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ما وراء الصورة

من االستديو إلى الشارع ذهابًا وإيابًا
الطائفية عادت في ليلة الشائعات الطويلة
زينب حاوي
تفرض املعطيات السياسية نفسها
ع ـل ــى سـ ــاحـ ــات الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات وع ـلــى
ش ــاش ــات ال ـت ـل ـف ــزة .ب ـع ــد «اس ـت ـقــالــة
س ـعــد ال ـح ــري ــري ل ـيــس ك ـمــا قـبـلـهــا»،
ك ـم ــا ق ـ ــال ن ــائ ــب «م ـس ـت ـق ـب ـلــي» عـلــى
إح ــدى الـفـضــائـيــات الـسـعــوديــة .هــذا
مــا أظ ـهــره امل ـيــدان ال ــذي خــا نسبيًا
م ـ ــن املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ،لـ ـص ــال ــح ش ـ ــارع
آخـ ـ ــر غـ ــوغـ ــائـ ــي ظـ ـه ــر ف ـ ــي بـ ـي ــروت
ليلة االسـتـقــالــة ،لـيـمــارس عراضاته
وي ـق ـط ــع الـ ـط ــرق ــات وي ـ ـجـ ــري وراءه
اإلعــام ،ال ّ
سيما  lbciالتي التصقت
بهؤالء وفتحت لهم الهواء في لحظة
حـ ّـســاســة ي ـمـ ّـر بـهــا لـبـنــانّ .
وأول من
ّ
أم ـ ــس ،اتـ ـس ــع امل ـش ـهــد ف ــي طــراب ـلــس
وال ـب ـقــاع الـغــربــي ال ــذي خ ــرق مشهد
ّ
وتحولت الساحات
الحراك الشعبي،
إل ـ ــى حـ ـف ــات ت ـض ــام ـن ـي ــة مـ ــع زع ـيــم
«املستقبل» .فــي الـيــوم نفسه ،كانت
ُ
ّ
بمعية الجيش
قــد فتحت الـطــرقــات
وظـ ـل ــت الـ ـقـ ـن ــوات ت ـن ـق ــل مـ ــا ي ـحــدث
ع ـل ــى األرض إلـ ــى س ــاع ــات م ــا بـعــد
ّ
ليتغير املـشـهــد إل ــى برمجة
الـظـهــر،
ع ــادي ــة وعـ ــرض لـلـمـسـلـســات بعيد
نـ ـش ــرة األخ ـ ـبـ ــار امل ـس ــائ ـي ــة .ب ـع ــد 13
ّ
يــومــا م ــن تـحـشـيــد وض ــخ إعــامـيــن
غـيــر مـسـبــوقــن ،وت ـلــو ّيــن الـشــاشــات
باألعالم اللبنانية ،توقفت التغطية
املـتــواصـلــة وتــراخــى اإلع ــام املحلي
في املواكبة امليدانية ،وسط شائعات
ّ
أعـ ـي ــد ب ــث ـه ــا عـ ــن ق ـم ــع تـ ـتـ ـع ـ ّـرض لــه
الـسـلـطــة ال ــراب ـع ــة وض ـغ ــوط إلي ـقــاف
ال ـت ـغ ـط ـيــة امل ـب ــاش ــرة ال ـي ــوم ـي ــة .بــدت
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ّ
الشاشات بعد االستقالة كأن الحدث
ان ـت ـه ــى ،ف ـي ـمــا ان ـس ـح ــب امل ــراس ـل ــون
وان ـ ـت ـ ـهـ ــت س ـ ــاع ـ ــات ال ـ ـبـ ــث املـ ـب ــاش ــر
والـ ـه ــواء امل ـف ـتــوح طـيـلــة األسـبــوعــن
ُ
املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،واس ــتـ ـئـ ـنـ ـف ــت األع ـ ـمـ ــال
الـ ــدرام ـ ـيـ ــة .ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت تـتـصــاعــد
أصـ ـ ـ ـ ــوات عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ــوشـ ــال م ـي ــدي ــا،
تـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن غ ـ ـيـ ــاب ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات عــن
الـتـغـطـيــة ،خ ـصــوصــا ب ـعــد اإلش ـك ــال
الذي حصل في منطقة العبدة (عكار
ـ شمال لبنان) بني الجيش اللبناني
ومـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ،بـ ـ ـ ــدأت الـ ـفـ ـي ــدي ــوات
باالنتشار على املنصات التفاعلية،
ّ
وم ـن ـهــا ش ــرائ ــط وث ـق ــت م ـبــاشــرة ما
يـحــدث ه ـنــاك ،تــرافـقــت مــع تعليقات
تحريضية وأجواء مشحونة.

