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المر
» :مارسيل غانم يستقبل إلياس ّ

(هيثم املوسوي)
ُ
بمنجزات ال يعلم انها من مقتنيات والده .ش ّبه
ل�ل�م� ّ�ر ان��ه ه��و ال ��ذي اب �ت��اع ل��وال��ده امل �ن��اص��ب ،ال
العكس .لكن تسريب «ويكيليكس» أوق�ع��ه في
إ ُح��راج يماثل ذلك «اإلح��راج» الذي يقع فيه من
ضبط ّ
متلبسًا بأمور تعاند مصالح شعبه.
واض � � ��ح ب � �ص� ��ورة ج �ل �ي��ة أن أم� �ي ��رك ��ا ت ��دي ��ن ل��ه
ب��ال�ك�ث�ي��ر .ق��ل م��ا ت �ش��اء ف��ي أم �ي��رك��ا ،لكنها (ف��ي
ّ
ال� �غ ��ال ��ب ،م ��ع اس �ت �ث �ن ��اءات غ �ي��ر ق �ل �ي �ل��ة ت�ت�ع��ل��ق
باملصلحة األم�ي��رك� ّ�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا) وف� ّ�ي��ة لوكالئها
األمم املتحدة
حول العالم .من يشاهد م��داوالت
ُ
على ّ
مر السنوات املاضية يالحظ أن املترجمني
ّ
ّ
وامل �ت��رج �م��ات إل ��ى ال �ع��رب��ي��ة ي �ت �ح��دث��ون بلهجة
ّ
عملوا كمترجمني في صفوف
عراقية ألن هؤالء ُ
ال�ج�ي��ش األم�ي��رك��ي امل�ح�ت��ل ف��ي ال �ع��راق ،وأرادت
أم �ي��رك��ا أن ت�ك��اف�ئ�ه��م ع �ل��ى أف�ع��ال �ه��م ف��أت��ت بهم
مترجمني في األم��م املتحدة ــ املنظمة املطواعة
في يدها) .وعندما زار جيفري فيلتمان لبنان
في آخ��ر زي��اره له كمسؤول عن الشرق األوس��ط
ّ
ّ
األميركيةّ ،
تقصد أن يزور
الخارجية
في وزارة
إل� �ي ��اس امل � � ّ�ر وح � ��ده ف ��ي م �ن��زل��ه وذل � ��ك م ��ن ب��اب
الوفاء ،بالنيابة عن أميركا .وقد سعى فيلتمان
(الذي كافأ طارق متري بمنصب ال قيمة له في
ليبيا منتدبًا من قبل األمم املتحدة ،من باب ّ
رد
الجميل أيضًا) للعثور على منصب يقبل به ّ
املر.
وق��د س� ّ�رب امل� ّ�ر قبل أشهر إل��ى ب��اب األس ��رار في
ّ
ّ
حكوميًا
اللبنانية أن مرجعًا
واحدة من الصحف
ّ
يدرس عرضًا من األمم املتحدة لتولي ّمنصب لم
يشغره لبناني من قبل .ك��ان امل� ّ�ر يحضر ال��رأي
ال�ع��ام .وت��م إع�لان املنصب م��ن أسابيع ووقعت
الواقعة.
إب ��ن ب�ت�غ��ري��ن س�ي�ص�ب��ح «رئ �ي �س��ًا» ل �ـ«ص �ن��دوق

اإلنتربول لعالم أكثر أم��ان��ًا» .رئيسًا لصندوق.
