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سياسة
قضية اليوم

ّ
ُ
دويري حرًا « :مرور زمن ثالثي» أم تواطؤ؟
رضوان مرتضى
ّ
نجح املخرج زياد دويري في التملص
جرم ارتكبه بدخول أرض العدو
من ٍ
اإلســرائ ـي ـلــي عــامــي  2010و2011
بذريعة تصوير فيلم سينمائي حمل
اسم «الصدمة» .سقطت الجريمة بما
ُ ّ
زمن ثالثي» ،أي
يسمى قانونًا «مرور ٍ
بانقضاء ثالث سنوات على ارتكاب
ُ
الجنحة (وتسمى في الجناية «مرور
زمـ ــن عـ ـش ــري» أي ان ـق ـض ــاء عـشــر
سـنــوات على وق ــوع ال ـجــرم) .وعليه،
قـ ّـرر مفوض الحكومة لــدى املحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر ترك
دويـ ــري حـ ـرًا .لـيــس جــدي ـدًا أن يترك
صقر مشتبهًا فيه مثلما كان يفعل
م ــع مـشـتـبــه فـيـهــم ب ـجــرائــم اإلره ــاب
أو عناصر أمنيني ي ــدورون فــي فلك

ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ال ـ ـحـ ـ ّـر ،م ـخــال ـفــا
ال ـقــانــون بـطـلــب ع ــدم إحــالـتـهــم على
األم ــن ال ـعــام أو أن يـتـ ّ
ـوســط ليضمن
معاملة خمس نجوم ملوقوف مدعوم،
لكن الـجــديــد أن يتعامل بـهــذا الرفق
مع موقوف بجرم التعامل مع العدو،
أو التواصل مع العدو ،أو على األقل،
دخ ــول أراض ــي الـعــدو مــن دون إذن.
فاملشتبه فيه زار األراض ــي املحتلة
وم ـك ــث ف ـي ـهــا ألش ـه ــر م ـت ـع ــاون ــا مــع
فريق إسرائيلي وبرعاية إسرائيلية،
ثم عاد إلى لبنان من دون أن ُيسأل
ّ
تعتبرها الدولة
عما صادفه في ٍ
بالد ّ
ُ
الـلـبـنــانـيــة أراض ـ ــي مـحـتــلــة يـسـيـطــر
عليها عدو.
وبــالـعــودة إلــى أصــل املـلــف ،بحسب
املعلومات األمنية ،فـ ّ
ـإن تحقيقًا قد
ُ
ف ـتــح ع ــام  ٢٠١٣ل ــدى اسـتـخـبــارات

الـ ـجـ ـي ــش ب ـ ـشـ ــأن دخ ـ ـ ـ ــول دوي ـ ـ ــري
أراض ــي الـعــدو بـعــدمــا جــرى تناقل
الـخـبــر إعــامـيــا .وب ـنـ ً
ـاء عـلـيــهُ ،عـ ِّـمــم
اس ـ ــم دويـ ـ ـ ــري بـ ـع ــد م ـ ــدة ب ـمــوجــب
بــرقـيــة ات ـصــال مـعــروفــة ب ـ «الـبــرقـيــة
رقــم  .»303وعـلـمــت «األخ ـبــار» من
مصادر أمنية أن األمن العام أوقف
امل ـخ ــرج ال ـل ـب ـنــانــي ل ـصــالــح الـجـيــش
أثـ ـن ــاء دخ ــول ــه إلـ ــى م ـط ــار ب ـي ــروت،
لـ ـيـ ـج ــري ت ـس ـل ـي ـم ــه إل ـ ـ ــى امل ـح ـك ـم ــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،لـ ـك ـ ّـن ع ـن ــاص ــر األم ــن
ال ـع ــام ل ــم يـحـقـقــوا م ـعــه ،ب ـن ـ ً
ـاء على
إشارة القضاء ،بل أوقفوه وأحالوه
عـلــى املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة .تــوقـيــف
دوي ــري كــان شكليًا ،وكــذلــك كانت
اإلفــادة التي أدلــى بها أمــام مفوض
الحكومة ،العتبار األخير ّ ّأن الجرم
انـتـهــى .دوي ــري بـعــد تـســلـمــه جــواز

