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المقدمة
منــذ األزل، والنســاء فــي العالــم بشــكل عــام وعالمنــا العربــي بشــكل خــاص، يحاربــن للحصــول علــى 
حقوقهــن وإثبــات أنفســهن كقــوة تغييــر فــي المجتمعــات علــى مختلــف األصعــدة. وعلــى الرغــم مــن 
اإلنجــازات والخروقــات الكبيــرة التــي حّققتهــا النســاء فــي عالمنــا العربــي، نجــد إعالمنــا وإعالننــا ال يــزاالن 
يضعــان النســاء فــي خانــة التســليع والتنميــط. فعــادًة مــا تحمــل مضاميــن المــواد اإلعالميــة فــي لبنــان، 
والتــي حضــرت فيهــا المــرأة كضيفــة أو كموضــوع، عــن وعــي أو عــن غيــر وعــي، الكثيــر مــن األفــكاٍر واآلراء 
والتعابيــر التمييزيــة والتنميطيــة واألحــكام المســبقة التــي مــن شــأنها أن تنتــج بالمقابــل أشــكال عنــف 
ــى  ــرض عل ــي تع ــة الت ــواد اإلعالني ــا الم ــاء. أم ــد النس ــة ض ــة مبّطن ــة أو رمزي ــية أو معنوي ــة أو نفس لفظي
ــدًا، فنجــد أن تســليع  ــان تحدي ــي ولبن ــا العرب ــة فــي  عالمن ــف الوســائل اإلعالمي الجمهــور، وتبّثهــا مختل
النســاء وأجســادهن عبرهــا قــد وصــل إلــى ذروتــه حيــث أن معظــم اإلعالنــات تعتمــد علــى الصــورة 
النمطيــة للمــرأة، تلــك المــرأة الجميلــة والمثيــرة ذات القــوام المنحــوت والتــي تكتفــي بالقيــام بأدوارهــا 
ــى  ــرأ عل ــف  دون أن تج ــكال العن ــة أش ــه كاف ــي تواج ــة الت ــة والخاضع ــرأة الضعيف ــك الم ــة، أو تل اإلنجابي

الحديــث أو اإلجهــار... 
ــالم  ــه إع ــد أن ــوم، نج ــرأة الي ــى الم ــه ال ــالم الموّج ــائي أو اإلع ــالم النس ــح اإلع ــن مصطل ــّدث ع ــا نتح وعندم
غــارق فــي اإلضــاءة علــى القضايــا التــي صّنفــت فــي إطــار األنثويــة إنطالقــً مــن تقســيم األدوار التقليديــة 
ــد مــن البرامــج التلفزيونيــة واإلذاعيــة، المواقــع  بيــن الجنســين فــي المجتمــع. ومراجعــة ســريعة للعدي
ــرز  ــة ألب ــن العريض ــرز العناوي ــرأة، ُتب ــؤون الم ــة بش ــة المتخصص ــوات الفضائي ــالت والقن ــة، المج اإللكتروني
المواضيــع المعالجــة والمطروحــة والتــي يمكــن اختصارهــا بعمليــات التجميــل، األبــراج، الطبــخ، الموضــة، 
تقنيــات الرشــاقة والتنحيــف، أمــور األســرة والحمــل واإلنجــاب والــزواج والطــالق وحــل مشــاكل األســرة 
والتربيــة... حّتــى أن العديــد مــن قوانيــن اإلعــالم فــي العالــم العربــي تنــّص علــى تخصيــص هــذا النــوع 
مــن البرامــج للنســاء، ففــي لبنــان مثــاًل ووفقــً لمــا هــو وارد فــي دفاتــر الشــروط النموذجيــة للمؤسســات 
ــم 7979  ــوم رق ــة بالمرس ــة والمرفق ــالم اللبناني ــن وزارة اإلع ــادرة ع ــة الص ــة واإلذاعي ــة التلفزيوني اإلعالمي
تاريــخ 29-2-1996، وبالتحديــد فــي البنــد الســابع المتعّلــق ببرامــج المــرأة واألســرة، »ُتعطــى المــرأة 
اإلهتمــام الــالزم بمــا ُيســاعد علــى آداء دورهــا فــي المجتمــع وتأميــن ســعادة األســرة«. وفــي ذلــك، تثبيــت 
جلــّي للنظــرة البطريركيــة والذكوريــة تجــاه النســاء عبــر تجاهــل تمــام كيــان المــرأة وقيمتهــا وحقوقهــا 
ودورهــا والنظــر إليهــا فقــط كأداة إلســعاد األســرة والــزوج. إن اإلعــالم النســائي المذكــور أعــاله إذًا يتجاهــل 
ــة فقــط،  ــا النمطي ــاألدوار والقضاي ــا عــادت محصــورة  ب تمامــً حقيقــة أن صــورة النســاء وإهتماماتهــن م
وهــو فــي الوقــت عينــه ال يضــع قضايــا النســاء المطلبيــة والحقوقيــة فــي ســّلم أولوياتــه وفــي أحيــان 

