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ما وراء الصورة

اإلعالم في التظاهرات :صوت الذين لهم صوت
مهى زراقط
من املتعارف عليه أن التظاهرة التي
ال تغطيها وسيلة إعالم هي تظاهرة
غير مــوجــودة ،وأن هـنــاك تظاهرات
ُ
يـصـنـعـهــا اإلع ـ ـ ــام ،وأخـ ـ ــرى تـصـنــع
ل ـ ــإع ـ ــام .عـ ـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان عـ ـل ــى م ــدى
ّ
ال ـس ـنــوات املــاضـيــة ك ــل ه ــذه األن ــواع
م ــن الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ،ل ـك ـنــه الـ ـي ــوم أم ــام
ن ــوع جــديــد مـنـهــا .ال فـضــل لوسائل
اإلعــام عليها في شــيء ،بل العكس.
م ــن ي ـت ـجــاه ـل ـهــا ه ــو الـ ـخ ــاس ــر .ه ــذا
االس ـت ـن ـت ــاج ل ـيــس م ـبــال ـغــا ف ـي ــه ،وال
يــأتــي فــي إط ــار االحـتـفــاء بـحــراك هو
األصـ ــدق مـنــذ س ـن ــوات .إنـهــا حقيقة
تثبتها تغطية القنوات التلفزيونية
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،الـ ـت ــي لـ ــم ي ـس ـت ـط ــع ّ
أي
مـنـهــا ال ـغ ـيــاب ع ــن ال ـت ـظــاهــرات ،بما
فـيـهــا ال ــوس ــائ ــل اإلع ــام ـي ــة الـتــابـعــة

يتوجب علينا تقديم
معلومة واضحة وشرحها
لكي يستطيع الناس أن
يتخذوا موقفًا واضحًا منها

(مروان
بو حيدر)

المنصات التفاعلية ...سلطة خامسة!
زينب حاوي
فــي وقــت األزم ــات الـكـبــرى ،كالتي يعيشها لبنان
حــالـيــا مـنــذ أكـثــر مــن سبعة أي ــام ،يـتـسـ ّـمــر الـنــاس
أمـ ــام أج ـه ــزة ال ـت ـل ـفــزيــون ،مـتـنـقـلــن م ــن ق ـن ــاة إلــى
ّ
أخــرى لتقفي ما يحصل في الشارع .نتحدث في
الوقت الحالي ،عن فتح الهوء ألكثر من  16ساعة
أقله على ثالث قنوات رئيسية في لبنان أو األكثر
متابعة (« ،mtvالـجــديــد» ،و )lbciعلى مــدى أكثر
من أسبوع ،مع ّ
كم هائل من املضامني ،والرسائل،
وت ـن ـف ـي ــذ األجـ ـ ـن ـ ــدات الـ ـت ــي ت ـت ـغ ـيــر ب ـف ـعــل ال ـح ــدث
السياسي املرافق في البالد .نظريًا ،جرى الترويج،
للعالقة الجدلية ما بني اإلعالم التقليدي والحديث،
وات ـك ــاء ال ـشــاشــات عـلــى عــوالــم ال ـســوشــال مـيــديــا،
لنهل املعلومات .ما يحدث حاليًا مع موجة الحراك
الشعبي الذي ّ
امتد على جميع املناطق اللبنانية ،هو
لعبة مختلفة ،تنسف هذه العالقة ما بني العاملني،
ومــن شــأن نتائجها أن ترعب بالفعل مالكي هذه
الشاشات .فقد أضحت املنصات التفاعلية ،مركزًا
لــه ثـقـلــه فــي الـلـعـبــة الـسـيــاسـيــة والـشـعـبـيــة الــدائــرة
حــول الحدث األســاســي :الحراك الشعبي .صحيح
أن معظم اللبنانيني ما زالــوا أسرى الشاشات وما
تنتجه من مضامني ،لكن هناك في املقابل ،ال سيما

