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النساء واالعالم

منذ أكرث من نصف قرن، بدأت مجموعة من الناشطات والناشطني 

السائدة  النمطيّة  والقوالب  التمييز  بتحدي  الجنسني  بني  للمساواة 

تجاه النساء عرب جبهات متعددة، فتمكنت من الكشف عن الغياب 

الصارخ ألصوات النساء ووجوههن عىل الصعيد العاملي. يف حني جرت 

العادة بعرض النساء القالئل الذين تّم ذكرهن يف األدوار التقليدية، 

كنساء يف مستوى دوين أو كتابعات. وأخرياً، تصوير النساء عىل أنهن 

أو  مشجعات  اإلجتامعي،  نوع  عىل  القائم  العنف  مع  متسامحات 

مربرات له عرب طرق مبطنة غري واضحة. لذلك، مل يكن درب الكفاح 

من أجل الحصول عىل املساواة بني الجنسني سهالً، بل كان عبارة عن 

مسرية األلف ميل يف وسائل اإلعالم ليس فقط يف دول الشامل بل 

يف الجنوب أيضاً. 

إفريقيا.  وشامل  األوسط  الرشق  دول  يف  الكثري  تحقيق  تّم  لحينه 

غري أنه ومع ذلك، ويف خضم االحتفال باالنتصارات يف مجال معنّي، 

النمطيّة يف مكان آخر. ويبدو  القوالب  تشّكلت مناذج جديدة من 

إىل  باإلضافة  الرتفيهية  الربامج  وال  الخرب  وال  الوسيط  ال  أنه  للناظر 

املحتوى الثقايف الذي يقدم، تشكل »الرسالة الحقيقية«. ألن القضيّة 

وقنوات  القرار  وصنع  املوارد  عىل  والسيطرة  القّوة  هي  األساسيّة 

االتصال، وهذا مل يتغرّي إالّ قليالً خالل األعوام الخمسني املاضية. 

إنجازاً  ليس  وهذا  القضايا،  هذه  من  كبري  عدد  تحّسن  الظاهر  يف 

بسيطاً. فقد باتت أعداد أكرب من النساء تُنتج اليوم املحتوى اإلعالمي 

ويشاركن يف تقدميه، إن أمام الكامريا أو خلفها. وتتناول بذكاء مهني 

مجموعات كبرية من املنظامت غري الحكومية، واملنظامت الحكومية 

الدولية كام املنظامت الدينية قضايا املساواة بني الجنسني عرب وسائل 

اإلعالم. ويُدرك النشطاء، أفراداً كانوا أو ضمن حركات شعبية اآلن، 

أن الحقول اإلعالمية هي ساحة قتال رئيسيّة ملناهضة العنف القائم 

النساء  عىل  الحكم  فيه  يتّم  لعامل  والرتويج  اإلجتامعي،  النوع  عىل 

والرجال معاً، عىل أساس الجدارة. 

إسرتاتيجيّة  خطّط  اليوم،  لبنان  يف  السياسية  األحزاب  معظم  لدى 

برامجها  يف  الجنسني  بني  املساواة  قضايا  لدعم  عمليّة  وسياسات 

الحزبية أو رسائلها اإلعالميّة.

لكن عىل الرغم من كّل هذا التقدم، نسأل من جديد ملاذا ال يزال واقع 

حقل وسائل اإلعالم غري عادل تجاه النساء؟ ملاذا يتطلّب من النساء 

مهنهن،  للتقدم يف  الرجال  من  أكرث  مرتني  العمل  بالجهد يف  القيام 

ونرش رسالتهن يف املدارس والجامعات، وكرس السقف الزجاجي يف 

األعامل السينامئيّة، وصناعة املوسيقى، واملرسح، والفن والتصميم؟. 

أحد هذه األسباب هو أن السلطة األبوية ال تزال تستثمر يف الظلم 

املتعلقة  بالترشيعات  يتعلق  ما  يف  العمل،  مكان  يف  اإلجتامعي 

الواقع  اللبنانية.  للمرأة  الكاملة  املواطنة  أو حقوق  بحقوق األرسة، 

هو أنه يُنظر إىل املساواة يف قطاع اإلعالم عىل أنها تهديد لألبوة.

أو  املحسوبية  هي  أخرى  رئيسيّة  مشكلة  عن  التحدث  ننىس  ولن 

نظام  أساس  عىل  النساء  توظيف  يتّم  حيث  التفضييل«،  »اإلنتقاء 

بعيداً  الرجال  قبل  من  لهن  الرتويج  يتّم  أو  )املحاباة(،  »الواسطة« 

ومن دون دعم الشبكات والحركات النسائية، التي ميكن أن »تغطي 

عامل  الوظيفي، يف  السلم  الرتقي يف  يبدأن خطوات  ظهورهن« حني 

الرجل. 

أخرياً، ما زالت الوسيلة هي الرسالة، والتمييز الجنيس، وحتّى العنف 

بحالة سيئة  الرقمّي  اإلعالم  اإلجتامعي، يف قطاع  النوع  القائم عىل 

النساء يف  بداية عمل  مع  الغابرة  األيام  عليه يف  كانت  ملا  ومامثلة 

الصحف واملجالت والبث اإلذاعي.

تكنولوجيا  قطاع  يف  متزايدة  قيادية  مناصب  اليوم  النساء  تشغل 

املعلومات واالتصاالت، وقد انضم إليهن العديد من الرجال ملواجهة 

النوع  عىل  القائم  العنف  من  والحّد  السائدة  النمطيّة  القوالب 

من  اسرتاتيجي،  وبشكل  جهودهم،  كل  يركزون  وهم  اإلجتامعي. 

أجل القضاء عىل مكمن عدم املساواة بني الجنسني يف وسائل اإلعالم 

وجذوره، واالفتقار إىل تفعيل نظام الجدارة يف املجتمع اللبناين. 

الهويّات  كافّة  من  الجميع  أصوات  مشاركة  الرصاع  هذا  يتطلّب 

أن  أردنا  إذا  اإلجتامعية،  الطبقات  كّل  كام  والطوائف،  اإلجتامعيّة 

نحدث فرقاً مجتمعياً، جامعياً يف السنوات الخمسني القادمة.

االنكليزية( من  مترجم  )نص 
التنقل  التواصل،  النوع اإلجتماعي،  بروفيسور، وحدة دراسات   *
العالمّية والحركة 
اللويزة سيدة  جامعة  في  السياسّية  والعلوم  الحقوق  كلّية 

هل ما زالت الوسيلة هي الرسالة؟ 
كسر السقف الزجاجي في لبنان

يوجني سنسنيغ*

»الوسيلة هي الرسالة« وفق العبارة الشهرية، يف زمن التحّول املستمّر ملنّصات وسائل اإلعالم عىل الصعيد العاملي. يف هذا السياق، نسأل هل يتّم إذاً إعادة تشكيل الرسالة؟ 

وإذا كان هنالك من تشكيل، هل هو لألفضل؟
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