كثيــرة يغّيبهــا ويهّمشــها بالكامــل.

مــن هنــا، عملــت جمعيــة Fe-Male منــذ تأسيســها علــى تفعيــل اإلعــالم النســوي فــي لبنــان، ومحاربــة 
تســليع وتنميــط النســاء فــي اإلعــالم واإلعــالن، فكانــت فكــرة برنامــج “شــريكة ولكــن” اإلذاعــي النســوي 
األول فــي لبنــان والعالــم العربــي، والتــي اســتكملت بتحويلــه إلــى موقــع إلكترونــي مــراد منــه أن يكــون 
منّصــة حقوقيــة ونســوية فــي الفضــاء اإلفتراضــي، إضافــًة إلــى حملــة »مــش بالتســليع منتجــك ببيــع« 

وهــي حملــة مســتمرة لمحاربــة تشــييء النســاء.

ــيء  ــي تس ــات الت ــة ولإلعالن ــواد اإلعالمي ــتمر للم ــق المس ــد والتوثي ــى الرص ــل Fe-Male عل ــك، تعم كذل
لصــورة النســاء وموقعهــّن وكرامتهــن اإلنســانية فــي المجتمــع اللبنانــي. وفــي هــذا اإلطــار، يســرنا أن 
ــر رصــد صــورة النســاء فــي اإلعــالم واإلعــالن فــي لبنــان فــي الفتــرة الزمنيــة  نضــع بيــن أيديكــم\ن تقري
الممتــدة مــن شــهر آب 2015 وحتــى شــهر آب 2016، والــذي يتضّمــن مقــال نقــدي حــول الدرامــا فــي لبنــان 
والعالــم العربــي مــن منظــور جنــدري، إضافــًة إلــى نمــاذج لعــدد مــن المنتجــات اإلعالميــة واإلعالنيــة التــي 

أصــدرت فــي تلــك الفتــرة ويظهــر فيهــا تســليع وتنميــط للنســاء بصــورة جليــة. 
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صــورة المــرأة فــي درامــا رمضــان: تنكيــه 
للعنــف األســري فــي لبنــان !

كتابة: زينب حاوي، صحافية لبنانية

فيمــا تقطــع قضايــا النســاء واإلنتصــار لحقوقهــن شــوطً فــي لبنــان والعالــم العربي عبر رســم مشــهدية 
جديــدة تعيــد البوصلــة الــى هــذه القضايــا وتقطــف ثمــار نضــال عشــرات الســنين، قوامهــا نبــض الشــارع 
ومســاندة بعــض اإلعــالم المرئــي والعديــد مــن اإلعــالم المكتــوب، تســير الدرامــا خــالف هــذا الخــط أو باألحــرى 
ترقــص علــى بركانــه دون أن تكــون معنيــة بشــكل مباشــر بهــذه القضايــا. الدرامــا العربيــة التي تشــّجعت 
قليــاًل علــى  كســر نمطيــة أعمالهــا الفنيــة، واللبنانيــة التــي مــا زالــت تحكمهــا عقليــة التاجــر وميــزان 
الربــح والخســارة، بيــن هاتيــن الحالتيــن يبــرز  شــهر الصــوم الــذي عبــره تضــّخ عشــرات األعمــال الدراميــة 
منهــا الــرديء ومنهــا مــا يصلــح ليعلــي مــن شــأن هــذه الدرامــا. شــهر رمضــان أتــى هــذا العــام بحوالــي 
مئــة عمــل درامــي تنّوعــت أطيافــه وصّناعــه، تبقــى العيــن علــى صــورة المــرأة فــي هــذه األعمــال كيــف 
ــر المــرأة  قّدمــت؟ هــل مــا تــزال علــى حــال صورتهــا المشــّوهة فــي  تكريــس العقليــة الذكوريــة وتصوي
علــى أنهــا كائــن مغلــوب علــى أمــره وراضحــة الــى األمــر الواقــع؟ هــل تعكــس فعــاًل هــذه األعمــال واقعيــة 
ووحشــية مــا نعيشــه علــى وقعــه بشــكل دائــم، مــن العنــف األســري الــى  منــع المــرأة مــن إعطــاء أوالدهــا 
الجنســية ومــا إلــى ذلــك، وتعيــد إنتــاج صــورة منصفــة لمــا تعانيــه المــرأة فــي مجتماعاتنــا؟ أم للعقليــة 
التجاريــة الكلمــة الفصــل فــي تســطيح كل هــذه المفاهيــم وتفريغهــا مــن محتواهــا لصالــح فســحة مــن 

