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دراسة

نهوند القادري تعاين صورة المرأة في اإلعالم
ضمن مشروع
«نحو تغيير صورة النساء
في اإلعالم واإلعالن»،
تطلق أستاذة اإلعالم
في الجامعة اللبنانية
اليوم دراستها التي ترصد
موقع المرأة في البرامج
التلفزيونية واإلعالنات
واألعمال الفنية

زينب حاوي
شركة عقارية الى استغالل
أن تلجأ
ّ
املـ ـ ـ ـ ــرأة املـ ـع ــنـ ـف ــة بـ ـغـ ـي ــة ال ـت ـس ــوي ــق
مل ـش ــاري ـع ـه ــا ال ـس ـك ـن ـي ــة ،وتــوه ـم ـنــا
إل ـي ـس ــا ف ــي ك ـل ـي ـب ـهــا «ي ـ ــا م ــراي ـت ــي»
أنها تناهض العنف األســري ،وفي
الـنـهــايــة نكتشف أن الـشــريــط ليس
س ـ ــوى إعـ ـ ــان ل ـن ـس ـخــة ح ــدي ـث ــة مــن
إح ــدى مــاركــات الـخـلــوي ،وأن يقف
إع ــام ــي لـبـنــانــي م ـع ــروف ف ــي وجــه
شـ ـ ـه ـ ــادة ام ـ ـ ـ ــرأة تـ ـع ـ ّـرض ــت ل ـل ـع ـنــف
األس ــري وينصحها بـعــدم الحديث
ع ــن ت ـجــرب ـت ـهــا ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــا ،خــوفــا
م ـ ــن «الـ ـفـ ـضـ ـيـ ـح ــة» وح ـ ــرص ـ ــا ع ـلــى
أوالدهــا ...كل هذه النماذج ما زالت
مـسـتـمــرة فــي أيــامـنــا ه ــذه ،وم ــا زال
ت ـش ـيــيء امل ـ ــرأة وتـسـلـيـعـهــا دراجـ ــا،
بــل ُيعمل على استغاللها أكثر في
امليادين اإلعالمية واإلعالنية.
«نـحــو ص ــورة مـتــوازنــة للنساء في
اإلعــام» هو دراســة بحثية تطلقها
اليوم جمعية  Fe-maleبالشراكة مع
منظمة «أكشن إيد» (مبادرة املنطقة
العربية) .تأتي هذه الدراسة ضمن
مشروع «نحو تغيير صورة النساء
ف ــي اإلع ـ ـ ــام واإلع ـ ـ ـ ــان» ال ـ ــذي ض ـ ّـم
سلسلة خـطــوات وحـمــات إعالنية
وال ـك ـتــرون ـيــة ب ــدأت مـنــذ ع ــام 2012
ب ـح ـم ـلــة «مـ ــش بــال ـت ـس ـل ـيــع مـنـتـجــك
ببيع» وانتقلت الــى إنتاج وثائقي
(إع ـ ـ ــداد جـ ــاد غ ـص ــن) حـ ــول ص ــورة
ال ـن ـســاء فــي اإلعـ ــان واإلع ـ ــام .وهــا
هو َّ
يتوج اليوم بهذه الدراسة بغية
الضغط على الرأي العام وأصحاب
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف امل ــؤسـ ـس ــات

