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الرخيصة
المواقع اإلخبارية ...مرتع اإلثارة «الخطرة»
زينب حاوي
في طــور تعبيد املــواقــع اإللكترونية
اإلخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ــة وال ـ ـتـ ــرف ـ ـي ـ ـه ـ ـيـ ــة ،أم ـ ـ ــام
م ـت ـص ـف ـح ـي ـه ــا ،ال ـ ـطـ ــريـ ــق لـ ـل ــول ــوج
إلـيـهــا ،عـبــر الـبــورنــوغــرافـيــا السيئة
االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ،وابـ ـتـ ـك ــاره ــا أســال ـيــب
ت ـصـ ّـيــد ق ــد ت ـصــل إلـ ــى ح ــد الـتـخـ ّـيــل
وفـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرك ـ ـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار والـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــص
(األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار ،)2015-11-21وف ــي عصر
االنحطاط اإلعالمي الكامل ،والوقوع
فــي وحــول الالمهنية والالأخالقية،
بـغـيــة ج ــذب الـ ـق ــراء ،ت ـب ــرز مـشـهــديــة
خطرة ّ
تظهرت أكثرمع العصر الرقمي
وال ـ ـت ـ ـطـ ــور ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي الـ ـه ــائ ــل.
منصات التواصل االجتماعي ـ ـ من
فايسبوك وتويتر ّ وغيرهما ـ ـ باتت
ً
تشهد ال ـيــوم ،ضــخــا هــائــا لألخبار
التي تتسم غالبًا بــاإلثــارة وتحوير
ال ـ ــواقـ ـ ـع ـ ــة أو الـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــة امل ــأس ــوي ــة
وتحويلها إلــى فرصة لتقديم مــادة
رخيصة ،تتخذ بشكل أساسي أجزاء
م ـث ـي ــرة وح ـس ــاس ــة م ــن ح ـي ــاة املـ ــرأة
وج ـســدهــا ،لـتـكــون خـبــزهــا الـيــومــي.
هذه املشهدية باتت مع الوقت ـ ومع
مــا نـشـهــده مــن جــرائــم عـنــف أســريــة
هــائـلــة بـحــق املـ ــرأة ،وغ ـيــاب الـقــانــون
والـتـشــريــع ال ـ ــرادع بـحــق امل ـجــرمــن ـ
ّ
تنذر برسم مسار عنفي آخــر يسلع
ً
املرأة جسدًا ،وصوال إلى تفريغها من
كيانها وقيمتها اإلنسانية لتضحي
م ــع ال ــوق ــت أرض ــا خـصـبــة للتعنيف
والتهميش.
ول ـن ـكــون أك ـثــر واق ـع ـيــة ،رص ــدن ــا في
األيـ ــام الـفــائـتــة ،كـ ّـمــا ال ب ــأس ب ــه ،من
الـجــرعــات التي تقدمها هــذه املواقع
اإللـكـتــرونـيــة ،وتـمـهــد لثقافة عنفية
ب ـح ــق املـ ـ ـ ــرأة وحـ ـت ــى األطـ ـ ـف ـ ــال وك ــل
الفئات الضعيفة فــي املجتمع .على
سـبـيــل املـ ـث ــال ،ي ـ ــورد م ــوق ــع «لـبـنــان
 »24ف ــي ت ــاري ــخ  25ت ـم ــوز (يــول ـيــو)
امل ــاض ــي ،ال ـع ـن ــوان اآلت ـ ــي« :جــري ـمــة
م ـ ـقـ ــززة ...مـ ــارس ال ـج ـنــس م ــع ابـنـتــه
تحت التهديد» .وقبل يــوم مــن نشر
ه ــذا الـخـبــر ،يـعـنــون املــوقــع املــذكــور:
«مـ ــاذا يـحـصــل عـنــدمــا تـخـســر امل ــرأة
عــذري ـت ـهــا؟» .وأرفـ ــق الـخـبــر بـصــورة
المرأة مستلقية على السرير ،نصف
ع ــاري ــة ،ت ـتــأمــل خـ ــارج نــافــذت ـهــا .في
الـ ـي ــوم ن ـف ـســه ،أت ـح ـف ـنــا «ل ـب ـن ــان »24
ب ـهــذا ال ـع ـن ــوان« :جــري ـمــة وح ـش ـيــة...
اسـتـمــع ل ـن ــداء الـشـيـطــان وعــاشــرهــا
فكان جزاؤه.»..