التفاهــة والتســلية؟

ــا الــى  فــي حقيقــة األمــر، ومــع رصــد نمــاذج الفتــة مــن األعمــال الدراميــة لهــذا العــام، خالصاتهــا ال تقودن
ــا المــرأة. فــي دراســة ألســتاذة اإلعــالم   تفــاؤل يبعــث علينــا بإكتمــال مشــهدية ضاغطــة مناصــرة لقضاي
ــث  ــى بح ــود ال ــة Fe-Male(  تع ــاج جمعي ــالم« )إنت ــي اإلع ــاء ف ــة للنس ــورة متوزان ــو ص ــادري »نح ــد الق نهون
مســبق أجرتــه عــام 2012 علــى عينــة مــن المسلســالت اللبنانيــة، يخلــص الــى أن كتبــة الســيناريو فــي 
هــذه األعمــال أغلبهــم مــن النســاء، وأن المخرجيــن هــم مــن فئــة الرجــال، وتضــيء علــى جزئيــة هامــة 
مــن هــذه الدرامــا التــي تلعــب علــى الخيــط الفاصــل لقضايــا المــرأة بيــن حجزهــا ضمــن المشــاكل 
الفرديــة وإهمــال صناعتهــا ضمــن تحفيــز المســؤولية اإلجتماعيــة. تخلــص الباحثــة فــي هــذا الشــق الــى 
التأكيــد علــى أن الدرامــا اللبنانيــة مــا تــزال تحكمهــا العقليــة الربحيــة، مــع غيــاب أليــة إســتراتيجية تنمويــة 
إجتماعيــة يمكنهــا أن تســاهم فــي اإلضــاءة بشــكل أعمــق علــى قضايــا النســاء. مــّرت أربــع ســنوات علــى 
ــي. فقــد شــهد هــذا  ــزال نفســها يمكــن تعميمهــا علــى الواقــع الدرامــي اللبنان هــذه الخالصــات، ومــا ت
 LBCI العــام إنتــاج عمليــن درامييــن لبنانييــن فقــط عرضــا علــى شاشــة المؤسســة اللبنانيــة لإلرســال
همــا :«ويــن كنتــي« )كتابة:كلوديــا مرشــليان وإخراج:ســمير حبشــي(، و«مــش أنــا« )كتابــة :كاريــن رزق اهلل 
وإخــراج :جوليــان معلــوف(. العمــالن وتبعــً لشــركتي اإلحصــاء فــي لبنــان »إيبســوس« و«جي.أف.كــي« نــاال 
نســبة مشــاهدة عاليــة، وحــاّل فــي المرتبتيــن األولــى والثانيــة بيــن باقــي المحطــات واألعمــال الرمضانيــة 
المعروضــة. عمــل »مــش أنــا« للممثلــة والكاتبــة كاريــن رزق اهلل، يتنــاول قصــة »هنــا« المــرأة التــي نراهــا 
بدايــة متســّلطة، شرســة الــى حــد الهســتيريا، وقاســية بــال قلــب إزاء محيطهــا والعامليــن فــي قصرهــا، 
بعدهــا تتحــول الــى إمــرأة وديعــة مســكينة دون أن نعــرف ســبب هــذا التغّيــر. يخــال المــرء للوهلــة األولــى 
أن رزق اهلل المــرأة التــي كتبــت وســردت ســيناريو علــى مــدى أكثــر مــن 30 حلقــة ســتعالج قضيــة العنــف 
األســري وتعطيــه مجــاالً فــي هــذه الســردية، لكــن، ومــع تتبــع حلقاتــه تنقلــب اآليــة، تهــدي »َهنــا« المــرأة 



