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ّ
القنوات تفضل األكشن ...والمنابر البديلة امتطت الحصان الرابح

المرأة اللبنانية ومنح الجنسية في اإلعالم :اسـتعراض أم معركة رأي عام؟
التسلية في االستديو ،ومحاولة التقليل من شأن
مــا ُي ـقــال ،ووض ـعــه فــي إط ــار «امل ـشــاك ـســة»! حلقة
ّ
شرعت الباب على ضــرورة فتح نقاش جدي في
اإلعالم املرئي على وجه التحديد ،والدور السلبي
ال ــذي ي ـ ّ
ـؤدي ــه ،تـجــاه قـضــايــا حقوقية جـ ّـمــة ،على

زينب حاوي
ّ
ف ــي ت ــاري ــخ  23ح ــزي ــران (يــون ـيــو) امل ــاض ــي ،بــثــت
 lbciالـحـلـقــة األخـ ـي ــرة م ــن بــرنــامــج «ف ــي »male
مستضيفة الصحافي جوزيف أبو فاضل .حلقة
أثارت الرأي العام ّكون البرنامج ّيدعي أنه يناصر
حقوق امل ــرأة .إال أنــه في الــواقــع ،يقارب شؤونها
بشكل سطحي عبر الحديث عن إمكانيات النساء
ّ
الـجـســديــة ،وح ـضــورهــن الـطــاغــي فــي االسـتــديــو!
ّ
وقتها ،احتل أبو فاضل ـ ـ املعروف بمواقفه الحادة
والتمييزية ضد منح املــرأة الجنسية ألوالدهــا ـ ـ
ً
مساحة وافــرة ّ
ليقدم نظرة مجتزأة ومهينة عبر
الـتـمـيـيــز ب ــن امل ـ ــرأة امل ـتــزوجــة م ــن أجـنـبــي وتـلــك
ّ
امل ـتــزوجــة ّمــن فلسطيني أو سـ ــوري .واعـتـبــر أن
األولى يحق لها منح الجنسية ألوالدها بخالف
البقية ،درءًا ل ـ «تغيير ديـمــوغــرافــي» فــي الـبــاد.
كــام تـعــاطــت مـعــه مـقــدمــة الـبــرنــامــج ك ــارال حــداد
بكثير من الخفة ،بــل انزلقت به نحو أجــواء من

« otvجنسيتي حق لي
قاطعت ّ
وألسرتي» ألن األخيرة عارضت مشروع
القانون المقدم من كلودين عون

«دون وغيما» للفنانة البريطانية سوون ( 81.3 × 81.3سنتم ــ )2014

رأسـهــا حــق امل ــرأة فــي إعـطــاء الجنسية ألوالده ــا.
ّ
إذ أن ال ـخ ـل ــل ف ــي ا ّلـ ـ ـت ـ ــوازن ب ــن آراء م ـعــارضــة
ومؤيدة ،وترجيح كفة امليزان لصالح شخصيات
ت ـســانــد ال ـت ـل ـفــزيــون ف ــي اإلثـ ـ ــارة ال ـتــي يبتغيها،
وبالتالي الذهاب نحو التسطيح كما حصل مع

الـحـلـقــة امل ــذك ــورة ...كـلـهــا مــامــح تـجـمــع املـقــاربــة
التلفزيونية لقضية منح الجنسية .نتحدث هنا
عن فترة زمنية تمتد على ما يقارب عشرين عامًا،
أي تاريخ انطالق هذه القضية الحقوقية على يد
جمعية «جنسيتي حق لي وألسرتي» عام ،2002
ضمن مبادرة إقليمية انطلقت عام  1999وهدفت
إلى املساهمة في تحقيق املواطنة الكاملة للمرأة،
من خالل عملية إصالح القوانني املجحفة بحقها،
ب ـخــاصــة ق ــان ــون ال ـج ـن ـس ـيــة ،م ــع إلـ ـغ ــاء مختلف
أشكال التمييز بحقها.
مـبــادرة جالت لبنان ،ســوريــا ،مصر ،البحرين،
ال ـجــزائــر ،امل ـغــرب واألردن ،لـيـصــار بـعــد عــامــن،
إلــى إحــداث إصالحات في قوانني الجنسية في
مصر ،تلتها الجزائر ( ،)2005واملغرب (،)2007
ّ
وفلسطني واليمن وتونس .ظل لبنان املستثنى
مــن ه ــذه اإلص ــاح ــات إل ــى جــانــب بـعــض ال ــدول
العربية ،رغم أنه أول بلد عربي تنطلق منه حملة
ّ
ّ
تخص قضية الجنسية .ورغم أن
مدنية حقوقية