في معرض ترويجه لحلقة من «عاطل
عن الحرية» الذي يتخذ من شهادات
السجناء السابقني منصة لعرضها
على املـشــاهــديــن ،وإعطائهم العبرة
ال ــازم ــة إن وجـ ــدت ،ف ـ ّـرغ مــوقــع mtv
اإلل ـك ـتــرونــي ش ـه ــادة أح ــد الـسـجـنــاء
(م ـح ـكــوم بـتـهـمــة تـسـهـيــل ال ــدع ــارة)
امل ــدم ــن لـلـجـنــس ،وض ـ ّـي ــق زاوي ـت ـهــا،
فنشر صورة لفتاتني شبه عاريتني،
ومـفــاتـنـهـمــا ظ ــاه ــرة ،بــوضـعـيــة من
ُيـ ـلـ ـق ــى الـ ـقـ ـب ــض ع ـل ـي ـه ـم ــا ف ـ ــي ج ــرم
الدعارة .وعنون هذه الصورة« :أدمن

الجنس ،فأصبح ق ــوادًا» .هـنــا ،أزيــح
الهدف األساسي ،اإلنساني من هذه
الحلقة :عرض شهادة أحد السجناء
الـ ـس ــابـ ـق ــن ،وت ـج ــرب ـت ــه ال ـش ـخ ـص ـيــة
لـيـسـتـحـيــل ال ـخ ـب ــر ح ـف ـلــة اس ـت ـغــال
قــوام ـهــا جـســد امل ـ ــرأة .ف ــي  22الشهر
املـ ــاضـ ــي ،ن ـش ــر امل ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي
ملحطة  otvخـبـرًا عــن «مــذيـعــة رفعت
دع ــوى ت ـحــرش جـنـســي ،ضــد رئيس
قناتها ...واألخـيــر يستقيل» ،وأرفقه
ب ـصــورة لــرجــل يـضــع ي ــده عـلــى فخذ

فيديو «رجل ّ
صور شابة
من أسفل تنورتها» لنرى
«ماذا جرى»!
امــرأة .وفــي اليوم نفسه ،دعتنا قناة
«الجديد» إلى مشاهدة فيديو «رجل
ّ
صور شابة من أسفل تنورتها» لنرى
«ماذا جرى».
مـ ــا سـ ـب ــق ع ـ ّـيـ ـن ــة ب ـس ـي ـط ــة مـ ــن بـحــر
تسبح فيه أخبار رخيصة،
افتراضيّ ،
ي ـكــون امل ـت ـلــقــي/ة عـلــى ت ـمــاس معها
ّ
يوميًا .أخبار ِّ
تشيئ املرأة وتسلعها،
وتستعرض حــوادث عنفية إجرامية
ذات شق إنساني وقانونيّ ،
لتفرغها
من سياقها ومضمونها األساسيني.
ً
بـ ــدال م ــن ذلـ ــك ،تـحـبــك ق ـصــة قــوامـهــا
ً
اإلثـ ـ ـ ــارة ،ن ــاش ــرة م ـ ــواد تـغـيــب عنها
امل ـه ـن ـي ــة واألخـ ــاق ـ ـيـ ــات اإلع ــامـ ـي ــة،
ويحضر فيها بقوة سياق خطر قد
(الكساندرو بالومبو)

يودي بنا ،إلى طريق عنفي خصب.
ال شك في أن تسليع املرأة وتعنيفها
مـ ــوجـ ــودان م ـنــذ األزل ،م ــع ثـقــافـتـنــا
كشرقيني/ات ،عبر اإلعــان واإلعــام.
وال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،هـ ــو ي ـت ـخ ــذ مـ ــن امل ـن ـص ــات
االفتراضية االجتماعية ّ
مطية إلمرار
هـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ــر .أسـ ـه ــم فـ ــي ذلـ ـ ــك غ ـي ــاب
ال ـق ــان ــون وامل ـحــاس ـبــة إزاء م ــا يضخ
ي ــوم ـي ــا م ــن ش ــاك ـل ــة هـ ــذه املـ ـ ـ ــواد .فــي
حديث مــع «األخ ـبــار» ،تعيد أستاذة
علم النفس االجتماعي ماجدة حاتم
إل ـق ــاء ال ـض ــوء ع ـلــى غ ـي ــاب ال ـقــوانــن
والتشريعات املؤسساتية التي تلجم
ه ــذا ال ـنــوع مــن امل ـمــارســات والـنـشــر.
