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ــات اإلعالم يخترع األبطال
هكذا فهم الخواجات «إنتفاضة النفايات»
نادين كنعان
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ك ــان ــت تـمـتـلــئ فيه
سـ ــاحـ ــة ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء (وسـ ـ ـ ــط ب ـ ـيـ ــروت)
باملتظاهرين مـســاء السبت املــاضــي،
أفردت معظم وسائل اإلعالم األجنبية
مساحة للحدث اللبناني.
أب ـ ــدت صـحـيـفــة «نـ ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز»
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة مـ ــوق ـ ـفـ ــا إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــا مــن
ّ
التظاهرة ،إذ قالت إن آالف اللبنانيني
احـتـشــدوا ّأول مــن أمــس فــي الـ ــ«داون
ت ـ ـ ـ ـ ــاون» ،ف ـ ــي م ـش ـه ــد نـ ـ ـ ــادر «يـ ـ ّ
ـوحـ ــد
ً
امل ــواط ـن ــن امل ـن ـق ـس ـمــن عـ ـ ــادة بسبب
الـسـيــاسـيــة وال ــدي ــن» .وفـيـمــا أش ــارت
ّ
آن ب ــارن ــارد ف ــي مـقــالـهــا إل ــى أن هــذه
الـتـظــاهــرة هــي األك ـبــر لناحية الـعــدد
م ـ ـقـ ــارنـ ــة بـ ـس ــابـ ـق ــاتـ ـه ــا ال ـ ـتـ ــي ش ـهــد
آخــرهــا مــوجــات عنف واعـتـقــاالت من
ّ
قـبــل ال ـقــوى األم ـن ـيــة ،ش ــددت عـلــى ّ أن
الناشطني والسلطات «حاولوا تجنب
املــواج ـهــات ونـجـحــوا إل ــى ح ـ ّـد كبير،
بــاس ـت ـث ـنــاء ب ـعــض االعـ ـتـ ـق ــاالت الـتــي
جرت بعد مغادرة غالبية املشاركني».
وتـطـ ّـرقــت الصحافية األمـيــركـيــة إلــى
ال ـح ـمــاســة ال ـت ــي ط ـغــت ع ـلــى ال ـنــاس
ّ
على األرض« :كـثـيــرون ي ــرون أن هذا
ّ
ّ
التحرك فرصة نادرة للتغيير يتوحد
فيها اللبنانيون في ظل فشل السلطة
ف ــي ت ــوف ـي ــر الـ ـخ ــدم ــات األس ــاسـ ـي ــة».
وح ــرص ــت «نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» على
ّ
اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى أن امل ـ ــوج ـ ــودي ـ ــن فــي
ّ
الـتـظــاهــرة «ي ـعــارضــون ك ــل األط ــراف
السياسية» ،مستعينة بتصريحات
للمواطنني ،بينهم الناشط في حملة
«طلعت ريحكتم» أسعد ذبـيــان ،قبل
أن ت ـت ـطـ ّـرق إل ــى إع ـط ــاء ال ــدول ــة مهلة
 72ســاعــة لتطبيق املطالب والـعــودة
إلى الشارع غدًا الثالثاء في حال عدم
التجاوب.
الـتـشــديــد عـلــى سـلـمـيــة ال ـت ـحـ ّـرك ،هو
أك ـث ــر م ــا أرادت «واش ـن ـط ــن بــوســت»
الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـلـ ـي ــه .تـ ـ ـن ـ ــاول م ــراس ـل ـه ــا
ه ـيــو نــاي ـلــور امل ـش ـهــد «ال ـج ــام ــع» في
وس ـ ــط ال ـع ــاص ـم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،الـ ــذي
«ي ـن ـب ــذ» املـ ـش ــارك ــون ف ـيــه ومـنـظـمـ ّـوه
العنف« :تعانق املسيحيون والسنة
والشيعة في ساحة الشهداء ملطالبة
ال ـس ـيــاس ـيــن ب ــال ــوح ــدة .وك ـ ــان الفـتــا