اإلعالمية واإلعالنية لوقف تسليع
املـ ـ ــرأة وت ـش ــري ــع ال ـع ـن ــف وال ـت ـم ـي ـيــز
ضدها.
الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد أسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذة
اإلع ـ ـ ـ ــام فـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
نـ ـه ــون ــد ال ـ ـ ـقـ ـ ــادري بـ ـمـ ـش ــارك ــة ع ــدد
م ــن املـ ـس ــاع ــدات ال ـب ــاح ـث ــات (سـ ــارة
ال ـن ـج ــار ،ت ـغــريــد س ـم ـي ــري ،جـيـهــان
املـ ـ ـص ـ ــري ،م ـل ـك ــة خـ ـ ــانـ ـ ــات) .ت ــرص ــد
الدراسة املشهد اإلعالمي اليوم من
منظوره االجـتـمــاعــي ،ومــوقــع املــرأة
التلفزيونية واإلعالنات
في البرامج
ّ
واألعمال الفنية .وتفند هذا الواقع
اإلعــامــي مرئيًا ،ومكتوبًا ،وآلياته
وسـ ـل ــوكـ ـي ــات ــه عـ ـب ــر االس ـ ـت ـ ـنـ ــاد ال ــى
نـ ـم ــاذج راهـ ـن ــة ،وت ـف ـتــح آف ــاق ــا أم ــام
سبل مختلفة لـلــوصــول الــى سلوك
إعالمي مناهض للتمييز الجندري.
ترتكز الــدراســة اإلعــامـيــة البحثية
إلى مجموعة نتائج دراسات سابقة
أجـ ــرت ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـقـ ـ ــادري ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
املـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة واملـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــة بـ ـحـ ـض ــور
املـ ــرأة فــي اإلعـ ــام وال ــدرام ــا ،ومــدى
حساسية اإلعــامـيــن واإلعــامـيــات
للمواضيع الجندرية ،ومناهضتهم
ل ـل ـت ـم ـي ـي ــز فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـجـ ـ ــال ع ـل ــى
أسـ ــاس ال ـن ــوع االج ـت ـم ــاع ــي .طـبـعــا،
من الصعب تحقيق نتائج مرضية
ّ
ف ـ ــي هـ ـ ــذا املـ ـ ـج ـ ــال ألن الـ ـعـ ـم ــل ي ـقــع
بشكل خــاص عـلــى الــذهـنـيــة ،وعلى
ب ـن ـي ــة ص ـل ـب ــة ي ـص ـع ــب اخـ ـت ــراقـ ـه ــا،
ت ـب ــدأ ب ــاإلم ـب ــراط ــوري ــات اإلعــام ـيــة
واإلعالنية ،وبالقوانني البالية ،وال
تنتهي بــالــذهـنـيــة املجتمعية التي
ّ
تمد سوطها أيضًا تجاه النساء في
بالدنا .رغم هذا الواقع املرير ،اال أن
ك ــوة أم ــل تـفـتــح م ــع إع ــان ال ـق ــادري
حـ ـ ــدوث تـ ـق ــدم م ـل ـح ــوظ ي ـت ـم ـثــل فــي
عدد من الصحافيني والصحافيات،
أغ ـ ـل ـ ـب ـ ـهـ ــم ي ـ ـع ـ ـمـ ــل ف ـ ـ ــي الـ ـصـ ـح ــاف ــة
املكتوبة .استطاع هؤالء أن يبرهنوا
حـ ـس ــاسـ ـي ــة ع ــالـ ـي ــة ت ـ ـجـ ــاه ق ـض ــاي ــا
النساء ومعالجتها بشكل مختلف
ّ
وعميق .ومعهم ،بــدأ الوعي يتكون
ـ ـ ـ ـ كـمــا تــؤكــد ال ـق ــادري لـ ـ «األخ ـب ــار»
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وي ـ ــؤث ـ ــر ف ـ ــي «ع ـم ـل ـي ــة اإلنـ ـ ـت ـ ــاج»
والتغيير اللذين لحظناهما أخيرًا
في الدفع قدمًا إلقرار قوانني تحمي
املرأة من العنف األسري (رغم علله)،
وت ــزي ــد ال ــوع ــي ف ــي امل ـج ـت ـمــع ح ــول
املماثلة .ورغم هذا اإلنجاز
القضايا
ّ
الخجول ،اال أنه سرعان ما ُيجهض

(مروان طحطح)

بفعل البنية القائمة اليوم.
ف ــي هـ ــذه ال ـ ــدراس ـ ــة ،ك ــان ــت الـحـصــة
األوف ــر للبرامج املـسـمــاة اجتماعية
التي كانت تعرض يــوم االثـنــن من
ال ـع ــام امل ــاض ــي .تـطــل الـ ـق ــادري على

باتت الكاميرا أسيرة مظهر
المذيعة ومنحنياتها الجسدية
بغية «تشتيت» الموضوع
الواقع التلفزيوني بوصف املرحلة
التي نعيشها ب ـ «ما بعد التلفزيون»
( ،)Post Televisionح ـيــث تصبح
الـكــامـيــرا «تـخــدم نفسها بنفسها»،
ت ـ ـش ـ ـحـ ــذ «ال ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ــوع ،وامل ـ ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــر،
واألكـ ـش ــن ،»..تـتـكــئ عـلــى استضافة
ال ـن ــاس ال ـع ــادي ــن ،وتـهـمــل الـنـخـبــة.
وب ـ ـعـ ــدمـ ــا ك ـ ـ ــان اإلعـ ـ ـ ـ ــام ب ــاألب ـي ــض

واألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ،يـ ـ ــأخـ ـ ــذنـ ـ ــا وي ـ ــأس ـ ــرن ـ ــا
مـ ـب ــاش ــرة فـ ــي م ـض ـم ــون مـ ــا ي ـحــدث
الـيــوم ،انقلبت اآليــة .باتت الكاميرا
أسيرة مظهر املذيعة ومنحنياتها
الجسدية بغية «تشتيت» املوضوع
ومـعــالـجـتــه بـشـكــل دائ ــري سطحي،
يعتمد حـصـرًا عـلــى امل ــؤث ــرات .هــذه
الـبــرامــج الـتــي تتنافس على حصد
أكبر نسبة مشاهدة ،تعتاش أيضًا
ع ـلــى ال ـش ـب ـكــة الـعـنـكـبــوتـيــة وتـنـهــل
م ـن ـه ــا ن ـس ــب ال ـت ـف ــاع ــل ع ـل ــى امل ـ ــواد
الظاهرة
املـنـشــورة لبرامجها .هــذه
ً
ال ت ــرى فـيـهــا الـ ـق ــادري ،اسـتـمــراريــة
على امل ــدى القصير ،ألن هــذا املكان
ّ
«ع ـن ـي ــف» بـطـبـيـعـتــه وي ــول ــد عـنـفــا.
وتنصح وســائــل اإلع ــام التقليدية
ب ـ ـعـ ــدم ال ـ ــرك ـ ــون إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه املـ ــواقـ ــع
االف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة لـ ـبـ ـن ــاء مـ ـعـ ـل ــوم ــة أو
برنامج معني ،بل بإجراء عمل عميق
مـتـخـصــص لـلـقـضــايــا االجـتـمــاعـيــة.

وهــذا األمــر قد يكون فرصة اإلعــام
ال ـت ـق ـل ـيــدي ل ـل ـخ ــروج م ــن أزمـ ـت ــه مــع
وسائل التواصل االجتماعي.
وضمن الراهن الــذي نعيشه ،تــزداد
قـ ـض ــاي ــا ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء ،ووجـ ـ ــودهـ ـ ــن فــي
أماكن الصراع الدموي ،فيضطررن
ل ـت ـح ـ ّـم ــل ع ـن ــف م ــرك ــب ك ـم ــا ت ـش ــرح
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادري :ه ـ ـنـ ــاك الـ ـعـ ـن ــف ال ـن ــاج ــم
ع ــن ال ـح ــرب وتــداع ـيــات ـهــا ،والـعـنــف
ال ــذي ينتجه املجتمع واإلع ــام في
ذهنية التعاطي مــع املــرأة كضحية
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل أكـ ـ ـث ـ ــر ع ـ ـلـ ــى ت ـه ـم ـي ـش ـه ــا.
وبـ ـم ــا أنـ ـن ــا م ـج ـت ـمــع م ـس ـت ـه ـلــك فــي
الـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ــى ل ـك ــل م ـن ـظــومــات ـنــا
وال ـت ـق ـن ـي ــة وال ـب ـن ـي ــوي ــة،
اإلع ــامـ ـي ــة ّ
ول ـس ـنــا ب ـصــنــاع ـهــا ،ت ـب ــرز ال ـحــاجــة
أكـ ـث ــر فـ ــي ع ـم ـل ـيــة ت ـح ــري ــر األخـ ـب ــار
وال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر الـ ـ ــى أخـ ـ ــذ مـ ـس ــاف ــة مــن
املــواد الصحافية الغربية ،بخاصة
ت ـل ــك الـ ـت ــي ت ـ ـقـ ــارب أحـ ـ ـ ــوال ال ـن ـس ــاء
ف ــي س ــوري ــا أو ال ـ ـعـ ــراق وغ ـيــره ـمــا
وت ـع ــرض ـه ــن لـ ـح ــاالت اغ ـت ـص ــاب أو
س ـبــي ،وم ـضــاي ـقــات نـفـسـيــة أخ ــرى.
ل ـل ـص ـح ــاف ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة ح ـس ــاب ــات ـه ــا
الـخــاصــة فــي هــذه القضايا ،وتميل
الــى الـتــركـيــز عـلــى اإلث ــارة مــن خــال
ً
س ــرد عملية االغـتـصــاب م ـثــا .هــذه
املواد يستقبلها املحرر/ة العربي أو
اللبناني كما هي من دون إدخال أي
مـعــالـجــات إنـســانـيــة عميقة عليها.
فــي هــذا امل ـجــال ،تنتقد ال ـقــادري كل
منتديات
ما يخرج من توصيات في
ّ
العربية وعاملية ،تخص املرأة لكنها
ال تـ ـعـ ـم ــل ف ـع ـل ـي ــا عـ ـل ــى ح ـم ــاي ـت ـه ــا
قانونيًا.
تـسـعــى أس ـت ــاذة اإلع ـ ــام ال ـي ــوم الــى
ال ـق ـي ــام ب ــدراس ــة إج ــرائ ـي ــة يـنـفــذهــا
عدد من الصحافيني والصحافيات
الـ ــرائـ ــديـ ــن فـ ــي م ـج ــال ـه ــم ،ل ـي ـقــدمــوا
ت ـجــارب ـهــم ف ــي م ـج ــال ال ـت ـعــاطــي مع
القضايا الجندرية .تذهب القادري
في هذا املجال الى أبعد من الشكوى
من صورة املرأة في اإلعالم واإلعالن،
نحو عمل وسعي مستمرين لكسر
البنية القائمة اليوم بهدف تحسني
وض ــع امل ــرأة وحـمــايـتـهــا مــن العنف
والتمييز.
إطـ ـ ــاق دراس ـ ـ ــة «نـ ـح ــو صـ ـ ــورة م ـت ــوازن ــة
للنساء فــي اإلعـ ــام» :ال ـيــوم عـنــد الساعة
 11:00ـ ـ فندق «ك ــراون بــازا» (الحمرا) ـ
لالستعالم 03/662983