ّ
مخادعة ومضللة للرأي العام
عناوين ِّ

سـفــره ،خــرج فــي مؤتمر صحافي
ل ـي ـت ـحـ ّـدث ع ــن رس ــال ــة أرس ـل ـهــا إلــى
وزارة الــدفــاع يـ ّـدعــي فيها أنــه طلب
اإلذن ل ــإق ــام ــة داخـ ـ ـ ــل األراضـ ـ ـ ــي
امل ـح ـت ـلــة وال ـت ـصــوي ــر ف ـي ـهــا .وبــذلــك
حـ ـ ـ ــاول دوي ـ ـ ـ ــري غـ ـس ــل يـ ــديـ ــه مــن
ّ
تـطـبـيــع مــع ال ـعــدو ،مــوثــق بــالـصــوت
وال ـ ـ ـصـ ـ ــورة .م ـ ـصـ ــادر أم ـن ـي ــة نـفــت
لـ ـ «األخ ـبــار» أن يـكــون فــي سجالت
استخبارات الجيش ّأي رسالة من
دوي ــري يـطـلــب فـيـهــا اإلذن بــدخــول
«أراضي العدو» ،قبل مكوثه ألشهر
فــي تــل أب ـيــب .وف ــي األص ــل ،ليست
ّ
املخول
الجهات االمنية هي الطرف
م ـن ــح ّأي ك ـ ــان حـ ــق ارتـ ـ ـك ـ ــاب ه ــذه
الجريمة .ثمة طــرفــان فقط قــادران
عـلــى ذل ــك :إم ــا الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة،
ألس ـ ـ ـبـ ـ ــاب تـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ــأم ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة

العليا ،أو النيابة العامة التمييزية
ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـن ــح ش ـخ ـص ــا م ـ ــا وث ـي ـق ــة
«مخبر س ـ ّـري» ،ليكون ق ــادرًا على
ّ
التجسس على العدو بال مالحقة.
وهــاتــان الحالتان ال تنطبقان على
املشتبه فيه دويري.
رغم ما ّ
تقدم ،فإن أسئلة عديدة تبقى
ّ
بــا أج ــوب ــة :مــن تــدخــل ملـنــح دوي ــري
حصانة تحول دون مالحقته؟
ملـ ــاذا ي ـصـ ّـر ال ـق ـضــاء ع ـلــى الـتـعــامــل
ب ـهــذه الـخـفــة م ــع الـقـضــايــا املتصلة
بالتعامل مع العدو اإلسرائيلي؟
أال يرتكب بعض القضاة هنا جرمًا
لـجـهــة تـشـجـيــع الـتـعــامــل م ــع ال ـعــدو،
ومخالفة قــانــون مقاطعة إسرائيل،
وقــانــون مـنــع اللبنانيني مــن دخــول
«أراضي العدو»؟
ومل ـ ـ ـ ــاذا ي ـص ـم ــت م ـج ـل ــس ال ـق ـض ــاء

اإلعالم مروجًا للتطبيع بحجة ...حرية اإلبداع!
زينب حاوي
ّ
صحيح أن اسم املخرج زيــاد دويري
ّ
تصدر مواقع التواصل االجتماعي،
ّ
أم ـ ـ ـ ــس ،إال أن ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ال ـح ـق ـي ـقــي
وال ــواج ــب ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد ُح ـ ـ ِّـرف عن
مـ ـس ــاره .اك ـت ـفــى مـ ـغ ــردون بــالـهـجــوم
ع ـل ــى دويـ ـ ـ ـ ــري ،ف ـي ـم ــا ان ـ ـبـ ــرت حـفـنــة
أخ ــرى مــن الـصـحــافـيــن والـنــاشـطــن
املعروفني على هذه الشبكات بالدفاع
عـ ـن ــه ،وت ـم ـي ـي ــع ال ـق ـض ـي ــة األس ـ ـ ــاس:
ال ـت ـط ـب ـيــع مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي.
ـادع ــة ومـضـلـلــة
ت ـح ــت ع ـن ــاوي ــن مـ ـخ ـ ِ
لـ ـل ــرأي ال ـ ـعـ ــام ،قـ ــاد هـ ـ ــؤالء حـمـلـتـهــم
ً
م ـ ـنـ ــاصـ ــرة ل ـ ـ ــدوي ـ ـ ــري ،عـ ـل ــى رأسـ ـه ــا
«الـحــريــات» ،و«اإلبـ ــداع» .خــرج وزيــر
الثقافة غطاس خوري ليعلن وجوب
«تـكــريــم واح ـت ــرام» امل ـخــرج اللبناني
ـ ـ ـ ال ـف ــرن ـس ــي .أمـ ــا اإلعـ ـ ــام الـلـبـنــانــي،
الذي انقسمت جبهاته ،فقد برز جزء
مـ ـع ــروف م ـن ــه ،يـنـتـمــي الـ ــى ال ـج ـنــاح
السياسي لفريق  14آذار .هذا اإلعالم
تعامل مــع خبر احتجاز جــواز سفر

