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المراسلون على األرض تط ّبعوا بالشعارات

أي أداء لإلعالم خالل الحراك الشعبي؟

لعبت وسائل االعالم مبختلف تصنيفاتها املكتوبة واملرئية واملسموعة وااللكرتونية  -وبنسب متفاوتة  -دورا بارزا يف اذكاء
الحراك الشعبي واحيانا يف توجيهه او دعمه او تصنيفه بني محق ومبالغ فيه ومسيس ،تبعا لتوجهات الوسيلة االعالمية .كثريا
ما كانت عامال مساعدا يف توسيع مشاركة املحتجني والتعبري عن مواقفهم
الحظ املتابعون لوسائل االعالم تفاوت كيفية
نقل الحراك الشعبي واوقاته ،السيام خالل
مرحلة قطع الطرقات والتصعيد عىل االرض ،اىل
درجة بلغت بالبعض حد اقامة جدران عازلة
بني املناطق .فتعاملت الوسائل االعالمية مع
االمر بحذر او رفض او نقل طبيعة الحدث
فقط ،من دون االضاءة عىل خلفياته واهدافه
ومن هم القامئون به ،وما هي اجنداتهم
السياسية او املطلبية.
لعبت وسائل اعالمية احيانا دور املحرض او
املشجع بشكل غري مبارش عىل مواصلة الحراك
الشعبي حتى يف خطواته التصعيدية ،واخذت
جانب املحتجني حتى حني توقيفهم من القوى
االمنية عند قيامهم باعامل شغب او اخالل باالمن.
ادت وسائل اخرى دور الناقد لبعض املامرسات،
او دور املحاور واملساعد عىل ايصال افكار
الحراك ومطالبه عرب حلقات حوارية مطولة ،فيام

كان االهتامم االكرب منصبا عىل معرفة مطالب
املحتجني ومن يستهدفون بتحركهم والهدف الذي
يريدون الوصول اليه .وهو الهدف الذي تفاوت
ايضا بني تحرك وتحرك وبني فئة وفئة حتى يف
الشارع الواحد .لدى بعض وسائل االعالم كانت
السلطة او الدولة او املؤسسات الرسمية مثابة
الهدف املراد الوصول اليه ،ولو من دون طرح
بدائل جدية ومقنعة ،فيام مل تغب الشعارات
والعبارات النابية عن الهتافات والجدران ،وكان
عدد من وسائل االعالم ينقلها سواء بالصورة
الفوتوغرافية او بواسطة الصورة والصوت.
شكل االعالم املريئ الوسيلة الخطرية يف مثل
هذه التحركات الشعبية .فهو فتح الهواء ملواكبة
املحتجني يف الشوارع ،ليل نهار ،بكل تعبرياتهم
املنضبطة وغري املنضبطة احيانا ،وامتنع عن بث
الربامج العادية الرتفيهية او الفنية او التسلوية،
وعن بث االعالنات طيلة عرشين يوما من

كالس :الهواء املفتوح
اساء الى رسالة االعالم
■ كان لوسائل االعالم وبخاصة املرئية
منها حضور واسع ملتابعة الحراك الشعبي
وفتحت الهواء ساعات طويلة للتغطية.
كيف تصف اداءها يف تغطية الحدث؟
□ ال ميكننا ان نطلق حكام عىل االعالم
اللبناين ،الذي كان رائدا يف بعث الفكر
النهضوي ورعاية حركات التحرر الفكري
واالجتامعي من خالل قراءة مشهديات
تغطيات ساحات الحراك من بعض
التلفزيونات ،الن مثة فروقات مهنية الفتة
متتاز بها الصحافة املطبوعة ،من حيث

الرصانة التحليلية الهادئة ،ومن حيث عدم
ارتهان الصحافة النفعالية اللحظة والتفاعل
امليداين ،بخالف االمر الذي طبع بعض
التلفزيونات باللحظوية غري االنضباطية.
يبقى الرهان عىل ان تستعيد التلفزيونات
دورها االخباري يف اصول التغطيات
االعالمية امليدانية الرصينة واملفيدة ،وان
تكون عيون الناس وضامئرهم والحاملة
لتطلعاتهم وانتظاراتهم .لكني اقول جازما
ان بعض التلفزيونات هي محرك الحراك
الشعبي .كمتابع وخبري يف االعالم وسياساته

