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حريات

على هامش قضية هشام حداد

«ف َل َت» القضاء اللبناني على اإلعالم؟
لماذا َ
نادين كنعان
فـ ــي غـ ـض ــون أقـ ـ ــل مـ ــن أرب ـ ـعـ ــة أشـ ـه ــر،
ُس ّجلت في لبنان الكثير من الحاالت
تحرك فيها القضاء ّ
التي ّ
ضد اإلعالم،
ّ
آخرها ّأول من أمس ،حني طلب مدعي
عــام التمييز ،الـقــاضــي سمير حـ ّـمــود،
اإلدعـ ـ ــاء ع ـلــى مـ ـق ـ ّـدم ب ــرن ــام ــج «ل ـهــون
وبــس» (الثالثاء ـ  21:30ـ  ،)lbciهشام
ّ
ّ
«تعرضه
حداد (الصورة) ،على خلفية
مل ــواق ــع ول ــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي األمـيــر
ّ
محمد بــن سـلـمــان ،ورئـيــس الحكومة
اللبنانية سعد الـحــريــري ،وأم ــن عام
«ت ـ ّـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل» أح ـم ــد ال ـح ــري ــري»
فــي الحلقة التي ُعــرضــت فــي  2كانون
الـثــانــي (يـنــايــر) الـحــالــي .مــن جانبها،
أح ــال ــت ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام االس ـت ـئ ـنــافــي،
القاضية غــادة عــون ،هــذا اإلدع ــاء إلى
مـحـكـمــة امل ـط ـبــوعــات ف ــي ج ـبــل لـبـنــان
س ـ ـن ـ ـدًا إل ـ ــى املـ ـ ـ ـ ــادة  23م ـ ــن املـ ــرسـ ــوم
ّاإلشـتــراعــي  77/104الـتــي تنص على
أن ــه «إذا تـعـ ّـرضــت إح ــدى املـطـبــوعــات
ل ـش ـخــص رئ ـي ــس الـ ــدولـ ــة ب ـم ــا يـعـتـبــر
ّ
يتضمن
مـ ّـســا بـكــرامـتــه ،أو نـشــرت ّمــا
ذمًا أو قدحًا أو تحقيرًا بحقه أو بحق
رئـيــس دول ــة أجـنـبـيــة ،تـحـ ّـركــت دعــوى
ّ
املتضرر.»...
الحق العام بــدون شكوى
في الحلقة ُاملشار إليها ،وأثناء ّ
تطرقه
ملشاهدات التلفزيونات اللبنانية خالل
سـهــرة ّرأس الـسـنــة ،استند ح ـ ّـداد إلى
أحــد توقعات ميشال حايك على mtv
حيث نصح بن سلمان بـ «عــدم تناول
ّ
الوجبات السريعة» ،ليعلق بأسلوبه
الساخر املعتاد .وكذلك األمر بالنسبة
إلى سعد الحريري أثناء الحديث عن
احتفاالت رأس السنة التي رعاها في
الحريري الــذي
وســط بـيــروت ،وأحـمــد ّ
عرض له فيديو وهو يغني That's the
.Way
ّ
التكهنات
فور اإلعالن عن النبأ ،بدأت
حول الجهة التي ّ
حركت الدعوى ،قبل
أن تنفي أوساط سعد وأحمد الحريري
ّ
وبعدما أكــد وزيــر
علمها بــاملــوضــوع.
ّ
ّ
العدل سليم جريصاتي أنــه لم يحرك
ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ـ ّـام ــة ضـ ــد حـ ـ ـ ـ ـ ّـداد ،حـســم
ال ـقــاضــي سـمـيــر ح ـ ّـم ــود األمـ ــر ،معلنًا
ّ
ل ـ  lbciأن «الـنـيــابــة الـعــامــة التمييزية
ّ
هــي الـتــي حـ ّـركــت ال ـشـكــوى ،ألن بعض
الكلمات التي وردت في الحلقة تحوي
ّ
وتمس عالقاتلبنان
إساءة وتشهيرًا،
ّ
بدولة أخرى» ،مضيفًا أن «املحكمة هي
التي تفصل في صحة هذا اإلدعاء».
فــي هــذا الـسـيــاق ،نقلت  lbciعــن وزيــر
االع ــام ،ملحم الرياشي ،قوله ّ
لحداد:
«عملولك خدمة مجانية ...مــا تزعل»،
مــؤكـدًا ّأن الحريات اإلعالمية ّ
مقدسة
و«م ــش كــل واح ــد بـقــول نكتة بتصير
قضية»ّ ،
ليرد هشام بالقول«« :أشكره
ّ
ّ
على دعمه ،لكن الغريب أن السياسيني
يــدع ـمــون ـنــا ك ـم ـشــاهــديــن ف ــي ح ــن أن
الوزير هو السلطة .فليقف إلى جانبنا
وليتحرك معنا في القضية».
تــأتــي قضية امل ـقـ ّـدم الـسـبــاق لبرنامج
 ،LOLبـ ـع ــدم ــا اس ـ ـتـ ــدعـ ــي اإلعـ ــامـ ــي
مارسيل غانم ،بعد حلقته الشهيرة في
«ك ــام الـنــاس» على  ،lbciبعيد إعــان
الرئيس سعد الحريري إستقالته من
ال ــري ــاض ،قـبــل أن يـطـلــب وزي ــر الـعــدل
سـلـيــم جــريـصــاتــي م ــن ح ـ ّـم ــود ،إج ــراء
«الـتـعـقـبــات» بـحــق الــزمـيــل أسـعــد أبــو
خ ـل ـيــل امل ـق ـي ــم ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
منذ الـعــام  ،1983على خلفية بوست
نشره على تويتر يهاجم فيه الجيش
ّ
اللبناني .علمًا بأن مالحقة أبو خليل
أعـقـبــت وش ــاي ــة «املــؤس ـســة اللبنانية
ل ــإرس ــال» ب ــه ف ــي ت ـقــريــر ت ـن ــاول هــذه
التغريدة ّ .وسبق ذلك استدعاء الزميل
إي ـل ــي ح ــن ــا لـلـتـحـقـيــق أم ـ ــام امل ـبــاحــث
ال ـع ـس ـك ــري ــة ب ـع ــد م ـقــاب ـل ـتــه ال ـش ـه ـيــرة
«حبيب الـشــرتــونــي :الـبـطــل ...وحـيـدًا»