هذا ّالنضال قارب على إطفاء شمعته العشرين،
إال أنــه صــار قضية رأي عــام قبل سـنــوات فقط.
نضال ّ
شبك مع اإلعالم املحلي ،كحاجة وكشراكة
ّ َ
ملحتني .لكن كيف كــان هــذا التشبيك؟ هــل كان
اإلعــام بمكوناته الطائفية والحزبية ،مناصرًا
لهذه القضية ،أم ّ
مقصرًا بحقها؟ ما هي املراحل
التي طبعت عالقة اإلعالم بقضية الجنسية؟ أين
يضع هذا اإلعالم الفيتو على أصوات الجمعيات
وأص ـح ــاب ال ـ ّح ـقــوق ،وك ـيــف يـفـســح لـهــا املـجــال
للتعبير (امل ـقــنــن) ،وب ــأي وســائــل؟ هــل استطاع
ً
اإلعالم اللبناني فعال التعاطي مع هذه القضية
كقضية حقوق ،أم انزلق بها نحو خطابات فئوية
وتـخــويـفـيــة ،أو أق ـلــه حـجــب أصـ ــوات املـنــاصــرة،
ّ
وظهر أصوات النشاز ،لتكون الساحة اإلعالمية
لها وحدها؟ أسئلة كثيرة نحاول اإلجابة عنها
ه ـنــا ،مــع فـتــح الـنـقــاش ح ــول الــوســائــل البديلة
التي فرضت نفسها على قضية منح الجنسية.
وســائ ــل (األف ـ ــام الــوثــائـقـيــة ،وســائ ــل الـتــواصــل

االجتماعي ،واالستعانة بالنجوم واملشاهير)
كانت بالفعل منابر رديفة ّ
وفعالة في مواجهة
فيتوات القنوات.

فئوية وطائفية

ُ
ع ــام  ،2002أع ـل ــن ض ـمــن مــؤت ـمــر ص ـحــافــي عن
إط ــاق حـمـلــة «جـنـسـيـتــي ح ــق ل ــي وألس ــرت ــي».
ُدعي اإلعــام للتغطية ،مع التفاجؤ بطرح هذه
ـدث فـيـهــا يقع
الـقـضـيــة ال ـتــي ك ــان م ـجــرد ال ـت ـحـ ّ
ضمن «التابوهات» ،ما أحــدث خضة واضحة.
سـبـقــت اإلط ـ ــاق سـلـسـلــة إج ـ ـ ــراءات ودراس ـ ــات
مـيــدانـيــة ،ت ـخـ ّـص قــانــون الجنسية فــي لـبـنــان،
ومحاولة وضــع مقترحات قــوانــن ،إلــى جانب
دراسات إحصائية بالتعاون مع «األمن العام»
(ي ـم ـل ــك س ـج ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــات املـ ـت ــزوج ــات مــن
أج ــان ــب) ،وح ـقــوق ـيــة .سـلـسـلــة خ ـط ــوات مـ ّـهــدت
األرض ـي ــة إلط ــاق الـنـقــاش ون ـشــر الــوعــي حــول
قانون الجنسية في لبنان ،تعيد سرد أحداثها
منسقة الحملة كريمة شـ ّـبــو ،التي تقف اليوم،
على مـشــارف عشرين عامًا مــن العمل الــدؤوب
وتـحـقـيــق خ ــروق ــات بـسـيـطــة ف ــي م ــا خ ــص هــذا
القانون ،أبرزها إقرار «إقامة املجاملة» ()2010
املـجــانـيــة (تـتـيــح «لــأجـنـبــي» أي أب ـنــاء وبـنــات
األم اللبنانية باإلقامة على األراضــي اللبنانية
ملدة  3سنوات والتجديد بعدها) .البداية كانت
ّ
مــع الـتـمــاس مــع صــاحـبــات ال ـحــق ،الـلــواتــي كــن
ّ
يــرزحــن تـحــت ال ـخــوف ،وحـتــى الـجـهــل ب ــأن من
حقهن إعطاء الجنسية ألوالدهــن .كانت معركة
وعي في البداية ،كسرت مع البوح بها ،حاجز
الصمت .وكــان مــن املهم هنا ـ ـ كما تشدد ّ
شبو
ـ ـ ـ ـ ال ـت ـش ـب ـيــك م ــع اإلعـ ـ ـ ــام ،ون ـش ــر ال ـت ــوع ـي ــة فــي
جـمـيــع امل ـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة وكــذلــك الـجــامـعــات.
هنا ،تشير ّ
شبو إلى كيفية تناول قضية منح
الـجـنـسـيــة إع ــام ـي ــا ،إذ ك ــان ــت «دون املـسـتــوى
املطلوب» ،مع غياب ّ
أي تثقيف في املؤسسات
اإلعــام ـيــة ،ح ــول املـصـطـلـحــات املـسـتـخــدمــة ،كـ
«الـنــوع االجتماعي» ،و«الجنس البيولوجي»،
و«ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــدر» .ن ــوعـ ـي ــة ت ـغ ـط ـي ــات «س ـط ـح ـي ــة»
اتسمت بها املنابر اإلعالمية في ذاك الوقت ،مع
ضآلة في تخصيص مساحات زمنية لها .مع
حــدوث هــذا األمــر ،لم ّ
توجه الجمعية سهامها
ّ
ع ـلــى اإلعـ ـ ــام ،ب ــل رأت أن ه ـنــاك حــاجــة مــاســة
إلــى بناء أرضـيــة تثقيفية لــه بــدل رشقه بوابل
مــن االن ـت ـقــادات .إذ كــان التعاطي اإلعــامــي مع
صاحبات الحقوق ،كحاالت تثير الشفقة ،ترزح
تحت وضع مأساوي ،بغية خلق تعاطف شعبي
معها ،وإغفال الشقني القانوني واإلنساني .بدا
الـتـعــاطــي وقـتـهــا عـلــى أن ـهــن مــوضــوعــات على
ّ
«الئـحــة طـعــام» أو  ،menuيختار اإلعــام منهن
ـاط سطحي معها
ال ـحــاالت الصعبة لخلق ت ـعـ ٍ