ت ـل ـف ــت إل ـ ـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـ ــاوعـ ـ ــي ع ـنــد
املتلقي ،حيث تطبع داخله كل الصور
وم ــا يـتـلـقــاه وي ــدرك ــه خ ــال ال ـن ـهــار،
لـتـظــل عــالـقــة ف ــي ه ــذا امل ـك ــان .تــدخــل
ه ــذه املـ ــواد تــدري ـجــا م ــن ال ــوع ــي إلــى
الــاوعــي .وهـنــا ،تكمن الخطورة من
وجهة علم النفس كما تؤكد .خطورة
ال ت ـك ـم ــن ف ـق ــط فـ ــي رغـ ـب ــة أص ـح ــاب
هــذه املــواقــع بجلب املــزيــد مــن الـقــراء،
ّ
بــل بـتـ ّـرســب هــذه امل ــواد «الـتــي تلوث
الوعينا» ،في أذهان املتصفحني/ات،
واستخدام أجزاء من هذا «التخزين»
الح ـق ــا ف ــي حـيــاتـنــا ال ـيــوم ـيــة .ه ـكــذا،
ت ـض ـح ــي األرض خ ـص ـب ــة مل ـم ــارس ــة
ال ـع ـن ــف ضـ ــد امل ـ ـ ـ ــرأة ،فـ ــي اس ـت ـبــاحــة
واض ـ ـحـ ــة ل ـك ـي ــان ـه ــا ،ول ـل ـط ـف ــل وك ــل
ال ـف ـئــات املـهـمـشــة ف ــي امل ـج ـت ـمــع .هــذا
العنف يجعلنا نتآلف معه مع مرور
الوقت كما تشرح حاتم .وهنا تعطي
ً
مثاال مسلسل «باب الحارة» الشامي،
ال ـ ـ ــذي يـ ـ ّ
ـرسـ ــخ ث ـق ــاف ــة خـ ــاصـ ــة ،عـبــر
اسـتـخــدام مصطلحات مهينة بحق
املرأة ،تمر مرور الكرام ،ال بل تتقبلها
امل ــرأة بابتسامة ورض ــى ،ك ــأن ينهر
ال ــزوج زوجـتــه ويـقــول لـهــا« :ولـيــه يا
ّ
التقبل للتعنيف اللفظي
حرمة!» .هذا
ّ
أو الجسدي ،يولد ـ وفق حاتم ـ بالدة
لـ ــدى ال ـج ـم ــاع ــات ،فـتـضـحــي ص ــورة
تعنيف طفل أو امــرأة ،عادية جـدًا ،ال
ينسحب عليها ّ
رد فعل مقابل.
املــواقــع اإللكترونية الـتــي تسبح في
فضاء عــام ،بال قيود ،تشكل موادها
خـطــورة أكـبــر على املستخدمني ،مع
س ـهــولــة ال ــول ــوج إل ـي ـه ــا ،وال ـت ـع ـ ّـرض
لـضـخـهــا ال ـيــومــي ل ـل ـصــور املـسـيـئــة،
بـغـيــة «ج ـع ــل ال ـج ـمــاعــات قــاب ـعــة في
زاوية واحدة ال غير» .واملقصود هنا
مساحة
اتخاذ أجــزاء من جسد املــرأة ّ
لصناعة األخبار الرخيصة وضخها.
إذًا ،ف ــي غ ـي ــاب ال ـق ــوان ــن ،والـ ـ ــروادع
األخالقية واملهنية ،وإزاء ما نشهده
م ـ ــن تـ ـش ــري ــع مـ ـب ــاش ــر ل ـل ـع ـن ــف ضــد
امل ـ ــرأة ،تـكـمــن ال ـح ـلــول كـمــا تطرحها
حـ ــاتـ ــم ،فـ ــي ت ـن ـش ـيــط ال ـت ــوع ـي ــة ل ــدى
الناشئة والجيل الشاب ،عبر برامج
خــاصــة تــوعــويــة ،تفضح ه ــذا الـنــوع
مــن االس ـت ـخــدام امل ـســيء بـحــق امل ــرأة،
وأيـضــا عبر إج ــراء سلسلة دراس ــات
أكاديمية في هذا الخصوص ،واألهم
إع ــاء ال ـصــوت عــن ه ــذه الـقـضــايــا ال
كتمانها ،بغية «حماية الوعينا».

كلينك ويموت
ال شك في ّأن املنظومة الذكورية أنتجت ظواهر وأسـمـ ًـاء معروفة،
استخدمت الجسد واإلثــارة كي تبيع ويظل اسمها في آفاق امليديا
ونيو ميديا .عارضتا األزيــاء ميريام كلينك ،وروال يموت وجهان
ب ــرزا أخـيـرًا على الـســاحــة ،وإن كــان لكلينك الـبــاع األط ــول فــي ذلــك.
