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ثقافة وناس

تلفزيون

23

ّ
ّ
أسهمت في مسار تغيير القوانين كما حدث في
والتحرش .إال أن هذه البرامج التي تفتح
السن،
لكبار
ّ
ّ
ملفات ّحساسة في إطار سعيها إلى دفع المجتمع الواليات المتحدة .فماذا عن برنامجي «الصدمة»
( )mbcو«مش إنت» (الجديد)؟
إلى «تحمل جزء من المسؤولية إزاء ما يجري»،

تغيير أم إثارة؟
برامج
ّ

ال اختبارات يعول عليها في لبنان؟

زينب حاوي
بـعــدمــا كــانــت ال ـكــام ـيــرات مــوضــوعــة
ّ
ض ـم ــن م ـس ــاح ــة م ـ ـحـ ــددة ،وم ـســل ـطــة
على أشـخــاص ارتـضــوا ألنفسهم أن
يتسمروا تحت أضوائها ،لنقل طرق
تصرفاتهم وأحاديثهم وتفاعلهم مع
املحيطني ،تحت ما ّ
سمي «تلفزيون
الـ ــواقـ ــع» ف ــي إط ـ ــار مـفـلـتــر بــالـطـبــع،
ال يـنـقــل ب ــأم ــان ــة ح ـي ــوات ه ـ ــؤالء في
مـ ـي ــادي ــن م ـخ ـت ـل ـف ــة ،راج ـ ـ ــت ك ــام ـي ــرا
أخـ ــرى ،ه ــذه امل ــرة مـخـبــأة ،ومخفية.
ه ــدف ـه ــا اخـ ـتـ ـب ــار ردود ال ـف ـع ــل إزاء
مـ ــواقـ ــف نـ ــافـ ــرة اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا .راحـ ــت
تنقل هذه السلوكيات وتبني عليها
أحـ ـك ــام ــا ضـ ـم ــن بـ ــرامـ ــج «ال ـت ـج ــرب ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة» ،ال ـت ــي دخ ـل ــت لـبـنــان
فــي الـسـنــوات املــاضـيــة ،واستخدمت
ض ـ ـمـ ــن «ال ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة»
ُ
ك ـف ـق ــرات م ـت ـل ـف ــزة ،ح ـي ــث اســت ـبــدلــت
ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرا الـ ـخـ ـفـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أل ـص ـق ــت
باملقالب والكوميديا ،باالختبارات
االجتماعية لقضايا جدلية ،تختلف
حــولـهــا ردود ال ـف ـعــل ،والـسـلــوكـيــات
املـصــاحـبــة ،كــالـعـنـصــريــة ،واملـعــامـلــة
السيئة لكبار السن ،والتحرش .هذا
م ــا ف ـع ـلــه «حـ ـك ــي ج ــال ــس» (ت ـشــريــن
األول /نــوف ـم ـبــر  )2014ع ـل ــى ،lbci
و«ب ــا ط ــول س ـيــرة» (املـسـتـقـبــل) .في
ك ــان ــون األول (دي ـس ـم ـبــر) م ــن ال ـعــام
نفسه ،نشأ نزاع قانوني حني اتهمت
شركة «سكوب برودكشن» اإلعالمي
زاف ــن قـيــومـجـيــان بــاس ـت ـخــدام فـكــرة
الـتـجــربــة االجـتـمــاعـيــة فــي برنامجه
فــي مخالفة لحقوق امللكية الفكرية
التي سجلتها هذه الشركة في وزارة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد .اسـ ـت ــدع ــي ق ـيــوم ـج ـيــان