تقرير رصد صورة النساء في اإلعالم واإلعالن في لبنان

آب 2015- آب 2016

ــع أبــو شــقرا( اي للرجــل كل الفخامــة  المعّنفــة مــن زوجهــا )يتوفــى فــي أول حلقــة(، البطــل »مجــد« )بدي
ــى  ــر عل ــج المبك ــاء كالتزوي ــا النس ــن قضاي ــد م ــا وللعدي ــً لقضيته ــه متفهم ــح، كون ــة والمدي والعظم
ســبيل المثــال، فتقــول لــه فــي إحــدى الحلقــات وهــو يهــّم بالحديــث عــن وجــوب المــرأة تمكيــن نفســها 
الــى حيــن نضوجهــا، قبيــل دخولهــا معتــرك الــزواج :«قــالل الرجــال الــي متلــك بفكــروا هيــك«. تتــوارى رزق 
اهلل وهــي صاحبــة القصــة والســيناريو والبطولــة النســائية المطلقــة خلــف أبــو شــقرا، لتكــّرس مــن جديــد 
الصــورة المجتمعيــة الحاليــة التــي يتصّدرهــا الرجــل، فيمــا تغيــب هــي صاحبــة القضيــة وتغيــب معهــا 
األخيــرة بيــن طّيــات قصــة عاطفيــة عاصفــة بيــن الثنائــي المذكــور. فــي هــذا العمــل أيضــً، إطاللــة عابــرة 
علــى شــقيقة »َهنــا« التــي تعانــي مــن البدانــة ومــن صــورة المجتمــع التنميطــي لهــا. »فيــرا«، الشــخصية 
ــً حالــة  المعنيــة، لــم تظهــر فعليــً بــوزن زائــد بــل كانــت »ممتلئــة«أي أنهــا لــم تعكــس شــكاًل ومضمون
المــرأة البدينــة وكذلــك ظهــرت فــي بعــض األماكــن  مستســلمة  أمــام الصــورة النمطيــة التــي يصبغهــا 

بهــا المجتمــع.

مسلســل »ويــن كنتــي« لكاتبتــه كلوديــا مرشــليان، يّتكــىء أيضــً علــى قصــة مكــرورة: زواج رجــل مّســن 
بشــابة ووقــوع نجلــه بحــب األخيــرة وبــدء الحــب المســتحيل. يلــّون »ويــن كنتــي« هــذه القصــة العاطفيــة 
ايضــً، بإضــاءة بســيطة علــى قضيــة العنــف األســري، إذ يتظهــر لنــا فــي الحلقــات األولــى أن البطلــة »جينــا« 
)ريتــا حايــك( كانــت تتعــّرض للتعنيــف علــى أيــدي والدهــا وشــقيقها، لــذا قــّررت تأســيس »جمعيــة الدفــاع 
عــن المــرأة« والوقــوف الــى جانــب إبنــة زوجهــا المضطربــة نفســيً والتــي تعانــي ايضــً مــن تعنيــف مــن 
قبــل زوجهــا، وهــذا األمــر يســهّل دخولهــا فيمــا بعــد بعالقــة مــع كارلــوس عــازار نجــل زوجهــا. إذًا فــي هــذه 
الحبكــة الدراميــة تنّكــه بقضيــة العنــف األســري دون أن يكــون األخيــر محوريــً ولــه مســاحته الخاصــة فــي 

المقاربــة والمواجهــة والمســؤولية اإلجتماعيــة.

فــي الخالصــة، لبنــان الــذي يحمــل توابيــت نســائه بشــكل مطــرد جــراء العنــف األســري، والــذي نجــح مناضلــو 
ومناضــالت هــذه القضيــة فــي قطــف قانــون العنــف األســري علــى الرغــم مــن ثغــره، يقــف صنــاع الدرامــا فيــه 
أقلــه فــي رمضــان، وهــم مــن النســاء فــي الغالــب، علــى حافــة وهامشــية هــذه القضيــة وســواها بغيــة 
تطعيــم الجــّو الدرامــي، واإليحــاء بأنــه مقتبــس عــن الواقــع الــذي نعيشــه، لكــن فــي حقيقــة االمــر تضيــع 

الطاســة وتســود لعبــة التجــارة، ونشــر التســلية والتشــويق فــي هــذه األعمــال.

