تقريــر المصيــر مثــاً .كمــا يأتــي األمــر
ٍ
ظروفهــن المختلفــة ،أو التحديــات التــي يواجهنهــا،
ـل
مــا يجعــل الخطــاب أقــرب للتنظيــر دون تقديـ ِـم تحليـ ٍ
معمــق لواقــع النســاء.
ٍ
 مــع العلــم أن الكاتبتيــن فــي المثــال األول والثانــي،حاولــن تشــجيع النســاء والفتيــات علــى تقريــر
مصيرهــن ،وعــدم الســكوت عــن التحــرش ،وفضــح
ـكل مــن
المتحرشــين .غيــر أنــه ال يمكــن الجــزم بــأي شـ ٍ
األشــكال ،بامتــاك جميــع النســاء قــدرات متشــابهة علــى
التحكــم الحقيقــي بخياراتهــن وردود أفعالهــن وظروفهــن
المختلفــة وتفضيالتهــنّ .
 وفــي المثــال الثالــث أيض ـاً ،نــرى تجاه ـاً للظــروفوالخيــارات والرغبــات المختلفــة للنســاء ،وإن كان مــا
نــراه اقتباس ـا ً لخبيــرة ،بيــد أن خيــارات الصحفييــن/ات
فــي انتقــاء االقتباســات ومكانهــا فــي المــادة والســياق
الــذي تــورد فيــه ،إلــى جانــب طريقــة معالجتهــا ،تحــدد
بمجملهــا تأثيــرات هــذه االقتباســات ،فعلــى ســبيل المثال؛
االقتبــاس المذكــور ورد كخاتمــة للمــادة ولــم ُيعّقــب عليــه.
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االستضعاف:
يعرف االستضعاف على أنه تجريد األفراد من قوتهم/ن وقدراتهم/ن
ومناصبهم/ن ومواردهم/ن وفعاليتهم/ن بهدف إظهارهم/ن بمظهر
الضعف .حيث يؤثر استخدامنا للكلمات والتعبيرات على خلق صور
نمطية للنساء وغيرهن من الفئات المهمشة على كافة األصعدة،
شعور باالستضعاف لديهن وعدم قدرتهن
كما يساهم في تكريس
ٍ
على اتخاذ القرارات ،ويأتي على شكل ممارسات قمعية عديدة لهذا
الشعور بالضعف والعجز ،وقد يكون ذلك االستضعاف إما مباشــراً
ومســتهدفا ً أو غيــر مباشــر مــن خالل ممارسات قمعية أخرى مثل
العنف والتهميش واالستغالل والتي بدورها تؤدي إلى االستضعاف.
يتمثل االستضعاف الممارس في:
إعادة إنتاج عالقات القوى الهرمية بين النساء والرجال.
نزع الوكالة عن النساء وتصويرهن كضحايا وكمتلقيات
سلبيات للقمع.
تصغير النساء ووضعهنّ بنفس خانة األطفال والطفالت
والمراهقين/ات.
تعزيز األدوار التقليدية بين الرجال والنساء :اقتصار عمل
المرأة لغياب الرجل.
لوم النساء وتحميلهن المسؤولية.
إعادة إنتاج مفاهيم الوالية والوصاية وتصوير النساء وكأنهن
غير مستقالت وغير قادرات على صنع القرارات.
حصر النساء في أدوار معينة وحصر فعاليتهنّ وقدراتهنّ .
ربط النساء بالعاطفة والالعقالنية على عكس الرجال.
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1

إعادة إنتاج عالقات القوى الهرمية بين الرجال والنساء:

المقصود هنا بإعادة إنتاج عالقات القوى إبقاء النساء في مستويات أقل من الرجال ،سوا ًء في الفضاء الخاص (العائلة) أو/والفضاء
بشكل واضح في
العام ،مما يؤدي إلى تنميط أدوار النساء واإلبقاء على المستوى الذي تكون فيه تابعات للرجال ،وهو ما يمكن لمسه
ٍ
أماكن العمل على سبيل المثال ،ومن خالل إلقاء نظرة على المناصب التي تتوالها النساء.

التحليل

المثال
1
بمشــاركة مؤسســات وفعاليــات شــعبية ومجتمعيــة ودور
مجالــس المــرأة ومعلميــن ومعلمــات مــن ديــر الــزور
وأعضــاء حــزب ســوريا المســتقبل وقــوى األمــن
الداخلــي وقســد وأعضــاء اإلدارة المدنيــة.
2
ويذكــر أن المنتــدى هــو منصــة تجمــع بيــن صنــاع
القــرار والمــدراء والنســاء القياديــات.

 نــرى فــي المثاليــن أنــه ومــع تصاعــد المناصــب مــنحيــث الســلطة ،توقــف النــص عــن تأنيــث المنصــب
وعــادة مــا يتــم محاججــة ذلــك مــن قبــل العامليــن فــي
قطــاع اإلعــام أن بعــض المناصــب ال تؤنــث لغويــا ً
كمديــرة ونائبــة ،مــا مــن شــأنه تهميــش دور النســاء فــي
صنــع القــرار والقيــادة ،وتعزيــز احتــكار تلــك المناصــب
مــن قبــل الرجــال .
 وعلــى الرغــم مــن أن وجــود الرجــال فــي أماكــنالســلطة وصناعــة القــرار يفــوق وجــود النســاء ،إال أن
االختيــارات اللغويــة وكيفيــة طــرح الموضــوع قــد يعــزز
اســتبعاد النســاء ،حيــث يبــدو أنــه مــن الطبيعــي والتلقائــي
وجــود النســاء فــي المناصــب األدنــى .

1
û mîna mêran pêdivîyên jîyana rojane
dabîn dike û guhdana dayika xwe jî
dike
* الترجمــة مــن الكرديــة :كالرجــال تؤمــن احتياجــات
البيــت وتعتنــي بوالدتهــا أيضــا ً
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 إن تشــبيه النســاء بالرجــال فــي ســياق الحديــث عــنأدوارهــن الفاعلــة ومشــاركاتهنّ اإليجابيــة ،خاصــة
فــي المجــال العــام ،يعتبــر تعزيــزاً للصفــات واألدوار
التقليديــة للجنــدر مــن ناحيــة ،وتصغيــراً للنســاء مــن
ناحيــة أخــرى ،وذلــك علــى اعتبــار خصائــص محــددة
كالقــوة والمواجهــة والعمــل الــدؤوب والنجــاح تقتــرن
بالرجــال فقــط.
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نزع الوكالة عن النساء وتصويرهن كضحايا وكمتلقيات سلبيات للقمع:

ينزع الخطاب الوكالة عن النساء عندما يطرح قضايا هنّ المعنيات األوليات فيها ولكن ال يقدم أصواتهنّ أو تجاربهنّ الذاتية أو آرائهنّ ،
بل يستبدلها بأصوات وآراء غيرهنّ ممن هم/نّ لسن في الموقعية ذاتها .بالمقابل لوحظ في مواد العينة ازدياد وجود النساء كمصادر عند
ً
مقارنة بالرجال.
التطرق إلى مواضيع الظروف المعيشية الصعبة واألوضاع اإلنسانية القاسية المترتبة عن النزاع مثالً،
تعريف الوكالة :9تطور مفهوم الوكالة من خالل علم االجتماع وهو يستند على فرضية أن لكل فرد منا بغض النظر عن
موقعيتها في هرميات القوى وكالة وقدرة على صنع القرار واالختيار .ومن خالل هذا المفهوم نبتعد عن الصور النمطية
عنا كنساء وفئات مهمشة بأننا ضحايا لألنظمة القمعية بال وكالة .فعلى الرغم من كافة أنواع القمع تتمكن النساء والفئات
المهمشة من صنع اختيارات في حياتنا في حدود حياتنا المادية التي تؤثر علينا وعلى غيرنا ممن حولنا .وفي أسوء األحوال
نقوم بصنع خياراتنا بأنفسنا إما من خالل المقاومة المباشرة للمنظومة األبوية القمعية أو التفاوض معها لتحقيق أغراض
معينة أو حتى التماهي معها لتوفير ضمانات أو امتيازات معينة ،بذلك نقر أن لدى الجميع مساحة للوكالة على الذات يتمكنَّ
من خاللها من صنع قرارات ولو على المستوى الفردي .ويساعدنا فهم الوكالة على التعامل مع النساء بغض النظر عن
خلفياتهن على أنهن صانعات وفاعالت وصاحبات معرفة وأدرى بأحوالهن منا نحن الخبراء والخبيرات.

المثال

التحليل

1
وعــن تلك االنتهــاكات يحدثنا المهنــدس ( -40 )...عاماً-
وهــو زوج احــدى المعتقــات المحــررات فــي ســجون
النظــام فــرع عــدرا فيقــول ” لقــد اعتقلــت زوجتــي علــى
خلفيــة نشــاطها بإحــدى الجمعيــات اإلغاثيــة  ،واســتمرت
فــي الســجن قرابــة الثالثــة أشــهر والــذي لــم تخــرج منــه

 نــرى فــي المثــال األول ،كيــف يتحــدث الــزوج بالنيابــةعــن زوجتــه ،كمــا يتــم التعريــف بــه وبمنصبــه ،فــي حيــن
يتــم االكتفــاء باإلشــارة إلــى الزوجــة المعتقلــة ســابقاً ،دون
تكبــد العنــاء بمقابلتهــا أو حتــى إعطــاء أيــة معلومــا ٍ
ت
حولهــا ،وهــو مــا نــراه مســتغربا ً فــي طريقــة المعالجــة.

إال بعــد أن تكبــدت بدفــع مبالــغ ماليــة

طائلــة.

2
المرأة ضحية مرتين
3
(“ )...فــي ديــر الــزور… عــروض مســرحية تقــاوم
اضطهــاد النســاء.

 والشــك أننــا نأخــذ بعيــن االعتبــار مــا تتعــرض لــهالناجيــات مــن العنــف مــن ضغوطٍ نفســية وغيرهــا تمنعهن
مــن الحديــث مــع اإلعــام ،لكــن المثــال لــم يقــدم لنــا أي
شــرح عــن ســبب تحــدث الــزوج نيابـ ً
ـة عــن زوجتــه ،مــا
يعــزز تعامــل اإلعــام مــع النســاء فــي الكثيــر مــن األحيان
علــى أنهــن تابعــات للرجــال ،وهــم أصحــاب الســلطة
والقــرار ،مــا يــؤدي إلــى ترســيخ هرميــة العالقــة بيــن
الجنســين ،وســلب النســاء حقهــن فــي التعبيــر عــن ذواتهــن
وتجاربهــن.
 تعتبــر عمليــة اختيــار العناويــن ،عمليـ ًـة شــديدة التعقيــد
والحساســية فــي العمــل اإلعالمــي ،لمــا تتطلبــه مــن
ضــرورة جــذب انتبــاه القراء/القارئــات ،ومراعــاة الدقة في
الوقــت عينــه ،بيــد أن بعــض العناويــن نراهــا تعمــل علــى
ـور نمطيـ ٍة محــددة عــن النســاء ،وفــي األمثلــة
تكريــس صـ ٍ
التــي قمنــا بتحليلهــا ،ورد عنــوان ضمــن مقالــ ٍة تعالــج
آثــار االغتصــاب علــى النســاء كعنــ ٍ
ف جنســي،
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التحليل

المثال

ويوحــي هــذا العنــوان بــأن جميــع النســاء تعرضــن
لالغتصــاب ،وأنهــن ضحايــا للقوانيــن والعــادات ،حيــث
تبنــى اإلعــام خطابــا ً تعميميــاً ،يكــرس مفهــوم المــرأة
الضحيــة فــي حيــن كــرس العنــوان الثانــي فكــرة أن
النســاء مســتضعفات ومضطهــدات .مــع الوعــي التــام
لكميــة االضطهــاد الــذي تتعــرض لــه النســاء ولكــن ال
يمكــن تعميــم ذلــك عبــر العناويــن.
1
مــادة بعنــوان «عائلــة ســورية تتصــدر وســائل اإلعــام
التركيــة .مــا قصتهــا؟»

 تناولــت المــادة المشــار إليهــا فــي المثــال ،ظــروفالحــرب التــي عاشــتها العائلــة فــي ســوريا ،والظــروف
االقتصاديــة الصعبــة التــي تعيشــها حاليــا ً فــي تركيــا.
وبالرغــم مــن أن العائلــة مكونــة مــن أم وأب وأطفــال/
طفــات؛ غيــر أن األم كانــت مــن يتحــدث عــن الوضــع
طــوال المــادة .والنقطــة التــي نريــد اإلشــارة إليهــا ،أنــه
وغالبــا ً حيــن يتــم تخصيــص مســاحا ٍ
ت تتنــاول معانــا ًة
أو إفقــاراً أو أوضاع ـا ً ال إنســانية ،يتــم اســتضافة النســاء
للتحــدث عنهــا ،ودون أن ننفــي مــا تواجهــه النســاء مــن
تأثيــرا ٍ
ت مضاعفــة فــي حــاالت الحــرب والنــزاع ،غيــر
كرمــز للمعانــاة وناطقــا ٍ
ت رســميات
أن تعمّــد تقديمهــن
ٍ
للظــروف الصعبــة ،يعيــد ويضاعــف اســتضعافهن.

1
لتمثــل ســعاد قصــة مــن بيــن اآلالف اللواتــي ينتظــرن
مــن يــرأف بحالهــن.

 يرســخ هــذا المثــال فكــرة تجميــع النســاء وتصويرهــنت ومســتكينا ٍ
كعاجــزا ٍ
ت ينتظــرن «الرأفــة» مــن أطــراف
خارجيــة .وال نحــاول هنــا تخفيــف ،أو إخفــاء مســؤولية
القوانيــن أو األنظمــة وغيرهــا كعوائــق تحمــل تأثيــرا ٍ
ت
قويــة علــى حيــوات النســاء ،لكننــا نطالــب هــذه الجهــات
ـدور فاعــل ،وال نســألها «الرأفــة» ،إلــى جانــب ذلــك،
بـ ٍ
يجــب تســليط الضــوء علــى اإلجــراءات التــي تتخذهــا أو
اتخذتهــا النســاء أنفســهن تجــاه ظروفهــن ،وإن تباينــت
هــذه اإلجــراءات فــي الشــكل أو المســتوى بحســب كل
تجربــة ،لكنهــا موجــودة بالتأكيــد وبالجديــر ذكرهــا.

1
ولكــن بمســاعدة األســاتذة والدكاتــرة وبدعــم مــن أهلهــا
اســتطاعت تجــاوز الصعوبــات.