عند الجيل الشاب ،أدوات استخدمت ّ
تعري السلطة
مــن جـهــة ،والـقـنــوات التلفزيونية مــن جهة أخــرى.
ال يخفى على أحــد ّأن وعيًا ّ
تظهر من خــال هذه
التظاهرات ،التي خرجت عن طاعة أحزابها ونزلت
إلى الشارع تئن من الجوع والعوز والبطالة.
هذا األمر أسهم إلى ّ
حد كبير في غياب االنقسام
الشعبي الـحــاد الــذي ظهر فــي سـنــوات ماضية ،ال
سيما بعيد اغـتـيــال رفـيــق الـحــريــري ع ــام .2005
هذه املرة ،األحزاب منقسمة ،وجماهيرها تتسرب
إلى الساحات ،ملا وصل إليه الغضب من مستوى
ال يـطــاق .أسهمت هــذه الـظــاهــرة ،فــي تركيز رواد
الـســوشــال ميديا على عملية الـفـضــح ،وعـلــى ّ
بث
الـتـحـشـيــد .ل ـيــس غــري ـبــا أن ت ـبــدأ ال ـت ـظــاهــرات من
شرارة ضريبة «الواتساب» ،وتنتشر وتصبح بهذا
الدفق الشعبي ،جراء استخدام هذا التطبيق أيضًا،
ال ــذي مــا زال الوسيلة األنـجــع للمحتجني للتجمع
وملـعــرفــة نـقــاط الـتـظــاهــرات .وعـلــى تويتر التطبيق
الثاني األكثر أهمية بعد «واتساب» ،مساحة واسعة
شاسعة للهاشتاغات والتالقي والفضح .شاهدنا
ف ــي ال ـي ــوم ال ـثــانــي لــاح ـت ـجــاجــات ،ص ــورة نـشــرت
بقوة على السوشال ميديا تظهر مجموعة شبان
مـقـيــدي األي ــدي عـلــى األرض فــي مشهد مستفز
وم ـ ــدان .ال ـص ــورة شـكـلــت داف ـعــا أك ـبــر للمحتجني

لفضح ممارسات السلطة األمنية ،فأثرها األكبر
ّ
خــلــف مـحــاولــة لـتــزويــرهــا وتـصــويــرهــا عـلــى أنها
تعود إلــى سـنــوات خلت .لكن ســرعــان مــا تكشف
هذا التزوير ،وعمل على فضحه ،لتضطر السلطة
بعدها للتراجع عــن أعـمــال الـقـمــع ،وإط ــاق ســراح
معظم املعتقلني .الشبكات االجتماعية أيضًا ،كان
لها دور فــي فضح اإلع ــام وأجـنــداتــه املتغيرة مع
الحدث ومواقف األطراف السياسية املمولة للقنوات.
على شاشة  lbciأول من أمس ،ظهر سامي الجميل
بــن الحشود فــي «جــل الــديــب» وبــان ك ـ «مناضل»
نــزل إلــى صـفــوف الجماهير .لــم نسمع على هذه
الـشــاشــة وســواهــا واب ــل الـغـضــب ال ــذي ص ـ ّـب على
النائب «الكتائبي» ،من قبل املحتجني .حتى إننا لم
نشاهد كيف أغرقه هؤالء بمياه عبواتهم وأخرجوه
من الساحة عنوة .هــذه الحادثة انتشرت كفيديو
على السوشال ميدياّ ،
وظهرت التناقض التام ما
بني األرض وأجندة الشاشات .ال شك في أننا من
خــال الـحــراك الشعبي الحالي ،نتجه إلــى إسقاط
نظرية جديدةّ ،
تكرس سلطة املنصات االفتراضية
ب ـقــوة ،وتــرعــب أص ـحــاب املـحـطــات الــذيــن يعملون
مــع كــل فضيحة يتلقونها على «تــرقـيــع» الـحــدث،
كما حصل فــي تغطية «مـصــرف لبنان» وانتقاد
«الجديد» على تغييب نفسها بشكل كبير عنها!