بمــا يســمى »األعمــال العربيــة المشــتركة«، يبــرز الــى حــال النفــور مسلســل »جريمــة شــغف« )كتابة:نــور 
شيشــكلي وإخراج:وليــد ناصيــف(، العمــل الدرامــي الــذي عــرض فــي رمضــان عــدا أحداثــه الخياليــة التــي 
ــل  ــا بقت ــه إلتهامه ــة حلقات ــي بداي ــجن ف ــي الس ــن الراس ــة نادي ــل البطل ــة كأن تدخ ــع بصل ــت للواق ال تم
زوجهــا، ويســقط البطــل »أوس« )قصــّي خولــي( مــن علــى شــرفة عشــيقته هربــً مــن زوجهــا، فيهــوي الــى 
شــرفة الراســي ليتهــم زوج األخيــرة بأنهــا تخونــه. يعــّد العمــل ضعيــف الحبكــة، يحــوّل »أوس« المعتقــد أنــه 
المســؤول عــن جريمــة مقتــل زوج ناديــن الراســي مــن هــارب مــن العدالــة الــى نجــم ســينمائي علــى يــد 
المخرجــة المصريــة التــي تلعــب دورهــا الممثلــة المصريــة نجــالء بــدر. فــي أفيــش المسلســل، يتوّســط 
قصــّي خولــي 4 نســاء هــن زوجتــه )جيســي عبــدو(، وشــقيتقه )أمــل عرفــة(، وناديــن الراســي، والمخرجــة 
المصريــة. تــدور النســوة األربــع حــول فلــك الخولــي، تصــّور الكاتبــة الســورية خولــي علــى أنــه دون جــوان، 
أو زيــر نســاء، كلهــن يحتجــن إليــه وهــو ســبب عيشــهن وإســتمرارهن فــي هــذه الحيــاة، فتقــول »رانيــا«، 
زوجــة أوس )جيســي عبــدو( الــذي يتركهــا طويــاًل فــي هــذا العمــل ويهــرب الــى مصــر: »لمــا بخســرك 
ــة مرضهــا،  ــي منــه قوتهــا لمحارب ــك، تســتمد شــقيقة خول بخســر كل شــي، بــس تتركنــي بمــوت«. كذل
وفــي الحلقــة األخيــرة تقــرر فــي إســتفاقة متأخــرة  أن تعيــش لنفســها مــع زوجهــا )مــازن معّضــم(، أمــا 
ــا  ــرم إبنته ــً تغ ــة أيض ــع أوس، وللصدف ــب م ــة ح ــش قص ــة، فتعي ــة  المطّلق ــة المصري ــيرين، المخرج ش
الشــابة بكذلــك بقصــي خولــي. أمــا طليــق شــيرين الــذي يجّســد شــخصية السيناريســت،ن كشــتف مــن 
ــر لهــذا  ــف لزوجتــه الثانيــة ومغتصبــً لهــا، وٌيمــرر فــي هــذا الســيناريو تبري ــه رجــل معّن خــالل األحــداث أن
العمــل الوحشــي علــى أنــه ردة فعــل مــن قبــل الــزوج علــى خــروج طليقتــه مــع غيــره مــن الرجــال، يمــّر هــذا 
المشــهد بشــكل عابــر ونــرى الزوجــة بعــد هــذا التعنيــف راضخــة قانعــة بهــذا الوضــع الــى أن تقــرر الهــرب 
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ــى منــزل طليقتــه وهكــذا يضحيــن النســاء الثــالث: الطليقــة وإبنتهــا وزوجــة األب تحــت ســقف واحــد،  ال
ــال  ــك الم ــي تمتل ــرس الت ــص كارال بط ــً، تتقّم ــل ايض ــذا العم ــي ه ــري. ف ــف األس ــن العن ــن م ــا عاني بعدم
شــخصية المــرأة اللعــوب والمتســلطة، تنهــل هــذه الشــخصية مــن صفــات الرجــل الذكوريــة وتمارســها 
علــى زوجهــا )مجــدي مشموشــي( وصــوالً الــى طــرده مــن منزلهــا ومعايرتــه لــه بأنــه يعتــاش مــن مالهــا 
وخيراتهــا. إذًا، تعيــد شيشــكلي، فــي هــذا العمــل الــرديء تكريــس صــورة الرجــل المحــور الــذي تــدور مــن 

حولــه النســاء، وتمــّر علــى قضيــة العنــف األســري بطريقــة عابــرة، ال بــل تبــّرره فــي بعــض األماكــن.