العارضتان أتقنتا جيدًا استخدام لعبة املفاتن الجسدية واللفظية
لجذب الحديث وأنـظــار املتتبعني إليهما ،لكن الـفــارق يكمن في أن
كلينك تلعب بــذكــاء مــع اإلع ــام ،وتوقعه فــي شباكها كــي تكشف

سطحيته وخـ ــواءه لـلـهــاث خـلــف صـنــاعــة الـفـضــائــح ،مــع استغالل
ألجزاء من جسدها بطريقة جمالية الفتة .في املقابل ،ذهبت يموت،
خصوصًا فــي كليبها األخـيــر «أن ــا روال» ،إلــى لعبة أخ ــرى ،تلهث
فيها هــذه املــرة خلف الشهرة ،عبر استخدام مبتذل لجسدها في
الحركة والكالم واللباس .ومع هذه الفوارق ،تبقى املرأتان تعومان
في املستنقع الــذكــوري نفسه الــذي أنتجهما ،ودفعهما إلــى الوقوع
في فخاخه.

أين اإلعالم من مناصرة
حقوق المرأة؟
حياة مرشاد *
ّ
مهمة ّ
التخصص في اإلعــام ّ
ّ
املوجه إلى النساء ّ
حساسة وصعبة،
يعد
ّ
ّ
على عكس ما يظن كثيرون/ات ،انطالقًا من دقة املواضيع والتغطيات ومن
الــدور املحوري الــذي يلعبه اإلعــام في بناء التوجهات والوعي واملواقف
ِّ
والتأثير فيها .منذ بدأ ّ
تكون وعيي النسوي ،أو بمعنى آخر الحساسية
ً
ّ
تجاه قضايا النساء والتمييز الالحق بهن ،وأنــا أستشعر خلال بنيويًا
في أسلوب مقاربة اإلعــام لقضايا النساء وفي الصورة التي يرسمها
ّ
ّ
حتى ّ
بت على قناعة راسخة بأن اإلعالم الجماهيري،
لدورهن في املجتمع،
ّ
وفي الشق الذي يصطلح على تسميته اإلعالم «النسائي» بالتحديد ،هو
ّ
عنهن تؤدي
املساهم األساس في تسليع النساء وتكريس صور نمطية
بنحو كبير إلى إعادة إنتاج قسمة األدوار التقليدية بني النساء والرجال.
نظرة سريعة وعامة على مضامني املواضيع والقضايا املعالجة في أبرز
البرامج واملواقع واملجالت التي ّتدعي التخصص في شؤون املرأة ،تظهر
مــدى تجاهلها ّ
لتنوع توجهات واهتمامات ونـمــاذج النساء في املجتمع
ّ
وللقضايا الحقوقية التي ّ
تمسهن في مفاصل كثيرة من حياتهن اليومية.
ُ َ
إذ تخت َصر شــؤون النساء بالطبخ ،األب ــراج ،املــوضــة ،تقنيات التجميل
والتنحيف ،مشاكل األسرة واألطفال ،سبل إرضاء الشريك وما إلى ذلك
مــن مواضيع تـكـ ّـرس صــورة األنـثــى النمطية إرض ـ ًـاء وتكريسًا للعقلية
املجتمعية التقليدية والــذكــوريــة .فــي املـقــابــل ،تـفــرد مـســاحــات مـحــدودة
ونادرة ملواضيع مرتبطة بحقوق النساء ،تشوبها الكثير من العيوب في
طريقة املعالجة والتغطية التي تغرق بمعظمها في دهاليز اإلثارة وغياب
املقاربة الحقوقية .وهنا ،ال ّبد من اإلشــارة إلى ّأن هذا الخلل في تغطية
ّ
ومستمر بسبب غياب اإلرادة الحقيقية
وطــرح قضايا النساء تاريخي
لــدى املعنيني/ات والسلطات الرسمية لتطوير صــورة النساء وتحسني
املضامني اإلعالمية الخاصة ّ
بهن ،ولتسليم أغلبية وسائل اإلعالم إلرادة
املعلن والشركات التجارية الرأسمالية الالهثة وراء الربح السريع عبر
استخدام وتسليع النساء من دون األخذ في االعتبار أي ّ قيم أو معايير
ً
إنسانية أو مهنية أو أخالقية .مثال ،عبر البند السابع املتعلق ببرامج املرأة
واألس ــرة وال ــوارد في دفاتر الـشــروط النموذجية للمؤسسات اإلعالمية
التلفزيونية واإلذاع ـي ــة ال ـص ــادرة عــن وزارة اإلع ــام اللبنانية واملــرفـقــة
باملرسوم رقم  7979تاريخ  ،1996-2-29كفل قانون اإلعالم تجاهل تمام
ودورهــا والنظر إليها فقط كأداة إلسعاد
كيان املرأة وقيمتها
وحقوقها ً
ُ
األسرة والزوج ،حيث ّ
نص صراحة على أنه «تعطى املرأة االهتمام الالزم
بما ُيساعد على أداء دورها في املجتمع وتأمني سعادة األسرة».