للشخصيات السياسية التي ُت ّ
صب
ّ
عليها االتهامات في الساحات« .كلن
ّ
ي ـع ـنــي ك ــل ــن» ي ـغ ـطــون ال ـت ـظ ــاه ــرات،
ّ
طبعًا كل وفق أجندته ومصطلحاته
ومقاربته .وفــي هــذا املـجــال ،لــم يعد
الكثير من املواطنني بحاجة إلى من
ّ
يــدلـهــم إل ــى مـكــامــن الـخـلــل فــي األداء
اإلعالمي ،فمن يتابعهم على مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي يجد أنـهــم لم
ي ـغ ـف ـلــوا ع ــن ش ـ ــيء ،س ـ ــواء كـ ــان هــذا
الخلل موقفًا طريفًا أو خطأ جديًا.
ّ
كــل ـنــا تـلـقـيـنــا ع ـلــى هــوات ـف ـنــا فـيــديــو
يظهر طـلــب أح ــد املــواطـنــن حضور
راقـ ـص ــة إلـ ــى س ــاح ــة ال ـت ـظ ــاه ــرة فــي
ال ـن ـب ـط ـيــة ع ـب ــر قـ ـن ــاة «امل ـ ـن ـ ــار» ،كـمــا
تلقينا االحتجاجات على عــدم نقل
قـ ـن ــوات «الـ ـج ــدي ــد» و«أل .بـ ــي .ســي.
آي» والـ ـ ـ ــ«أم .ت ــي .فـ ــي» ،الـتـظــاهــرات
املستمرة لليوم الثالث على التوالي
م ــن أم ــام م ـصــرف ل ـب ـنــان .وبينهما،
عشرات الفيديوهات والتعليقات عن

ح ــوارات بــن املــراسـلــن واملــواطـنــن،
فـ ـتـ ـج ــري مـ ـق ــاطـ ـع ــة الـ ـ ـن ـ ــاس ح ـي ـن ــا،
ً
وتــأدي ـب ـهــم حـيـنــا آخـ ــر ،وصـ ــوال إلــى
إزاح ــة امليكرو مــن أمــامـهــم .ولــم يعد
مجديًا الـحــديــث عــن ال ــدور املطلوب
م ــن امل ــراس ــل ال ـق ـيــام ب ــه :ن ـقــل الـخـبــر
واستصراح الناس ،أم توجيه الناس
وتعليمهم الصح من الخطأ بحسب
ّ
وجهة نظر كــل مــراســل ،بما أن هذه
ال ـبــدي ـه ـيــات املـهـنـيــة صـ ــارت تعتبر
ترفًا يرفض املعنيون االلتفات إليه.
هـ ــذا األداء ج ـع ــل م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن
يستقبل الناس مراسلني بالترحيب
هـنــا وأن يكيلوا عـلــى آخــريــن التهم
هـ ـن ــاك ،وأن ي ــرف ـع ــوا م ــراس ـل ــة عـلــى
األكـ ـت ــاف ه ـن ــا ،وأن يـشـتـمــوا أخ ــرى
ّ
هناك ،وأن يتحلق متظاهرون حول
ك ــام ـي ــرا ه ـن ــا ،وأن ت ـت ـع ـ ّـرض أخ ــرى
ل ـل ـك ـس ــر ه ـ ـنـ ــاك .ال ج ــدي ــد فـ ــي ه ــذه
املالحظات ،وليس اكتشافًا القول إن
ّ
كل وسيلة إعالمية تغطي الحدث من
وجهة النظر السياسية ملالكيها .لكن
يصعب على مــن ي ــدرك دورة العمل
في املؤسسات اإلعالمية أن يتجاوز
الـحــديــث عــن فـســادهــا ،حـتــى عندما
يرغب في اإلشــارة إلــى دور إيجابي
قد تلعبه .املسؤولية الوطنية تفرض
على أي شخص يشيد بعمل إعالمي
ّ
ّ
مـ ـم ـ ّـي ــز ،أن يـ ــذكـ ــر ال ـ ـنـ ــاس ب ـ ــأن ل ـكــل
وسيلة إعالمية ارتباطات ومصالح،
وأن هذه الوسائل قد خذلتهم مرارًا
وتــواطــأت عليهم م ــرارًا ،مثلها مثل
ال ـس ـيــاس ـيــن ال ــذي ــن نـنـتـفــض ال ـيــوم
ف ــي وج ـه ـه ــم .ال ـن ـظ ــام الـ ـ ــذي يـهـتــف
ال ـل ـب ـنــان ـيــون إلس ـق ــاط ــه ال ُيـسـتـثـنــى
مـنــه اإلع ـ ــام ،ول ـنــا ف ــي االنـتـخــابــات
ال ـن ـيــاب ـيــة األخـ ـي ــرة خ ـيــر م ـث ــال على
أدائه ،عندما ُحرم عشرات املرشحني
من اإلطاللة عبر الشاشات ،لصالح
ّ
املتمولني القادرين على دفع عشرات
آالف الدوالرات مقابل دقائق قليلة.
لـ ــذا ،ال نـسـتـغــرب أن ي ـك ــون حـضــور
ال ـنــائــب ســامــي الـجـمـ ّـيــل إل ــى ساحة
ّ
ً
التظاهر في جل الديب خبرًا عاجال
يـظـهــر أس ـفــل شــاشــة «أل .ب ــي .ســي.
آي» أول م ـ ــن أمـ ـ ـ ــس ،ف ـي ـم ــا تـجـهــد
الكاميرا في البحث عنه ،كــأن مئات
املتظاهرين في الشارع ال يكفونها،