استفزت أسئلة مراسل
«الجديد» دويري الى حد
فقدانه صوابه
دوي ـ ـ ــري ،واس ـت ــدع ــائ ــه الـ ــى املـحـكـمــة
العسكرية ،على أنــه تشويش عشية
العرض األول لفيلم «قضية  »23في
بـيــروت ،ووضــع ثقله فــي الــدفــاع عن
ّ
املطبع .أيـضــا ،بانت سذاجة
املـخــرج
واض ـحــة مــن ه ــذه امل ـنــابــر ،ال ـتــي كــان
بعضها يجهل سبب توقيف صاحب
«الـصــدمــة» ،وغــابــت عنها أي خلفية
م ـعــرف ـيــة ف ــي هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع .ه ـكــذا،
ّ
صوبت السهام على بعض الصحافة
الـتــي أع ــادت الـبــوصـلــة ال ــى مكانها،
فــوصـفـهــا بـنـعــوت مـخـيـفــة مــن قبيل
«صحافة بوليسية وواشية».
في قضية بحجم التطبيع مع العدو،
وتلكؤ األجهزة األمنية اللبنانية في
مــاحـقــة دويـ ــري لـقـضــائــه  11شـهـرًا
في األراضي املحتلة وتصويره فيلم
«الصدمة» ،تلكأ اإلعالم اللبناني عن
دوره في املساءلة وفي اإلحاطة بهذا
املـلــف ال ــذي ال يـحـتــاج ال ــى الـتــأويــل.
ق ـن ــاة  lbciك ــان ــت م ــن أول املـحـطــات
اللبنانية التي حظيت باتصال مع
دويري في فقرة «األخبار من عندك».

(أ ف ب)

م ــداخ ـل ــة م ـق ـت ـض ـبــة ل ـ ــه ،وغـ ـي ــاب أي
سؤال مهني ّجدي له .اختزل دويري
الـنـقــاش وســخـفــه ،عـبــر ت ــرداد أن ما
ي ـح ــدث الـ ـي ــوم ه ــو م ـج ــرد تـشــويــش
ع ـل ــى ف ـي ـل ـمــه الـ ـج ــدي ــد ال ـ ـ ــذي يـبـعــث
ب ــرس ــائ ــل «ت ـص ــال ـح ـي ــة م ــع اآلخـ ـ ــر»!
على مقلب  ،mtvخرج مراسلها آالن
درغام من أمام «املحكمة العسكرية»
في رسالة مباشرة من هناك ،ضمن
نشرة الظهيرة أمــس .وبكل سذاجة،
قال إنه «ال نية جرمية حيال القضية
الفلسطينية» ،وإن دويري «ذهب الى
إسرائيل وصـ ّـور مشاهد من هناك»،

وه ـ ــو أراد «ال ـ ــدف ـ ــاع ع ـ ــن ال ـق ـض ـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة» .وم ــن لــم يـفـهــم قصد
درغــام ،يقول له األخير «اللي حضر
الـ  ،movieبيفهم شو عم إحكي»!
وبــن ّ
تشدق املراسل بأعمال دويــري
التي «وصلت الى العاملية» ،وبالدولة
الـلـبـنــانـيــة ال ـت ــي «ح ـم ــت مــواطـنـيـهــا
وجعلت العدالة أولى مسؤولياتها»،
أعـ ـط ــى امل ـ ــراس ـ ــل ال ـ ـشـ ــاب «ال ـ ـصـ ــورة
الكاملة» للقضية على حــد تعبيره.
ص ـ ــورة س ــاذج ــة وم ـج ـت ــزأة ،تـجــافــي
أي م ـن ـط ــق فـ ــي تـ ـب ــري ــر امل ـ ـكـ ــوث فــي
األراضي الفلسطينية ،وأنسنة العدو

ّ
الصهيوني ،لكنها متناغمة ربما مع
ّ
ما دأبت قناة املر على الترويج له.
دويـ ـ ـ ـ ــري الـ ـ ـ ــذي أدلـ ـ ـ ــى ب ـت ـص ــري ـح ــات
لــإعــام بعيد خــروجــه مــن املحكمة،
صـ ّـوب سهامه نحو «الـجــديــد» ،التي
اس ـت ـف ــزت ــه أس ـئ ـل ــة م ــراس ـل ـه ــا ح ـ ّـس ــان
الـ ــرفـ ــاعـ ــي ،الـ ـ ــى حـ ــد ف ـ ـقـ ــدان امل ـخ ــرج
الـلـبـنــانــي صــوابــه ،وتـفـ ّـوهــه بكلمات
ن ــابـ ـي ــة خ ـ ـ ــارج الـ ـ ـه ـ ــواء كـ ـم ــا ع ـل ـم ـنــا.
ول ــم تـسـلــم ال ـق ـنــاة وال مــراس ـل ـهــا من
الهجوم على خلفية أسئلة الرفاعي
ال ـتــي رك ــزت عـلــى مـحــاسـبــة الـقــانــون
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ملـ ـ ـج ـ ــرد ذهـ ـ ـ ـ ــاب دويـ ـ ـ ــري