 عــاد ًة مــا تتكــرر اإلشــارة إلــى دور عوائــل النســاءواألطــراف األخــرى ،عنــد نجاحهــن فــي تحقيــق أهدافهــن
ـع مــا ،وكأن الفاعليــة تعــود لآلخريــن
أو تجاوزهــن لوضـ ٍ
وليــس للنســاء عينهــنّ  ،فــي حيــن ال ينســحب األمــر نفســه
علــى الرجــال.

2
وفيمــا يخــص المهــام والمســؤوليات التــي تقــوم بهــا
كونهــا أم لطفلتيــن تقــول (»: )...زوجــي هــو الداعــم لــي
،دعمنــي معنويــآ وشــجعني وســاعدني فــي إدارة الوقــت
ومشــاركتي تلــك المهــام تجــاه أطفالنــا».
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 ونالحــظ أيضـا ً فــي المــواد التي يكون محورها األساســينشــاط المــرأة فــي المجــال العــام ،التطــرق إلــى أدوارهــن
المنزليــة ،بمــا يعــزز مــن ربــط النســاء باألســرة وافتــراض
حتميــة توليهــا المســؤوليات المنزلية.
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تصغير النساء ووضعهنّ بنفس خانة األطفال والطفالت والمراهقين/ات:

ربط تهميش النساء والتمييز ضدهن ،مع تهميش األطفال/الطفالت؛ ما يفترض وحدة األسباب والجذور ،لكن هذه المغالطة قد تؤدي
أمور ،من بينها التقليل من قيمة النساء ،وذلك من خالل تجاهل امتالكهن للمقدرات واإلمكانيات التي يمتلكها البالغون من
إلى عدة
ٍ
إنكار لجوهر التمييز ضد النساء ،والذي يقوم على التمييز ضدهن بشكل ممنهج لكونهن نساء.
الرجال ،إلى جانب ما يمثله األمر من
ٍ
األمر عينه ينطبق على تخصيص بعض األنشطة المتعلقة برفع الوعي حول القضايا المجتمعية لشرائح النساء واألطفال/الطفالت
تجاهل كلي لدور الرجال ومشاركتهم؛ ما يفترض تقسيما ٍ
ت هرمية وتمييزية على مستوى القدرات واإلمكانيات العقلية وحتى
فقط ،مع
ٍ
المادية ،والتي تعتبر أن الرجال يعتلون الهرم االجتماعي ،إلى جانب تحميل النساء مسؤولية التنشئة والتربية ونقل الثقافة وحصرها
بهن ،بل وحصرهن بها.

مثال
وتقــدم فرقــة ( )...عــروض مســرحية لألطفــال والنســاء
والعوائــل فــي مناطــق شــمال شــرق ســوريا ،بهــدف
إيصــال رســائل هادفــة ،أبرزهــا مناهضــة فكــر داعــش،
واألفــكار المتطرفــة الدخيلــة علــى المجتمــع.

4

تعزيز األدوار التقليدية بين الرجال والنساء :اقتصار عمل المرأة لغياب الرجل.

نناقش في هذه النقطة ،افتراض وفرض أدوار معينة ومختلفة لكل من النساء والرجال بنا ًء على المعايير المجتمعية ،والتي تحدد ما
يمكن لألفراد القيام به بما يتالءم مع صفات وخصائص النوع االجتماعي .حيث تسعى هذه التقسيمات إلى تحييد النساء عن المجال
بشكل رئيسي.
العام
ٍ
وهنا تجدر اإلشارة إلى وجود خيطٍ رفيع يفصل ما بين نقل الواقع ،وبين تعزيز استمراره من خالل قبوله وتقديمه على أنه أمر
كمبرر لخروجها من
“طبيعي” ،حيث نالحظ تكرار ربط عمل المرأة في المجال العام بفقدان الزوج أو األخ أو األب ،واستخدامه
ٍ
كدور تقليدي .كما يؤدي
المجال الخاص إلى العام ،ما يعزز اعتبار الرجال المسؤولين الوحيدين أو األساسيين عن العمل الخارجي
ٍ
هذا الطرح إلى تهميش دور النساء واألعمال التي يقمن بها ،ورهن قيمتها بوجود المعيل الرجل من عدمه.
في الحقيقة؛ ترتفع نسبة النساء المنخرطات في سوق العمل أوقات الحروب والنزاعات ،وهنا تكمن خطورة الخطاب اإلعالمي،
بإعادة إنتاج االستضعاف عند تناوله لهذا الموضوع ،فيقدمه كظاهرة استثنائية ومؤقتة تنتهي مع انتهاء المسبب (انعدام االستقرار)،
مع احتمالية حدوث ذلك ،ولكن يتوقع من اإلعالم تقديم خطا ٍ
ب تمكيني ،يرى في هذه الحالة مؤشراً إيجابيا ً في كسر نمطية األدوار
الجندرية وعدم اعتبار عمل المرأة خارج المنزل ضرورة فقط .جاءت معظم مواد العينة في سياق اإلشادة بجهود النساء وتسليط
الضوء على أدوارهن اإليجابية ،إال أنها وفي الوقت عينه ،أعادت استضعافهنّ لربط ذلك بحالة مؤقتة وطارئة.
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1
وفــي كل بیــت قصــة كفــاح نســائي تفصــح عــن قــدرة
هــؤالء النســوة علــى التحمــل وإمســاك دفــة قيــادة األســرة
فــي الصعوبــات التــي تفرضهــا الحــرب وفقــدان الرجــل
ســواء أكان أبــا ً أو ابنــا ً أو أخــاً.

 محاولــة ربــط جهــود النســاء بمــدى وجــود أو عــدموجــود المعيــل الرجــل ،مــا يــؤدي لتكريــس فكــرة أن عمــل
النســاء فــي المجــال العــام ال يكتســب أهميــة إال فــي حــال
غيــاب الرجــل.

2
والشــابة التــي تربــي أخوتهــا بعــد أن تيتمــت باكــراً ،وبــات
والدهــا المعيــل صــورة علــى جــدار.
3
ً
وتضيــف بأنهــا لــم تكــن لتتوقــع يوم ـا مــا أن تعمــل بهــذا
المجــال الــذي يتنافــى كليــا ً مــع مجتمعهــا المتحفــظ غيــر
أن حاجــة النســاء للعمــل فــي ظــل مــا تعيشــه المنطقــة مــن
حــرب مدمــرة خســرت مــن خاللهــا المــرأة المعيــل والســند
جعــل المجتمــع يتقبــل معظــم األعمــال التــي انخرطــت بهــا
النســاء … باتــت المعيلــة الوحيــدة لهــم بعــد اختفــاء والدهــم
الــذي ســافر إلــى أوربــا باحثـا ً عــن حيــاة أفضــل لــه ولعائلته
منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات.
4
وخســرت المــرأة خالل ســنوات الثــورة األب واألخ والزوج،
ولكنهــا فــي كل مــرة كانــت تعــود لتقــف علــى قدميهــا مجــددا
وتتحــدى الظــروف ،فكانــت فــي كثيــر مــن األحيــان تلعــب
دور األب واألم ألطفالهــا ،واألخ واألب لعائلتهــا.
1
هاجــر جيــرو مــن بلــدة الجانوديــة بريــف إدلــب الغربــي
اعتقــل زوجهــا قبــل أكثــر مــن  8ســنوات؛ ورغــم ذلــك
لــم يمنعهــا األمــر مــن البحــث عــن عمــل يعيــل أطفالهــا
مــن خــال عملهــا فــي مجــال الصحــة النفســية ،باإلضافــة
إلــى إبــراز موهبتهــا فــي الرســم والتخطيــط علــى جــدران
قريتهــا والتــي أعجبــت الكثيــر مــن األهالــي».

1
ـاق التهجيــر المؤلمة
وأجبــرت غصــون علــى تحمل كل مشـ ِ
ـام أو داعــم أو ســند.
وحدهــا ،بــا حـ ٍ
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 مــازال اإلعــام يتنبــى ضمــن خطابــه هرميــة تقســيماألعمــال بيــن النســاء والرجــال ومحاولــة القــول أن
النســاء يعملــن فقــط عندمــا يفقــدن معليهــنّ مــن الرجــال،
دون األخــذ بعيــن االعتبــار عــدم تبعيــة المــرأة للرجــل
والتعامــل معهــا ككيــان مســتقل ومراعــاة رغبــة النســاء
فــي العمــل.

 بالتأكيــد يحــدث فقــدان الشــركاء/ات أو أفــراد مــن العائلــةتأثيــرات نفســية وعمليــة صعبــة علــى الشــخص ،وال نهــدف
هنــا إلــى تجريــد التجــارب مــن العواطــف المصاحبــة لهــا،
إال أن النقطــة التــي يجــدر التفكيــر بهــا هــي االفتراضــات
المســبقة حــول أشــكال العالقــات بيــن الرجــال والنســاء
ولصــق أدوار نمطيــة بالرجــال كأوصيــاء وحمــاة ،مــا يعــزز
مــن تبعيــة النســاء.
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لوم النساء وتحميلهن المسؤولية:

كثيراً ما يلجأ اإلعالم للوم النساء عموما ً حتى بما يتعلق بالتمييز الممنهج ضدهنّ  ،مستسهالً ذلك بعدم االستفسار ،وطرح األسئلة التي
تتبع جذور المشكلة مكتفيا ً بما قدمته المصادر فقط ،فال نراه يتعمق في جذور القضية وتوجيه األصابع مباشرة إلى األسباب الحقيقية
التي قد ال تكون ظاهرة على السطح في كل الحاالت.
وبهذا يعيد اإلعالم االنحياز لطرف مرتكب الجريمة ،أو مرتكب التمييز ،بصفته حامالً للقوة والسلطة ،على حساب الضحية عينها،
بشكل مباشر أو غير مباشر على الضحية.
ويتجلى األمر بتخفيف أو إخفاء مسؤولية األول (الجاني /مرتكب االعتداء) ،وتحميلها
ٍ
وعاد ًة ما يكون طرف القوة :العادات والتقاليد االجتماعية ،القانون واألنظمة بأنواعها ،شخص أو أشخاص في موقع سلط ٍة سياسية
أو رسمية أو مجتمعية ..إلخ.

المثال
1

كمــا يعتبــر زواج الســوريات مــن مجهولــي الهويــة
جریمــة بحــق األطفــال علــى وجــه الخصــوص ،حيــث
ينــص القانــون الســوري علــى أن الطفــل الســوري الــذي
يولــد ألم ســورية وأب أجنبــي ال تنتقــل إليــه الجنســية
الســورية ،وال يحصــل علــى حقــوق ومميــزات المواطــن
الســوري ،كمــا ال يعتــرف القانــون بــزواج الســورية مــن
أجنبــي إال ضمــن شــروط خاصــة ،أهمهــا موافقــة وزارة
الداخليــة علــى الــزواج وشــهادة صحيــة تضمــن الخلــو
مــن األمــراض وأن يتــم الــزواج فــي المحكمــة.

6

التحليل

 مــن الواضــح أن ســبب المشــكلة هــو القانــون الســوريالــذي يميــز ضــد النســاء؛ إال أن النــص يحــاول إلقــاء
المســؤولية علــى النســاء اللواتــي يمارســن حقهــن فــي
اختيــار الــزوج.

إعادة إنتاج مفاهيم الوالية والوصاية وتصوير النساء وكأنهن غير مستقالت وغير قادرات
على صنع القرارات:

افتراض تبعية النساء للرجال من أفراد عائالتهنّ  ،ووضع الرجل في موقعية الولي والوصي والمرأة في موقعية العاجزة والمستكينة.

المثال

التحليل

1
هنــد مجــرد قصــة عابــرة لعشــرات القصــص مــن نســاء
المجتمــع الــدرزي الــذي مــازال حتــى اليــوم يحــرم المــرأة
مــن حقهــا فــي الميــراث تحــت بنــد (الوصيــة) وتحــت بنــد
األعــراف والتقاليــد التــي تعطيهــا غرفــة واحــدة للســكن،

 يناقــش المثــال حرمــان النســاء الدرزيــات مــن حقهــنفــي الميــراث ،لكنــه يتعامــل مــع األمــر بحجــة اضطــرار
النســاء للعمــل أو تربيــة األطفــال ،أو إمكانيــة فقــدان
النســاء للمعيــل،
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التحليل

المثال
1

دون التفكيــر للحظــة أن هــذه المــرأة قــد تتعــرض
للطــاق أو فقــدان زوجهــا أو أي ظــرف آخــر يجبرهــا
علــى العمــل وتربيــة األطفــال ومواجهــة الحيــاة وحيــدة
دون معيــل ودون مــال ودون حقهــا الطبيعــي فــي اإلرث.

1
عــدد األرامــل الكبيــر فــي ظــروف قاســية فــي الغوطــة،
وعملهــن لتأميــن قــوت أبنائهــنّ  ،جعــل آبائهــن وإخوانهــنّ
يغضــوا مــن أبصارهــم عــن عملهــن ألنهــم باألصــل ال
يســتطيعون مســاعدتهنّ  ،فتقبلــوا الواقــع وقــدرة النســاء
علــى تحمــل المشــقات والمضــي أمام ـاً .وهــذا يــد ّل علــى
كســر الصــورة النمطيــة ،وبدايــة التغييــر الحقيقــي فــي
المجتمــع.

7

مغفــاً أن الميــراث حــق وال يحتــاج للمبــررات
للحصــول عليــه ،وقــد تــم حرمــان النســاء منــه بغــض
النظــر عــن ظروفهــن الحاليــة أو الالحقــة .بمعنــى آخــر،
ـر تكــرس
نالحــظ اســتمرار اإلعــام فــي تبنــي وجهــة نظـ ٍ
تبعيــة النســاء للرجــال ،وتتعامــل مــع عملهــن علــى أنــه
ظــرف اضطــراري ،دون أخــذ حقوقهــن بعيــن االعتبــار،
ومنهــا حــق العمــل وحــق التســاوي فــي الميــراث ،وغيرها
مــن الحقــوق.

 يحــاول الكاتــب كســر الصــورة النمطيــة إال أنــه أعــادإنتاجهــا مــن جديــد ،فلــم يتوقــف عنــد ربــط جهــود النســاء
فــي المجــال العــام بتوفــر أو عــدم توفــر المعيــل ،بــل جعــل
منهــن تابعــا ٍ
ت بالمطلــق للرجــال ،حيــث يمتلــك الرجــال
زمــام صنــع قــرار النســاء والتحكــم بهــن وبخياراتهــن،
بغــض النظــر عــن رغباتهــن أو أهميــة مشــاركتهن ،أو
حتــى حقهــن فــي المشــاركة والعمــل.