ســري ـعــا ،ت ـحـ ّـركــت ال ـق ـنــوات وقطعت
ً
ب ـث ـهــا لـتـنـشــر ال ـف ـي ــدي ــوات ن ـق ــا عن
ّ
الـ ـس ــوش ــال م ـي ــدي ــا .ح ـت ــى أن األم ــر
وصــل أيـضــا إلــى اإلع ــام الخليجي.
ّ
ت ـ ـ ــوزع امل ـش ـه ــد ّأول م ــن أمـ ـ ــس ،بــن
الـبـقــاع وال ـش ـمــال ،مــع خ ــروج رجــال
ّ
التحركات التي بايعت
دين يواكبون
مـ ـج ــددًا س ـع ــد الـ ـح ــري ــري وح ـج ــزت

استصراحات غوغائية على
الهواء للمحتجين سمحت بمزيد
من الشحن السياسي والمذهبي

لـنـفـسـهــا جـ ــزءًا م ــن «س ــاح ــة ال ـن ــور»
ال ـتــي كــانــت قــد انـتـفـضــت فــي األي ــام
ّ
ّ
املتشددة
املاضية على كــل املظاهر
وأعـطــت ص ــورة جميلة عــن الـحــراك،
ُليطلق على طرابلس اســم «عــروس
الثورة».
هـكــذا ،انتشر على الـســوشــال ميديا
م ـق ـطــع مـ ـص ـ ّـور ألنـ ـص ــار ال ـح ــري ــري
ّ
يتوسطون الساحة الطرابلسية
وهم
ويهتفون بحياته ،لـيـســارع اإلعــام
ويـعـيــد التغطية ب ــدءًا مــن «الــريـنــغ»
(ب ـ ـي ـ ــروت) الـ ـت ــي ع ـ ــاد امل ـت ـظ ــاه ــرون
ً
إليها وصــوال إلى العبدة وطرابلس
والبلدات البقاعية التي شهدت قطعًا
للطرقات.
إذًا ،اختلف الـحــدث وذهـبــت وجهته

إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـكـ ـ ــان آخـ ـ ـ ـ ـ ــر .وم ـ ـ ـ ــع ان ـ ـت ـ ـشـ ــار
الـشــائـعــات عـلــى تطبيق «وات ـســاب»
اح ـ ـ ـتـ ـ ــدمـ ـ ــت األج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء أك ـ ـ ـثـ ـ ــر وع ـ ــا
منسوب القلق ،خصوصًا مع خروج
شخصيات كانت مختفية طوال هذه
ال ـف ـت ــرة ل ـت ـشـ ّـد ع ـصــب الـ ـش ــارع ،كما
فعل خالد الضاهر حني قصد ساحة
العبدة .قبل ذلك ،رأينا استصراحات
غــوغــائـيــة عـلــى ال ـه ــواء للمحتجني،
س ـم ـحــت بـ ــإثـ ــارة م ــزي ــد م ــن الـشـحــن
السياسي واملــذهـبــي ،خصوصًا مع
إق ـح ــام ح ــزب ال ـلــه ف ــي ه ــذه املعمعة
والتحريض على الجيش .ظهر هذا
األم ــر ل ــدى رب ــط مــا ح ــدث فــي وســط
بـيــروت مــن اعـتــداء على املتظاهرين
وإح ــراق خيمهم فيما وقـفــت القوى
األم ـن ـيــة م ـت ـفــرجــة ،بـيـنـمــا ج ــرت في
ّ
الـ ـعـ ـب ــدة مـ ـح ــاول ــة ف ـ ــض االع ـت ـص ــام
ب ــال ـق ـ ّـوة .ه ــذا م ــا ت ـ ـ ّ
ـردد ب ـك ـثــرة على
الشاشة الصغيرة والسوشال ميديا
وأسـهــم فــي توليد أج ــواء مشحونة.
وهذا األمر عائد طبعًا إلى فتح هواء
الـقـنــوات (على رأسـهــا  )lbciللشارع
ّ
امل ـش ـح ــون ف ــي لـحـظــة ت ـخــلــي بعض
الـقـنــوات عــن مسؤوليتها الوطنية،
وف ـل ـت ــرة م ــا ُي ـن ـش ــر ع ـل ــى ال ـس ــوش ــال
مـيــديــا ،وحـتــى مــا تستصرحه على
الهواء.
ّ
املسؤولية الكبرى عما جــرى تجلت
بداية في التراخي اإلعالمي واعتبار
ّأن ما ّ
تمر به البالد انتهى مع استقالة
الـ ـح ــري ــري ،ق ـب ــل أن ن ـش ـهــد فــوضــى
وأسـ ـئـ ـل ــة حـ ـ ــول املـ ـصـ ـي ــر املـ ـجـ ـه ــول،
وقـ ــودهـ ــا ال ـش ــائ ـع ــات وال ـت ـص ــاري ــح
العشوائية.

اإلعتداء على المراسلين والمراسالت :لم يسلم أحد من «عنف» الشارع
زكية الديراني
مـنــذ ال ـيــوم ّ
األول لـلـحــراك الشعبي
ال ــذي تـشـهــده ال ـش ــوارع اللبنانية،
ك ـ ــان وال ي ـ ـ ــزال م ــراسـ ـل ــو ال ـق ـن ــوات
املحلية في عني «العاصفة» .لكن في
الوقت الذي جرى التركيز فيه على
م ـضــاي ـقــات واع ـ ـتـ ــداءات مـسـتـنـكــرة
ت ـعـ ّـرض لـهــا بـعــض هـ ــؤالء ،شهدنا
تعتيمًا على جانب آخر من الصورة.
ّ
نحن نتكلم عن معاناة مراسلي/ات
الشاشات «املحسوبة على السلطة».
ط ــوال ســاعــات الـلـيــل وال ـن ـهــار ،كــان
املــراس ـلــون ي ـتـنــاوبــون عـلــى تعبئة
الهواء املفتوح ،ما ّ
عرضهم للعديد
من املشاكل .من الشتائم والتضييق
وال ـس ـخــريــة إل ــى الـعـنــف الـجـســدي!
ّ
صحيح أن معظم املراسلني واجهوا
العنف على اخـتــاف أنــوا ًعــه خالل
عملهم ،لـكــن األك ـثــر ُعــرضــة لــه كــان
ُ
ال ـع ــام ـل ــون ف ــي  otvال ـت ــي اع ــت ـب ــرت
ّ
«عدوة» للمتظاهرين الذين
بمثابة
ّ
ّ
صبوا ُجل غضبهم على مندوبيها
على األرض.
ف ــي ال ـب ــداي ــة ،خ ــرج ــت  otvلتغطية
األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي
ل ـل ـت ـظــاهــرات ال ـتــي انـطـلـقــت ف ــي 17
ت ـشــريــن ّ
األول (أكـ ـت ــوب ــر) امل ــاض ــي،
ّ
وتـ ـ ـ ـ ــوزع املـ ــراس ـ ـلـ ــون فـ ــي مـخـتـلــف
املناطق للقيام بواجباتهم املهنية.
لكن مــع تصويب املتظاهرين على
الرئيس ميشال عون وصهره وزير
ال ـخــارج ـيــة ج ـب ــران بــاس ـيــل ،وقـعــت