ّ
فــي خـطــوة الفـتــة ومـنــفــرة فــي آن إلى
«مكتب مكافحة الجرائم املعلوماتية
وامللكية الفكرية» ُ
وحـقــق معه ألكثر
مــن  3ســاعــات .وف ــي تـصــريــح سابق
ّ
ل ـ ـ «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،ق ـ ــال زافـ ـ ــن إن ف ـكــرة
«ال ـت ـج ــرب ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة» م ــوج ــودة
عامليًا منذ عام  ،2000وال يحق ألحد
أن يحتكرها».
وأخـ ـيـ ـرًا ،خ ــرج بــرنــامــج «م ــش أن ــت»
(إعـ ـ ــداد وت ـقــديــم إي ـلــي كـ ـي ــروز) على
«الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد» ،وق ـ ـب ـ ـلـ ــه «الـ ـ ـص ـ ــدم ـ ــة»
ب ـن ـس ـخ ـت ـيــه األولـ ـ ـ ــى والـ ـث ــانـ ـي ــة عـلــى
 ،mbcالذي ّ
صور جزء منه ،في لبنان
كما فــي الـعــراق والسعودية ،ومصر
واإلمـ ـ ـ ـ ــارات .ال ـب ــرن ــام ـج ــان يـحـظـيــان
ب ـن ـس ـبــة م ـش ــاه ــدة ع ــال ـي ــة ،ال سـيـمــا
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
بسبب إثارتهما حشرية املشاهد/ة
ف ـ ـ ــي االط ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى ردود الـ ـفـ ـع ــل
حـ ـي ــال املـ ــواقـ ــف الـ ـت ــي ي ــوض ــع فـيـهــا
َ
«املختبرون/ات».
األه ـ ــداف املـصــاحـبــة ل ـهــذه الـتـجــارب
املتلفزة على طريقة الكاميرا الخفية،
ه ـ ــي ك ـ ـشـ ــف ل ـ ـس ـ ـلـ ــوك ـ ـيـ ــات ال ـ ـن ـ ــاس،
وط ــريـ ـق ــة ت ـف ـك ـي ــره ــم ،وت ـع ـم ـي ــم بـعــد
ذلـ ــك األح ـ ـكـ ــام ال ـ ـصـ ــادرة ع ـن ـه ــم ،فــي
ً
الـتـمــاس تغيير م ــا .م ـثــا ،فــي حلقة
التحرش بــامــرأة جميلة وجــذابــة في
مقهىّ ،
عمم برنامج «مــش أنــت» بأن
ذهنية الشباب اللبناني قد ّ
تغيرت،
ولم ّ
ّ
يسوغ التحرش بذريعة أن
يعد
املرأة الجميلة «قابلة» .لكن إشكالية
اخ ـتــاف املـنــاطــق وت ـنـ ّـوع الذهنيات
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ت ـ ـ ـطـ ـ ــرح ه ـ ـنـ ــا بـ ـخ ــاف
ً
االختبار الذي أجري مثال في املترو
في فرنسا حيال امرأة محجبة .نحن
هـنــا فــي م ـكــان ع ــام م ـنــوع األج ـنــاس

والـجـنـسـيــات وال ـع ـق ـل ـيــات .ع ــدا هــذه
اإلش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة ،ي ـم ـك ـن ـن ــا طـ ـ ــرح س ـ ــؤال
آخـ ــر حـ ــول «تـ ـلـ ـف ــزة» هـ ــذه ال ـب ــرام ــج،
أي ف ـل ـتــرت ـهــا وتــوض ـي ـب ـهــا بـشـكـلـهــا
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي ،وم ـ ـ ــا ي ـه ـم ــل م ـن ـه ــا وم ــا
يختار لعرضه وانتقاء ما هو جذاب
و«مثير».
ّ
ل ـ ـعـ ــل تـ ـج ــرب ــة ج ــامـ ـع ــة  ALBAفــي
تـشــريــن الـثــانــي (نــوفـمـبــر) مــن الـعــام
امل ــاض ــي ،دلـيــل ربـمــا عـلــى فـشــل هــذه
ال ـت ـج ــارب ،أو أق ـلــه طــريـقــة عــرضـهــا،
وت ـح ـق ـيــق أه ــداف ـه ــا امل ـب ـت ـغــاة .ع ــودة
إلـ ــى هـ ــذا ال ـت ــاري ــخ بــال ـت ـحــديــد ،يــوم