غياب األح ــزاب الدينية وعلى رأسها
حزب الله الذي يملك تأثيرًا كبيرًا على
كل جوانب الحياة تقريبًا في البالد».
وكـ ـم ــا ف ـع ـل ــت زم ـي ـل ـت ـه ــا «نـ ـي ــوي ــورك
تـ ــاي ـ ـمـ ــز» ،اسـ ـتـ ـص ــرح ــت «واشـ ـنـ ـط ــن
بوست» عددًا من املتظاهرين ،من دون
أن تنسى شــرح الخالفات السياسية
ال ـحــاص ـلــة ف ــي ل ـب ـنــان الـ ـي ــوم ،أبــرزهــا
عـلــى خلفية «مـشــاركــة ح ــزب الـلــه في
الحرب السورية».
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،اك ـت ـف ــت «هــاف ـن ـغ ـتــون
بــوســت» بتقرير وكــالــة «أسوشييتد
ّ
ب ــرس» ال ــذي رك ــز عـلــى املـطــالــب التي
ّ
حـ ـ ّـددهـ ــا م ـنــظ ـمــو ال ـت ـظ ــاه ــرة وال ـت ــي
ج ـ ـ ــاءت ع ـل ــى لـ ـس ــان ال ـن ــاش ـط ــة رش ــا
الحلبي ،بينها استقالة وزيــر البيئة
ّ
محمد املشنوق .غير أن هــذا التقرير
قارن بني أجواء التظاهرة التي جمعت
أش ـ ـخـ ــاصـ ــا م ـ ــن «مـ ـخـ ـتـ ـل ــف امل ـن ــاط ــق
واالن ـت ـمــاءات الـطــائـفـيــة» ،وتـلــك التي
سادت ساحة الشهداء عام  2005بعيد
اغتيال رئيس ال ــوزراء السابق رفيق
ّ
الحريري .وذكــرت بنجاح التظاهرات
الـحــاشــدة يــومـهــا فــي «إج ـبــار دمشق

على إخراج جيشها من لبنان».
بريطانيًا ،نشرت صحيفة الـ«تلغراف»
تغطية مقتضبة ّ للتظاهرة اللبنانية،
ً
واصفة ّإياها بأنها «من بني األضخم
ِّ ً
في هذا البلد» ،ومقدرة عدد املشاركني
فيها بثالثني ألفًاّ .
تطرقت مراسلتها
ّ
ج ــوس ــي إن ـس ــور إل ــى أن «الـسـل ًـمـيــة»
غـلـبــت أث ـن ــاء ُال ـت ـح ـ ّـرك ،م ـع ـ ِّـرج ــة على
املطالب التي أعلنت وبعض الالفتات
املرفوعة واملنتقدة للطبقة السياسية،

ّ
شبه البعض التظاهرة بما حدث
في  14آذار (مارس) 2005
ك ـت ـلــك الـ ـت ــي ت ـص ــف ال ـ ـنـ ــواب ال ـ ـ ـ 128
باللصوص .وفي الوقت الــذي أوردت
إنـ ـس ــور ت ـص ــري ــح املـ ـخ ــرج ال ـل ـب ـنــانــي
امل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي «ط ـ ـل ـ ـعـ ــت ريـ ـحـ ـكـ ـت ــم»
لوسيان بو رجيلي لوكالة «أ .ف .ب»،
أبــت إال أن تختم تغطيتها بالتذكير
ّ
ب ــأن لبنان يعيش ضغطًا اجتماعيًا
واقتصاديًا في الفترة األخيرة بسبب

من تظاهرة السبت (مروان طحطح)

