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شاهٌد أو مضلٌل أو مؤثرٌ باألحداث أم مستجيب لها؟
أي دور لإلعالم املرئي في األحداث االخيرة؟

الذي  اللبناين  لالعالم  الريادي  الدور  حول  رأيان  يختلف  ال 
تدرج مع الوقت ليتحول من مؤثر يف االحداث اىل صانع لها. 
خالل الحراك الذي شهده لبنان يف الفرتة االخرية، كان لالعالم 
املريئ بالغ االثر عىل اللبنانيني الذين تسمروا امام الشاشات 

التي شكلت نافذتهم الوحيدة ملعرفة ما يجري من حولهم

بها  املنوط  الدور  تجاوزت  الشاشات  ان هذه  البعض  رأى  يف حني 
احيانا،  اىل مستبقة لالحداث وانعكاساتها  لتتحول  االراء  يف تكوين 
انقسامات  من  الشارع  شهده  ملا  مرآة  شكلت  انها  اخرون  اعترب 
هل  دوره؟  املريئ  االعالم  تجاوز  فهل  ابعاده.  بكل  للواقع  ورفض 
اتبعها  التي  املعايري  هي  وما  عليه،  امللقاة  للمسؤولية  متيقنا  كان 

يف نقل االحداث؟ 

مدير االخبار والربامج السياسية يف قناة MTV غياث يزبك.

قناة  يف  السياسية  والربامج  االخبار  مدير 
االعالمي  االداء  ان  رأى  يزبك  غياث   MTV
له  عالقة  ال  املاضية  االشهر  انتفاضة  خالل 
اطالقا مبيثاق الرشف املوقع، "فاذا اردنا تجزئة 
امليثاق  هذا  يلتزم  مل  احدا  ان  نرى  املوضوع 
التزامه،  اساسا، كام ان االعالم دفع  اىل عدم 
للحالة  مرآة  يكون  ان  اال  يستطيع  ال  فهو 
اي  وال  الرشف  مواثيق  ال  تلتزم  ال  السياسية  
تفصيليا  الكلمة ال  اىل معنى هذه  يشء ميت 
وال حتى رمزيا، لذلك فان وسائل االعالم اسقط 
يف يديها، وهذا ليس دفاعا عنها او للقول ان 
اداءها كان مثاليا. لكن ال ميكن فصل االعالم 
عن  البوتقة االجتامعية والسياسية السائدة يف 

البلد والتي تدعو اىل القلق" .

■ اذا مل تكن التغطية مثالية فهل كانت اقله 
موضوعية؟

باملهنية،  املوضوعية  كلمة  استبدال  □  افضل 
ألن املوضوعية صفة ربانية لها عالقة بالكامل، 
وهي تقيض ان نتجاوب مع كل االصول التي 
اىل  واالقرتاب  االعالم  مهنة  مامرسة  تفرتضها 
يف  املثالية  ادعي  ان  بنفيس  اربأ  وانا  املثالية، 
هذه املهنة. نحن كمؤسسة اعالمية يف اساس 
تكوينها، وانا  كصحايف ال التزم يف االساس  مع 
اعتاش عىل مال سيايس، وال  فئة سياسية وال 
اقرتب من شخصيات لها عالقة باملال السيايس 

 رئيس تحرير غرفة االخبار والربامج السياسية يف 
قناة "امليادين" عبدالله شمس الدين تحدث عن 
االسلوب واملعايري التي اتبعتها املحطة يف تغطية 
الحراك، فقال: "منذ البداية ادركنا ان هذا الحراك 
هو حدث مهم جدا وفريد عىل صعيد لبنان، لذا 
ركزت "امليادين" يف تغطيتها عىل نقاط عدة من 
خالل ادراكها ان ما يجري  عىل الساحات اللبنانية 
واجتامعية  اقتصادية  مطلبية  داخلية  ابعاد  له 
كرث  البعض.  يتصوره  مام  بكثري  ابعد  وسياسية 
الشاسعة  املساحات  سبب  عن  يسألوننا  كانوا 
العدد  وعن  املبارشة،  للتغطية  افردناها  التي 

من  الكم  هذا  لديه  مهنتي يف وطن  وامارس 
االزمات واملشكالت، حتى لو اردت ان اتكلم 
دوليا  عليه  متعارف  هو  عام  منطقي  بشكل 
يد  يف  السالح  حرصية  او  السيادة  مبفهوم 
بانني  اللبنانيني  من  فئة  تتهمني  قد  الدولة. 
غري موضوعي، اذ ال اتفاق بني اللبنانيني حيال 
هذه املواضيع. لذلك اسعى من خالل عميل 
واملهنة.  الدستور  عليه  ينص  مبا  االلتصاق  اىل 
اما اذا كنت قريبا من هذه املعطيات، فاكون 
قد اديت عمال اقرب ما يكون اىل املوضوعية. 