حصر النساء في أدوار معينة وحصر فعاليتهنّ وقدراتهنّ :

نالحظ هنا افتراض نمط األعمال والجهود التي يقمن بها النساء ،ما يؤدي الختزال قيمتها والتقليل من فاعليتهن وحصرهن ضمن
سلم هرمية بين الجنسين .إذ لوحظ من خالل تحليل العينة اقتصار اإلعالم على تفسير العالقات بين الجنسين من منظور هرمي
وتقسيم جندري ثنائي لما يمكن للنساء القيام به وما يمكن للرجال أيضا ً القيام به ،ما يؤدي إلعادة إنتاج ممارسات قمعية تؤدي بدورها
الستضعاف النساء واألدوار التي يقمن بها.

30

المثال

التحليل

1
رغــم أن أرض أبــي ديمــة تكفيــه حاجتــه مــن الزيتــون،
ويبيــع الفائــض منــه ليعيــش فــي ســتر بقيــة العــام ،إال
أنــه مــن المســتغرب رؤيتــه حزينــا ومتكــدرا ،خصوصـا ً
أن موســم الزيتــون فــي الســاحل الســوري كان جيــدا هــذا
العــام ،ولــم يرزقــه هللا أبنــا ًء ذكــوراً يخــاف عليهــم مــن
الخدمــة العســكرية ،أو االعتقــال أو المــوت أو الخطــف
أســوة بجيرانــه وأقاربــه الذيــن فقــدوا عشــرات الشــباب
فــي المأســاة الســوري.

 جســد المثــال الحالــي فكــرة تفضيــل األبنــاء مــن الذكورعلــى اإلنــاث ،وإعطائهــم وإعطــاء أعمالهــم قيمـ ً
ـة أكبــر،
مــا يرســخ التقليــل مــن أدوار النســاء ،ويهمــش فاعليتهن.
حيــث يوحــي النــص وكأن النســاء لــم يتعرضــن لالعتقال
أو الخطــف أو غيرهــا مــن الممارســات القمعيــة ،مغفـاً
بشــكل مضاعــف
حقيقــة انعــكاس الحــرب عليهــن
ٍ
لكونهــن نســاء ،ولمحاوالتهــن العمــل واالســتمرار فــي
ـع أبــوي يزيــد مــن أعبائهــن.
ظــل مجتمـ ٍ
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المثال
2
لألســف ،فــإن الطريقــة التــي تتخذهــا بعــض الناشــطات
النســويات هــي اإلســهاب فــي تعميــم صــورة نمطيــة
عــن الرجــل مقابلــة للصــورة النمطيــة الموجــودة عــن
المــرأة ،وبعضهــنّ كان يعتمــد علــى قاعــدة «كل رجــل
مذنــب حتــى تثبــت براءتــه» وبالتأكيــد هــذا خطــأ كبيــر،
فمــن خــال تجربتــي مــع أصدقائــي الشــباب وجــدت
أن «الكثيــر منهــم معنــيٌّ بحقــوق المــرأة أكثــر بكثيــر
مــن بعــض النســاء و»تبــرر رنــا :أعتقــد أن الســبب هــو
قلــة الخبــرة بالتعامــل مــع مثــل هــذه المســائل ،وأنــا ال
أعمــم كالمــي علــى جميــع العامــات فــي هــذا الميــدان،
لكــن ال يمكــن إنــكار أن مثــل هــذا الخطــر حاضــر لــدى
بعضهــنّ .

3
فــي فتــرة طويلــة مــن حيــاة النســاء ،لــم يكــن هنــاك أي
ســبب لخروجهــن مــن المنــزل ،بــل على العكــس ،خروج
المــرأة قلــة احتــرام وســوء تصــرف ،فمهمتهــا األولــى
هــي العنايــة بـــ االطفــال البيــت والطبــخ والتنظيــف.
واألمثــال حــول ذلــك متعــددة ،منهــا“ ،المــرأة أن وصلــت
للمريــخ مصيرهــا الطبيــخ” أو “شــهادة البنــت مطبخهــا”
فمهمــا عــا شــأن المــرأة مكانهــا الصحيــح هــو المطبــخ!

1
للوصــول بكافــة المكونــات والشــرائح الموجــودة داخــل
مخيــم الهــول ،إلــى مســتوى مــن الوعــي واإلدراك
للمتطلبــات العصريــة والذهنيــة الواعيــة ،وقــدر مــن
اإلدراك لألخطــار االجتماعيــة والصحيــة التــي مــن
شــأنها أن تؤثــر علــى دورهــا فــي المجتمــع كونهــا أم
ومربيــة ألطفــال.

التحليل
 كثيــراً مــا تلجــأ وســائل اإلعــام إلــى تحميــل المصــادرقــوالً تريــد إيصالــه للقــارئ/ة ،ممــا يعفيهــا مــن تحمــل
المســؤولية تجــاه مــا يُكتــب أو يُقــال .حيــث يتحــدث هــذا
المقــال عــن ســياق إنتــاج الصــور النمطيــة عــن الفئــات
االجتماعيــة ،غيــر أنــه اكتفــى باالســتناد علــى شــهاد ٍة
واحــدة المــرأ ٍة تعمــل مــع إحــدى منظمــات تمكيــن
المــرأة ،لتســرد تجربتهــا عــن النســوية ،دون أن يفســح
المجــال لغيرهــا مــن النســويات الســتعراض تجربتهــن
أو شــهادتهن ،مغفــاً مــا يخلقــه تنــوع المصــادر مــن
تــوازن إعالمــي ومصداقيــة.
ٍ
كمــا كان مــن المســتغرب االســتعانة بشــهاد ٍة تعكــس
صــورة بعــض النســويات عــن الرجــال ،دون وجــود
شــهاد ٍة تقابلهــا تجســد النظــرة النمطيــة لبعــض الرجــال
عــن النســويات أو النســاء بالمجمــل ،أو حتــى تعكــس
الصــور النمطيــة التــي ينتجهــا المجتمــع األبــوي ضــد
ً
إضافــة لمــا يشــكله االرتــكاز علــى شــهادة
النســاء.
امــرأ ٍة واحــدة تعمــل فــي منظمـ ٍة نســوية للحصــول علــى
الخطــاب المرغــوب مــن قبــل صاحــب/ة المقــال ،مــن
تقليــل لقيمــة العمــل النســوي فــي ســوريا.
ٍ
 امتــاز النــص الرئيســي فــي هــذا المثــال باإليجابيــة فــيمحاوالتــه لمحاربــة الصــور النمطيــة التــي يتــم إنتاجهــا
عــن النســاء مــن خــال األمثلــة الشــعبية ،لكــن مــن
الضــروري أيض ـا ً لنــا أن نشــير إلــى مــا قالتــه الكاتبــة
عــن عــدم خــروج النســاء ســابقا ً مــن بيوتهــن ،وهــو مــا
يتجاهــل مســيرة عمــل الكثيــر مــن النســاء فــي ســوريا
عبــر األزمنــة المختلفــة فــي المجــال العــام وفــي األرض،
حيــث شــهد التاريــخ الســوري علــى مــدى حقــب متباينــة
تأثيــر النســاء والنســويات ووجودهــن فــي العمــل
السياســي واألدبــي والفكــري واالجتماعــي وغيــره.

 افتــراض أن النســاء هــن المســؤوالت األوليــاتوالوحيــدات عــن مهــام التربيــة والرعايــة ،وإيــاء أهميــة
لتمكيــن النســاء لكونهــن مســؤوالت عــن تنشــئة األجيــال،
وبالتالــي فــرض مســؤولية حمــل الثقافــة والقيــم المجتمعية
ونقلهــا علــى النســاء مــع تجاهــل الحتياجاتهــنّ الفرديــة
وتأثيــرات االســتضعاف الممنهــج عليهــن كونهــن نســاء
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8

ربط النساء بالعاطفة والالعقالنية على عكس الرجال:

يتم هذا الربط من خالل افتراض صفات معينة جوهرانية ثابتة ال تتغير وتعميمها على النساء وتعزيز الصور النمطية عنهنّ من مثل
االنفعال العاطفي والسطحية وتصديق الخرافات.

التحليل

المثال
1
فجــن جنــون العائلــة وحاولــت أم أحمــد الصــراخ إال أن
زوجهــا نهاهــا عــن هــذا األمــر كونــه سيســبب الكثيــر
مــن المشــاكل التــي قــد تضــر أحمــد ،فهــو ال يــزال تحــت
رحمتهــم.

1
مادة بعنوان « الســحر والشــعوذة وسـ ٌ
ـيلة جديدة الســتغالل
الســوريين ومعظــم الضحايا من النســاء»
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بأفعــال وســلوكيا ٍ
ت انفعاليــة ،بعكــس
 يتــم ربــط النســاءٍ
الخطــاب الــذي يصــور الرجــال علــى أنهــم أكثــر هــدوءاً
ـال كالصــراخ .وفــي هــذا
واتزانـاً ،فنــرى ربــط النســاء بأفعـ ٍ
الســياق ،نــرى اســتخدام الكاتــب مصطلــح «عائلــة» أثنــاء
تعبيــره عــن حالــة الفقد التــي تعاني منها أم محمــد وزوجها،
فــي محاولـ ٍة منــه إلــى عــدم تكريــس خطــا ٍ
ب انفعالــي يطــال
الرجــال ،إلــى جانــب اســتخدامه كلمــة «نهــى» والتــي
تصــادر حــق النســاء بالتعبيــر عــن أنفســهن ،وتصورهــن
كتابعــا ٍ
ت للرجــال.

 أشــارت المــادة بشــكل مباشــر إلــى أن اللجــوء ألعمــالالســحر والشــعوذة ينتشــر بشــكل أكبــر بيــن النســاء لعــدة
أســباب “أبرزهــا الجهــل وانتشــار أفــكار خاطئــة فــي
المجتمــع”.
وهنــا يمكــن مالحظــة عــدة إشــكاليات فــي هــذه المــادة،
ومنهــا:
1.تجميــع النســاء واختزالهــن إلى فئة واحدة متجانســة،
وإطــاق األحــكام عليهن وتنميطهن.
2.عــدم العــودة إلــى المرجعيــة التاريخيــة والتطــرق
لتركيبــة البنــاء االجتماعــي واألســباب األساســية
والممنهجــة التــي قــد تدفــع بعــض النســاء للجــوء إلى
هــذه األعمــال أكثــر مــن غيرهــن (مثــل اإلفقــار،
التجهيــل ،ســلب اإلمكانيــات والمــوارد مــن النســاء،
إلــخ).
3.تعزيــز الصفــات التقليديــة لــكل مــن الرجــال
(عقالنيــون) ،والنســاء (عاطفيــات) ،وذلــك مــن
خــال اختيــار المصــادر فــي هــذه المــادة ،والتــي
أوردت شــهاد ًة المــرأة بصفتها “إحــدى المتضررات
بخبيــر
مــن أحــد الشــيوخ” ،مقابــل االســتعانة
ٍ
رجــل “أســتاذ فلســفة وعلــم نفــس” ليشــرح أســباب
وتفســيرات الظاهــرة.
4.عــدم اإلشــارة كليـا ً إلــى صانعي هــذه التجارة أساسـا ً
الرجــال بمعظمهــم ،كمســاهمين أولييــن فــي خلقهــا
ومــن ثــم تعزيــز اســتمراريتها.
إن هــذه الطبقــات المتعــددة التــي قمنــا بذكرهــا ،تســاهم
بمجملهــا فــي اســتضعاف النســاء مــن خــال تجميعهــن
وتنميطهــن والطــرح غيــر المعمــق ،إلــى جانــب خلــق
عالقــات قــوىً مــن خــال المصــادر المختــارة.

سقطن سهواً تحليل نقدي نسوي لخطاب عينة من إنتاج وسائل اإلعالم السورية الناشئة 2020-2019

العنف:
نعرف العنف على أنه :األفعال واألقوال
المؤذية ،أو المسببة للضرر .وفي إطار
تحليل الخطاب اإلعالمي من وجهة
نظر نسوية ،يتم اعتبار الكلمات المسيئة
ٍ
وعمليات التهميش واالستضعاف التي
تتعرض لها النساء؛ نوعا ً من أنواع
العنف الرمزي.
أنواع العنف :مؤسساتي ،جسدي ،لفظي،
اجتماعي ،اقتصادي ،عقلي/عاطفي،
رمزي..إلخ.
بنا ًء على ما سبق ،سعينا عند تحليلنا
للعنف الوارد في وسائل اإلعالم ،إلى
التطرق لكيفية تعامل اإلعالم مع العنف
وتغطيته ،إلى جانب الممارسات المسيئة
للنساء ،والتي تعزز الصور النمطية عن
النساء المعنفات.
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1

وصم الناجيات من العنف أو تهميشهنّ :

تعتبر هذه الممارسة إعادة إلنتاج العنف رمزياً ،من خالل وصم الناجيات أو تهميشهن أو تغييب تجاربهن ،أو تعمد إخفاء بعض
التفاصيل العتبارها محظورات اجتماعية فتقدم القصص بأسلوب غير واضح وغير مباشر.

التحليل

المثال
1
ســبايا وقدّيســون :مأســاة عائلــة إيزيديــة فــي أســر
”داعــش».

2
وطالــب التقريــر مجلــس األمــن الدولــي بإصــدار قــرار
ملــزم خــاص بالحقــوق األساســية للمــرأة ،يحميهــا بشــكل
قطعــي مــن عمليــات القتــل العشــوائي ،وضـ َّد أي اعتــداء
علــى شــرفها ،وال ســيما ضــ َّد االغتصــاب ،واإلكــراه
علــى البغــاء وأي هتــك لحرمــة اإلنــاث ،كمــا طالــب
بإيصــال مســاعدات عاجلــة للمشــردات قســرياً ،وإطــاق
ســراح المعتقــات فوريـا ً واتخــاذ فعــل حقيقــي تجــاه كل
هــذا الكــم المرعــب مــن االنتهــاكات بحقهــا.
3
ســتبقى هــذه المــرأة منبــوذة اجتماعيــا ً مــن محيطهــا
القريــب وينظــر إليهــا علــى أنهــا ارتكبــت خطيئــة مــا
حتــى وصلــت إلــى مــا هــي عليــه ،وكذلــك منبــوذة مــن
المحيــط البعيــد الــذي ينظــر إليهــا علــى أنهــا زوجــة
مجــرم.
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 كان من المســتغرب اســتخدام مصطلح «قديســون» دوناســتخدام «قديســات» ،فــي حيــن تــم اســتخدام كلمــة ســبايا
كمفــردة مؤنثــة ،بمعنــى نســب صفــة القدســية للرجــال،
ووصــم النســاء بالســبايا .دون أن نغفــل محاولــة العنــوان
لإلشــارة إلــى المعانــاة واالختطــاف الجنســي الــذي تــم
بحــق النســاء اإليزيديــات علــى يــد تنظيــم داعــش ،غيــر
أن الخطــاب المســتخدم لــم يــراع الحساســية مــن الناحيــة
اللغويــة.
 وصــم الضحايــا أو الناجيــات مــن خــال ربــط العنــفالجنســي بشــرفهن مــا يعنــي تكريســا ً لمفاهيــم تتعلــق
بأجســاد النســاء وحدهــن دون الرجــال.