تعاظم عدد الالجئني السوريني ،علمًا
ّ
بــأن «بــي .بــي .ســي ».كذلك لجأت إلى
تغطية الوكالة الفرنسية لنقل صورة
ما يجري.
لــم يختلف أداء «دايـلــي مــايــل» عــن الـ
«تلغراف» ،إذ استندت في تغطيتها
إلـ ـ ــى م ـج ـه ــود م ــراس ـل ـه ــا تـ ـ ًــوم وايـ ــك
ووكــالــة «روي ـت ــرز» ،مـ ِّ
ـوصـفــة األزم ــات
الـتــي يعانيها لـبـنــان ب ــدءًا مــن تــراكــم
ً
الـ ـنـ ـف ــاي ــات وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى ال ـف ـش ــل فــي
انتخاب رئيس للجمهورية .ولم ينته
مقالها قـبــل مـقــارنــة تـظــاهــرة السبت
بالتظاهرات «الحاشدة التي خرجت
في  14آذار (مارس) .»2015
ّ
ول ـ ـع ـ ــل أب ـ ـ ـ ــرز اخ ـ ـت ـ ــاف س ـ ّـجـ ـلـ ـت ــه ال ـ ـ
ّ
«غارديان» التي نشرت قراءة موسعة
ّ
لكريم شــاهــن ،ال تــركــز على تظاهرة
ّ
ّأول مــن أم ــس ،بــل تـحــلــل «الـعـفــن في
الدولة اللبنانية فيما يفقد متظاهرو
ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروت ربـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــة ج ـ ــأشـ ـ ـه ـ ــم ت ـ ـجـ ــاه
الحكومة».
ع ـل ــى ال ـض ـف ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،رأيـ ـن ــا فــي
«لوموند» حديثًا عن «صحوة مدنية
فـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت» ،ح ـي ــث أت ـ ــى «عـ ـش ــرات
اآلالف م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن م ــن مختلف
الـ ـط ــوائ ــف والـ ـطـ ـبـ ـق ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
ل ـي ــرف ـع ــوا الـ ـص ــوت ف ــي وجـ ــه ال ـن ـظــام
الـسـيــاســي امل ـش ـلــول ،ال ــذي وص ــل إلــى
ّأي ــام ــه األخـ ـي ــرة» .وك ـمــا فـعــل آخ ــرون،
شـ ّـبــه بنجامني ب ــارت هــذه التظاهرة
ب ـت ـظــاهــرة  14آذار ،لـيـنـتـقــل بـعــدهــا
إل ــى أح ــد مـقــاهــي األشــرف ـيــة «املنطقة
األكثر شياكة في بيروت ،حيث الناس
يتابعون ما يجري على األرض على
شاشات التلفزة».
ُ
وبينما لم تعر «لو فيغارو» أي اهتمام
للحراك الحالي في الشارع اللبناني،
«ليبيراسيون» بتقرير الوكالة
اكتفت
ً
متحدثة عن ّ
«أول تظاهرة
الفرنسية،
فــي ه ــذا الـبـلــد املنقسم تـتــوحــد تحت
ً
مطالب اجتماعية ومطلبية ،وصــوال
إلى إسقاط النظام» ،ناقلة عن بعض
ّ
امل ـح ـل ـل ــن أن ال ـت ـظ ــاه ــرة ت ـش ـيــر إل ــى
«القطيعة بني الشعب وزعمائه».
وكــذلــك األم ــر بــالـنـسـبــة إل ــى «فــرانــس
 »24التي اتكلت في معظم ما نشرته
ع ـل ــى ع ـل ــى ت ـق ــري ــر «أ .ف .ب ».ح ــول
الحدث.

«الجزيرة» و«العربية» مهووستان بحزب الله
عبد الرحمن جاسم
ً
تـظــاهــرة ّأول مــن أمــس نــالــت تغطية
ك ـب ـي ــرة مـ ــن ال ـف ـض ــائ ـي ــات ال ـع ــرب ـي ــة.
ل ــم ت ـك ــن ال ـت ـغ ـط ـيــة ولـ ـي ــدة ال ـل ـح ـظــة،
ب ــل ت ــراك ـم ــت خـ ــال ّ
األيـ ـ ـ ــام املــاض ـيــة
الـ ـت ــي غـ ـط ــت خ ــالـ ـه ــا غ ــال ـب ـي ــة ه ــذه
الفضائيات ـ بترقب ـ الحراك الشعبي
الــذي وصفه بعضهم بـ«ربيع عربي
ل ـب ـن ــان ــي» (ورد ع ـل ــى أل ـس ـن ــة بـعــض
ضيوف «الجزيرة»).
«ل ـي ـس ــت هـ ــذه أزمـ ـ ــة ن ـف ــاي ــات ف ـق ــط».
هـكــذا ب ــدأت مذيعة «الـجــزيــرة» غــادة
عــويــس حلقة «م ــا وراء الـخـبــر» .بــدا
ّ
هناك توجهًا لدى القناة القطرية،
أن ّ
يـتـلــخــص ب ـض ــرورة تـسـلـيــط الـضــوء
ّ
عـلــى أن امل ــوض ــوع «أك ـبــر بكثير من
ّ
مجرد أزمــة عابرة» .هذه التظاهرات
«أكبر تهديد يواجهه البلد الذي
هي َ
لم يتعاف من الحرب األهلية» .طبعًا،
َ
ـرأي وال ــرأي اآلخــر»
لــم تنس قناة «ال ـ ّ
ال ـغ ـمــز لـنــاحـيــة ت ــدخ ــل «حـ ــزب ال ـلــه»
في الحرب السورية ،ليصبح الكالم