الحراك .اما وسائل التواصل االجتامعي ،فكانت
هي ايضا عىل درجة من الخطورة رمبا اكرث من
االعالم املريئ او االلكرتوين ،كونها مجهولة املصدر
وغري مراقبة وغري خاضعة للمحاسبة كالوسائل
االخرى .هذا االمر ادى اىل حالة من التفلت
الواسع يف تداول املعلومات واالخبار الكاذبة
والصور املركبة او الفيديوهات املشبوهة ،عدا
عن بث االشاعات الخطرية التي ترض بوضع البلد
سياسيا وامنيا واقتصاديا وماليا.
"االمن العام" حاورت العميد السابق لكلية
االعالم والتوثيق الدكتور جورج كالس ومدير
مؤسسة وزنات لالستشارات سمري قسطنطني
حول رؤيتهام لتعامل وسائل االعالم مع الحراك
الشعبي .اين اخطأ واين اصاب ،وما هو املطلوب
لضبط االنفالت ،واين دور الدولة يف نظام
دميوقراطي يحرتم ويصون حرية االعالم والرأي
والتعبري ضمن االطر القانونية؟

وادائه ،اعترب ان هذه املحطات ،من خالل
اعتامدها اسلوب الهواء املفتوح ،اساءت
اىل رسالة االعالم ووظيفته يف االخبار
والتغطية ،وتجاوزت ذلك اىل حد تبني
الحراك الذي هو يف رأيي اكرث من فوىض
واقل من ثورة .كام ساهمت املحطات
بقصد او من غري قصد ،يف تحريف وجهة
االرادة الشعبية الصحيحة واملحقة واخذها
اىل امكنة اخرى تداخلت فيها العداءات
السياسية والخصومات الحزبية واملصالح
الخارجية ،اىل حد ان املتابع لعمليات

النقل امليداين املبارش صار يعرف مسبقا
كيف يختار املراسل الشاهد امليداين
السترصاحه ،وماذا ميكن ان يقول ويديل
به من هموم واتهامات وشتائم شوهت
صورة لبنان الحضارية وقتلت وظيفة
بعض التلفزيونات ،التي كانت لها اجندة
سياسية ومصلحية وتجارية خاصة عملت
عىل استثامر الحراك واوجاع الناس وحادت
به عن اهدافه الصادقة.
■ هل من واجب االعالمي التامهي مع
الحدث وتأييده او رفضه ام يكتفي بنقل ال
معلومات؟
□ اعترب ان التلفزيونات تعاملت مع
الحراك كموسم من مواسم الربنامج
امليدانية ،واسقطت كل التزام مهني
واخالقي يحكم اداء العمل التلفزيوين
االحرتايف .كانت الكامريات موزعة لنقل
التغطية املبارشة من مناطق وساحات
عدة .املالحظ ان اكرثية املراسلني هم من
الوجوه الجديدة غري االحرتافية ،وال ميلكون
الخربة املطلوبة للعمل يف زمن االزمات
واالحداث الداخلية .كان املطلوب تحريك
الساحات اكرث من القيام باعامل التغطية.
■ ملاذا تم التعرض لعدد من املندوبني عىل
الطرقات ،وهل اثر ذلك عىل ادائهم؟
□ بعض املراسلني كانوا يعتربون انهم هم
الثورة ،اىل حد انه متاهى كثريا مع حامسة
الساحات ،وصارت الشاشات مشاركة يف
الحراك ومتبنية له .هذا ما جعل الناس
واملراقبني يعتربون ان املحطات اساءت
اىل الثورة ،مبثل ما اساءت اىل الناس
وكرامات املرجعيات وصورة الوطن ودور
االعالم ،من دون ان تقدم مرشوعا بديال.
كان املطلوب هو اسقاط منظومة معينة،
سياسيا واقتصاديا.
■ هل يؤثر االداء االعالمي الحاصل عىل
مصداقية وسائل االعالم وكيف؟
□ ترك اسلوب التغطيات امليدانية
املبارشة والتي كانت اشبه بعرض متواصل
انطباعا داال عىل ان صدقية املحطات

العميد السابق لكلية االعالم والتوثيق الدكتور جورج كالس.

ساهمت املحطات بقصد
او من دون قصد
في تحريف وجهة االرادة
الشعبية الصحيحة
باتت مكشوفة ،وهذا سيرتك اثارا سلبية
عىل ثقة الناس باملحطات ،التي اظهرت
عدم حياديتها وموضوعيتها تجاه ما
كانت تقوم به من تغطيات مشوبة عرب
التحريض عىل الدولة والنظام والقيادات،
من خالل مشاعية الكامريا ،بحيث تحولت
بعض املحطات اىل منابر للشتم والنيل
من كرامات الناس بدل ان تكون وسيلة
لالستعالم واالعالم.
■ هل الحظت تدخال من الدولة او القوى
السياسية يف توجيه االعالم؟
□ الالفت غياب املجلس الوطني لالعالم يف
ظل تحكم التلفزيونات باملشهد امليداين،
كذلك غياب نقابتي الصحافة واملحررين،
عن قيامهم بواجبهم الوطني واالخالقي