وقفة

أسامة «فنان العرب» :اليمن يربح مرتين
صنعاء ــ جمال جبران
ل ــم ي ـكــن امل ـق ـهــى ال ــواق ــع ف ــي منطقة
قــري ـبــة م ــن مـحـيــط جــام ـعــة صـنـعــاء
على عــادتــه مثل مـســاء كــل أح ــد .في
ّ
األي ـ ـ ــام ال ـع ــادي ــة ،يـبـقــى رواد امل ـكــان
مهتمني بمتابعة مـبــاريــات ال ــدوري
اإلسـبــانــي لـكــرة الـقــدم عبر شاشات
ّ
كبيرة .إال أن األمر اختلف في املكان
ّ
ن ـف ـس ــه أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،ألن الـ ـ ـ ــرواد
انتظروا الحلقة األخيرة من برنامج
«محمد عـبــده وفـنــان ال ـعــرب» (قناة
«دب ـ ـ ـ ــي») الـ ـ ــذي ي ـج ـلــس ف ــي لـجـنـتــه
كــل مــن عبد الـلــه الــرويـشــد وأصــالــة،
وع ـص ــام ك ـم ــال وال ـف ـن ــان ال ـس ـُعــودي
محمد عبده .ظهرت صورة املشترك
اليمني أسامة محبوب على جــدران
املكان والشوارع املجاورة له.
يكشف بعض الحاضرين في املكان
ّ
أن ت ـك ــال ـي ــف طـ ـب ــاع ــة تـ ـل ــك الـ ـص ــور
مـ ــدفـ ــوعـ ــة ب ـ ـج ـ ـهـ ــود ش ـخ ـص ـي ــة مــن
أصـ ــدقـ ــاء أس ــام ــة وبـ ـع ــض ال ـج ـهــات
ال ـخــاصــة ،وال دخ ــل ل ـ ــوزارة الـثـقــافــة
ال ـي ـم ـن ـيــة بـ ـه ــا .وع ـن ــدم ــا ُسـ ـئ ــل أح ــد
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب املـ ـهـ ـتـ ـم ــن بـ ـ ــإبـ ـ ــراز ص ــور