ّ
عمم برنامج «مش أنت» بأن
تغيرت ،ولم ّ
ذهنية اللبناني ّ
يعد
ّ
يسوغ التحرش بذريعة أن المرأة
الجميلة «قابلة»
ِّ
سرب فيديو اختباري لطالبات هذه
الجامعة في قسم «تعدد الوسائط»
( ،)multimediaيتحدثن الفرنسية،
وي ـع ـتــرفــن بــرفـضـهــن م ــواع ــدة شــاب
سـ ــوري ألن ــه «ال يـمـتـلــك الـثـقــافــة وال
القيم» ،عدا إيرادهن أحكامًا وعبارات
قاسية بحق هذا الشاب ،وصلت إلى
حالة التحقير والعنصرية .كان هذا
االختبار األكاديمي الداخلي يهدف
إلــى إخ ــراج مــا تتداوله عــادة شرائح
مجتمعية لبنانية محددة ،من خطاب
عنصري وتحقيري بحق السوريني
وصــور ّ
منمطة عنهم .خطاب تفاقم
مع ازدياد أعداد الالجئني في لبنان.
ل ـكــن ه ــذا االخ ـت ـب ــار ل ــم يـحـقــق هــدفــه
بعدما ّ
تسرب على وسائل التواصل

االجتماعي ،والقى ردودًا عنيفة على
الطالبات والجامعة على ّ
حد سواء.
بحسب سامي مجاعص أستاذ املادة
وقتها (أجبر على ترك الجامعة بعد
ه ــذه ال ـض ـج ــة) ،ك ــان ال ـشــريــط يــرمــي
الكليشهات»،
إلــى «إع ــادة ســرد هــذه ّ
بغية
ـة»
ـ
ع
ـ
ـن
وك ـشــف «الـعـنـصــريــة املـقـ
ّ
« ُخـلــق وع ــي ومـســاحــة حـ ــوار» .لكنه
«ف ـهــم بشكل خــاط ــئ» ،وقــامــت إدارة
«األل ـب ــا» بـحــذفــه عــن حـســابـهــا ،وأق ـ ّـر
األس ـت ــاذ الـجــامـعــي وق ـت ـهــا بـ ـ «فـشــل
ً
املـ ـش ــروع الـ ـط ــاب ــي» ،م ـح ـمــا نفسه
املسؤولية ،ومقدمًا االعـتــذار إلــى كل
ال ــذي ــن ُ
«ج ــرح ــت م ـش ــاع ــرهــم» .سبب
ً
الـفـشــل يكمن أوال فــي تـقــديــم الــواقــع
بكل فجاجته أي إخراج هذا الخطاب
ال ـع ـن ـص ــري ب ـك ــل مـ ـف ــردات ــه وس ـيــاقــه
املهني ،بحق الشباب السوري ،وهذا
األم ـ ـ ــر لـ ــم ي ـت ـح ـم ـلــه الـ ـن ــاشـ ـط ــون بــل
تعاملوا معه بطريقة عكسية وخلق
وقـ ـتـ ـه ــا خـ ـط ــاب ــا ع ـن ـص ــري ــا مـ ـض ــادًا
ســوريــا ه ــذه املـ ــرة .ثــانـيــا ،لــم ينتظر
ه ــؤالء نـهــايــة الـفـيــديــو ال ــذي يحضر
لشريط آخــر يـعــرض الحـقــا يتضمن
إجــابــات مـغــايــرة عــن س ــؤال مــواعــدة
الـفـتــاة الـلـبـنــانـيــة ل ـشــاب سـ ــوري ،بل
ســاهــم ال ـت ــداول الـســريــع والسطحي
لـ ـ ـه ـ ــذا الـ ـفـ ـيـ ـل ــم الـ ـقـ ـصـ ـي ــر (مـ ـ ـس ـ ــاوئ
السوشال ميديا) ،في اجتزاء سياقه
وهـ ـ ــدفـ ـ ــه ودم ـ ـ ـغـ ـ ــه ض ـ ـمـ ــن الـ ـخـ ـط ــاب
العنصري املوجه.
فشل الـشــريــط التجريبي الجامعي،
ّ
أس ـه ـمــت ف ـيــه أي ـضــا أج ـ ــواء خلفتها
حـلـقـ ّـة «هـ ـ ّـدي قـلـبــك» عـلــى  ،otvالــذي
يـصــنــف نفسه ضـمــن بــرامــج املقالب
وال ـكــام ـيــرا الـخـفـيــة .م ــا ظـهــر يومها
في حلقة العامل السوري ،ومعاملته