الضابط للعملية االعالمية .كأن البلد
صار اقطاعات ومقاطعات اعالمية تنقل
وتحرض وال تبايل بالشأن الوطني ومصلحة
الناس ،الذين وجدوا انفسهم ضحايا
السالح التلفزيوين الذي اظهر انه خارج
اي انتامء وبعيدا من اي التزام .ما زاد من
حدة االزمة ،عدم وجود ناطق رسمي باسم
الدولة يتوىل عملية االخبار والتوضيح
والطأمنة ،االمر الذي ترك الساحة مفتوحة
عىل تضليل اعالمي وتشويه للحقائق.
■ كيف كان تأثري مواقع التواصل يف
تحريك الشارع السيام ضخ االخبار الكاذبة
واالشاعات؟
□ وسائل التواصل الشعبي ساهمت ايضا يف
تأجيج الوضع وخلق مناخات ضد الدولة.
هذا امر مل نشهده منذ االحداث االليمة.
اضافة اىل الكالم التخويني واالتهامات
العشوائية والعبارات املعلبة والنمطية
التي كان يرددها بعض رواد الساحات.
■ كيف ميكن ضبط هذا االنفالت
والفوىض؟
□ املطلوب ان يتم رصد املشهديات
والترصيحات الرسمية والشعبية
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واملقدمات الخربية للنرشات التلفزيونية،
وتعليقات االذاعات ،ووضع قامئة
افكار واقرتاحات يف سبيل تنظيم عمل
التلفزيونات ووسائل التواصل يف ظل غياب
قانون ناظم لها .من املفيد الرتكيز عىل
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رضورة ايجاد خلية ازمة ملواكبة التطورات
امليدانية وتفاعالتها ،اضافة اىل اخضاع
وسائل االعالم اىل رقابة رصينة ،وعدم
التسليم مببدأ الحرية االعالمية املطلقة،
وان ال نكون قد منحنا الوسائل حصانة

صلبة واعطيناها سلطة واسعة ،ومكناها
من التسلط عىل معنويات املواطنني
ومقررات الوطن .نحن يف بلد يضم الكثري
من االعالميني وعدد كبري من الوسائل
االعالمية والقليل من االعالم.

قسطنطني :التغطية لم تكن منحازة
بل متعاطفة مع الحراك
■ كيف تصف اداء املؤسسات االعالمية
السيام التلفزيونية منها يف تغطية الحراك
الشعبي؟
□ وسائل االعالم املرئية مشكورة عىل الجهد
االستثنايئ الذي بذلته لتغطية االحداث.
الشكر الحقيقي هو للمراسلني واملراسالت
والزمالء خلف الكامريات الذين جازفوا لنقل
الصورة .يف احدى االمسيات عندما كانت
املناوشات محتدمة يف العاصمة ،قلت يف
نفيس "شو الله جابرهن ينزلوا عالساحة" .انا
شخصيا ال اعتقد ان التغطية كانت منحازة
بقدر ما كانت متعاطفة مع الحراك الشعبي.
كان واضحا ان بعض املحطات التلفزيونية
("املؤسسة اللبنانية لالرسال" و"ام.يت.يف"
وتلفزيون "الجديد") تعاطفت مع الحراك
بشكل واضح ،لكنها مل تكن منحازة مبعنى
انها مل متتنع عن تغطية الطرف االخر .مثال،
نقلت هذه املحطات عىل الهواء مبارشة
انتقادات الناس الذين علقوا يف زحمة
السري .قالوا ما قالوه يف الحراك وقد نقلته
هذه الوسائل من دون تحفظ .يف املقابل
كانت محطات اخرى ("او.يت.يف") متعاطفة
مع كل ما هو معاكس للحراك .هذه االمور
تحصل .الجميع يقولون ان االعالم االمرييك
موضوعي وغري منحاز .هذا صحيح يف كثري
من االحيان .لكن اذا اخذنا محطة "يس.
ان.ان" مثال ،تجد انها تشن هجامت متتالية
ال تتوقف وال ليوم واحد ضد الرئيس دونالد
ترامب .هذا يحصل .اعتقد ان املحطات
اللبنانية كانت اكرث موضوعية يف تعاطيها
مع الحدث من "يس.ان.ان".