انطالقًا من هــذا الــواقــع ،سعت جمعية ( Fe-Maleجمعية نسوية شابة
تهدف أساسًا إلى تغيير صورة النساء ودعــم قضاياهن ومناصرتها
ّ
متخص ّص في تغطية قضايا
في اإلعالم) إلى خلق منبر إعالمي نسوي
النساء واإلضــاءة على احتياجاتهن بشمولية تتخطى سطحية املعالجة
في اإلعالم النسائي .انطلق هذا املنبر تحت عنوان «شريكة ولكن» على
ّ
استمر نحو سنتني عبر أثير إذاعة «صوت الشعب»،
شكل برنامج إذاعي
رافقته مناصرة إلكترونية لقضايا النساء عبر صفحة خــاصــة على
ّ
ليتحول الحقًا إلى موقع إلكتروني .وقد نجح هذا املنبر على
فايسبوك،
مــدى أكثر مــن ثــاث سـنــوات فــي مناصرة ورفــع الــوعــي حــول مجموعة
كبيرة من الحمالت واملنظمات والقضايا الخاصة بحقوق النساء ،وفي
الدفع باتجاه جعل قضايا النساء أولوية بني املواضيع املطروحة إعالميًا
ّ
املتخصص يندرج
وإدخــال نمط جديد من التغطية ّ الصحافية واإلعــام
تحت خانة اإلعالم النسوي .ولعل واحدًا من أبرز أهداف «شريكة ولكن»
كان تصويب مفهوم النسوية واإلعــام النسوي في املجتمع ومناهضة
الترويج واألفكار املسبقة حول هذا املفهوم وهذا النوع من التغطيات .إذ إن
النسوية ،التي هي حركة تهدف إلى رفع الظلم والتمييز والتهميش والقمع
وتحقيق العدالة ،ليس فقط للنساء بل لجميع أفراد املجتمع املهمشني/ات
ومن ضمنهم الرجال على أسس ّ
عدة ،منها عرقية أو طائفية أو جنسية
أو طبقية ،ومن خلفها اإلعالم النسوي ال يهدف بأي شكل من األشكال
إلى خلق أي تمييز أو تهميش للمواضيع املرتبطة بالدور اإلنجابي للمرأة
وباهتمامات شريحة معينة من النساء ،وال إلــى إعــان حــرب مفتوحة
ـاءات ،بل ينشد
على الرجل ،وال ّ إلــى تحريض النساء وغيرها من االدع ـ ً
ضد املنظومة املجتمعية القمعية والذكورية عامة التي تشمل
رفع الصوت
ً
ورجاال وتخلق فجوة وتمييزًا وعنفًا ّ
ً
ضد كال الجنسني كذلك.
نساء
ّ
لـقــد آن األوان لــاع ـتــراف بــأحــقـيــة قـضــايــا الـنـســاء املطلبية وأولــويـتـهــا،
ّ
واحتياجاتهن بطريقة حقوقية ومهنية،
وملخاطبة توجهات جميع النساء
وللعب اإلعالم دوره ّ
كمكون مسؤول للرأي العام وصوت للفئات املجتمعية
ّ
كمصدر لتغذية اإلثارة والتنميط والعنف
املهمشة وحقوقها ،وليس فقط ّ
والنعرات الطائفية والذكورية ...ولعل ما نشهده اليوم من مبادرات ،وإن
كانت ال تزال ّ
تعد خجولة ،من قبل بعض وسائل اإلعالم ،وبالتحديد في
الصحافة املكتوبة ،لتغطية قضايا النساء بطريقة حقوقية ومهنية ،يثبت
أهمية النضال الذي قامت به املنظمات النسائية على ّ
مر السنوات وتأثير
املبادرات النسوية اإلعالمية كمنبر «شريكة ولكن» باتجاه تحقيق تغطية
وصورة متوازنة وعادلة للنساء وقضاياهن في اإلعالم اللبناني.
* صحافية وناشطة نسوية