ع ـلــى ح ـ ّـد تـعـبـيــر ش ـ ّـب ــو .ه ـنــا ،ق ـ ـ ّـررت الجمعية
ت ـن ـظ ـيــم ورش ت ــدري ــب لـ ــإعـ ــام ،ح ـ ــول كـيـفـيــة
تناول القضايا الحقوقية من منظار جندري،
مــع التنويه ب ــأداء الصحافة املكتوبة وقـتــذاك،
ودورهـ ـ ـ ــا الـ ـف ـ ّـع ــال والـ ـق ــوي ف ــي م ـن ــاص ــرة ه ــذه
القضية.
ف ــي ال ــدخ ــول ف ــي تـفــاصـيــل ال ـت ـعــاطــي اإلع ــام ــي،
ي ـظ ـه ــر ج ـل ـ ّـي ــا أن اإلعـ ـ ـ ــام امل ـح ـل ــي لـ ــم «يـ ـخ ــذل»
ال ـت ـحــركــات امل ـيــدان ـيــة واالع ـت ـص ــام ــات ،م ــع ف ــارق
ً
أن الحضور الكثيف قبال ،للمراسلني /ات ،كان
أكبر ،ليتضاءل مع الوقت ،ويختفي اليوم هؤالء،
واالكتفاء بإرسال كاميرات وميكروفونات ،وحتى
مقاطعة بعض القنوات للجمعية .تذكر شبو هنا،
مقاطعة محطة  otvملؤتمرها الصحافي األخير،
ألنـهــا فقط عــارضــت مـشــروع الـقــانــون امل ـقـ ّـدم من
كـلــوديــن عــون رئيسة «الهيئة الوطنية لشؤون
املـ ــرأة الـلـبـنــانـيــة» .قـبــل س ـن ــوات قـلـيـلــة ،تـحـ ّـولــت
مطالبة املرأة بمنح أوالدها الجنسية ،إلى قضية
رأي عام ،بفعل خروج شهادات ّ
حية من األمهات
ال ـل ـب ـنــان ـيــات الـ ـل ــوات ــي كـ ـس ــرن ح ــاج ــز ال ـص ـمــت،
وكشفن عــن وجــوهـهــن ،وطــالــن بحقهن املكفول
فــي الــدس ـتــور الـلـبـنــانــي ،وف ــي املــواث ـيــق الــدولـيــة