 تتحــدث المقالــة عــن آثــار االغتصــاب بحــق النســاء،ومــن الجيــد تخصيــص هــذه المســاحة لصــوت الناجيــات،
ولكــن اســتخدام جمــل مثــل «منبــوذة اجتماعيــا» تكــرس
وصمــة اجتماعيــة بحــق الناجيــة مــن العنــف.
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لوم الناجية من العنف:

يعتبر لوم الضحايا أحد أشكال تطبيع العنف القائم على النوع االجتماعي وتبريره .وهو من الممارسات األكثر شيوعا ً في الثقافة
ً
إضافة إلى منحهم الصالحيات المطلقة حتى فيما يتعلق بارتكاب الجرائم ،ويساهم
الذكورية التي تنحاز إلى الرجال وتبرير أفعالهم،
الخطاب اإلعالمي بذلك أيضا ً عند تبنيه هذا النهج ،والذي يتم تطبيقه بطرق مختلفة ،األمثلة التالية توضح ذلك:

المثال
1
فــي إحــدى المــواد التــي تناولــت التحــرش فــي مــكان
العمــل عــن طريــق اســتعراض آراء ثالثــة شــبان بهــا؛
وردت الشــهادة التاليــة « :یناقــش الشــباب وجهــات نظــر
متعــددة ،فمحمــود يتســاءل بصــوت عالــي” :ســواء كانــت
طریقــة اللبــاس ،أو طریقــة التصرفــات مــع الجنــس
اآلخــر ،أنظــر الیهــا بطریقــة :هــل هــو حقهــا بالتعبیــر
عــن هویتهــا وعــن شــخصیتها ،أم طریقــة لتســبب لهــا
مشــاكل دون درایــة؟ هــل یجــب أن أخــاف إذا لبســت
تنــورة ألن هنالــك متحــرش فــي العمــل؟ أم هــذا حقــي
الطبیعــي؟ البــد أن أحــاول تحدیــد مــا هــو دوري ،هــل
أنــا أتحــدى المجتمــع أم أحــاول إصالحــه؟ الحقیقــة
موقفــي هــو خلیــط بیــن اثنیــن وأجــد انــه یجــب ان یكــون
وعــي وأدراك للموقــف أكثــر مــن أن یكــون تحــدي
للمجتمــع“».
2
تعرضــت للكثيــر مــن الضــرب والعنــف واإلهانة والشــتم
كونهــا ال تعــرف كيــف تديــر أمــور البيــت الحياتيــة،
هــي التــي كانــت باألمــس تلعــب مــع أطفــال الحــي لتجــد
نفســها فجــأة مســؤولة عــن بيــت وعليهــا أن تديــره ،وفــي
حــال أخطــأت فســوف تتعــرض للعقــاب.

التحليل
 إن اعتبــار مالبــس النســاء أحــد أســباب التحــرشو»تحديــا ً للمجتمــع» ،يشــكل تعديــا ً علــى الحريــات
الفرديــة ،وتشــييئا ً للنســاء مــن خــال اختزالهــن إلــى
أجســادهن ،إلــى جانــب تبريــره الواضــح والصريــح
للتحــرش الجنســي.

 بالرغــم مــن إيجابيــة المقــال ،ومحاولتــه لمناقشــةفكــرة تزويــج الطفــات ،ومــا قدمتــه الكاتبــة مــن
معالجــة لألمــر ،غيــر أنهــا عــادت لتقــع فــي فــخ لــوم
ـكل غيــر مباشــر ضمــن أحــد األمثلــة ،حيــث
الضحيــة بشـ ٍ
رســخت مســؤولية النســاء عــن األعمــال المنزليــة،
وبــررت وضــع الزوجــة (الطفلــة) ،بأنهــا كانــت تلعــب
فــي األمــس ،بالتالــي لــم تكــن لديهــا الخبــرة والقــدرة
علــى تحمــل مثــل هــذه األعبــاء ،دون أن تشــير إلــى أن
ـة فطريـ ً
هــذه األعمــال ليســت وظيفـ ً
ـة للنســاء ،وأن هــذه
التوقعــات تــم بناؤهــا اجتماعي ـا ً لتنميــط األدوار بحســب
النــوع االجتماعــي.
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3

إخفاء الجناة أو مسببات العنف:

وعادة ما يتم استخدام صيغ مبني للمجهول ،أو تجنب سؤال من قام بالفعل ،أو الحديث بطريقة تعميمية دون تخصيص أو مسائلة
سبب وقوع العنف.

التحليل

المثال
1
عانــت المــرأة الســورية منــذ انطــاق الثــورة فــي العــام
 ،2011مــن مشــاكل عــدة وواجهــت صعوبــات كثيــرة،
انطالقــا مــن منعهــا المشــاركة فــي المظاهــرات الســلمية
ببعــض المناطــق ،ورفــض دخولهــا فــي مؤسســات الحــراك
الســلمي ومــرورا لعــدم الســماح لها بالمشــاركة فــي التغطية
اإلعالميــة لمــا يحصــل فــي ســوريا وغيرهــا.
2
تعــددت حــوادث االنتحــار لقاصــرات فــي ريــف إدلــب،
واللواتــي كــن ضحيــة الــزواج المبكــر الــذي يعتبــر ليــس
جديــداً أو مســتغربا ً منــذ مــا قبــل عــام  ،2011غيــر أنــه
فــي الســابق كان المرجــع األول هــو قانــون األحــوال
المدنيــة الســوري المرتكــز إلــى الشــريعة االســامية،
أمــا حاليــا ً وفــي مناطــق ســيطرة المعارضــة الســورية
والفصائــل االســامية وغيرهــا ،فيكفــي عقــد قــران عنــد
هيئــة شــرعية إلقــرار الــزواج حتــى لــو كانــت الفتــاة
تحــت ســن ال  17عــام.
3
تزوجــت هيفــاء قبــل انتحارهــا بســنة واحــدة مــن رجــل
يكبرهــا بخمســة عشــر عامــاً ،حيــث دفعتهــا المشــاكل
الزوجيــة والظلــم والعنــف مــن زوجهــا ،الــذي ال يــرى
فيهــا ســوى خادمــة لــه وألهلــه ،إلــى االنتحــار ،معلنــة
حالــة مــن التمــرد علــى مجتمــع األصــل فيــه هــو
الذكوريــة التــي جعلــت والدهــا يخرجهــا مجبــرة مــن
منزلــه لتدخــل بيــت زوجها….تعتبــر أم هيفــاء انهــا
فعلــت الصــواب بتزويــج ابنتهــا مــن رجــل غنــي فــي
البدايــة ،غيــر أنهــا ســرعان مــا بــدا النــدم عليهــا واضحـا ً
حيــن فجعــت بابنتهــا التــي أنهــت حياتهــا جــراء ذاك
الــزواج.

36

ـن فــي الكثيــر مــن األحيــان مــن
 صحيــح أن النســاء ُمنِعـ َالتظاهر الســلمي وحق المشــاركة السياســية واالجتماعية،
لكــن كان مــن المهــم ذكــر األطــراف التــي مارســت ذلــك
علــى النســاء ،حيــث تنطــوي جميــع الحــاالت المذكــورة
فــي المثــال علــى عن ـ ٍ
ف بح ّقهــن  ،غيــر أن النــص بقــي
بشــكل مباشــر لهــذه
يتحــدث بالعموميــات ،ولــم يشــر
ٍ
األطــراف.
 رغــم ذكــر الكاتبــة للقوانيــن الناظمــة للــزواج في ســورياوفقــا ً لقانــون األحــوال الشــخصية ،غيــر أنهــا تجاهلــت
أن القانــون عينــه يســمح بتزويــج الطفــات فــي حــال
موافقــة القاضــي ،وهــي حــاالت كانــت ومازالــت منتشــرة
وبكثافــة ،وبالتالــي هنــاك إخفــاء لمســببات العنــف ،وهــو
العنــف القانونــي.

 يعالــج المقــال تزويــج الطفــات فــي إدلــب ويعتبــرمــن المقــاالت المهمــة فــي تنــاول قضايــا العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي مــن خــال إجبــار الفتيــات علــى
الــزواج ،ولكــن يبــدو مــن خــال المثــال الــذي أوردتــه
الصحفيــة عــن قصــة هيفــاء ،أنهــا حملــت مســؤولية قــرار
تزويــج هيفــاء لــأم فقــط ،مــع العلــم ومــن خــال ســرد
تفاصيــل القصــة ضمــن المقــال األصلــي ،أن األب هــو
مــن أجبــر هيفــاء علــى الــزواج ،ل ُتح ّمــل الصحفيــة األم
ـزل عــن األب.
مســؤولية هــذا القــرار وحدهــا بمعـ ٍ
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تطبيع العنف:

أي اعتباره أمر “طبيعي” ومتعارف عليه وتبريره عند حدوثه وإرجاعه للعادات والتقاليد أو أسباب أخرى.

المثال
1
مــادة بعنــوان “شــاب ينتحــر فــي الســويداء بعــد قتــل
حبيبتــه بقنبلــة!”

التحليل
 نــص المــادة يوضــح بشــكل مباشــر بــأن الشــاب تقــدمبالــزواج مــن الفتــاة عــدة مــرات ورفضتــه ،أي أنهــا ليــس
«حبيبتــه» كمــا ورد فــي العنــوان الــذي يبــدو أنــه اســتخدم
المفــردة إلضفــاء طابــع رومانســي وحميمــي يبــرر بشــكل
غيــر مباشــر ولــو عــن غيــر قصــد جرائــم قتــل النســاء.
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الفرض الثقافي:

يُعتبر الفرض الثقافي ممارسة ترويج وفرض
ثقافا ٍ
ِبل جه ٍة أو
ت وأفكار وسلوكيات من ق ِ
مجموعة معينة على جه ٍة أو مجموعة أخرى،
وقد يأخذ أشكاالً مختلفة ،من بينها تعزيز الصور
النمطية والتعميم وخلق ثنائيات “هم ونحن”
وغيرها من المظاهر القمعية التي ُتعنى بوصم
سلوكيات أو ممارسات بغرض الظهور بشكل
التفوق على “اآلخر” .وقد يكون اآلخر في العديد
من هذه الممارسات من النساء أو المجموعات
اإلثنية والعرقية وغيرها .وبهذا يتم نزع الصفة
اإلنسانية عن مجموعات معينة من خالل التشييء
أو التعميم أو الوصم .تحديداً إذا كان هناك تعميم
عن فئات معينة وليس النساء وحسب ،مثل
األقليات أو المجموعات العرقية  ،إلخ.
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وصم النساء:

المثال

التحليل

1
كان يكتــب قصــص معانــاة ترويهــا لــه خــال ســهراتهم
الطويلــة ،عــن “فالنــة التــي فقــدت عقلهــا بعــد فقــد أهلهــا،
وعــن فالنــة التــي باعــت شــرفها كــي تعيــل أســرتها،
وعــن تلــك التــي التــزال تراجــع دوائــر مخابــرات النظــام
كــي تطــرد كل مــرة دون أن يعطوهــا تصريح ـا ً بزيــارة
ابنهــا فــي معتقــات النظــام.

 حتــى يومنــا هــذا ،يتــم ربــط الشــرف بالنســاءوأجســادهن ،بالتالــي يتــم وصمهــن بأنهــن دون شــرف
ـكل مــن أشــكال الحريــات
فــي حــال ممارســتهن ألي شـ ٍ
الجنســية المتعلقــة بهــن ،بــل وربــط هــذه الحريــات بعمــل
النســاء فــي المجــال العــام.

2
تبيــن ( ،)...أنــه مــن خــال النقاشــات والحــوارات مــع
النســاء المشــاركات ،تبيــن نــوع مــن الثقافــة العامــة
لديهــن ،إضافــة إلــى حــب التعلــم والمعرفــة ،لكنهــا
كانــت مطويــة ومخبــأة بحكــم مــا قــد فُــرض عليهــن فــي
ســنوات عــدة تحــت حكــم داعــش.

 مقالــة تتحــدث عــن عقــد ورشــات تمكيــن للنســاء فــيمخيــم الهــول ،وتــم أخــذ رأي إحــدى المنســقات لهــذه
الورشــات ،غيــر أن اســتخدام كلمــة «تبيــن» تقلــل مــن
قــدرة النســاء وتســيء لهــن فــي مخيــم الهــول ،بمعنــى
اعتقــاد المؤسســة أن النســاء جاهــات ولكــن تبيــن الحقـا ً
أنهــن محبــات للتعلــم.

3
وبحســب تعبيــره “ال يملــك النظــام إال ورقــة واحــدة
لجذبهــن ،وهــي ورقــة مــن فئــة خمســين دوالر”

 ورد هــذا المثــال كاقتبــاس علــى لســان أحــد المصــادروهــو يتحــدث عــن ســبب انضمام النســاء لصفــوف النظام
ـام ضمنــي للنســاء
الســوري ،غيــر أنــه احتــوى علــى اتهـ ٍ
والفتيــات إلــى جانــب تنميطهــن ووصمهــن ،واعتبارهــن
فئــة واحــدة ،دون التعليــق مــن جانــب الكاتبــة بحيــث
تــم إظهارهــن وتكريــس صــورة أنهــن منجذبــات للمــال
فحســب.