ــرأة  ــورة الم ــويه ص ــامية« تش ــا الش ــمى ب«الدرام ــا يس ــدًا م ــورية وتحدي ــا الس ــاع الدرام ــل صّن ــا يكم وفيم
وتظهيرهــا علــى أنهــا كائــن تابــع، خانــع، وأداة متعــة الــى جانــب غيرهــا مــن النســاء إلرضــاء الرجــل، بــرز 
فــي مصــر هــذا العــام مسلســل »الخانكــة« )كتابة:محمــود دســوقي وإخراج:محمــد جمعــة(، الــذي تلعــب 
دور بطولتــه غــادة عبــد الــرازق ويضــيء علــى قضيــة التحــرش الجنســي، وعلــى تطويــع الســلطات 
المجتمعيــة والقانونيــة وحتــى اإلعالميــة لتكــون فــي خدمــة األثريــاء وكتمــان صــوت المظلــوم\ة. فــي هــذا 
العمــل تجّســد عبــد الــرازق شــخصية معلمــة فــي مدرســة خاصــة تتعــرض للتحــرش مــن قبــل تلميــذ ثــري. 
ال نــرى المعلمــة هنــا خانعــة وصامتــة لمــا يحــدث لهــا، بــل تلقــّن الشــاب درســً قاســيً عندمــا تدافــع عــن 
نفســها. نــرى فــي مســار األحــداث فيمــا بعــد تحــّول الضحيــة الــى متهمــة، هكــذا تدخــل البطلة الســجن من 
بعدهــا »الخانكــة«، اي مستشــفى المجانيــن، وكل ذلــك تدفــع ثمنــه ألنهــا كانــت ضحيــة تحــرش جنســي 
وألن المعتــدي هــو صاحــب نفــوذ طــّوع القضــاء واإلعــالم وحتــى مــن يعمــل فــي هــذه المدرســة لخدمتــه، 
ــب محمــود  ــي مــن هــذه الظاهــرة وتحاربهــا، جعلــت مــن الكات ــرازق. مصــر، التــي تعان ــد ال ــق عب ولتطوي
دســوقي ينهــل مــن هــذا الواقــع ويصــّور الــى جانبــه حــال المــرأة المطلقــة ومعاناتهــا مــع طليقهــا، ومــع 
المجتمــع، وايضــً نظــرة هــذا المجتمــع إليهــا فــي محاكمتهــا وســجنها فــي قالــب يروق لــه، كأن يســتهجن 
ركوبهــا دراجــة ناريــة، إســتخدمتها البطلــة كــي تتخلــص مــن مضايقــات الرجــال لهــا فــي النقــل المشــترك.

وعلــى الرغــم مــن النهايــة األفالطونيــة التــي خّطهــا هــذا العمــل بإنتصــار عبــد الــرازق ومــوت المعتــدي، االّ 
أنــه يبقــى نقطــة مضيئــة فــي الصياغــة والمقاربــة وجــرأة طرحــه وواقعيتــه فــي بلــد مــا يــزال يعانــي مــن 

هــذه الظاهــرة وســواها. 
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آب 2015- آب 2016

نماذج لعدد 
من المنتجات 

اإلعالمية 
واإلعالنية
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إعــان معــرض للرجــال يســتخدم إمــرأة للجــذب دون أي رابــط بيــن 

موضــوع اإلعــان والصــورة المســتخدمة.
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يدعــو هــذا اإلعــان  النســاء للخضــوع للتجميــل فــي عيــادة الدكتــور عشــي، لـ«يتصــل 

بهــّن الرجــال هــذه المــرة”، فــي محاولــة لتثبيــت فكــرة أن الســبب الوحيــد الــذي يجعــل 

الرجــال منجذبيــن إلــى النســاء هــو جمالهــن وليــس أي شــيء آخــر.