أو أن تتوقف كاميرا «الـجــديــد» عن
النقل من أمــام مصرف لبنان عندما
ّ
تتحول الهتافات إلى مالكها تحسني
ّ
للتحرك أمام
خياط في اليوم األول
امل ـصــرف ،لتكتفي بتغطية خجولة
الحـ ـ ـق ـ ــا .ه ـ ــذا ه ـ ــو س ـ ـلـ ــوك الـ ـقـ ـن ــوات
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة املـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــاد ،م ــاح ـق ــة
السياسيني واستنساب كالم الناس،
بخالف السلوك الحالي (املوسمي)
الـ ــذي ي ـقــاطــع الـسـيــاسـيــن ألن هــذه
املـقــاطـعــة «تــرنــد» املــرحـلــة .طـبـعــا ،ال
نـسـتـثـنــي ب ـق ـيــة الـ ـقـ ـن ــوات ،املـلـتــزمــة
بوضوح بأجنداتها السياسية.
لـ ـ ــذا يـ ـج ــب أال يـ ـنـ ـخ ــدع امل ــواطـ ـن ــون
عندما يقال لهم إن هذه القناة تنقل
صوتهم ألنها تحمل قضيتهم .لقد
ن ـق ـلــت ص ــوت ـه ــم ألنـ ـه ــا ال تـسـتـطـيــع
تـ ـ ـج ـ ــاوزه ،وألن ص ـ ــوت الـ ـن ــاس هــو
«الرايتينغ» (نسب املشاهدة) اليوم،
وهــو الشرعية .ال حديث عن األرقــام
هـ ــذه املـ ـ ــرة ،وال «زوم إن» أو «زوم
آوت» كـمــا فــي ت ـظــاهــرات ع ــام 2005
اآلذاري ــة ،وال سـفــارات أجنبية وغير
أجنبية .معيار جميع القنوات اليوم
ه ــو ال ـ ـنـ ــاس ،ل ـ ــذا أص ـب ـح ــت تـغـطـيــة
التظاهرات أم ـرًا مفروضًا وال يكفي
لـ ـلـ ـق ــول إن املـ ــؤس ـ ـسـ ــات اإلع ــامـ ـي ــة
ت ـقــوم بــواجـبـهــا .ال ــواج ــب ال ـيــوم هو
ع ــدم االك ـت ـفــاء بـفـتــح ال ـه ــواء للناس
ومقاطعة السياسيني ،بــل التصدي
ملهمة أصـعــب وه ــي تـقــديــم معلومة
صحيحة ،وشــرحـهــا ،لكي يستطيع
ال ـن ــاس أن ي ـت ـخــذوا مــوق ـفــا واض ـحــا
مـ ـنـ ـه ــا ،وهـ ـ ـ ــذا دور مـ ـه ــم ي ـ ـقـ ــوم بــه
بعض الــزمــاء الـيــوم .وتــأتــي أهمية
هــذا الــدور فــي السعي للتخلص من
سيطرة الفكرة الواحدة على املشهد
الـعــام رغــم الـتـعـ ّـدد ال ــذي كنا نعتقد
ّ
ً
أن ـنــا نـعـيـشــه ،فـنـســلــم جـمـيـ ًـعــا مـثــا
ّ
بـ ـ ــأن ش ـخ ـص ــا واح ـ ـ ـ ـدًا هـ ــو م ـخــلــص
الـجـمـهــوريــة مــن االنـهـيــار املــالــي ألن
ّ
ك ــل وســائــل اإلع ــام كــانــت (وال يــزال
بعضها) ّ
تكرر ذلــك .إننا اليوم أمام
م ـش ـهــد ج ــدي ــد ،ألن ه ـن ــاك اهـتـمــامــا
ب ــاألص ــوات اإلعــام ـيــة الـتــي تخالف
سـيـطــرة ال ـف ـكــرة ال ــواح ــدة ،وإص ـغــاء
لها ،وهذا ما يمكننا اإلفادة منه أكثر
من أي مرحلة ماضية