سقطن سهواً تحليل نقدي نسوي لخطاب عينة من إنتاج وسائل اإلعالم السورية الناشئة 2020-2019

39

حساسية االختيارات
اللغوية:

استخدام أسلوب شاعري.
عدم تجنب البنويات اللغوية العامة المذكرة.
استخدام كلمات وصمية أو تنميطية أو تفريقية
لوصف فئات مجتمعية مختلفة.
استخدام كلمات تجعل الهويات جوهرانية وثابتة.
فيما يلي تفصيل للخيارات اللغوية:

40

سقطن سهواً تحليل نقدي نسوي لخطاب عينة من إنتاج وسائل اإلعالم السورية الناشئة 2020-2019

1

استخدام أسلوب شاعري:

نالحظ استخدام هذا األسلوب لتحقيق:
أهداف سياسية لكسب تأييد المتلقي/ة لقضايا سياسية أو أيدولوجيات أو أطراف نزاع على سلطة.
أهدا ٍ
ف تجارية من خالل إثارة تعاطف المتلقي/ة وبالتالي ارتباطه بالوسيلة اإلعالمية.
أهداف ترويجية لمؤسسات معينة.
بعيداً عن التعامل مع المواضيع المطروحة كقضايا جدية وملحة وتقديمها ضمن معالجة منطقية تشير بوضوح إلى جذورها
واألسباب المسؤولة عنها واإلجراءات المقترحة إلنهائها.

المثال
1
وفــي الوقــت الــذي تطلــب فیــه مكانــا ً طاهــراً ونظيفــا ً
لتصلــي فيــه ثمــة مــن يدنس تــراب مدينتها باســم اإلســام،
فصائــل مســلحة باســم اإلســام أرغمــت “أم فلمــز” علــى
الخــروج مــن منزلهــا.

التحليل
استعطاف

2
فقدن فلذات أكبادهن.
3
ّ
ً
وكلهــا ثقــة أن تجــد أمـا يوصلهــا لوالــد اليتامــى األربعــة
الذيــن تحتضنهــم ،لتنــام فــي كل ليلــة علــى فــراش يطلــع
الصبــاح عليــه وقــد بللتــه الدمــوع.
4
هنــا فــي هــذا المــكان الصغيــر تجــد األرملــة التــي فقــدت
زوجهــا فــي الحــرب ،تــاركا ً خلفــه اللحــم الطــري ألطفــال
لــم يــروا مــن الحيــاة شــيئا ً مفرح ـاً ،والشــابة التــي تربــي
أخوتهــا بعــد أن تيتمــت باكــراً ،وبــات والدهــا المعيــل
صــورة علــى جــدار .والمــرأة المســنة التــي تركهــا أبنائهــا
وســط أربــع جــدران بــاردة ،وباتــوا الجئيــن فــي القــارة
العجــوز .واألم الوحيــدة التــي جــاءت لتفــرغ حزنهــا فــي
رؤيــة النــاس دون أن تهتــم لبيــع أو شــراء ..قصــص
نســائية تصــدم الــروح ،لكنهــا تعيــد النبــض أليــاد ســهرت
الليالــي فــي صنــع شــيء مختلــف.
1
معاناة كثيرة في قصتها المؤلمة.

دراما

2
وعانت مع أهلها ويالت الفقر.
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المثال

2

التحليل

مسرحية تالمس قلوب النساء.

هشاشة سلبية

قاصرات في مهب مجتمع ال يرحم.

نزع وكالة

“لــم تكــن لتخفــي ســعادتها وضحكتهــا البريئــة بعــد
حصولهــا علــى مســاعدات عينيــة مقدمة من جمعيــة ()...
ومؤسســة ( )...والتــي قدمــت لهــا مجموعــة مــن األلعــاب
والمالبــس والهدايــا ،فــي محاولــة إلعــادة االبتســامة لوجه
حســناء بعــد مــا ذاقتــه مــن ويــات الحــرب والنــزوح”.

استغالل من أجل الترويج

مــادة بعنــوان “فــي يــوم عيدهــا… األم الســورية تض ّمــد
جراحهــا وتكمــل الطريــق”

تعميم

ولكــن رغــم كل ذلــك وقســاوة الحيــاة والنــزوح والتهجيــر
واالعتقــال والفقــدان ،باتــت المــرأة الســورية قــدوة يحتــذى
بهــا ،خاصــة وأنهــا لــم تستســلم للظــروف ،وجابهتهــا بــكل
مــا أوتيــت مــن قــوى ،ودعمــت أبناءهــا للوقــوف بوجــه
النظــام ،وعملــت وكافحــت وفتحــت مشــاريع خاصــة بها،
ومؤسســات تعنــى بشــؤونها وتدعمهــا وتمكنهــا لتكــن
عنصــر فعــال فــي المجتمــع ،وفــي كل فرصــة خرجــت
لتؤكــد أنهــا مربيــة األجيــال األفضــل بأقــل اإلمكانيــات،
وبعــض األمهــات وصلــن للعالميــة وحصلــن علــى جوائــز.

خلق صورة المرأة الخارقة

عدم تجنب البنويات اللغوية العامة المذكرة:

لوحظ في عينة التحليل غلبة تذكير اللغة مقابل تأنيثها ،ليس فقط في صيغة الجمع (ذكور وإناث) وإنما حتى عند مخاطبة أو الحديث
حول النساء .ال ب ّد من اإلشارة إلى ما تحمله اللغة العربية نفسها من تحيزات (كغيرها من اللغات األخرى كالفرنسية واإلسبانية مثالً)
بعيداً عن خيارات الصحفيين/ات ،فهناك العديد من الكلمات التي ال مؤنث لها في اللغة وإن وجد فال يتم تداوله (مديرة ،عضوة ،
نائبة) مثالً ،إلى جانب مراعاة ما يتطلبه تذكير وتأنيث النص معاً؛ من أحر ٍ
ف وإشارات إضافية ،إال أن عمل الصحفيين/ات على
تحقيق التوازن الجندري على مستوى اللغة يعتبر أولى الخطوات نحو تعديلها لتصبح أكثر مالئمة .حيث تعتبر اللغة الواردة في
مجمل هذا التقرير من األمثلة على إمكانية موازنة اللغة ،وكيفيات استخدامها لتصبح أكثر حساسية للنوع االجتماعي.
في الجدول التالي بعض األمثلة التي وردت في مواد عينة التحليل الستخدامات بنيوية مذكرة عامة ،على الرغم من أن جميعها لديها
صيغة مؤنث معروفة .وعدد منها تم استخدامه حتى عند مخاطبة النساء.
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اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺎت
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺬﻛﺮة

ﺟﻤﻞ
ﻣﺬﻛﺮة
ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ
اﻟﻨﺴﺎء

اﻟزﺑﺎﺋن /اﻟﻣوظﻔﯾن/
ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل /اﻟﻌﺿو
اﻟﻣؤﺳس /اﻟﻣﺷرﻓﯾن واﻟﻣدراء/
ﻣﺷﺎھدي /اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن /ﻣؤرﺧون /ﺻﻧﺎع
اﻟﻘرار واﻟﻣدراء /ﻧﺎﺷطون أﺗراك/
ﻧﺎﺷطون ﺳورﯾون /اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن
اﻹﻋﻼﻣﯾﯾن /ﻣﺧرﺟون/
اﻟﻣداﻓﻌﯾن /اﻟﻣﺗﺿﺎﻣﻧون

ﻣﺗطوﻋﺎت ﻣن
اﻟﮭﻼل اﻷﺣﻣر اﻟﺳوري
ﺑﯾﺷﺎرﻛو /وﻋﺑرت اﻟﻌدﯾد ﻣن
اﻟﻧﺳﺎء ...ﻋن ﻓرﺣﺗﮭم
وﺳﻌﺎدﺗﮭم /واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن
واﻟﻛﺗﺎب ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﮭم ﻣن
اﻟﻧﺳﺎء

ﻟﯾﻛوﻧوا ﻋﻧﺎﺻر
ﺑﻧﺎء وﺗﻐﯾﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﮭم /دﻋم أﺣﻼم
اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺣﺎﻟﻣﯾن /ﯾﻌﯾش
اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ/
ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ

ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻊ
ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﻟﻢ

ﻓﻌﻞ
ﻣﻔﺮد
ﻣﺬﻛﺮ

ﯾﻧظر/
ﺗﻌرّ ف /ﺗذ ّﻛر/
ﺳﯾﻔﻛر
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻟﻣﺗدرﺑﯾن /اﻷھل
واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ
اﻷطﻔﺎل

ﻛل اﻟﺷﻛر ﻟﻛل
ﻓرد ﻋم ﯾﻘدم اﻟﻠﻲ
ﺑﯾﻘدر ﻋﻠﯾﮫ

اﺳﻊ /ﺗﺄ ّﻛد/
َ
ﺗﻌﺎ َﻣل

ي ﺗﻔﺎﻋل

ﯾﻌﺎﻧﻲ
ﻋزﯾزي ﻣدﯾر
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو
ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل

ﺟﻤﻊ ﻣﺬﻛﺮ
ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﻊ اﻓﺘﺮاض
ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻟﺠﻤﻊ
اﻟﻤﺆﻧﺚ

ﯾﻘطﻧﮭﺎ

ﻣﻔﺮد ﻣﺬﻛﺮ
ﻓﻘﻂ دون
اﺷﺎرة ﻟﻠﻤﻔﺮد
اﻟﻤﺆﻧﺚ

ي واﺟﮭون/
ﯾﺷﻌروا /اﺧﺗﺑروا/
ﯾﻌﺗرﻓون /وﺟدوا/
ﯾؤﻣﻧون /ﯾﺑﻘوا/
ﯾﻛﺑرون

ﯾذھب
ﺑﻌﺿﮭم/
ﯾﻘﺻدون

ﻋﺿو
أﺳﺎﺳﻲ
وﻓﻌﺎل

ﻗﺎرئ/
ﺷرﯾك

اﻟﻣظﻠوﻣﯾن/
اﻟﻣﺗﺿررﯾن /اﻷطﻔﺎل
اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن /اﻟﻣﻔﻘودﯾن/
اﻟﺿﺎﺋﻌﯾن /اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن /اﻟﻣطﻠوﺑﯾن/
ﻣﺧطوﻓﯾن /اﻟﻼﺟﺋﯾن /اﻟواﻓدﯾن/
اﻟﺳورﯾﯾن ﻓﻲ أوروﺑﺎ/
اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن

ﺳورﯾون/
أﻣرﯾﻛﯾون /ﻋراﻗﯾﯾن/
ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن /ﺟزاﺋرﯾﯾن/
اﻷﯾزدﯾون

1234
ﻣﺻﺎﺑﺎ ً
ﺗﺄﻛدوا/
ﺗﻌرّ ﻓوا /ﻻ
ﺗﻔﺗرﺿوا

ﻧﺷﺟﻌﮭم

رﻓﺿوا

ﺷﺒﮑﮥ اﻟﺼﺤﻔﯿﺎت اﻟﺴﻮرﯾﺎت
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ﻣواطن/
ﻣدﻧﻲ

ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ /أطﻔﺎل
اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ
وﺿﻌﺎف اﻟﺳﻣﻊ/
اﻷطﻔﺎل اﻟﺻم

204
طﻔل
اﻟﻣﺗوﻓﯾن /ﻛﺑﺎر
اﻟﺳن /أرواح
اﻟﻛﺛﯾرﯾن /اﻟﻣﺛﻠﯾﯾن/
ﻣزدوﺟو اﻟﻣﯾل
اﻟﺟﻧﺳﻲ
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3

استخدام كلمات وصمية أو تنميطية أو تفريقية لوصف فئات مجتمعية مختلفة:

نقصد هنا إعادة استخدام الخطاب اإلعالمي للكلمات الوصمية اجتماعيا ً في توصيف األشخاص أو الفئات .فمن المهم األخذ بعين
ً
وصمية بدورها،
االعتبار إمكانية خروج بعض الكلمات الحيادية عن حيادها اعتماداً على السياق والرسالة المراد إيصالها لتصبح
ً
واضحة بما يكفي ،بل
حيث إن العديد من نماذج استخدام الكلمات الوصمية كانت في محاوالت كسر ذلك الوصم ،إال أنها لم تكن
انزلقت بعض النصوص لتعيد الوصم مرة أخرى .بنا ًء عليه ،يفضل عند االضطرار إلعادة استخدام هذه الكلمات من أجل رفضها
وضعها ضمن عالمتي اقتباس ،أو إرفاقها بتوضيح منشأها االجتماعي التمييزي.

التحليل

المثال
1
وبــدأت رحلــة الصــراع بيــن امــرأة مطلقــة ومجتمــع ال
يتقبــل امــراة وحيــدة وأمــا لطفليــن.
2
تجــد األرملــة التــي فقــدت زوجهــا فــي الحــرب ،تــاركا ً

 لوحــظ مــن خــال عينــة التحليــل تكريــس اإلعــاملصفــات وصميــة للنســاء ،ال نجــد مقابلهــا بالنســبة
للرجــال ،مثــل كلمــة «عانــس» أو «مطلقــة» ،أو
«أرملــة» أو حتــى «المهجــرة» ،إلــخ.

خلفــه اللحــم الطــري ألطفــال لــم يــروا مــن الحيــاة شــيئا ً
مفرحــاً ،والشــابة التــي تربــي أخوتهــا بعــد أن تيتمــت
باكــراً ،وبــات والدهــا المعيــل صــورة علــى جــدار.

3
والمــرأة المســنة التــي تركهــا أبنائهــا وســط أربــع جــدران
بــاردة ،وباتــوا الجئيــن فــي القــارة العجــوز.
4
واألم الوحيــدة التــي جــاءت لتفــرغ حزنهــا فــي رؤيــة
النــاس دون أن تهتــم لبيــع أو شــراء ..قصــص نســائية
تصــدم الــروح ،لكنهــا تعيــد النبــض أليــاد ســهرت الليالــي
فــي صنــع شــيء مختلــف.
5
“ بدأت المهجرة ( )...في التدريب في مشروع (”)...
6
وكتبــت (إلهــام) أحمــد فــي تغريــدة باللغــة االنكليزيــة
«أوقفــت قواتنــا األمنيــة  635محاولــة هــروب مــن مخيــم
الهــول منــذ بدايــة الغــزو التركــي .كثير من قاطنــي المخيم
يحملــون جنســية إردوغــان .علــى الــدول األوروبيــة أن
تســاعد فــي تقويــة األمــن بالســجون ،ومراكــز التوقيــف،
والمخيمــات ،دون تأخيــر
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 يقــدم المثــال األخيــر تصريحــا ً (مــن خــال تويتــر)لشــخصي ٍة عامــة ،دون مجادلـ ٍة للتصريــح ،ليصــم ســكان
المخيمــات بأنهــم/ن مــن حملــة «جنســية أردوغــان» ،مــع
العلــم أنــه اقتبــاس سياســي ويحمــل دعايـ ً
ـة سياســية ،لكــن
ـرح أو جــدل يخلــق خطابـا ً تنميطيـا ً
التركيــز عليــه دون شـ ٍ
وتفريقي ـا ً لوصــف فئــة مجتمعي ـ ٍة كاملــة ،ويؤدلــج ســكان
المخيــم بمجملهــم/ن.
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4

استخدام كلمات تجعل الهويات جوهرانية وثابتة:

يمكن استخدام مفهوم الجوهرانية لتحديد الهويات على عدة مستويات بناء على النوع االجتماعي أو العمر أو المنطقة الجغرافية
وغيرها.
النساء:
من الممارسات اإلعالمية في التعاطي مع اإلمرأة كهوية جوهرانية وثابتة ،وإعادة إنتاج تلك الهوية كأن يتم
اعتبار أن حلم كل إمرأة الزواج من رجل ،واإلنجاب ،وتمتعها بالعطف والحنان والحب كونها إمرأة على
سبيل المثال.