ل ـح ـقــوق اإلن ـ ـسـ ــان .عـ ــام  ،2017أي ق ـبــل عــامــن،
تخبرنا ّ
شبو عن تناول نحو  22طالبًا جامعيًا
لقضية الجنسية .طــاب مــن جامعات مختلفة،
أتوا دفعة واحدة لتتضمن أبحاثهم هذه القضية،
ّ
تصدرها واجهة النقاش،
في إشارة واضحة إلى
إل ــى جــانــب سـيــاسـيــن ،رك ـبــوا مــوجــة املـنــاصــرة،
من باب إظهار «انفتاحهم» ،واستقطاب أصوات
صــاح ـبــات ال ـح ـقــوق ،ال سـيـمــا قـبــل االنـتـخــابــات
النيابية األخيرة .إذ بدا واضحًا إدراج هذا البند
عـلــى الئ ـحــة بــرامـجـهــم االن ـت ـخــاب ـيــة ،وامل ـجــاهــرة
ع ـل ــى وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،بـتــأيـيــد
القضية ضمن بروباغندا إعالمية واضـحــة .أما
في برامج «التوك شــو» ،فيبدو أن هناك «فيتو»
واض ـح ــا ع ـلــى أص ـ ــوات ص ــاح ـب ــات ال ـح ــق .تــذكــر
شبو حادثة اعتراض النائب السابق نعمة الله
أبــي نـصــر (م ـعــروف بـمــواقـفــه املـعــارضــة لقانون
الـجـنـسـيــة) ،عـلــى حـضــور الجمعية فــي برنامج
ّ
ت ـل ـفــزيــونــي ،وت ـف ـض ـيــل ال ـق ـن ــاة ب ــأن ي ـظ ــل وح ــده
أبــي نصر كمتحدث فــي هــذه القضية ،وتغييب
الـصــوت اآلخ ــر .إلــى جــانــب «فيتو» بــرامــج «تــوك
ش ــو» ،تـلـفــت إل ــى الـتـغـطـيــات اإلعــام ـيــة ألنشطة
واعـتـصــامــات الجمعية ،وتـعـ ّـمــد الـقـنــوات وضــع

الـتـقــاريــر الـخــاصــة بـهــا ضـمــن ن ـشــرات الظهيرة،
وتغييبها في املقابل عن نشرات املساء األساسية
أو امل ــرور عليها بشكل ســريــع .مشكلة جوهرية
ت ـخ ـ ّـص األجـ ـن ــدة اإلع ــام ـي ــة ل ـل ـق ـن ــوات ،وال ـل ـعــب
على التعتيم الواضح لهذه القضية .هكذاّ ،
حول

كان التعاطي مع صاحبات الحقوق،
كحاالت تثير الشفقة بغية خلق تعاطف
شعبي معها

أعمال وثائقية

مناصرون ...مخادعون!

أطلقت «جنسيتي حق لي وألسرتي» العام املاضي
فيلمًا قصيرًا بعنوان «وطني األم ...لبنان» (.)8:50
ركز الشريط على شهادات شباب وشابات حرموا
مــن الجنسية ،وم ــن حقهم فــي امل ـس ــاواة مــع بقية
اللبنانيني .فيلم جال على قطاعات التعليم ،والصحة،
واالخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص الـ ـج ــامـ ـع ــي ،والـ ـعـ ـم ــل ،وص ـع ــوب ــة
االستحصال على هذه الحقوق من قبل هؤالء فقط
ألنهم مندرجون ضمن خانة «األجانب» .يطل العمل
على عقدة الــذنــب التي يزرعها األوالد فــي نفوس
أمهاتهم فقط ألنها اقترنت بأجنبي وجلبت لهم
هذه العقبات ،من دون أن ينسى أن هذا األمر ّ
مرده
إلــى إق ــرار الـقــانــون ال أكـثــر ،وال دخــل لألمهات به.
وضمن الشرائط املماثلة ،طرحت اإلعالمية والكاتبة
«شهرزادات لبنان» (20
اللبنانية ندى حطيط ،فيلم
ّ
دقيقة) فــي الـعــام نفسه ،حيث أطــلــت على قضايا
تخص النساء فــي لبنان مــن خــال شـهــادات ّ
حية
مؤثرة من هؤالء اللواتي عانني في قضايا حقوقية
عدة على رأسها حق منح الجنسية ألوالدهن.