لم تظهر القنوات كيف تم طرد سامي الجميل من الساحة (مروان بوحيدر)

(مروان بو حيدر)

فتنة الـ «فورين بوليسي»:
هكذا تتاجر أميركا بجوع الناس
عبدالرحمن جاسم
تشرح الصحافية اللبنانية حنني غـ ّـدار
و«الزميلة الزائرة» في معهد «فريدمان»
والعضو في «مركز واشنطن للدراسات
الـشــرق أوسطية» فــي مقالتها املنشورة
فــي مجلة «فــوريــن بوليسي» األميركية
أن «ق ــوة إي ــران» وسيطرتها على لبنان
وال ـع ــراق ت ـ ــزوالن ،ألن ال ـت ـظــاهــرات التي
ت ـح ــدث ف ــي ال ـب ـلــديــن مــوج ـهــة ب ـش ـكـ ٍـل أو
ـرب
ـاب ع ـ ٍ
ب ــآخ ــر ض ــده ــا .ه ــي كـ ـع ــادة كـ ـت ـ ٍ
كثيرين يعملون مــع املـحـتــل األمـيــركــي،
تحاول عبثًا إقناعهم بأن ما يقومون به
منذ سـنــوات ينجح ،وبأنهم استطاعوا
ويستطيعون متى أرادوا أن يلجوا عمق
«املجتمع الشيعي» وفق ما تشرح املجلة
ف ــي م ـقــال ـت ـهــا امل ـع ـن ــون ــة «إيـ ـ ـ ــران تـخـســر
الـشــرق األوس ــط :كما تظهر التظاهرات
فــي لبنان وال ـعــراق» ( 22تشرين األول/
أك ـت ــوب ــر  .)2019ه ــذه امل ـق ــال ــة ق ــد ت ـبــدو،
م ـنــذ ال ـل ـح ـظــة األولـ ـ ــى ل ـق ــراء ت ـه ــا ،أشـبــه
بمنافيستو اعتماد .إنها تريد أن تقول
ّ
ب ـ ــأن كـ ــل ه ـ ــذه الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات «ق ـ ــد دك ـ ــت»
املجتمعات الشيعية قبل غيرها ،وبــأن
هذه التظاهرات ضد «الفساد الشيعي»
ـاد آخ ـ ــر .ت ـش ــرح امل ـج ـلــة في
ق ـبــل أي فـ ـس ـ ٍ
مقالتها الجزء التاريخي املرتبط بالثورة
اإلســامـيــة فــي إي ــران ،ثــم جهود الحرس
الـثــوري ،منذ انتصار تلك الـثــورة ،لنقل
األخيرة إلى البلدان املجاورة ،خصوصًا
تـلــك ال ـتــي تتضمن وجـ ــودًا ألقـلـيــات (أو
أكثريات) شيعية :لبنان ،العراق ،سوريا
واليمن .توضح املجلة أن سياسة ايران
ك ــان ــت ق ــد ان ـت ـص ــرت ف ــي ل ـب ـن ــان ،بـعــدمــا
فــاز «حــزب الـلــه» و«حــركــة أمــل» بأكثرية
فــي املجلس النيابي وانـتـخــابــاتــه ،وفي
ســوريــا بـعــد بـقــاء الــرئـيــس بـشــار األســد
ممسكًا بزمام السلطة بعد كل ما حدث،
وكــذلــك فــي ال ـعــراق عـبــر حلفائها الــذيــن
يسيطرون على مقاليد الحكم ومقدراته.
تظهر مخالب املجلة في الجزء الثاني من
َّ
املقالة .تشير إلى أن إيران ـ ـ عبر سعيها
الدؤوب للسيطرة على هذه الدول الشرق
أوسـطـيــة ـ ـ تجاهلت أمـ ـرًا مـهـمــا ،هــو أن
هــذه األنظمة التي أسهمت في إنشائها