شــديــد ال ـق ـســوة« :ب ــن مــن يـقــاتــل في
بلد آخر لبقاء ذلك النظام (السوري)،
ٍ
وبــن مــن ال يـجــرؤ على قــول نعم أو
ال إال بــاسـتـشــارة دول ــة أخ ــرى ،وبــن
من يعتبرون البلد مزرعة تتوارثها
األجـ ـي ــال» .أرادت «ال ـج ــزي ــرة» الـقــول
إن الجميع «فــاســدون» ،مــع اإلصــرار
على توجيه اللوم األكبر إلــى «حزب
ال ـ ـلـ ــه» ب ـ ًس ـب ــب ت ــدخ ـل ــه ّفـ ــي س ــوري ــا،
ّ
مــوض ـحــة أن ه ــذا ال ـت ــدخ ــل ه ــو أحــد
أسـ ـب ــاب ال ـف ـس ــاد .وك ـم ــا «ال ـج ــزي ــرة»
كــذلــك «الـعــربـيــة» الـتــي لــم تـغــب ّ
عما
ج ـ ـ ـ ــرى ،ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ـ ــن رغـ ـبـ ـتـ ـه ــا ّفــي
تسليط الضوء على «مخاطر» تدخل
«ح ــزب الـلــه» فــي ســوريــا .وك ــان الفتًا
مـ ـح ــاوالت ال ـق ـنــاة ال ـس ـعــوديــة ـ ـ على
ّ
عـكــس «ال ـج ــزي ــرة» ـ ـ اإلش ـ ــارة إل ــى أن
القوى األمنية «ق ــادرة على اإلمساك
بزمام األمور واملبادرة» .هكذا ،بدأت
ت ـقــاريــرهــا ب ــ«س ـي ـطــرت ق ــوى األم ــن،
وتمكنت قــوى األم ــن» ،وغيرهما من
ّ
التعابير التي توحي بــأن املوضوع
ح ــدث داخ ـلــي يـمـكــن الـسـيـطــرة عليه

ّ
محليًا وال يستدعي تناوله على أنه
ح ــدث كـبـيــر .تـحـ ّـدثــت «الـعــربـيــة» عن
نوعني من املشاركني« :املتظاهرين»
و«مثيري الشغب» .ولم يفت مشاري
الـ ــذايـ ــدي ض ـمــن بــرنــام ـجــه «م ــراي ــا»
ّ
الـ ـتـ ـط ـ ّـرق إل ـ ــى أن «املـ ـتـ ـظ ــاًه ــري ــن ّلــم
يخرجوا باعتبارهم شيعة أو سنة،
بل باعتبارهم لبنانيني».
ل ـكــن خـ ــال األيـ ـ ــام األولـ ـ ــى ل ـل ـت ـحـ ّـرك،
أظـ ـه ــرت «الـ ـع ــربـ ـي ــة» م ــا يـ ـح ــدث فــي

حاولت «الميادين» اظهار الجانب
«الحضاري» في التحرك
ّ
ال ـشــارع على أن ــه «ذو بعد طائفي»،
بـحـســب ك ــام وزي ــر ال ـعــدل اللبناني
أش ــرف ريـفــي ال ــذي أش ــار فــي مقابلةٍ
ّ
لـ ــه إلـ ـ ــى أن «مـ ـجـ ـم ــوع ــات م ـع ــروف ــة
ب ـع ــدم س ـل ـم ـي ـت ـهــا ،وم ـح ـس ــوب ــة عـلــى
ســرايــا املـقــاومــة التابعة لـحــزب الله،
ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى اخ ـ ـت ـ ــراق الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات
ّ
ال ـت ــي نــظ ـم ـهــا امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي ضد

أزمــة النفايات ،وتـحــاول استغاللها
ورك ــوب موجتها» .وبالتأكيد ،عـ ّـرج
َ
ال ــرج ــل ع ـلــى ال ـس ـعــوديــة (وك ـ َـرم ـه ــا)
ّ
وك ـيــف أن «اتـ ـف ــاق ال ـطــائــف ه ــو حل
لجميع املـشـكــات» .كــام استند إلى
جــزء منه وزيــر الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق ،وتناولته «العربية»
بشغف.
ولم تختلف «امليادين» عن «العربية»
لجهة الحديث عن عمل القوى األمنية.
ّ
بعدها ،أشارت مرارًا إلى أن تظاهرة
ّأول من أمــس كانت «حــاشــدة» ،وهو
تقرير أعـ ّـدتــه ســارة
مــا بــدا جليًا فــي
ٍ
الحاف .حاولت «امليادين» أن توضح
الجانب «الـحـضــاري» فــي التظاهرة
من خــال مقابلة الفنانني املشاركني
كمارسيل خليفة ،إلى جانب التقرير
الذي ّ
أعده سامي جلول عن مشاركة
«ذوي االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة» .ولــم
يفت قناة «الــواقــع كما هــو» ّالتأكيد
ّ
أن هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـظ ــاه ــرة «ال تـ ـم ــث ــل أي
ـزب سـيــاســي .هــم نــزلــوا للمطالبة
حـ ٍ
بمطالبهم املعيشية».