امل ـح ـط ــة ف ــي م ـش ـك ـلــة ك ـب ـي ــرة :كـيــف
ّ
ت ـغــطــي الـ ـح ــراك م ــن دون اس ـت ـفــزاز
املواطنني املشاركني فيه؟
ه ـنــا ،طـلــب الـقــائـمــون عـلــى  otvمن
ّ
املراسلني التخلي عن اللوغو الذي
ً
ّ
ـادة ،منعًا أليّ
يغطي امليكروفون عـ
ُ
احـتـكــاك مــع ال ـن ــاس .وض ـعــت ريما
ح ـم ــدان والرا ال ـهــاشــم وج ــوي ــل بو
ي ــون ــس وج ــوي ــس ن ــوف ــل ف ــي مــوقــع
ّ
ال ُيحسدن عليه ،غير أنـهــن أكملن
عملهن بشكل ع ــادي ق ــدر اإلم ـكــان.
ف ـق ــد تـ ـع ـ ّـرض ــت امل ـ ــراس ـ ــات األرب ـ ــع
ّ
لـ ـش ــت ــى أنـ ـ ـ ـ ــواع الـ ـعـ ـن ــف ال ـج ـس ــدي
ّ
واللفظي ،حتى ظهر التنمر بصورة
واض ـحــة .فــي ه ــذا الـسـيــاق ،توضح

ّ
تخلّت  otvعن اللوغو منعًا
ألي احتكاك مع الناس

لجأت رشا
الزين إلى
القضاء

ح ـم ــدان ف ــي ات ـص ــال م ــع «األخ ـب ــار»
ّ
أن ـهــا كــانــت تـغـطــي ال ـت ـظــاهــرات في
م ـن ـط ـقــة ذوق م ـص ـب ــح ،ح ـي ــث ك ــان
«الـعـنــف م ـنـ ّـوعــا ،مــع أنـنــي لــم ألجأ
إلى أساليب االستفزاز أبدًا ،بل على
الـعـكــس فـتـحــت ال ـه ــواء للمواطنني
لـلـتـحــدث والـتـعـبـيــر عــن أوجــاعـهــم.
ل ـكــن قــوب ـلــت دائـ ـم ــا بــال ـش ـتــائــم من
ال ـع ـيــار ال ـث ـق ـيــل ،ووصـ ــل األمـ ــر إلــى
حـ ــد ال ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرض لـ ــي والـ ـطـ ـل ــب مـنــي
االنـسـحــاب مــن تغطية الـتـظــاهــرات
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة» .وتـ ــاب ـ ـعـ ــت:
«فوجئت باألساليب العنفية التي
مـ ــورسـ ــت ضـ ـ ـ ـ ّـدي أنـ ـ ــا وزمـ ـي ــات ــي،
وظهرت أحيانًا على الهواء مباشرة
وأمــام املشاهدين» .تتوقف حمدان
عند نقطة أســاسـيــة وهــي مساندة
الــزمــاء مــن بــاقــي ال ـق ـنــوات لـهــا في
مــواقــف ع ـ ّـدة« :وج ــدت تضامنًا من
زمالئي الذين عملوا على حمايتي».
أمـ ــا ع ـن ــد س ـ ــؤال ري ـم ــا ال ـه ــاش ــم عــن
الـعـنــف ال ــذي تـعــرضــت ل ــه ،فتجيب:
قائلة «دفع ،عنف لفظي ...كل أنواع
العنف ...حـ ّـدث وال حــرج» .وتضيف:
«لم نكن ندافع عن أي طرف سياسي