يعني امل � ّ�ر رئ�ي��س ص ��وري ل�ص�ن��دوق ل��م تكتمل
م �ع��امل��ه ب �ع��د .ان �ف �ج��رت ال �س �خ��ري��ة ع �ل��ى م��واق��ع
التواصل االجتماعي ،والقليل من الصحف غير
ال�خ��اض�ع��ة .ارت �ب��ك ف��ري��ق امل � ّ�ر اإلع�ل�ام��ي ،وعبثًا
ح��اول أن يقبض اإلع�ل�ام املنصب الجديد على
م�ح�م��ل ال� �ج � ّ�د .ات �ص��ل م �س�ت �ش��ار امل� � ّ�ر اإلع�ل�ام��ي
ّ
ب��وس��ائ��ل اإلع �ل��ام وأك � ��د ل �ه��م أن امل� � ّ�ر سيصبح
رئيسًا لإلنتربول (واملنظمة باملناسبة ليست
أكثر من رابطة بني ال��دول للتنسيق بني أجهزة
ال �ش��رط��ة مل�لاح �ق��ة امل �ج��رم�ي�ن ،ل �ي��س أك �ث��ر .وه��ي
ّ
بميزانية ال ت��زي��د ـ�ـ كما احتسب الرفيق
تعمل
ّ
عامر محسن ــ على ضعف ميزانية املدينة التي
أقيم فيها في كاليفورنيا .أما صندوق اإلنتربول
ّ
ميزانية مرصودة له بعد).
لعالم أكثر ألوانًا فال
نسي فريق امل� ّ�ر اإلعالمي أننا نعيش في عصر
اإلنترنت .واسم إنشاء الصندوق كان على موقع
«اإلن �ت��رب��ول» ال��رس �م��ي ،ول ��م ت�ك�ت��رث الصحافة
ّ
العاملية لخبر ُاإلع�ل�ان ع��ن ال�ص�ن��دوق .وق��ع امل� ّ�ر
ّ
في إحراج من ضبط متلبسًا .طلب من مارسيل
غانم أن ينقذ األمر.
الالفت أن منظمة الـ«إنتربول» تعاملت مع األمر
على الطريقة اللبنانية .ف�ج��أة أزي��ل ع��ن موقع
ّ
وتحول
املنظمة االلكتروني اس��م «ال�ص�ن��دوق»
ب�ي�ن ل�ي�ل��ة وض �ح��اه��ا إل ��ى «م� ّ
�ؤس �س��ة» م��ن دون
ّ
تغيير الصالحية .والصندوق ال يحتل أيًا من
أخبار العالم وأخ�ب��ار املنظمة نفسها .لكن ّ
املر
نسي أن موقع املنظمة يحمل اسم األمني العام
ّ
األميركية أرادت
ورئيسة اإلن�ت��رب��ول .الحكومة
ّ
شرفية ال قيمة لها.
أن تعطيه ج��ائ��زة ترضية
وم �س �ت �ش��اره ج ��ورج س ��والج أخ �ب��ر اإلع�لام� ّ�ي�ين

بعد انتشار السخرية أن ّ
املر هو سيكون رئيس
املنظمة.
ّ
ل �ك��ن م � ��اذا ع ��ن م��ارس �ي��ل غ ��ان ��م؟ ك �ي��ف ت�ص��ن��ف
الرجل؟ هل يدخل برنامجه في خانة اإلعالم أم
ف��ي اي خ��ان��ة؟ غضب رام��ي األم�ي�ن ـ�ـ و ّع��ن ح��ق ــ
على إع�لام��ي لبناني ،اع�ت��رف بأنه تلقى ّ
هدية
ّ
ّ
سيارة وشقة من أثرياء عرضهم على برنامجه.