أضحى حق منح املــرأة أوالدهــا الجنسية قضية
رأي عام في السنوات القليلة املاضية ،خصوصًا
ال ـعــام املــاضــي ال ــذي شـهــد االن ـت ـخــابــات النيابية
اللبنانية .مرحلة مفصلية ّ
تظهرت فيها قضية
الـجـنـسـيــة ،بـشـكــل ك ـب ـيــر ،ب ـخــاصــة ع ـلــى لـســان
ساسة وإعالميني ومؤثرين في الرأي العام ،أعلنوا
تأييدهم علنًا لهذا الحق ودفع كل أشكال التمييز
بحق املرأة ،ما دفع القضية أكثر إلى الضوء.
أحـ ـ ــزاب وش ـخ ـص ـيــات س ـيــاس ـيــة ان ـخ ــرط ــت في
ال ـخ ـطــاب امل ـنــاصــر ل ـل ـمــرأة وحـقـهــا ف ــي تكريس
مواطنيتها .وبـعــد االنـتـخــابــات ،استمرت بعض
األص ــوات املـنــاصــرة ،فيما اختفت أخــرى بعدما
اسـت ـخــدمــت الـقـضـيــة ض ـمــن أج ـن ــدة اسـتـقـطــاب
وبعد
النساء املعنيات ،وعوائلهن في التصويتّ .
انتهاء املهمة ،عــادت إلــى قواعدها األول ــى .ولعل
الصحافي جوزيف أبو فاضل،
تغريدات ومواقف ّ
على تويتر تحديدًا ،نشطت القضية ،ولو انقسمت
حولها اآلراءّ ،
ففعل النقاش

ّ
تتصدرها «النجمات»
حملة فايسبوكية
ف ــي األيـ ــام املـقـبـلــة ،يـفـتــرض أن ت ـبــدأ جـمـعـيــة «جـنـسـيـتــي ح ــق لي
وألسرتي» ،بنشر شهادات من نساء معروفات من مجاالت مختلفة
على صفحتها الفايسبوكية .نساء مشهورات صـ ّـورن فيديوات،
وأدلــن بشهاداتهن الشخصية ،كمحرومات من إعطاء الجنسية
ألوالدهــن ،ومعاناتهن اليومية مع أوالدهــن ،بخاصة اللواتي قررن
البقاء في لبنانّ .
منسقة الحملة كريمة شبو تقول ّإن االستعانة
بنساء معروفات على الشاشة أو خلفها ،ترمي إلــى تصويرهن
بأنهن متساويات مع باقي اللبنانيات ،بخاصة في الجنسية التي
يحاول بعضهم التمييز فيها ،إلعطاء أو حجب الجنسية .فاملتزوجة
مــن إنكليزي أو إسباني أو فرنسي ،ال تختلف عــن املتزوجة من
فلسطيني أو أردني أو سوري .ومن ضمن األسماء :املمثلة باتريسيا
نمور (متزوجة من نروجي) ،املخرجة رندلى قديح (متزوجة من
إسباني) ،املناضلة سهى بشارة (ســويـســري) ،واإلعالمية رانيا
برغوث (إنكليزي) ،إلى جانب املمثلة ومقدمة البرامج تينا جروس
(الصورة) املقترنة بفرنسي.
تينا جروس التي تظهر على  ،mtvضمن برنامج  Aliveالصباحي،
وتشارك في أعمال درامية مختلفة ،يخال املرء ّ
بأن االبتسامة التي
توزعها على املـشــاهــديــن ،تنم عــن شخصية تعيش بهناء ورغــد
في بالدها .اختارت جــروس العيش هنا ،رغــم إتاحة الفرصة لها
بسهولة لــانـتـقــال إل ــى فــرنـســا ،وتــأمــن حـيــاة لــولــديـهــا خــالـيــة من
املشاكل والتعقيدات القانونية قد تستجلب لهم مشاكل نفسية.