التحليل

المثال

افتراض أن جميع الفتيات لديهن نفس
الرغبات والطموحات ،وحصرها بالزواج.

تنتظر مثل كل فتاة وتحلم بيوم فرحتها.

األمومة:
افتراض مواصفات معيارية لألمومة وتعميمها على جميع األمهات ،مع تجاهل الفردية والذاتية واالختالفات
الشخصية .من الجدير بالذكر أن معظم هذه الصفات تتمحور حول العاطفة والحنان والعطاء حتى التضحية،
ال نحاول عدم احترام هذه المواصفات الموجودة فعليا ً عند البعض ،ولكن من الضروري التنويه إلى أنها غير
قابلة للتعميم وإنما يتم تعميمها بهدف حصر النساء في قوالب وأدوار معينة من خالل تصويرها على أنها
طبيعية وفطرية وحتمية لديهنّ جميعاً.

أمثلة
صوتها كيد األم على الجبين المتعب
والدليل قلب األم
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تصنيف الفئات االجتماعية (وصمها) حسب المنطقة الجغرافية:

التحليل

المثال
1
واليــوم ومــع ظهــور فــرص عمــل تنافــي مــا اعتــاد عليــه
المجتمــع الســوري ال ســيما اإلدلبــي منــه والــذي أدخــل
المــرأة بمجــاالت لــم تدخلهــا مــن قبــل ومنهــا أن تكــون
نادلــة فــي مطعــم أو ســائقة لحافلــة نقــل تقــل موظفــات
إلــى مــكان عملهــن فــي مراكــز تابعــة لمنظمــات مجتمــع
مدنــي ،إال أن ذلــك ال يمكــن النظــر إليــه علــى أنــه نيــل
لحقوقهــا الطبيعيــة ،بــل إن ذلــك حــدث تماشــيا ً مــع مــا
فرضتــه بعــض الجماعــات المتشــددة المتمثلــة بجبهــة
النصــرة علــى المطاعــم والمنتزهــات وعــدد مــن منظمات
المجتمــع المدنــي ،وذلــك كــون األخيــرة تمنــع االختــاط
بيــن الرجــال والنســاء فــي العمــل واألماكــن العامــة والذي
أفضــى فــي نهايــة المطــاف بشــكل أو بآخــر إليجــاد فرص
عمــل لبعــض النســاء المعيــات فــي ريــف إدلــب.

نالحــظ فــي المثاليــن خطابــا ً يتهــم ويكــرس الصــور
النمطيــة عــن أهالــي إدلــب ،حيــث يتعامــل معهــم/ن
بطريقـ ٍة تظهــر وكأنهــم/ن يختلفون/يختلفــن عــن النســيج
بشــكل ســلبي.
الســوري ،ليتــم تمييزهــم/ن
ٍ
لهــذا ،فمــن المهــم عنــد التطــرق للبنيــة االجتماعيــة أو
الثقافيــة لمجتمعــا ٍ
ت محــددة ،تحــري الدقــة وســرد الدالئل
المنطقيــة المتعلقــة بالســياقات التاريخيــة والسياســية
والثقافيــة ،وذلــك لتجنــب الوقــوع فــي إطــاق التعميمــات
النمطيــة والتمييــز الســلبي عوضــا ً عــن التخصيــص
المنطقــي.

2
اســتطاعت (38( )...عام ـاً) أخيــراً أن تحظــى بوظيفــة
بعــد عنــاء كبيــر ورحلــة بحــث شــاقة ،وإن كانــت وظيفــة
نادلــة فــي مطعــم هــي مهنــة جديــدة وغريبــة بالنســبة
للمجتمــع اإلدلبــي ،غيــر أنهــا مناســبة لخديجــة كونهــا
خاصــة بقســم العائــات فقــط.
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العمر:

المثال
1
الشــابّ العشــريني الــذي ال يخجــل بــأنّ أغانــي الطفولــة
ضمــن األغنيــات التــي يســتمع إليهــا دائ ًمــا علــى يوتيــوب.

2
فتيات في مقتبل العمر يقصدن عيادات التجميل.

التحليل
 تناولــت المقالــة صــوت إحــدى الفنانــات الســوريات،التــي ســبق وأن غنــت عــدداً كبيــراً مــن شــارات
أثــر فــي
برامــج األطفــال ،ومــا تركــه صوتهــا مــن ٍ
أجيالنــا وطفولتنــا .فــي هــذا الســياق ،اســتعانت الكاتبــة
أعمــار متقاربــة،
بمصدريــن ،امــرأة ورجــل ،ومــن
ٍ
لكنهــا وصفــت الرجــل بـــ «الشــاب العشــريني» ،لتربــط
ســنه بموضــوع «الخجــل» ،مبــرر ًة أنــه كرجــل ال
يخجــل مــن االســتماع لمثــل هــذه األغنيــات ،بمــا يرســخ
مــا يتوقعــه المجتمــع مــن الرجــل مــن نضــوج ،فــي حيــن
ال يتوقــع األمــر عينــه مــن النســاء ،بــل علــى العكــس
يــرى أن تصرفاتهــن الطفوليــة هــو األمــر المتوقــع.
 تنميــط الفيتــات وتعيــم خطــاب أنــه يقصــدن عيــاداتالتجميــل مــع العلــم أن ذلــك ينــدرج ضمــن الحريــات
الشــخصية ولكافــة الفئــات االجتماعيــة.

ذوي وذوات القابليات الجسدية والعقلية المختلفة:
المثال
1
وهي أم لثالث أطفال منهم معاقين وزوجة لمريض

2
ســماء فتــاة مــن محافظة ريف دمشــق ،عمرهــا  22عاماً،
ولديهــا إعاقــة حركيــة تمنعهــا مــن المشــي وتجبرهــا علــى
التنقــل علــى كرســي متحــرك .تعيــش حالي ـا ً منــذ أعــوام
فــي مدينــة غــازي عنتــاب التركيــة ،ورغــم إعاقتهــا فهــي
مؤمنــة بأنهــا تســتطيع أن تكــون مؤثــرة وصاحبــة رســالة
فــي المجتمــع.

التحليل
ً
بدايــة ،ال بــ ّد لنــا مــن اإلشــادة بالجهــود التــي تبذلهــا
بعــض المؤسســات اإلعالميــة فــي تنــاول قضايــا ذوي/
ات القابليــات الجســدية والعقليــة المختلفــة ،وتخصيــص
مســاحا ٍ
ت للنشــر عــن قضاياهــم/ن ،غيــر أنــه مــن
ً
الضــروري أيضــا أن نشــير للجــدال المســتمر حــول
اختيــار التســميات األنســب لوصفهــم/ن ضمــن اإلنتــاج
اإلعالمــي ،مــع ضــرورة التفريــق مــا بيــن القابليــات
ً
جســدية أم عقليــة.
المختلفــة إن كانــت
 فــي هــذا الســياق ،نالحــظ فــي المثــال الثانــي أمريــن،األول وهــو اســتخدام عبــارة «رغــم إعاقتهــا» التــي
أوحــت بوجــود قابليــ ٍة عقليــة مختلفــة ،بالرغــم مــن أن
إعاقتهــا حركيــة ،والثانــي ،عــدم توضيــح الســياقات التــي
ال تراعــي تقديــم خدمــا ٍ
ت وبنىً تحتية مناســبة الحتياجات
هــذه الفئــة ،مــا يجبرهــا فــي الكثيــر مــن األحيــان تحمــل
مشــقة ناتجــة عــن انعــدام العدالــة.
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األفعال:
بطرق مختلفة إلظهار
يمكن استخدام األفعال
ٍ
المشاركين/ات على أنهن/م أصحاب القوة أو
السلطة ،أو أنهم/ن تابعون/ات ،شرعيون/ات
أو غير شرعيين/ات .كما تساعد طرق استخدام
األفعال في تحديد أدوار المشاركين/ات في
ً
صراحة.
األحداث ،وإن لم ُتذكر
ً
رسمية وصرامة ،في
مثالً“ :تعلن” تبدو أكثر
حين أن “تقول بانفعال” تشير إلى عدم الرسمية
ونقص في السلطة .ويمكن أن توجهنا األفعال إلى
ٍ
التفكير بالنظر إلى بعض المشاركين/ات على أن
لهم/نّ مواقف سلبية ،أو أنهم يتسمون/ن بالود،
أو بمستويا ٍ
ت من االعتدال ،مثلما يحدث حين
يتم تصوير أحدهم/إحداهن على أنه/ا “دقيق/ة
المالحظة” ،مقابل وص ٍ
ف إيقاعي من مثل
“صارخاًً /ة” ،ومن هنا علينا التنبه إلى استخدامات
األفعال ،والتفكير بها إن كانت أفعاالً حيادية،
واإليحاءات التي تعطيها للقارئ/ة ،وما تعبر عنه،
وتثيره من مشاعر.
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اعتمدنا في التحليل على سبعة أنواع من األفعال ،بهدف رصد األفعال األكثر واألقل استخداما ً مع النساء وكيفية تأثيرها على صورة
المشاركات والقضايا المطروحة.

أفعال
القول

أفعال
الربط

أفعال
الجزم

أفعال
عقلية

أفعال
حيادية ال
تؤثر على
صورة
المشارك/ة

تستخدم
كوصالت
لنقل
الحديث وقد
تكون حيادية
(تابعت) أو
ال (توقفت)

تعبر عن
الصرامة
والثبات
على
الموقف
والرسمية

تتعلق
بالعمليات
الذهنية
والمنطقية

أفعال
توجيهية

تضع
المشارك/ة
في موقع
قوة وقيادة

أفعال
تعبيرية

أفعال
وصفية/
سلوكية

غير حيادية
وتشير إلى
وجود شك
أو حقيقة
أخرى غير
ظاهرة

غير حيادية
تصف
سلوك
المشارك/ة
وتؤثر
في تحديد
موقعيته/ا

في الرسم البياني أدناه توضيح لنسب أنواع األفعال المستخدمة مع النساء:

أﻓﻌﺎل
ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ

7.4%

أﻓﻌﺎل
ﻋﻘﻠﻴﺔ

24.1%

أﻓﻌﺎل
وﺻﻔﻴﺔ
ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ

29.6%

أﻓﻌﺎل
اﻟﺠﺰم

42.6%

أﻓﻌﺎل
ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺨﻄﺎب

59.9%

أﻓﻌﺎل
ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺔ

61.1%

أﻓﻌﺎل
اﻟﻘﻮل

75.9%
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اﻓﻌﺎل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء

ال يمكن القول أننا شملنا  100%من األفعال الواردة في  179مادة إعالمية؛ فدون شك ،سقط عدد من األفعال دون ترميزها ،حيث
أن العملية كانت يدوية ولم نستخدم خاللها برمجية تكنولوجية ،وذلك لمحدودية البرامج التي تقرأ النصوص العربية.
بالرغم مما سبق ،ما زال بإمكاننا القول أن النسب التي خلصنا إليها هي األقرب لعينة التحليل .مع التنويه إلى أن نتائج تحليل األفعال
غير معتمدة بالمطلق على الكمية أو العددية.
فعلى سبيل المثال؛ النتيجة التي تبيّن أن أفعال القول هي أكثر األفعال استخداما ً ليس لها داللة أبعد من المستوى اللغوي ،فمن المنطقي
لغويا ً أن نستخدم فعل القول بكثرة أثناء روايتنا للقصص .على العكس؛ فإن استخدام األفعال التعبيرية بنسبة أكبر من أفعال الجزم،
واستخدام األفعال الوصفية بنسبة أكبر من األفعال العقلية يدّل على تركيز الخطاب على الجوانب العاطفية في شخصيات المشاركات
وتأطيرهنّ ضمن قوالب أقل رسمية وثبات .كما نالحظ قلة استخدام األفعال التوجيهية مع النساء مما يعني أنه قلّما يتم التركيز على
أدوارهنّ القيادية.
من الممارسات اللغوية التي يجب التنبه لها في اإلعالم حين إدراج أقوال النساء كمصادر للمعلومات ،ربط األفعال بصفات مثالً
قالت بحزن ،عادة ال يتم استخدام نفس األسلوب حين إدارج أقوال الرجال كمصادر ،هذه الممارسات تعيد إنتاج تصور نمطي حول
النساء بأنهن دائما ً في حالة عاطفية وأن أفعال كالقول تسحب منها جديتها بربطها بصفة لتطغى عليها.
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أﻓﻌﺎل اﻟﺠﺰم

أﺻرّ ت /ﺗﺗﺧذ
ﻣوﻗﻔﺎً /اﺳﺗﻧﻛرت/
اﺷﺗرطن /أﻋﻠنّ
اﺣﺗﺟﺎﺟﮭن /ﻗررت

أﻛدت/ﺗؤﻛد/
ﺷدّدن

أﻣﺜﻠﺔ
ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ
ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ
ﻋﻦ اﻓﻌﺎل
اﻟﻮاردة
ﻓﻴﻬﺎ