خالل  واجهتكم  التي  املشكالت  هي  ما   ■
التغطيات املبارشة؟

الصحايف  مينع  كأن  عملية  كانت  العوائق   □ 
من مجموعات عىل االرض من مامرسة مهنته، 
عدوه  االمن  رجل  ما  لحظة  يف  يصبح  ان  او 
ايضا   النه ميارس مهنته. مثة عوائق لوجستية 
يف  ساعة   18 من  اكرث  املراسل   مييض  كأن 
البث املبارش يف ظروف ال انسانية، او ان تتم 
مطاردته احيانا ملجرد رؤية شعار املحطة عىل 

امليكرفون. 

■ ما كان تأثري البث املبارش عىل الحراك؟
□  كبري جدا. فمن دونه ملا متكن الحراك من 
استفراده  بسبب  ان  القدر،  بهذا  االستمرار 
او  االمن،  لرجل  الغليظة  العىص  من  احيانا 

قناة  اي  به  تقم  مل  ما  وهذا  للمراسلني،  الكبري 
عربية اخرى. كان جوابنا ان اهمية الحدث تفرض 
علينا تغطية كهذه، كام ان "امليادين" هي قناة 
عربية مقرها لبنان، ومن الطبيعي ان تهتم بأي 
حدث يشهده عىل هذا املستوى. خالفا للقنوات 
اللبنانية، يعمل يف "امليادين" صحافيون لبنانيون 
وعرب، واحيانا كنا نتقصد ان يكون املذيع عربيا 
وليس لبنانيا ليك ينقل للمشاهد العريب الحدث 

اللبناين بعيون عربية وليس بعيون لبنانية. 

■ ما هي املحاذير التي حاولتم تجنبها؟

الشعبية،  لالنتفاضة  املعادين  الرعاع  بعض 
للتأثري  الصوت  نقل  من   متكنه  لعدم  او 
ومخاطبة  العام  الرأي  رشائح  مختلف  يف 
ضامئرهم، السيام من بقي منهم يف منزله ومل 

يشارك يف االنتفاضة.

■ هذا يعني انكم لعبتم دورا يف تزخيم هذا 
الحراك؟

□ بالتأكيد، ويف مساعدته عىل االستمرار ونقل 
يكن  مل  الحراك  شوائبه.  امر  لكل  لكن  صوته، 
االعالمية.  التغطيات  وكذلك  الدوام  عىل  مثاليا 
من  تقرتضه  وما  وتبعاتها،  االنتفاضة  هذه هي 
نقص يف املثاليات واملعرفة او االفراط يف املغاالة. 

بها  ذودتم  التي  التوجيهات  هي  ما   ■
مراسليكم؟

مهنية،  التغطية  تكون  ان  عىل  نشدد  كنا   □
عن  للتعبري  الجميع  امام  املجال  اتاحة  وعىل 
الخاصة  االراء  من  واالبتعاد  املختلفة،  ارائهم 
الصورة  ينقلوا  ان  عليهم  الذين  للمراسلني 
فنحن  املهنية،  اىل  يكون  ما  اقرب  باسلوب 

ننقل مجريات الثورة ولسنا قادتها. 

اىل  االخرية  االونة  يف  املعلومات  نسبت   ■
مصادر، اال يؤثر ذلك عىل صدقية الخرب والثقة 

بني الوسيلة واملشاهد؟

واملذيعني  املراسلني  من  دامئا  نطلب  كنا   □
تجنب اجراء مقابالت مع املواطنني يف الشارع، 
ألن  عددا كبريا من االراء كان يتسبب مبشكالت 
مع  احيانا  تجاوزه  بسبب  والقناة  للمراسلني 
كقناة  والسياسية.  االخالقية  الحواجز  االسف 
عربية حاولنا دامئا االبتعاد من اي موضوع قد 

يثري الشارع او الرأي االخر.