في آذار (مارس) املاضي ،ظهرت جروس في برنامج «متلي متلك»
على املحطة عينها ،لتتحدث عــن معاناتها جــراء حــرمــان ولديها
من الجنسية« .األخبار» أجرت حديثًا مع تينا جروس ،التي أكدت
أنها على قدم املساواة مع باقي النساء ،املتزوجات من ســوري أو
ّ
وأصرت جروس على البقاء
فلسطيني ،أو غيرهما من الجنسيات.
ّ
وتحمل تبعات حرمان ولديها من الجنسية ،وحرصت
في لبنان،
بشكل كبير على تعليمهما اللغة العربية «لغة بلدهما» .حوادث عدة
سجلتها يوميات جروس مع أوالدها ألن أباهما فقط أجنبي .تروي
هنا كيف ُصــدم ابنها ( 13عــامــا) ،مــن حرمانه مــن املـشــاركــة في
مـبــاراة كــرة الـقــدم ،فقط ألنــه يعتبر أجنبيًا .أمــر لم يفهمه الصبي
وقتها .كان هذا «أول بوكس» هكذا تصف جروس الحادثة .بعدها،
شرحت على طريقتها لصغيرها سبب حصول هذا األمر .وتلفت
جروس إلى معاناتها في االستحصال على اإلقامة لولديها ،بخاصة
مع اشتراط أن يكونا معها في «األمن العام» .وعن أهمية ظهورها
ضمن شرائط شهادات أمهات لبنانيات مشهورات ،تضع جروس
املشروع ضمن خانة «النضال» ،وإعطاء دفع أكبر للقضية ،كونهن
وجوهًا معروفة ،مع التنويه بقرارها البقاء في لبنان ،لشغفها بهذا
البلد .لكن إلى متى؟ تصر نجمة « 3بنات» على األمل وعلى إمكانية
تحقيق خطوات ولو بسيطة في سبيل إقرار قانون الجنسية .وإن
لم ّ
يقر على أيامها ،فالتمني دائمًا بأن يصار إلى تبنيه على «أيام
ولديها»!

اإلعالم املحلي قضية حقوقية ،إلى أخرى فئوية،
وحتى ظرفية (يحتفي باألمهات ويـضــيء على
حقهن في مناسبة عيد األم) ،وعمل على تظهير
الخطاب الطائفي الــذي يتصدر الشاشاتّ .
تكرر
مصطلحي «ديموغرافيا» ،و«توطني» وغيرهما
للتعمية عـلــى ال ـحــق األس ـ ــاس ،وط ـمــس حقيقة
وواقع حق الجنسية ،فيما يغيب بشكل جوهري
فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،بـحــث مـعـمــق أو إض ــاءة
ع ـلــى أح ـ ــوال األوالد امل ـح ــروم ــن م ــن الـجـنـسـيــة،
ّ
وكيف يعيشون إزاء تحطم الكثير من أحالمهم
وطموحاتهم ،بسبب سياسة إقفال األبواب التي
تـتــأتــى م ــن حــرمــانـهــم الـجـنـسـيــة ،مـنــذ دخــولـهــم
املــدرســة ومعاملتهم كأجانب ،مــرورًا بالجامعة
وإرغــام أنفسهم على الدخول في اختصاصات
م ـحـ ّـددة يستطيعون ممارستها فــي لـبـنــان ،وال
نـنـتـهــي ب ـحــرمــان ـهــم م ــن حـقـهــم ف ــي االس ـت ـش ـفــاء
وحتى امليراث.

اإلعالم البديل
إزاء فـ ــرض ال ـق ـن ــوات ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ح ـظ ـرًا على
ال ـج ـم ـع ـيــات وص ــاحـ ـب ــات الـ ـح ــق ت ـ ـ ــارة ،وتـقـنــن
مـســاحــة نشاطاتها االعـتــراضـيــة املـيــدانـيــة على
الـشــاشــات ط ــورًا ،وج ــد ه ــؤالء وســائــل الـتــواصــل
ً
االجتماعي بــديــا ناجحًا إليـصــال الـصــوت عبر
ّ
التحشيد .تلفت شبو إلى صفحة الجمعية على
فايسبوك ،التي يتابعها كعدد ثابت أكثر من 20
ألـفــا ،وإلــى ازدي ــاد الـعــدد بشكل تصاعدي (أكثر
مــن  45ألفًا داخــل لبنان) ،بخاصة عندما تنشر
الصفحة فـيــديــوات مـبــاشــرة حـ ّـيــة .هـنــا ينجذب
اإلعالم إلى التفاعل العالي ،ويأتي ليقطف ثماره.
في اإلعالم البديل ،تقول ّ
شبو إن هناك «حرية في
التغطية» ،و«سرعة في التفاعل» ،خاصة عندما
تـنـشــر ف ـي ــدي ــوات تـبـثـهــا شـ ـه ــادات ح ـ ّـي ــة تـعــانــي
مــن حــرمــانـهــا مــن الجنسية .فـقــد كـســر الـحــاجــز،
وباتت النسوة يتسابقن على اإلدالء بشهاداتهن
ونشرها أمام العالم ،كي تصل أصواتهن من دون
رقابة وال تقنني ،عبر الفضاء املفتوح.