أﻓﻌﺎل ﻋﻘﻠﻴﺔ

ﺗرى /وﺟدت/
أدرﻛت/
ﻻﺣظت

أﻓﻌﺎل اﻟﻘﻮل

Tepez
dike
)ﺗؤﻛد(

ﺗرﺟﻊ
ذاﻛرﺗﮭﺎ /ﺗﺗذﻛر

ﺻرّ ﺣت
ﺑﺎﻟﻘول /ﻧﻔت

أﯾﻘﻧت /ﺗﻌﺗﻘد/
ﺗﺗوﻗﻊ /ظ ّﻧت

Dibêje
)ﺗﻘول(
/Got
)ﻗﺎﻟت(

أﻓﻌﺎل ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
أﻓﻌﺎل اﻟﺮﺑﻂ

ﺑﯾّﻧت/
ﺷرﺣت /ﺗﻔ ّﻧد

ﺗرﻓض/
اﻋﺗرﺿت

أﻋﻠﻧت/
أﻋرﺑت

ﺗﻌرّ ﻓت/
ﺗﻌرف

ﻓﻛرت/
ﻟم ﺗﻔﻛر

ﺗﺳﺗﻧﺞ/
ﺗﺧﻠص

ﺗوﺿﺢ

ﺗﻌﺗﺑر/
ﺗﻘﯾّم

anî ziman
)ﺗذﻛر أو ﺗﺧﺑر(

ﺗﻧﺻﺢ

ﺗﻘول/ﻗﺎﻟت/
ﺗردف ﻗﺎﺋﻠﺔ

دﻋت

ﺗروي/
روت/
ﺗﺳرد

ﺗﻘﺗرح

ﺗﺧﺑرﻧﺎ/
أﺧﺑرﺗﻧﺎ

ﺗﺟﯾب/
ردّت

berdewam
kir
)واﺻﻠت(

وﺗﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋﻠﺔ/
أﻛﻣﻠت ﻗﺎﺋﻠﺔ

طﺎﻟﺑت

ﺗﻛﻣل
ﺣدﯾﺛﮭﺎ/
ﺗﺧﺗﺗم

ﺗدﯾر
ﻧﻘﺎﺷﺎ ً

وﺗﺿﯾف/
أﺿﺎﻓت

ﺗذﻛر

ﺷﺒﮑﮥ اﻟﺼﺤﻔﯿﺎت اﻟﺴﻮرﯾﺎت
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أﻓﻌﺎل وﺻﻔﻴﺔ /ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ
ﺗﺑﻛﻲ ﻗﺎﺋﻠﺔ /ﺗﺗﺎﺑﻊ ﺣدﯾﺛﮭﺎ
ﺑﺻﻌوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ وﺳط دﻣوع ﻣﻸت
ﻋﯾﻧﯾﮭﺎ /ﺗﺗﻧﮭد وﺗﻛﻣل /ﺗطرﻗت أم أﺣﻣد
ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن اﻟوﺳﺎطﺔ واﻟوﻋود اﻟﻛﺎذﺑﺔ
وﻋﯾﻧﺎھﺎ ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟدﻣوع وﺻوﺗﮭﺎ ﻣﺷﺣون ﺑﻧﺑرة
ﺣزن ﻋﻣﯾق /ﺗﺟﮭش ﻓﻲ اﻟﺑﻛﺎء أﻛﺛر/اﻧﻔﺟرت
ﺑﺎﻟﺑﻛﺎء /أﺟﮭﺷت ﺑﺎﻟﺑﻛﺎء /ﺣﻣرّ ت ﻋﯾﻧﺎھﺎ ﻣن
ﺷدة اﻟﺑﻛﺎء /ﺗوﻗﻔت ﻗﻠﯾﻼً ﻋن اﻟﺣدﯾث ،وﻗد
ﻗﺎﻣت ﺑﻣﺳﺢ اﻟدﻣوع اﻟﺗﻲ ﺣﺑﺳﺗﮭﺎ طوﯾﻼً
ﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾﮭﺎ ﺛم أطﻠﻘت ﺗﻧﮭﯾدة ﻋﻣﯾﻘﺔ
وأﻛﻣﻠت

أﻓﻌﺎل ﺗﻌﺒﻴﺮﻳﺔ

2

ﻧﺟﺣت /ﺣﻘﻘت/
أﺛﺑﺗت /ﻓﺎزت /ﺗﻣﻛﻧت/
ﯾﺻﺎرﻋن /ﺑﺈﺻرار
ﯾﻌﻣﻠن /ﺗﻧﺟو /ﻟم ﯾﻣﻧﻌﮭﺎ
ھذا اﻷﻣر

ﺗﻔﺎﺟﺋت /ﻟم
ﺗﻌﮭدھﺎ

أُﺟﺑرت/
ُ
اﺿطررت/
ﻓﺿّﻠت
اﻻﻧﺗﺣﺎر

ﺗﺗﻌرف/
اﻛﺗﺷﻔت
اﺗﮭﻣت/
ﺷﻛﻛت /ﺗﻧﻛر/
ﺗﻘول ﻣﺑررة
ﺗﺟرأت/
ﺧﺎطرت
ﺗﺣﺎول/
ﺗﺗﻣﻧﻰ /ﯾﺳﻌﯾن

ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟﺣﺳرة/
ﺗرﻛﺗﮭﺎ وھﻲ ﻣﺎ زاﻟت
ﺗﺗﺣﺳر /ودّﻋت ﺑﯾﺗﮭﺎ
ً
طﺎﻋﺔ
ﺑﻐﺻﺔ /واﻓﻘت
ﻟﻸﻣر

ﺗوﺷوﺷﻧﻲ
ﻗﺎﺋﻠﺔ /ھﻣﺳت ﻓﻲ
أذﻧﻲ ﺑﺧوف

bi xemgînî
dibêje
)ﺗﻘول ﺑﺣزن(

وﺳط
ﺗﻧﮭدات ﻋﻣﯾﻘﺔ
ﺗﺗﺣدث /وﺗﺿﯾف ﺑﺣزن/
ﺗﻌﺎود إطﻼق اﻟﺗﻧﮭﯾدات وﺗﺗﺎﺑﻊ/
ﺗﺻﻣت ﻗﻠﯾﻼً ﻟﺗﺗﺎﺑﻊ ﺑﻐﺻﺔ /ﺗﺄﺧذ
ﻧﻔﺳﺎ ً ﻋﻣﯾﻘﺎ ً وأﻧﯾن ﻓﻲ ﺻوﺗﮭﺎ/
ﺗروي ﺑﺄﻟم /ﻧﺷﺎرﻛﮭﺎ ﺑﺻﻌوﺑﺔ
اﻟﺗﻘﺎط اﻷﻧﻔس

ارﺗﺟف ﺻوﺗﮭﺎ أﺛﻧﺎء
ﺗﻼوة ﺣﻛﺎﯾﺗﮭﺎ /ﺗﻘول
ﺑﺎﻧﻔﻌﺎل /ﻓﺗﻧﻔﻌل وﺗﻘول ﺑﻧﺑرة
ﺧطﺎﺑﯾﺔ /ﺗﺳﺗرﺳل ﺑﻌد أن
اطﻣﺄﻧت إﻟﻰ ﻋدم ذﻛر
اﺳﻣﮭﺎ اﻟﺻرﯾﺢ

ﺗﻘﻠّد

ﺗﺷﻛو

ﺗﺧﻠّت

وﺻﻔت/
ﺗﻌﺗﺑر /أﺑدت

ﺣظﯾت/
ﺳﺎﻗﮭﺎ اﻟﺣظ

ﺗؤﻣن /ﺗﻘﻧﻊ
ﻧﻔﺳﮭﺎ

ﺗﺻرخ ﻗﺎﺋﻠﺔ/
ﺣﺎوﻟت اﻟﺻراخ/
ﺗﺻرخ ﺑﺄﻋﻠﻰ
ﺻوﺗﮭﺎ

ﺗﻌﺎﻧﻲ/ﺗﺗﺄﻟم/
ﺗﺧﺟل

ﯾرﺗﻌد ﻗﻠب رﺑﯾﻌﺔ
وﺗﮭرع ﻟﻠﮭرب /ﻛﺎن
اﻟﺧوف ﯾﺗﻣﻠﻛﮭن /وﻋﺎدت ﺗردد
ﻣﺧﺎوﻓﮭﺎ ﻛﻣن ﯾﮭذي /اﻟﻛﺛﯾر
ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ واﻟﻣﺧﺎوف ﯾﻌﺞ
ﺑﮭﺎ ﻋﻘل ھذه اﻟﻣرأة

أﺟﺎﺑت دون ﺗردد
أو ﺷك /ﻋﻼ ﺻوﺗﮭن/
ﺗﺗﺎﺑﻊ ﺑﺛﻘﺔ /ﻟم ﺗﺗردد ﻓﻲ
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻧﺔ
اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾك

ﺗﺿﺣك
وﺗﻘول

سقطن سهواً تحليل نقدي نسوي لخطاب عينة من إنتاج وسائل اإلعالم السورية الناشئة 2020-2019

51

اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ
ﻣﻦ ﻣﻮاد
اﻟﻌﻴﻨﺔ

املوضوع
اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻔﺎﻋﻼت
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل
اﻟﻌﺎم

اﻻﻓﺘﺮاض
ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﺻوﯾرھن
ﻛﺷﺟﺎﻋﺎت وﻣﻣﯾزات،
واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﺟﺎرﺑﮭن
ﻛﺣﺎﻻت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ .أو
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ؛ ﺗﮭﻣﯾش
ﻷدوارھن وﺟﻌﻠﮭﺎ ﻏﯾر
ذات ﻗﯾﻣﺔ" .ﺷﺑﯾﮭﺎت
ﺑﺎﻟرﺟﺎل".

املوضوع
اﻣﻬﺎت

املوضوع

املوضوع

اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ
ﻟﻠﺮﺟﻞ

اﻟﻨﺎﺟﻴﺎت
ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ

اﻻﻓﺘﺮاض
رﺑط وﺟود اﻟﻧﺳﺎء
ﺑﻛﯾﺎن ذﻛر آﺧر ﻣن
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻧﮭﺎ ب "أم
ﻓﻼن" ﻣﺎ ﯾﻌﯾد إﻧﺗﺎج
ﻣﻔﺎھﯾم اﻟوﻻﯾﺔ
واﻟوﺻﺎﯾﺔ .واﺷﯾّﺎت
وﺛرﺛﺎرات وﻏﯾر
ﻋﻘﻼﻧﯾﺎت.

املوضوع
اﻟﻨﺴﺎء
اﻟﻨﺎزﺣﺎت
واﻟﻼﺟﺌﺎت

اﻻﻓﺘﺮاض
ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠﻣﺎت .ﯾﺣﺗﺟن
ﻟرﻓﻊ اﻟوﻋﻲ .ﻋﺎطﻔﯾﺎت
وﯾﺗﺄﺛرن ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻲ
ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺟدﯾد
ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟرﺟﺎل.
"ﺿﺎﺋﻌﺎت" وﯾﻌﺎﻧﯾن
ﻣن اﻟﺻدﻣﺔ .ﺧﺎﺋﻔﺎت..
إﻟﺦ

اﻻﻓﺘﺮاض
ﻣﺿﺣﯾﺎت ،ﻣﻧﻔﻌﻼت،
وﻋﺎطﻔﯾﺎت.

اﻻﻓﺘﺮاض
ﻣﺛﯾرات ﻟﻠﺷﻔﻘﺔ.
ﻣﺳﺗﻛﯾﻧﺎت ،ﺧﺎﺋﻔﺎت،
ﻣﻧزوﻋﺎت اﻟوﻛﺎﻟﺔ.
إﻣﻼء وﺗﻧظﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭنّ ﻓﻌﻠﮫ.

ﺷﺒﮑﮥ اﻟﺼﺤﻔﯿﺎت اﻟﺴﻮرﯾﺎت
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أمثلة إيجابية:
بعد خوضنا في تحليل معمق للعينة ،وطرح األمثلة المختلفة من ضمنها بهدف اإلضاءة على األنماط المتكررة في الخطاب اإلعالمي
والذي بدوره يعيد إنتاج ممارسات قمعية خاصة ضد النساء باعتبار ذلك محور هذا التحليل ،إال أن ذلك لم يمنع من االنتباه والتعلم
من الممارسات اإليجابية التي وردت في نفس العينة ،وهذا مايفتح المساحة للتأكيد أن بعض الممارسات غير الحساسة قد تحدث
دون التنبه لها لتكرار إنتاجها في السابق والتعود عليها دون مسائلتها .وهنا ال بد لنا من اإلشارة إلى الجهود التي تبذلها المؤسسات
ً
حساسية للنوع االجتماعي ،وأكثر عدالً وإنصافاً ،وبنا ًء عليه ،خصصنا هذا الجدول
اإلعالمية لتطوير خطابها اإلعالمي ،وجعله أكثر
للحديث عن أمثل ٍة إيجابية لخطا ٍ
حساس جندريا ً بهدف نشر تلك الجهود والتقنيات التي اتبعتها بعض الوسائل بهدف التأكيد
ٍ
ب إعالميٍ
ً
ومحاولة منا لتشجيع المؤسسات اإلعالمية على اعتماد
أن إنتاج خطاب يراعي العدالة والمساواة ممكن ولتعميمها ولربما تبنيها،
خطا ٍ
ب إيجابي تجاه النساء والفتيات.

المثال

التحليل

معظــم حــاالت الــزواج التــي جــرت فــي الشــمال
الســوري لــم تكــن الفتــاة صاحبــة القــرار فــي اختیــار
شــریك حیاتهــا ،حیــث جــرت العــادة فــي األســر
الســورية أن يكــون األهــل مســؤولين عــن تزويــج
بناتهــم ،حتــى دون أخــذ رأيهــن فــي كثيــر مــن
الحــاالت.

بالرغــم مــن ميــل الخطــاب اإلعالمــي فــي الغالــب؛
كمــا أشــرنا ســابقاً؛ إلــى لــوم ضحيــة العنــف أو الناجيــة
منــه ،منحــازاً إلــى طــرف القــوة والســلطة ،ومحــاوالً
إلخفــاء مســؤوليته أو التقليــل منهــا مــن خــال خياراته
اللغويــة ،نــرى فــي هــذا النــص نموذجــا ً معاكســاً،
حيــث اســتخدم عبــارة «تزويــج بناتهــم» ،علــى عكــس
النصــوص التــي تســتخدم «تزوجــت» وهــو الفعــل
المتناقــض مــع مفهــوم تزويــج الطفــات فــي أساســه.

فــي مــادة تتنــاول التحــرش فــي الوســط الفنــي وردت
الشــهادة التاليــة “ :كــون أبــي ممثــل ولــه عالقــات
واســعة فــي الوســط الفنــي ،یجعلنــي أقــل عــر ضـ ً
ـة
للتحــرش .بالنتیجــة إنهــم یقیمــون اعتبــاراً ألبــي
ومكانتــه ولیــس لــي أنــا ككیــان مســتقل .لكــن هــذا ال
ینفــي أننــي أتعــرض للكثیــر مــن المواقــف التــي علــي
أن أتعامــل معهــا بنفســي”.