بـطــريـقــة مـهـيـنــة ،واس ـت ـغــال وضعه
االجتماعي والقانوني فــي لبنان ،لـ
«اخـتـبــار» مـمــارســات مخزية بحقه،
يـ ـتـ ـع ــدى بـ ـمـ ـك ــان بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـق ــال ــب،
لـ ـيـ ـتـ ـح ــول إل ـ ـ ــى مـ ـس ــاح ــة انـ ـحـ ـط ــاط
وتجرد من ّ
أي إنسانية .طبعًا ،هذه
ال ـح ـل ـقــة بــال ـت ـحــديــد ال ـت ــي ضـ ـ ّـج بها
املجتمع اللبناني ،ومواقع التواصل
االجتماعي ،أجـبــرت مقدم البرنامج
مارسيل خضرا على االعتذار الحقًا
بسبب ّ
كم السادية التي وضعها في
هذه الفقرة.
إزاء مـ ـ ــا تـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ّـدم ،ال تـ ـ ـع ـ ــدو بـ ــرامـ ــج
«ال ـت ـج ــارب االج ـت ـمــاع ـيــة» ف ــي لبنان
ع ـلــى وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص ،ع ــن كــونـهــا
م ـســاحــة ت ـل ـفــزيــون ـيــة أو اف ـتــراض ـيــة
إلـكـتــرونـيــة (ب ـمــا أن أغـلـبـهــا يحظى
بـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــب مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاه ـ ـ ــدة عـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـل ــى
يوتيوب) ،تناسب فرق املتلصصني،
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـ ـح ـ ـ ّـب ـ ــذون االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاء وراء
الـشــاشــة وم ـشــاهــدة غـيــرهــم يـقــع في
أف ـخ ــاخ ه ــذه ال ـب ــرام ــج مل ـعــرفــة ردود
ال ـف ـع ــل ،وت ـه ـن ـئــة أن ـف ـس ـهــم بــأن ـهــم لم
َ
ي ـك ــون ــوا ض ـمــن ه ـ ــؤالء امل ـخــت ـبــريــن/
ات .وبما أن لبنان مساحة متنوعة
ط ــائ ـف ـي ــا واي ــدي ــول ــوجـ ـي ــا ح ـت ــى بــن
األزقـ ـ ـ ــة واألح ـ ـ ـيـ ـ ــاء ،ي ـص ـع ــب تـعـمـيــم
ن ـتــائــج م ـج ـمــوعــة هـ ــذه االخ ـت ـب ــارات
على الشرائح اللبنانية في العموم.
ل ــذا ،فـهــي تبقى مـحـصــورة فــي إطــار
تـنـفـيــذ إنـ ـت ــاج ت ـل ـفــزيــونــي «ح ــدي ــث»
على اللبنانيني ،رغم إنعاشها عددًا
م ــن امل ـش ــاع ــر اإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي نـهــايــة
امل ـطــاف ،وتشكيلها م ــرآة نحتاجها
ف ــي يــوم ـيــات ـنــا ك ــي ن ــوق ــظ اإلنـ ـس ــان
داخلنا ال ــذي ال تهمه ال األع ــراق وال
الجنسيات وال الطبقات االجتماعية.