تعلم
رفيق الحريري ّ
من ميشال المر مهنة
تمويل االرتزاق السياسي
واإلعالمي
إلياس المر ال يأبه
لقول الحقيقة فهي
ال تعني له شيئًا
لكن هناك مستويات ومستويات من الفساد في
اإلع�ل�ام اللبناني .إن حلقة غ��ان��م ع��ن امل� ّ�ر (مثل
حلقته م�ع��ه ف��ي ق�ض� ّ�ي��ة ع�ب��دة ال�ش�ي�ط��ان أو في
ّ
ّ
إعالنية محضة
قصة طائرات امليغ) هي برامج
ّ
ّ
تفتقد املهنية اإلعالمية .لكن ما هي عالقة غانم
ب��األث��ري��اء ال��ذي��ن يستضيفهم؟ مل��اذا يتسضيف

ب� �ع ��ض امل � �ش � �ع� ��وذي� ��ن ال � ��ذي � ��ن ي� ��زع � �م� ��ون أن �ه ��م
ّ
يتوجب
«اكتشفوا» دواء شافيًا للسرطان؟ هل
ّ
على مارسيل غانم ارتداء حلة مثل املتبارين في
ّ
ّ
العاملية حيث تحتل اإلعالنات
السيارات
سباق
مساحات متجاورة من مالبسهم؟
ث � ��م م � ��ا ه � ��ي ال� �ق� �ي� �م ��ة اإلع �ل��ام � � ّ�ي � ��ة ل �ل �ب��رن��ام��ج
ّ
ال��دع��ائ��ي (ال�ـ«إن�ف��وم�ي��رش�ي��ل») ال�ط��وي��ل وامل�م��ل
خ � �ص� ��وص� ��ًا أن غ � ��ان � ��م ت � �ع� ��ام� ��ل م� � ��ع ال �ض �ي ��ف
ب��ال �ض �ب��ط ك �م��ا ي �ت �ع��ام �ل��ون م ��ع ال �ض �ي��وف ف��ي
برامج الـ «إنفوميرشيل» .هل هناك ّ
مرة واحدة
ساء ل فيها غانم ضيفه في الساعات الطوال؟
ُوالغرض من البرنامج كان واضحًا :إن الكالم
املفرط ّواملصطنع في مديح امل� ّ�ر من قبل نوبل
ّ
بمهمة إلرض��اء غرور
كان مؤشرًا إلى أنه جاء
ّ
املر ومحاولة املشاركة في الخداع الذي لجأت
إل�ي� ّ�ه عائلة امل � ّ�ر .لكن حجم ال�ص�ن��دوق الجديد
تكشف في آخر الحلقة فقط عندما اعترف ّ
املر
(من دون أن يدري) بأن منصبه شرفي وأنه ال
ي�ح�ت��اج م�ن��ه ح�ت��ى ل�ل�م��داوم��ة .ق��ال إن��ه سيبقى
ف��ي ل�ب�ن��ان أث �ن��اء رئ��اس�ت��ه ل�ل�ص�ن��دوق .وت�لاف�ي��ًا
ل�لإح��راج ولإلمعان ف��ي ال��زه��و ،أخ��رج امل� ّ�ر على
الهواء من جيبه جواز سفره الخاص بمنظمة
اإلنتربول ،كان هذا قبل (أو بعد) أن ّ
حدثنا ّ
املر
ّ
طفق
ع��نّ ال�ـ « ّم��اك�ن��ة» .وامل ��ر ،مل��زي��د م��ن اإلب �ه��ارّ ،
�ردد أن ��ه ان�ت�خ��ب م��ن ن�ح��و  190دول ��ة :ممثلو
ي�
 190دولة في العالم يعرفون بتغرين ويعرفون
من هو أبو إلياس وابنه (غير) النجيب إلياس.
لكن نسي إلياس أن موقع الـ «إنتربول» ال يترك
ً
التنفيذية هي التي ّ
ّ
عينته
مجاال للشك :الهيئة
بأمر أميركي :ال انتخاب وال من يحزنون.
وك��ان إخ��راج الحلقة ُمضحكًا أكثر منه ُمبهرًا.