نقل  يف  موضوعيني  كنتم  مدى  اي  اىل   ■
االحداث؟ 

□ شعارنا هو "الواقع كام هو". لكن لنكن 

يزبك: ال يمكن فصل االعالم
عن  البوتقة االجتماعية والسياسية

شمس الدين: التنافس بني القنوات
جعل املراسلني يرتكبون اخطاء

من دون البث 
املباشر ملا تمكن الحراك 

من االستمرار

وان  خاصة  احيانا،  املصدر  حامية  يجب   □
ان  املهم  سهال.  ليس  املعلومات  اىل  الوصول 
لفئة  بوق  اىل  خاللها  من  الصحايف  يتحول  ال 
سياسية او طائفية او استخباراتية. وان يكون 

هذا املصدر  موجوداً فعال.

■ استضافت الربامج السياسية عددا كبريا من 
الوجوه الجديدة عىل الحياة السياسية، كيف 

تم اختيار الضيوف؟ 
□ اذا سألنا من هو الحراك ومن ميثله ال احد 
جديدة  بتجربة  مررنا  ذلك.  عن  جوابا  ميلك 
بالثقة  توحي  شخصيات  انتقاء  فيها  حاولنا 
ومتثل الخليط املوجود عىل االرض. اصبنا مرارا 
واخطأنا مرارا، لكنها مل تكن تجربة سيئة. ما 
حصل هو كرس استئثار طبقة سياسية معينة 

تحتل الشاشات منذ اربعني عاما. 

■ هل تحولت التعددية االعالمية من مصدر 
غنى اىل مصدر لالضطرابات؟ 

خالل  من  انه  االعالم  بعض  يعترب  اطالقا.   □
ولكن  االنظار،  لفت  ميكنه  االضطرابات  اثارة 
الناس تعرفه جيدا وال تتقبله.  يجب ان يكون 
به  يتقيد  اخالقي  ميثاق  لبنان  يف  لالعالم 
الجميع، وقد تم التوصل منذ التسعينات اىل 

عرشات املواثيق التي مل يتقيد بها احد. 

نوعا  الشاشات  بني  املنافسة  فرضت  هل   ■ 
يف  التدقيق  قبل  االخبار  نقل  يف  الترسع  من 

صحتها؟
عالقة  وال  موجودا،  كان  لطاملا  امر  هذا   □
بني  اليوم هو خلط  يحصل  ما  به.  لالنتفاضة 
وسائل  تتداوله  وما  التلفزة  شاشات  تبثه  ما 

التواصل االجتامعي.
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رصيحني، ال تستطيع اي قناة ان تنقل الواقع 
سياسية  خلفيات  لالعالم  ان  اذ  مبوضوعية، 
للمراسلني واملذيعني  ان  وفكرية وثقافية، كام 
يجري.  ما  حيال  وانطباعات  سياسية  خلفيات 
حاولنا ان نكون موضوعيني قدر االمكان، نجحنا 
احيانا واخفقنا احيانا اخرى. يف اماكن عدة مل 
للقيام  الحدث  اىل ساحة  الوصول  نتمكن من 
بالقناة وتوجهاتها.  البعض  اراء  مبهامنا بسبب 
عىل الرغم من صعوبة نقل الواقع كام هو يف 
كل املواقع، اال اننا متكنا من نقل بعض جوانبه. 

 ■ كيف تقّيم االداء االعالمي اللبناين يف هذه 
املرحلة االخرية؟ 

□ كان واضحا لكل من تابع القنوات اللبنانية 
لالصطفاف  مشابه  اعالمي  اصطفاف  وجود 
عىل  الصورة  تنقل  كانت  قناة  فكل  السيايس. 
االرض بحسب توجهاتها، وقد شاهدنا املشهد 
نفسه يتكرر عىل قنوات عدة مع تغيري يف اللغة 
اللبناين  االعالم   ان  يدرك  الجميع  السياسية. 
اعالم مسيس  وهذا ليس خطأ، فاالعالم جزء من 

الحياة السياسية. 