الـ ــى األراض ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وعـلــى
ُ ّ
ّ
العدو .استفز
التطبيع الذي أقامه مع
دوي ـ ــري ،فـهــاجــم ال ـق ـنــاة ال ـتــي «تعيد
ذات األغ ـن ـيــة» ب ــرأي ــه ،كـمــا مــراسـلـهــا
الذي قال له دويري« :سؤاالتك عيب...
م ــا بـهـ ّـمـنــي ال ـلــي ع ــم ت ـقــولــه ( ،)..أنــا
مـتـضــامــن مــع الـقـضـيــة الفلسطينية
قبل ما تخلق».
باختصار ،غابت املساءلة األساسية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ــان يـ ـ ـج ـ ــب عـ ـ ـل ـ ــى اإلعـ ـ ـ ـ ــام
م ـمــارس ـت ـهــا .أس ـه ــم ف ــي ذل ـ ــك ،فصل
دويري في تصاريحه الصحافية بني
الدولة التي عاملته بشكل جيد ،وبني
الصحافة التي تريد االقتصاص منه
وم ــن ن ـجــاحــاتــه! واألن ـك ــى غ ـيــاب أي
وعي حقيقي في هذه امليديا والنيو
ّ
م ـيــديــا ،بـ ــأن الـقـضـيــة الفلسطينية
ليست قضية سياسية يتم فصلها
عن الفن والثقافة وغيرهما .سردية
مـ ــا ف ـت ـئ ـن ــا ن ـس ـم ـع ـهــا كـ ــل مـ ـ ـ ــرة ،مــع
املـطـ ّـبـعــن مــع ال ـع ــدو ،وع ـلــى رأسـهــم
اليوم دويري الذي توجه الى اإلعالم
ً
َ
قـ ــائـ ــا «إذا بـ ـ ــدي إتـ ـح ــاك ــم أح ــاك ــم
كسينمائي وليس كسياسي» .عملية
ك ـ ـ ّـي ال ــوع ــي ه ـن ــا أج ـه ـض ــت بـمـعـيــة
املـنــابــر امل ــذك ــورة ،القضية األس ــاس،
وذه ـبــت بـنــا ال ــى ات ـجــاه آخ ــر .اتـجــاه
ي ــري ــد مـحــاكـمــة ال ـص ـحــافــة ،وي ــداف ــع
ّ
ويطبل للمطبعني.
ّ
تغريدات بالجملة ،وصفحات تدعي
م ـنــاصــرة ال ـح ــري ــات ،شــاهــدنــاهــا ت ـ ّ
ـذر
الرماد في العيون ،وتمارس التعمية؛
مــن ضمنها الصفحة املشبوهة على
فــايـسـبــوكStop Cultural terrorism in
 ،lebanonال ـتــي أعـ ــادت نـشــر تـغــريــدة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي ال ـ ـق ـ ــوات ـ ــي ط ـ ــون ـ ــي أبـ ــي
نـجــم ال ــذي ق ــال «إذا مـنـتــرك املحكمة
ال ـع ـس ـكــريــة ع ـل ــى راحـ ـتـ ـه ــا ،م ــش بــس
زيـ ـ ــاد دوي ـ ـ ــري ب ـي ـف ــوت ع ـل ــى الـحـبــس
كـمــان أمــن معلوف وكــارلــوس غصن
وغ ـي ــرن ك ـت ــار» ،وص ـف ـحــات «سـكــايــز»
(ع ـي ــون سـمـيــر قـصـيــر) عـلــى شبكات
التواصل االجتماعي ،وموقع «النهار»
اإللكتروني الذي ّ
صور دويري بهيئة
ال ــرج ــل املـسـكــن عـنــدمــا ع ـنــون «زي ــاد
دوي ــري بــا جــواز سـفــر» ،وغيرها من
املـنــابــر الـتــي ألصقت على صفحاتها
ص ـ ــورة ل ـل ـم ـخــرج ال ـل ـب ـنــانــي بــرســالــة
واض ـحــة :زي ــاد دوي ــري مـخــرج ناجح،
وأعداء النجاح والغيورون من أعماله
ي ـح ــاول ــون ال ـي ــوم ت ـشــويــش االح ـت ـفــاء
بـفـيـلـمــه ال ـج ــدي ــد ،واإلبـ ـ ــداع ال ي ـحـ ّـده
شـ ـ ــيء ...ح ـتــى ل ــو ذه ــب ال ــى فلسطني
املحتلة وأنسن العدو الصهيوني!