التي نشرت في «األخـبــار» في تشرين
ّ
األول (أكتوبر) .2017
هذه الوقائع املستهجنة واملستغربة،
ّ
تــدف ـع ـنــا إلـ ــى ال ـ ـسـ ــؤال :مل ـ ــاذا كـ ــل ه ــذه
امل ـ ــاحـ ـ ـق ـ ــات الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة؟ وهـ ـ ــل هــي
ّ
ستتحول من بعدها
سياسة ممنهجة،
ه ــذه السلطة إل ــى أداة لـكــم أف ــواه أ ّهــل
الصحافة واإلعالم وترهيبهم؟ أم أنها
ت ـج ــري ف ــي س ـي ــاق م ـصــالــح ورس ــائ ــل
سياسية قبيل اإلنـتـخــابــات النيابية
املزمع عقدها في ّأيار (مايو) املقبل؟ أم
ّ
أن قــدرة السياسيني واملسؤولني على
ّ
تقبل النقد والسخرية صارت معدومة؟
ّ
الحس
وهل للموضوع عالقة بانعدام
الديمقراطي لدى الطبقة الحاكمة في
ال ـس ـعــوديــة؟ وملـ ــاذا ي ـبــدو االسـتـهــداف
ّ
متركزًا على أسماء شهيرة؟
ف ــي إتـ ـص ــال م ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،يــوضــح
ّ
ّ
ه ـشــام أن الـقــاضـيــة ع ــون تــلـقــت طلبًا
ّ
شفهيًا باإلدعاء عليه من قبل القاضي
ّ
حمود ،ثم ارتأت «تحويله إلى محكمة
املـطـبــوعــات ،بعد عــدم حصولها على
ً
ّ
ط ـل ــب خ ــط ــي» ،م ـت ـس ــائ ــا م ــا إذا ك ــان
ّ
ّ
ّ
صحيحًا أن حــمــود تـقــدم بطلبه بعد
ّ
مـشــاهــدة الحلقة أم أن هـنــاك َمــن لفت
ّ
نظره إلى ذلك .وفيما أبدى تخوفه من
تـحـ ّـول القضاء إلــى سلطة رقــابــة على
حرية اإلعالم ،قال هشام ّ
ّ
حداد« :يا ليته
يـتـ ّـحــرك تلقائيًا إزاء مــواضـيــع أخطر
ت ـ ّـم ــس ب ـص ـحــة املـ ــواطـ ــن ومـصـلـحـتــه،
ً
كالنفايات التي تفتك بنا مثال».
(باول كوكزينسكي ــ بولندا)