ُ
امل ـغ ـنــي الـيـمـنــي ف ــي امل ـك ــان ،أخـبــرنــا
ّ
أن «أسامة هو ابن املنطقة وصديق
قريب للجميع .سافر قبل عامني إلى
الــدوحــة للعمل فــي إح ــدى االذاع ــات
ّ
الطب في
القطرية بعدما كان يدرس
صنعاء .لقد دفعه أمر مساعدة أهله
ماديًا إلى هذه الغربة االختيارية».
ّ
ولعلها الظروف نفسها التي دفعت
املـطــرب أبــو بكر ســالــم أو عبد الــرب
إدريـ ـ ــس وغ ـيــره ـمــا ملـ ـغ ــادرة مــديـنــة
حضرموت اليمنية ،واالتجاه ناحية
املـمـلـكــة وظ ـه ــور اسـمـيـهـمــا الفنيني
م ــن هـ ـن ــاك .ل ــم ي ـكــن اخ ـت ـي ــار ال ـشــاب
أسامة عاديًا عندما اختار أن ّ
يؤدي
أغـ ـنـ ـي ــة إلدري ـ ـ ـ ــس ف ـ ــي ال ـح ـف ـل ــة قـبــل
األخيرة من البرنامج نفسه (األخبار
.)2015/12/11
ُ
ُمفارقات ّ
عدة كانت ت ُمكن مالحظتها
ل ـح ـظــة ُ إع ـ ــان فـ ــوز امل ـغ ـن ــي الـيـمـنــي
ّ
الحاد
بلقب املسابقة .كان التصفيق
وال ـك ـث ـي ــف م ــع صـ ـي ــاح ال ـحــاض ــريــن
الــذي ترافق مع بــدء طيران العدوان
الـ ـسـ ـع ــودي ب ـق ـص ــف مـ ــواقـ ــع قــري ـبــة
م ــن امل ـك ــان .ك ــان ص ــوت االن ـف ـجــارات
مسموعًا بقوة في اللحظة التي كان

ّ
محمد عبده يلقي كلمته الختامية
مـتـمـنـيــا أن «ي ـع ــود ال ـي ـمــن الـسـعـيــد
سعيدًا وبـكــامــل صـحـتــه» .وكـمــا هو
معروف ،فـ «فنان العرب» كما ُيطلق

اختيار الفائز في البرنامج ليس
بعيدًا عن السياسة

اختيار الفائز
في البرنامج
ليس بعيدًا
عن السياسة

عليه أو «أبو نورا» ،قد ترك اليمن في
وقت ُمبكر باتجاه «األرض الحرام»
مــدفــوعــا بالبحث عــن لقمة العيش.
ّ
ي ـت ــذك ــر ال ـي ـم ـن ـيــون ج ـي ـدًا ال ـح ـفــات
ّ
الـثــاث الـتــي أداه ــا محمد عـبــده في
ّ
وتعمد
ثــاث مــدن يمنية عــام ،2004
خاللها عــدم ارت ــداء ال ــزي السعودي
التقليدي .وحــن سألته مذيعة في

ّ
قـنــاة «الـيـمــن األولـ ــى» فــي ح ــوار ُبــث
ع ـلــى الـ ـه ــواء ُمـ ـب ــاش ــرة ،ع ــن أصــولــه
الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة ،وج ـ ـ ــد ذل ـ ـ ــك ُم ـ ـحـ ــرجـ ــا لــه
ً
ّواكتفى بإجابة غير ُمـبــاشــرة قائال
التلفزيوني،
إنــه «بعد إجــراء حــواره ُ
سيذهب لزيارة شقيقته املقيمة في
مـنـطـقــة قــريـبــة م ــن مــديـنــة الـ ُـحـ ُـديــدة
ال ـس ــاح ـل ـي ــة» ،وهـ ــي م ــن أق ـ ــرب املـ ــدن
اليمنية الكبرى باتجاه الحدود مع
املـمـلـكــة .ل ــم تـكــن املــذي ـعــة م ــن الــذكــاء
ً
لتفهم إجابة عبده بأنه ال يقدر فعال
اإلج ــاب ــة ُم ـب ــاش ــرة ،وح ــاول ــت إع ــادة
الـســؤال مــرة أخــرى فــي حــن راح هو
ّ
يتحدث عن أشياء أخرى.
اختيار اليمني
مع كل هــذا ،ال يبدو ُ
الـ ـشـ ــاب فـ ــائ ـ ـزًا ب ـل ـقــب امل ـس ــاب ـق ــة فــي
دورتها األولــى ،بعيدًا عن السياسة.
ظهر األمــر كأنه محاولة تقريب بني
ّ
اسمي السعودية واليمن .لكن أحدًا
ّ
لم ينتبه إلى أن املسابقة التي تحمل
اس ــم مـطــربـهــا يـمـنــي األص ــل وكــذلــك
الـ ـش ــاب ال ـ ــذي فـ ــاز ب ـه ــا .ه ـك ــذا ظـهــر
الـيـمــن فــائ ـزًا مــن الـجـهـتــن ،فــي حني
مــا زال ال ـط ـيــران ال ـس ـعــودي يــواصــل
عدوانه على فقراء اليمن.