تســليط الضــوء علــى االمتيــازات االجتماعيــة التــي قــد
تحصــل عليهــا بعض النســاء بســبب ارتباطهــنّ برجال
آخريــن ،وهــو شــكل آخــر مــن التمييــز ضــد النســاء
واســتضعافهن مــن خــال ربــط قيمتهــنّ بقيمــة رجــال
عائالتهــنّ كمــا فــي المثــال الــوارد ،حيــث تتعــرض
صاحبــة الشــهادة لنســبة أقــل مــن التحــرش لكونهــا ابنة
فــان وليــس لكــون التحــرش اعتــداء غيــر مقبــول.

من الطبيعي جداً أن يتشــارك األشــخاص المواصالت
العامــة بأريحيــة ،بعيــداً عــن التفكيــر بالهويــة الجنســية
للراكــب ،فمــن المفتــرض أال توجــد مشــكلة مــن
جلــوس رجــل وامــرأة فــي مقعديــن متجاوريــن،
لكــن وبحســب شــهادات عــدد كبيــر مــن النســاء ،فــإن
المســألة ليســت بهــذه األريحيــة.

يحــاول النــص كســر النمطيــة المرتبطــة بالمخالطــة
وجلــوس كال الجنســين إلــى جانــب بعضهــم/ن البعــض
فــي المواصــات العامــة ،والتعامــل مــع ذلــك علــى أنها
أمــور طبيعيــة جــداً ،واإلشــارة عبــر األمثلــة إلــى أنــه
أحيانـا ً ال يتــم التعامــل مــع هــذه المســائل بأريحيــة نتيجة
تعــرض النســاء والفتيــات للتحــرش.
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مــادة تســتعرض اإلجــراءات اإلداريــة التــي يجــب
اتخاذهــا فــي مــكان العمــل للحــد والتعامــل مــع
التحــرش الجنســي.

التأكيــد علــى مفاهيــم ضروريــة وغائبة في المؤسســات
غالبـا ً كبيئــة عمــل خاليــة مــن التحــرش أو المضايقات،
وتوضيــح اإلجــراءات الضروريــة للحــد مــن التحــرش
والمحاســبة والحماية.

وفــي تحقيــق أجرتــه مؤسســة “روزنــة” لإلعــام مــع
“الشــبكة الســورية للمــرأة” ،ونشــره موقــع “درج”،
أجابــت نســاء ســوريات تتــراوح أعمارهــن بيــن 18
و 50عامــا ،بنعــم ،عنــد ســؤالهن عــن تعرضهــن
للتحــرش مــرة علــى األقــل ،حيــث تعرضــن للتحــرش
اللفظــي أو اللمــس ،فــي حيــن بلغــت نســبة المتعرضات
العتــداء جنســي (محــاوالت اغتصــاب ،اغتصــاب،
محاولــة إجبــار علــى ممارســة الجنــس ،واإلجبــار علــى
ممارســة الجنــس) إلــى « 11بالمئــة» .وفــق االســتبيان.

تسمية العنف بأشكاله

يتباهــى المشــرع بإلغــاء المــادة  508والتــي كانت تعفي
المعتــدي مــن العقوبــة فــي حــال زواجــه مــن الضحيــة،
وبــأن القانــون الجديــد يحبــس المغتصب ســنتين كاملتين
(بحــال رفعــت دعــوى) إن تــزوج ضحيتــه .متعاميــا ً
عــن حقيقــة أن الــزواج أصبح مكافأة وتشــجيع لمرتكبي
العنــف الجنســي ضــ ّد النســاء ،وانتهــاك لكرامتهــن
وحريتهــن وحقهــن باختيــار الــزوج ،فبــدالً مــن معاقبــة
المجرميــن علــى جرائمهــم ،كان الحــل بالضغــط
االجتماعــي علــى الفتيــات للــزواج لمنــع الفضيحــة.

اإلشــارة والمعالجــة الصريحــة للقوانيــن الســورية
وتحميلهــا مســؤولية العنــف القانونــي بحــق النســاء
والفتيــات.

ناجيــة مــن معتقــات األســد ضمــن النســاء األكثــر
شــجاعة فــي العالــم.

اســتخدام كلمــة ناجيــة ،وهــو أمــر نــادر فــي اإلعــام
إذ عــادة مــا يســتخدم كلمــات وصميــة أو كلمــات تــدل
علــى أن النســاء ضحايــا بشــكل مســتمر.

تقــول داريــن عن هذه المجموعة مــن اللوحات”:أطلقت
عليهــا اســم “طبيعــة صامتة”،عملــت علــى العالقــة بين
ـرج “الحــرش” ،الشــجر البــري)
الحـ َ
الطبيعــة (القــرىَ ،
وثــدي المرأة.

يؤكــد النــص علــى حريــة النســاء بأجســادهن ويتحــدى
بجــرأة المفاهيــم الكثيــرة التــي تعيــب هــذا الجســد
وتلصقــه بالجنــس والعــار أو فــي أحســن الحــاالت
تتجنــب الحديــث عنــه.

« تحدثــت مؤسســة المشــروع آالء الزهــوري» ..
«تقــول آالء».
« حصــدت الســورية ربــى محيســن» « ..اســتلمت
ربــى الجائــزة».

اســتخدام االســم األول بــدالً مــن اســم العائلــة (المذكــر
غالبــا ً فــي اللغــة العربيــة) بعــد التعريــف باالســم
الكامــل فــي المــرة األولــى ،هــو أســلوب إيجابــي
يســاهم فــي اســتنكار تبعيــة النســاء ويؤكــد علــى
فرديتهــنّ واســتقالليتهنّ .
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مــادة بعنــوان « لیســت ” ََحــرم فــان“ وال ”أّم فالن“..
اســم أمــي لیس ســراً»

تتحــدى المــادة مفاهيــم الواليــة والوصايــة وتهميــش
النســاء فــي المســاحات العامــة مــن خــال تغييــب
أســمائهن.

تخيــل/ي معــي اآلن ،أن يأتــي أحــد مــا ليقــرر لــك
مــاذا تدرس/يــن ،وبالتالــي ســيقرر لــك حياتــك لـــ40
ســنة قادمــة وأكثــر!

استخدام لغة تضمينية.

1
ليــس ضيــق ذات اليــد القاســم المشــترك الوحيــد لــكل
مــن تحدثــن ،بــل إن جميعهــن يرفضــن القتــال علــى
أي جبهــة إذا مــا تــم تخييرهــن بيــن القتــال والوظيفــة،
وجميعهــن أكــدن أنهــن ســمعن فــي وســائل اإلعــام
فقــط عــن وجــود قناصــات ومقاتــات لكن علــى أرض
الواقــع لــم يحــدث أن التقيــن بإحداهــن ،ولقلــة المصادر
الموجــودة يصعــب تحديــد عــدد العامــات فــي
المؤسســة العســكرية الرســمية والتشــكيالت الرديفــة
لهــا ،لكــن تقــدر بحســب معلومــات لــم نســتطع التأكــد
مــن مــدى دقتهــا أنهــن قرابــة  5آالف متطوعــة.

تأنيث النص مقارنة بكثير من النصوص التي وردت
ضمن العينة والتي تم استخدام بنيويات لغوية مذكرة.

2
شــاركن فــي المظاهــرات وعــا صوتهــن ،وعملــن
فــي المشــافي الميدانيــة وشــاركن فــي األعمــال
اإلغاثيــة والخيريــة والتغطيــات اإلعالميــة ،وبعضهن
وصلــن للعالميــة ،وصــدح صوتهــن فــي أروقــة األمــم
المتحــدة وأكبــر المنظمــات الدوليــة ،ليعكســن الوجــه
المشــرق والقــوي للمــرأة الســورية ،التــي جابهــت
الظــروف وأكــدت أنهــا تســتطيع فعــل كل شــيء.
ال ُتمانــع روان مــن مشــاركتنا تجربتهــا وذكــر اســمها
و ُكنیتهــا ،لكــن ّ فضلنــا حجــب ال ُكنیــة والبقــاء علــى
اســمها األول.

تعتبــر مؤسســة شــبكة الصحفيــات هــذا المثــال مــن
األمثلــة اإليجابيــة ،لمــا يتضمنــه مــن إخفــا ٍء لهويــة
الناجيــة ،كواحــد ٍة مــن األســاليب والنهــج المتبعــة فــي
التعامــل مــع الناجيــات مــن العنــف ،بعــدم ذكــر أيــة
معلومــة تحــدد هويتهــن الحقيقيــة ،وإن كــن موافقــات
علــى كشــفها فــي الكثيــر مــن األحيــان ،وذلــك بهــدف
حمايتهــن مــن المالحقــة أو القتــل أو أي نــوع مــن
أنــواع الممارســات االجتماعيــة األبويــة التــي تهــدد
ســامتهن وســامة عائالتهــن.
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•مــن المهــم عنــد تنــاول قضايــا العنــف والتمييــز الممــارس ضــد النســاء ،تســمية الممارســات بدقــة ووضــوح
فــا نســاهم فــي تطبيعهــا ،بــل نحفــز علــى العمــل الفعــال فــي ســبيل إنهائهــا .إلــى جانــب أهميــة مراعــاة ربــط
هــذه القضايــا بالســياق العــام ،واإلشــارة بوضــوح إلــى أســبابها المتجــذرة فــي القانــون واألنظمــة السياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة غيــر العادلــة ،لتجنــب إعــادة اســتضعاف النســاء.
•تعريــف المصــادر مــن النســاء بأســمائهن الكاملــة ،ووظائفهــن ،وفــي حــال االضطــرار الســتخدام األســماء
المســتعارة يمكــن اســتخدام اســم مســتعار كامــل ،واإلشــارة إلــى األمــر ضمــن ســياق النــص ،وتجنــب التعريــف
عنهــن ب «إمــرأة» «النســاء» «أم فــان».
•مــن المهــم أن نؤكــد أثنــاء الحديــث عــن دور النســاء فــي المجــال العــام ،عــدم تقليلنــا مــن قيمــة العمــل المنزلــي
وحصــر اإلنتاجيــة والمســاهمة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي األعمــال المأجــورة فقــط .
•التنبّــه لعــدم حصــر النســاء والرجــال فــي أدوار وصفــات جندريــة تقليديــة التــي بدورهــا تكــرس هويــات
جوهرانيــة وثابتــة ،وعــدم ربــط النســاء برجــال عائالتهــن وأطفالهــنّ كإســقاط تلقائــي علــى جميــع النســاء .بمعنــى
آخــر؛ األخــذ بعيــن االعتبــار دائمـا ً البنــاء االجتماعــي والثقافــي ودوره فــي تشــكيل المفاهيــم والهويــات واألدوار
وغيرهــا وتقديمهــا علــى أنهــا ثابتــة.
•تجنــب اســتخدام األســلوب اإلنشــائي والســردي والشــاعري فــي الحديــث عــن قضايــا النســاء ،والتركيــز علــى
تحليــل األســباب واســتعراض التأثيــرات واقتــراح الحلــول واإلجــراءات.
ـال وتعبيــرات مختلفــة ،والتــي
•تقويــة الحساســية الجندريــة علــى مســتوى اللغــة ،واالهتمــام بتفاصيلهــا مــن أفعـ ٍ
ً
قــد تســاهم فــي إعــادة إنتــاج ممارســات قمعيــة ،إلــى جانــب مراعــاة إضافــة صيغــة المؤنــث بــدال مــن اســتخدام
البنيويــات اللغويــة المذكــرة العامــة ،واالبتعــاد عــن المفــردات التــي تفتــرض وجــود طبيعــة أو صفــات ثابتــة
وجوهرانيــة لــدى كل مــن النســاء والرجــال أو أي مــن الفئــات االجتماعيــة أو العرقيــة أو القابليــات الجســدية
والعقليــة والمختلفــة.
•مراعــاة فــرد مســاحات تمثيــل متســاوية لــكال الجنســين فــي التغطيــات الصحفيــة ،ومختلــف األطــراف المعنيــة
فــي القضيــة المطروحــة ســواء أكانــت جهــات أم أفــراد.
•االهتمــام بمعاييــر اختيــار المصــادر بمــا يضمــن التصويــر العــادل وعــدم إعــادة خلــق عالقــات قــوى هرميــة.
وبنفــس الوقــت؛ التركيــز علــى طريقــة طــرح الشــهادات واألفــكار واآلراء الــواردة علــى لســان المصــادر ،فبعيــداً
عــن تهميــش تلــك اآلراء أو قمعهــا مــن الضــروري جــداً مجادلتهــا وتحليلهــا وأال يتــم تقديمهــا كمسـلّمات أو كالم
أكيــد ونهائــي.
•التركيــز علــى التجــارب الفرديــة والظــروف الشــخصية واختالفاتهــا ،وعــدم التعامــل معهــا ككتلــة واحــدة
ومتماثلــة .والنظــر إلــى االختــاف بأشــكاله المتعــددة والتعامــل معــه علــى أنــه فرصــة لتحقيــق التنــوع والعدالــة
والشــمولية وزيــادة اإلبــداع ال كتهديــد ضــد األكثــر شــيوعاً .واإليمــان بــأن االختــاف حتمــي الوجــود حتــى فــي
تفاصيــل صغيــرة قــد ال تكــون بــارزة أو فــي الحــاالت التــي تبــدو علــى أنهــا متماهيــة.
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تعريف بشبكة الصحفيات

ٌ
مؤسسة غير ربحية ،مرخصة في هولندا منذ العام  ،2013تعمل الشبكة على بناء جسور بين
اإلعالم والحراك النسوي السوري عن طريق تعزيز وتمكين قدرات العاملين والعامالت في المجال
اإلعالمي ،وتمكين النساء الصحفيات للوصول إلى شغل األدوار القيادية في مؤسساتهن ،إلى جانب
تفعيل دور اإلعالم فيما يتعلق برفع الوعي المجتمعي بقضايا النساء والمساواة بين الجنسين .تعمل
ً
عادل لجميع
الشبكة أيضًا على تحسين صورة النساء في وسائل اإلعالم،
وصول إلى مجتمع سوريٍّ
ٍ
مواطنيه من نسا ٍء ورجال ،وتحقيق تغيير اجتماعي إيجابي على صعيد التفكير والسلوك فيما يتعلق
بالعدالة والمساواة بين الجنسين.
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