■ ما مدى التزامكم ميثاق الرشف االعالمي؟
□ السياسة التحريرية يف القناة تقيض بالتزام 
ميثاق الرشف سياسيا وميدانيا واجتامعيا، كام 
ان ادارة "امليادين"، وتحديدا االستاذ غسان بن 
جدو، كانت توجه يف كل اجتامعاتها اىل النقاط 
التعابري  من  كاالبتعاد  امليثاق،  يتضمنها  التي 
واملشاهد امليدانية القاسية ومن االمور املرتبطة 

بالفنت العرقية واملذهبية. 

■ كيف تتم عملية املحاسبة عىل االخطاء؟ 
□ املحاسبة تشمل الجميع  وهي تأخذ منحى 
كل  عند  االخطاء.  تكرار  لعدم  التقييم  اعادة 
حدث نضع الئحة بالتعابري واملصطلحات ذات 
ونويص  وغريها،  املذهبية  او  الدينية  االبعاد 
الجميع بتجنب استعاملها، فنحن قناة عربية 
تشاهدها جميع البلدان والعرقيات والطوائف، 

لذا نويل هذا املوضوع اهتامما كبريا.

 ■ ما ابرز ما تضمنته الئحة االحداث االخرية؟
□ شددنا عىل رضورة الحديث عن احتجاجات 
ومواجهات وصدامات وليس عن اعامل شغب، 

املتظاهرون.  يستسيغها  ال  العبارة  هذه  ألن 
ألن  الحراك،  صفة  يجري  ما  عىل  اطلقنا  كام 
بالثورة والبعض االخر  البعض يريد  ان يصفه 
بأعامل شغب.  اردنا نقل الصورة كام هي من 
لدينا موقف  انه  رغم  اي مشكلة،  اثارة  دون 
البداية  منذ  يجري.  مام  اعالمي  او  سيايس 
ادركنا ان هناك امورا مطلبية داخلية، سياسية 
واقتصادية، نجح الحراك يف تحقيقها وتغيريها، 
لكن كانت لهذا الحراك ابعاد اقليمية  وسياسية 

ظهرت اخريا. 

 ■ هل ادت املنافسة االعالمية اىل الترسع يف 
نقل االخبار؟

□ بالتأكيد. وقعت العديد من القنوات الزميلة 
القنوات  اما  الخطأ.  اللبنانية يف هذا  وتحديدا 
العربية فكانت اخطاؤها اقل النها غري معنية 
مبارشة بالسبق الصحفي. التنافس  بني القنوات 

اللبنانية، جعل املراسلني يستبقون احيانا بعض 
االحداث ويقعون يف االخطاء، حتى ان الكثري 
من االخبار التي تم التداول بها، تبني الحقا انها 

كانت مشوهة او غري صحيحة. 

اىل  املعلومات  نسب  اىل  تنظرون  كيف   ■ 
مصادر مجهولة؟

العريب،  العامل  يف  الخاصة  مصادرنا  لدينا   □
والعبارة التي نستخدمها هي مصادر للميادين 
او مصادر خاصة للميادين، من دون تحديد ما 
او غريه.  امنيا  او  اذا كان هذا املصدر سياسيا 
عىل الرغم من ان مصادرنا محددة وموثوق بها 
جدا، اال اننا نتأكد من دقة املعلومة وصدقيتها 

قبل بثها.

التعددية االعالمية اىل مصدر   ■ هل تحولت 
لالضطرابات؟

اللبناين  االعالم  يؤد  االخرية مل  االشهر  □ خالل 
دورا ايجابيا، بل كان دوره سلبيا يف التعاطي مع 
االحداث. يف بعض االحيان لعب بعض االعالم 
دورا محرضا بدل ان يعمل عىل التهدئة. نحن 
كاعالميني نعرف كم تبلغ تكلفة النقل املبارش، 
البث  ساعات  كلفة  عن  نتساءل  دامئا  وكنا 
الطويلة للتظاهرات، وهذا امر يرتبط بخلفيات 

القناة واهدافها ونظرتها اىل الحدث. 

رئيس تحرير غرفة االخبار والربامج السياسية يف قناة "امليادين" عبدالله شمس الدين. 

اتبعنا سياسة تقضي 
بعدم مقاطعة الضيف 

او اثارة اية حساسية