خــال تغطيتنا ،لكن بــات لوغو otv
ّ
ّ
مستفزًا للمتظاهرين ،لذلك تخلصنا
م ـ ـنـ ــه .قـ ـ ـ ّـررنـ ـ ــا نـ ـق ــل ص ـ ـ ــوت الـ ـن ــاس
ّ
واالب ـت ـعــاد عــن الـشـتــائــم فــي ح ــق أي
ّ
سياسي .لقد كنت أغطي التظاهرات
في ريــاض الصلح وساحة الشهداء
(بيروت) ،حيث واجهت مشاكل ّ
عدة
ّ
ُ
ومنعت من إكمال عملي ،حتى إنني
ّ
تعرضت للتهديد».
الرا ّ
تحدثت أيضًا عن تكاتف الزمالء
ّ
ّ
في قنوات أخرى معها ،ال سيما أنهم
«عمدوا إلــى حمايتي دائمًا .وهناك
ج ــزء م ــن املـتـظــاهــريــن مـمــن رفـضــوا
اإلساءة ّ
إلي وساندوني كذلك».
ُ
ت ـع ـت ـب ــر ج ــوي ــل بـ ــو ي ــون ــس األك ـث ــر
تـعـ ّـرضــا للعنف بــن زمـيــاتـهــا ،فقد
وصلت الشتائم املوجهة إليها إلى
ّ
حد اإلهانات الشخصية ،إلى جانب
ّ
ترداد عبارات مستفزة وأداء أهازيج
تشتم باسيل وعون أمام الكاميرا.
ليست قناة  otvوحدها من اختبرت
م ــواق ــف م ـشــاب ـهــة ،ب ــل ك ــان ملــراسـلــة
قناة  nbnرشــا الــزيــن نصيب أيضًا.
خـ ــال تـغـطـيـتـهــا إلقـ ـف ــال ال ـط ــرق ــات
فــي منطقة بــرجــا (ق ـضــاء ال ـشــوف)،
ّ
تعرضت الــزيــن مساء ّأول مــن أمس
إل ــى الـعـنــف الـجـســدي .تــوضــح رشــا
لـ ـ «األخ ـب ــار» ّأن ـهــا مـنــذ ال ـيــوم ّ
األول
للتظاهرات كانت تنقل الوضع بكل
ّ
ّ
مستقرة
هدوء ،حتى إنها كانت شبه
في منطقة برجا لنقل صورة الشارع
هـ ـن ــاك« .أول م ــن أمـ ــس (األرب ـ ـعـ ــاء)
ّ
بمهمتي اإلعالمية بنقل
كنت أقــوم

أكدت ريما حمدان ّ
تعرضها لشتى
أنواع العنف

التظاهرات في تلك املنطقة ،وفجأة
اخ ـت ـل ـط ــت األمـ ـ ـ ــور وتـ ـب ـ ّـدل ــت بـشـكــل
مخيف ،قبل أن أتـعـ ّـرض لهجوم من
قبل املـتـظــاهــريــن ،ووص ــل األم ــر إلى
ّ
التعرض لي
حد تحطيم هاتفي مع
جـســديــا وك ـيــل الـشـتــائــم فــي حـقــي»،
تقول .ثم تكمل« :أعاني من رضوض
قــويــة فــي جـسـمــي ،وم ــن إصــابــة في
ال ــرأس .لقد رفـعــت دع ــوى شخصية
ّ
وأخرى قضائية في حق من ضربني
وت ـهـ ّـجــم عـ ـل ـ ّـي ...تـلـقـيــت ال ـعــديــد من
االت ـصــاالت مــن أهــل بــرجــا لالعتذار
م ـنــي ،لـكــن رغ ــم ذل ــك ل ــن أت ـن ــازل عن
َ
الدعويني إطالقًا».