□ التعرض لالعالميني جاء نتيجة النفعاالت
الناس املنتمني اىل هذا الفريق السيايس او
ذاك تجاه وسيلة االعالم .مثال ،من الصعب
عىل مراسيل حركة امل ان يفضلوا محطة
تلفزيون "الجديد" .من الصعب عىل منارصي
الحراك ان يتعاطفوا مع محطة "او.يت.يف"،
ومن الصعب عىل منارصي التيار الوطني
الحر ان يتعاطفوا مع "ام.يت.يف" .لكن هذا ال
يربر االعتداء عىل اي مراسل او مراسلة من اي
محطة كانت .هذا اعتداء وترهيب ال ميكن
القبول به ،ونقطة عىل السطر.
■ اذن كيف يحمي االعالم نفسه من التعديات،
وكيف يحمي املواطن نفسه من شطط االعالم؟
□ ال يستطيع االعالميون حامية انفسهم من
االعتداءات التي تطاولهم ،هذه مسؤولية
االجهزة االمنية .لكن ال يجوز لالعالميني ان
يذهبوا اىل امليدان مزودين سالحا غري سالح
الكامريا وامليكروفون والقلم والورقة .بالنسبة

مدير مؤسسة وزنات لالستشارات سمري قسطنطني.

التعدي على االعالميني
غير مقبول وغير مبرر

■ كيف يفرتض ان يكون اداء االعالمي يف
التعاطي مع الحدث .التامهي مع الحدث
وتأييده او رفضه ام يكتفي بنقل املعلومات؟
□ هناك مدرستان للتفكري يف هذا املجال.
املدرسة االوىل تقول برضورة نقل الخرب

مع يشء من التحليل البسيط رمبا .املدرسة
الثانية تقول باعالم ملتزم قضية ما .اذا ايدنا
املدرسة االوىل مثال وتعرضت بالدك لغزو
خارجي ،هل تنقل الخرب فقط ام تجعل
من الدفاع عن الوطن قضيتك؟ اذا اعتمدنا
املدرسة الثانية لالعالم ،فهل ستنقل وجهة
نظر الخصم ،ام انك ستمتنع عن فعل ذلك؟
اذا امتنعت ،كيف ميكن ان تعرف الناس كل
الحقيقة؟
■ تعرض عدد من املندوبني عىل الطرقات
للمضايقات واحيانا العتداءات ،هل اثر ذلك
عىل ادائهم؟

اىل حامية املواطن من االعالم ،ال اعتقد ان
احدا يستطيع ان يحمي نفسه من الضخ
الهائل من كل انواع االخبار ،اكانت صحيحة
ام غري صحيحة ،سليمة ام غري سليمة .لكن
يتوقف االمر عىل نوع شخصية االنسان ،فاذا
كان انفعاليا ومنحازا وشديد االنحياز اىل طرف
ما ،يصعب عليه ان ال يصدق كل ما يقوله هذا
الطرف ،كام يصعب عليه ان يصدق اي كلمة
يقولها الطرف االخر .املوضوع يتعلق بثقافة
ذاتية لالنسان.
■ هل ترى ان االداء االعالمي كان له تأثري
كبري عىل مصداقية وسائل االعالم ومن ثم عىل
الجمهور؟
□ بطبيعة الحال هو يؤثر .اذا كان الهدف
نقل الخرب ونقل صورة ما يحصل بشكل
شامل ،فهو يعطي مصداقية للمحطة .لكن
اذا كان نقل الخرب مجتزأ ،فهو يقلل من
مصداقية املحطة.

■ هل الحظت تدخال من الدولة او القوى
السياسية يف توجيه االعالم؟
□ بشكل عام ال ،مل االحظ ذلك .رمبا الحظته
قليال حني كان متظاهر مثال يقول كالما قارصا
يف حق رئيس الجمهورية مثال ،او كالما جارحا
يف املطلق ،كان املراسل يقول له فورا ان يتوقف.
لعل الدولة تدخلت يف هذا االمر من باب
الحفاظ عىل السلم االهيل ليس اال.
■ كيف كان تأثري مواقع التواصل يف تحريك
الشارع السيام ضخ االخبار الكاذبة واالشاعات؟
وكيف ميكن ضبط هذا االنفالت والفوىض؟
□ وسائل التواصل االجتامعي موجودة ،بعضها
يضخ اخبارا كاذبة والبعض االخر ينقل صورة
حقيقية .ال ميكن ضبط هذا الكم من وسائل
التواصل .كام انني ال اريد ان اسميه انفالتا الين
ساعتئذ ساشعر برضورة ضبطه .االعالم يجب ان
يبقى حرا ضمن السياق العام .هو ينقي نفسه
مع الوقت ،لكن حاليا ال ميكن فعل اي يشء.
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