ما معنى النزول من املصعد؟ ولم ينس غانم أن
ّ
مرة ُي ّ
يستهل الحلقة بتذكيرنا أن هذه أول ّ
صور
فيها برنامج من مبنى الـ«إنتربول» .السبب يا
م��ارس�ي��ل أن أح �دًا ل��م ي�ك�ت��رث م��ن ق�ب��ل لتصوير
ب��رن��ام��ج س �ي��اس��ي ف��ي م�ب�ن��ى ال �ـ«إن �ت ��رب ��ول» أو
م ��رك ��ز ل �ل �ش��رط��ة .ك� ��أن ت ��دخ ��ل ك ��ام� �ي ��رات «ك�ل�ام
(ب �ع ��ض) ال� �ن ��اس» ل�ت�ص��وي��ر ح�ل�ق��ة خ � ّ
�اص ��ة في
ً
مثال ،أو في ّ
حمام عمومي ،وأن
مخفر حبيش،
ّ
ّ
ُ
يقول لنا مارسيل مزهوًا :هذه أول م� ّ�رة يصور
فيها برنامج سياسي ف��ي مخفر أو ف��ي ّ
حمام
ع �م��وم��ي ...ت �ش� ّ�رف �ن��ا .ول ��م ي �ك��ن ه �ن��اك م� ّ�ن م��ادة
للحديث إال امل��راوغ��ة وال��ري��اء .وامل � ّ�ر ح��ض��ر مع
ف�ك��رة واح��دة أراد منها أن يقنعنا أن��ه سيكون
م��ول�ج��ًا بمكافحة اإلره ��اب ح��ول ال�ع��ال��م (وه��ذا
ّ
الحقيقية
ليس حتى م��ن ص�لاح� ّ�ي��ات الرئيسة
ل�لإن�ت��رب��ول ف�م��ا ب��ال��ك ب��رئ�ي��س ال �ص �ن��دوق)؟ ما
هي فكرة ّ
املر؟ قال إنه سيقترح ابتكار «ماكنة»
ّ
شخصية عن كل سكان األرض.
لحمل معلومات
ً
ّأوال ،من الحظ أن هذه الكلمة (الـ«ماكنة») ــ التي
ال يستعملها إال من كان فوق سن التسعني في
لبنان ــ ال تعني شيئًا في عصر التكنولوجيا؟
هل ال يزال ّ
املر العلمي يستعمل إلـ«ترانزيستور»
أي�ض��ًا؟ ث��ان�ي��ًا ،أال يعلم رئ�ي��س ال�ص�ن��دوق ال��ذي
ك ��ان ي �ج��ود ب�م�ع�ل��وم��ات ع��ن ال �ش �ع��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي
مل��ن يطلبها ف��ي ال �خ��ارج (ع �ل��ى األق ��ل ك ��ان ذل��ك
واضحًا في «ويكيليكس») أن الشعوب تحترم
ّ
ّ
تتعدى
خصوصيتها وأن ف�ك��رة «امل��اك �ن��ة» ل��ن
حدود بتغرين؟
قد يعتب البعض على التركيز على ّ
املر .صحيح،
ل �ي��س ه��و وح� ��ده م��ن ورث م�ن�ص�ب��ًا م��ن وال� ��ده،
وليس وح��ده م��ن ُع�ّي�نّ ألن��ه صهر مل�س��ؤول .لكن
ّ
خصوصيات ومزايا في حالة ّ
املر :الرجل
هناك
ّ
ال يأبه لقول الحقيقة .ال تعني له شيئًا البتة.
ال��رج��ل ال ��ذي وع ��د ال�ش�ع��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي ب�ط��ائ��رات
ح�س��ب وث��ائ��ق ويكيليكس)
«م �ي��غ» ك��ان ي�ق�
�ول ( ّ
ّ
األميركية إنه سيكافح ضد الحصول
للحكومة
عليها.
ق��د ت�ك��ون ح��ال��ة امل � ّ�ر ع��وي�ص��ة ل��درج��ة أن��ه ص� ّ�دق
أن��ه سيطير بصندوق اإلن�ت��رب��ول ح��ول العالم،
ّ
كونيًا .بمعنى آخر ،قد تكون حالة ّ
املر
مبعوثًا
ّ
شبيهة ب�ح��ال��ة رام ��ي ع�ل��ي��ق وث��ورت��ه .وإذا ك��ان
غ��ان��م يستضيف م�ش�ع��وذي��ن ي�ب�ي�ع��ون عقاقير
ضد السرطان ،فلماذا ال يستضيف زين األتات
ّ
لعل مستحضرًا أو شامبو من صنعه يشفي من
أمراض جنون العظمة املستعصية .واستضافة
زي��ن األت ��ات على «ك�ل�ام (ب�ع��ض) ال �ن��اس» تليق
ببرنامج هو محض «إنفوميرشيل».
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

نسخة مختصرة
من مقالة زميلنا أسعد أبو خليل
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