ودع ـم ـت ـهــا ب ــات هــدف ـهــا ال ــوح ـي ــد خــدمــة
املصالح اإليرانية أو حراستها على األقل.
تشرح املقالة كيف أن حجم التظاهرات
ه ــذه امل ــرة ُيـعـتـبــر كـبـيـرًا ومـتـسـعــا أفقيًا
وعاموديًا مقارنة بالتظاهرات السابقة.
واضح لبوصلة املقال ،تشير
وفي توجيه َّ ٍ
امل ـج ـلــة إل ــى أن ال ـس ـيــد ح ـســن نـصــرالـلــه،
األم ــن ال ـعــام لـ ـ «ح ــزب ال ـلــه» ال ــذي يـقـ ّـدم
نفسه في املعتاد حاميًا لحقوق «الناس»
ومـحــاربــا ألجــل الـعــدالــة االجتماعية قد
أخــذ مــوقـفــا تضامنيًا وداع ـمــا للسلطة،
وه ـ ــو األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـن ــاق ـض ــه وي ـن ــاق ــض
وج ــود الـحــزب بشكل كـلــي .تــؤكــد مديرة
َّ
موقع «نــاو» اللبناني سابقًا بــأن وقوف
«حزب الله» مع سعد الحريري كان أمرًا

مقالة ملغومة
لحنين غدار في
«فورين بوليسي»

«واع» و«غير منهجي وأن الوجود
غير
ٍ
الشيعي ضمن هذه التظاهرات يؤكد أن
«حزب الله» سيدفع ثمن هذا املوقف ،إن
لــم يـكــن قــد دف ـعــه مـسـبـقــا» .ي ــروي املـقــال
َّ
كيف أن بعض مراكز «نــواب» حــزب الله
ُ
َّ
قد أحرقت في جنوب لبنان ،مع أن األمر
لــم يـحـصــل ،وم ــا حـصــل لــم يـتـعـ ّـد بعض
«ه ـج ـم ــات» ع ـلــى م ــراك ــز ل ـحــركــة أم ــل أو
إحـ ــراق لـبـعــض ال ـصــور مــن ق ـي ــادات تلك
الـحــركــة .تنتقل بعد ذلــك إلــى شــرح ملــاذا
حصل هذا الشرخ بني قيادة «حزب الله»
وق ــاع ــدت ــه الـشـعـبـيــة م ــن خـ ــال اإلش ـ ــارة
إلــى أن الحصار االقـتـصــادي على إيــران
في الحرب السورية
ووجود «حزب الله» ّ
املـ ـكـ ـلـ ـف ــة ،ج ـ ـعـ ــاه يـ ـخ ــف ــض «م ــرتـ ـب ــات»
ّ
عناصره ،ما خلف «هــوة» بني عناصره