إعــان لشــركة Vileda ألدوات التنظيــف المنزليــة فــي ظّل أزمــة النفايات 

ــاه  ــة تج ــرة التقليدي ــه النظ ــن خال ــّرس م ــان، تك ــي لبن ــة ف المتراكم

النســاء علــى أنهــن المســؤوالت الوحيــدات عــن التنظيــف.
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المســتحضرات  إعانــات  نمــاذج  أحــد 
التــي يقــال أنهــا طبيعيــة وتنتشــر 
ــي  ــات ف ــات الصيدلي ــة واجه ــى كاف عل
واصطناعيــة لألنوثــة والجمــال.لبنــان فــي حيــن تــرّوج لمعاييــر محّددة 

ــص  ــان تخصي ــي ولبن ــم العرب ــي العال ــي« ف ــم »كنتاك ــلة مطاع ــارت سلس إخت
ســاندويش للرجــال فقــط علــى إعتبــار أن القــّوة هــي صفــة متازمــة والرجولــة.
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آب 2015- آب 2016

ــا  ــر فيه ــي يظه ــة الت ــات اللبناني ــو كليب ــات والفيدي ــاذج األغني ــد نم أح

ــة  ــى هيئ ــخ«، عل ــا بطي ــب وب ــا ح ــب »ب ــو كلي ــرم، فيدي ــارس ك ــان ف الفن

عات فــي مشــاهد ذكوريــة مبتذلــة.  ســلطان وحولــه النســاء جاريــات ُمســلَّ
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قضيــة  يســتغّل  الــذي إعــان  األســري،  فــي العنــف  النســاء  لــه  الترويــج تتعــرض  أجــل  مــن  تقــوم لبنــان  ســكنية  مــن لمشــاريع   IGroup شــركة  خــال إلغــاء الدفعــة األولــى بهــا 
شــقة.  لشــراء 

مجلــة »ناديــن« التــي يــرأس تحريرهــا نقيــب الصحافــة فــي لبنــان عونــي الكعكي 
تكــّرس أغلفــة أعدادهــا إلطــاق منافســة أكبر الصــدور والمؤخــرات واألكثــر إغراءًا. 
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أجســاد  يســتغل    AISHTI محــات  مــن  اعــان 

النســاء للترويــج  لمــا يعتبــره صيحــات الموضــة 

لموســمه  الصيفــي .

ــروب   ــج لمش ــس. أل« للتروي ــركة »إكس.إك ــه ش ــذي أطلقت ــان ال ــذا اإلع ــي ه ف

الطاقــة لديهــا، يتــم تصويــر الفتــاة علــى أنهــا بلهــاء، ال تعــرف كيــف تتصــّرف، 

أمــا حبيبهــا  فهــو الرجــل المتماســك والقــوي والجــّدي.
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المواضيــع  لبعــض  نمــاذج 
بهــا  تعــّج  التــي  والعناويــن 
فــي  اإللكترونيــة  المواقــع 

 . ن لبنــا
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يقــع بعــض اإلعــالم فــي الكثيــر مــن األحيــان عنــد تغطيــة مواضيــع مرتبطــة بالعنــف القائــم علــى 
النــوع اإلجتماعــي، فــي فــّخ إســتباحة الحيــاة الشــخصية للنســاء، إطــالق األحــكام المســبقة، تبريــر 
الجريمــة والســعي إلــى الســبق الصحفــي واإلثــارة. أّمــا أكثــر القضايــا التي شــّكلت طريقــة معالجتها 
مــن قبــل اإلعــالم، فــي فتــرة إعــداد تقريــر الرصــد، خــرق لكافــة المعاييــر األخالقيــة والمهنيــة وانتهــاك 
فاضــح لحــق الناجيــة مــن العنــف فــي الخصوصيــة واألمــن، فكانــت قضيــة الفتــاة القاصــر التــي شــاع 
خبــر  إغتصابهــا مــن قبــل ثــالث شــبان فــي طرابلــس )تمــوز 2016(، حيــث تــّم نشــر الخبــر متضمنــً 

اإلســم الكامــل للفتــاة والشــبان القاصريــن وتفاصيــل أخــرى تتعلــق بحياتهــم الخاصــة.  



Fe-Male  هي جمعية نسوية تعمل مع النساء والفتيات 
شابة،  نسوية  حركة  بناء  عبر  العدالة  تحقيق  أجل  من 
التغيير، والعمل مع� على حمالت  تمكين صّناع\ صانعات 

لمناهضة الثقافة والسياسات التمييزية. 