ّ
◄ رغــم أنـهــا لــم تـكــن ضـمــن املغنني
الــذيــن شــاركــوا فــي تـظــاهــرة ّأول من
أمـ ــس ف ــي س ــاح ــة الـ ـشـ ـه ــداء (وس ــط
ب ـي ــروت) ،ك ــان إللـيـســا نـصـيــب وافــر
ّ
التحرك.
من الالفتات التي ُرفعت في
ُ
كتب على بعض الــافـتــات الساخرة

بــاإلنـكـلـيــزيــة« :أك ـبــر حـفـلــة إللـيـســا».
وقـ ـ ــد شـ ــاركـ ــت إلـ ـيـ ـس ــا (الـ ـ ـص ـ ــورة)
على حسابها على تويتر .يذكر ّأن
ّ
صــاح ـبــة أغ ـن ـيــة «حـ ـ ّـب ك ــل حـيــاتــي»
أحــدثــت بلبلة على الـســوشــال ميديا
أخيرًا ،حني نشرت صورة لعدد هائل
من الحضور ،مرفقة بتعليق« :واحدة
من أفضل حفالتي» .ولم يمض وقت
طويل قبل أن تزيل إليسا الـصــورة،
ّ
إثر إشــارة بعض الناشطني إلى أنها
من حفلة للدي جاي الفرنسي دايفد
غيتا.
◄ مجددًا ،حضر املغني معني شريف
(ال ـصــورة) إلــى وســط بـيــروت السبت
ً
املاضي محموال على األكتاف وسط
الـهـتــافــات الــداع ـيــة إل ــى الـتـغـيـيــر .كــان
الفتًا أيضًا حضور عــارضــة األزيــاء
الـســابـقــة مـيــريــام كلينك الـتــي ارت ــدت
كمامة زهــريــة الـلــون ،ورافـقـهــا بعض
ّ
مؤيديها .كذلك ،رفع أحد املتظاهرين
الف ـتــة طــالــب فـيـهــا ب ــأن ت ـكــون كلينك
رئ ـي ـســة لـلـجـمـهــوريــة .وش ــارك ــت في
ال ـت ـحـ ّـرك قــائ ـمــة طــوي ـلــة م ــن األس ـمــاء
امل ـعــروفــة ،مـثــل مـيـشــال ألـفـتــريــادس،

وزيـ ـ ــن ال ـع ـم ــر ،وم ـي ـك ــاي ـي ــا ،وع ـ ــادل
ســرحــان ،ورف ـيــق عـلــي أح ـمــد ،وروال
س ـعــد ،وري ـتــا حــايــك ،ودال ـي ــدا خليل،
واإلعالمية ريما كركي وغيرهم.
◄ كان الفتًا حضور الزعيم الكوري
الشمالي كيم يــونــغ عبر ص ــوره في
ُ
التظاهرة األخ ـيــرة .كتب على بعض
ُ
الــافـتــات عـبــارة «بـيــونــغ يــانــغ تـبــارك
ّ
وحدكم كوريا
التحرك» ،و«لستم
هذا
ٍّ
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حضرت صور السياسيني اللبنانيني
ّ
بقوة .شاهدنا صورة لرئيس مجلس
ال ـن ــواب نـبـيــه ب ــري وإل ــى جــانـبــه رقــم
 128وكتب عليها «علي بابا و 128
حرامي» ،واستوحت بعض الالفتات
ع ـبــارات ـهــا م ــن أف ــام ش ـه ـيــرة ،منها:
( The Godfatherبطلها ّبري أيضًا)،
و ( Fifty Shades of Greyبطالها
ميشال عون وسمير جعجع).
◄ ن ـش ــرت ال ــراق ـص ــة ج ـن ــى يــونــس
على فايسبوك مجموعة من الصور
امللتقطة إلى جانب النفايات املتراكمة
ع ـلــى ط ــرق ــات بـ ـي ــروت .ت ـص ـ ّـور هــذه
الـلـقـطــات أشـخــاصــا ي ــؤدون حــركــات
راقـ ـص ــة ،مــرف ـقــة بـتـعـلـيــق ي ــؤك ــد ّأن
الــرقــص ج ــزء أســاسـ ّـي مــن «ال ـثــورة»
ّ
ومحركها األساسي.