بحث
وقـيــاداتــه .وه ــذا أمــر قــد ينفع فــي
ٍ
يـ ـق ـ ّـدم ألشـ ـخ ــاص ي ـج ـل ـســون ب ـع ـي ـدًا عــن
لبنان .أما َمن يعيش في لبنان ،فيعرف
أن امل ــوض ــوع ب ـحــاجــة إلـ ــى ن ـق ــاش أكـبــر
وأدق .إذ أن معظم قـيــادات «ح ــزب الله»
الرئيسيني ال يزالون يقيمون في قراهم
ومدنهم األصلية (سواء جنوبًا أم بقاعًا)،
بالتالي وحتى لو كان هناك شرخ من أي
نوع ،فإنه سيكون صغيرًا للغاية وليس
إلى الدرجة التي ستدفع الجمهور ذاته
للنزول إلــى ال ـشــارع .ثــم إن كــانــت الحال
ُ
هـكــذا ،ملــاذا لــم تـحــرق أعــام «حــزب الله»
وصور أمينه العام؟
يـكـمــل امل ـق ــال رحـلـتــه لـيـتـحــدث أك ـثــر عن
ال ـعــراق ،مشيرًا إلــى بحث نشرته وكالة
امليليشيات
«روي ـتــرز» ،مـفــاده أن بعض
ّ
الشيعية ّ
املمولة إيرانيًا وضعت قناصني
ع ـلــى ش ــرف ــات املـ ـن ــازل وال ـس ـط ــوح لقتل
املتظاهرين هناك .طبعًا يتجاهل املقال
أو يتناسى الـفــارق الكبير في الطبيعة،
والـجـغــرافـيــا ،والـسـلــوك االجـتـمــاعــي بني
العراق ولبنان .لكن بالنسبة إلى املجلة
ـ ـ بحسب الـظــاهــر ـ ـ فــإنــه إذا ك ــان هناك
شيعة ،فال بد إذًا من أن يكون األمر عينه.
وال ت ـن ـســى امل ـج ـلــة املـ ـ ــرور ع ـلــى تـجــربــة
«الـسـ ًـرايــا اللبنانية ملـقــاومــة االح ـتــال»،
زاعمة أن هذه السرايا قد أنشئت للقضاء
ع ـلــى أي «مـ ـع ــارض» داخـ ـل ــي /مـحـلــي لـ
«ح ــزب ال ـلــه» مــن دون أن ي ـكــون للحزب
أي «يــد» فــي املــوضــوع؛ مــع أن أي متابع
َّ
للشأن املحلي اللبناني يدرك تمامًا بأن
«حـ ــزب ال ـل ــه» ك ــان مـتـبـنـيــا بـشـكــل علني
لتجربة السرايا ولم ينكر يومًا أنها ٌ
جزء
مـنــه بـشـكـ ٍـل أو بــآخــر .فــي الـخـتــام ،تؤكد
املجلة ،أن «القوة اإليرانية» وغطرستها
لــم ت ـعــودا محتملتني ،وب ــأن ال ـنــاس في
ال ـشــوارع قــد نــزلــوا ضــد ذل ــك .وهــو األمــر
نفسه ال ــذي ي ــردده كـثـيــرون على مسمع
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن .لـ ـك ــن ه ـ ــل ه ـ ــذا ص ـح ـي ــح؟
بالتأكيد كال؛ فالناس مشغولون بأمور
ً
أه ـ ــم وأكـ ـث ــر ضـ ـ ـ ـ ــراوة :املـ ـ ـ ــاء ،ال ـك ـه ــرب ــاء،
سرقات البنوك ،وقس على ذلك .وحدهم
من يعملون مع األميركيني ومؤسساتهم
«ي ـع ـت ــاش ــون» م ــن خ ــال ت ـلــك األك ــاذي ــب،
ووحدهم من يصدقونها.