عــن حـيـثـيــات الـقـضـيــة ـ ـ ورغ ــم شجبه
ّ
التحرك القضائي ـ يرى املستشار
لهذا
الـ ـق ــان ــون ــي فـ ــي ج ـم ـع ـيــة «م ـ ـه ـ ــارات»،
ّ
طوني مخايل ،أن هناك جانبًا إيجابيًا
ّ
ّ
ّ
يتمثل بأن «القاضية غادة عون حولت
املــوضــوع إلــى محكمة املطبوعات من
دون أن تطلب الـتـ ّ
ـوســع فــي التحقيق،
ّ
مما يجنب هـشــام املـثــول أم ــام قاضي

ألن
يجب ّرد اإلدعاء ّ
المادة  23ال تنطبق
على بن سلمان وسعد
وأحمد الحريري
ّ
الـتـحـقـيــق .ك ـمــا أن ـه ــا ح ـص ــرت قضية
إعــام ـيــة ب ـهـّـذه املـحـكـمــة ت ـحــدي ـدًا ،في
مــا يـبــدو كــأنــه اس ـتــدراك ملــا حصل مع
مارسيل غانم سابقًا».
ّ
إال أن مخايل يستغرب االستناد إلى
املـ ـ ـ ـ ّـادة  23امل ــرت ـب ـط ــة ب ــرئ ـي ــس ال ــدول ــة
ّ
أو رئ ـي ــس دول ـ ــة أج ـن ـب ـيــة ألن ّأي ـ ــا من
األشخاص الثالثة (محمد بن سلمان
وس ـعــد ال ـح ــري ــري وأح ـم ــد ال ـحــريــري)
املذكورين في الدعوى ال تنطبق عليهم

هاتان الصفتان.
يـ ـ ُـوافـ ــق املـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي لـجـمـعـيــة
ّ
«املـ ـف ــك ــرة ال ـقــانــون ـيــة» ،امل ـحــامــي ن ــزار
ص ــاغ ـ ّي ــة ،ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـن ـق ـطــة م ـش ــددًا
على أنه في هذه الحالة «يجب أن ّ
يرد
اإلدع ـ ـ ــاء .ف ــي م ــا ي ـخــص الـشـخـصـيــات
امل ـ ــذك ـ ــورة ،ال ي ـم ـك ــن ت ـح ــري ــك دعـ ــوى
الحق الـعــام ،بل على اإلدعــاء أن يكون
شخصيًا مــن قـبــل امل ـت ـضـ ّـرر» .ويتابع
ً
ّ
ّ
«يتبي في هذا الحالة أن النيابة
قائال:
ّ
العامة غير مطلعة على مبدأ أساسي
وهـ ــو ال ـح ــق ف ــي ال ـف ـك ــاه ــة .فـلـلـبــرامــج
واألعـمــال الفنية الفكاهية والساخرة
س ـقــف أع ـل ــى م ــن ال ـح ــري ــة ،وفـ ــق حـكــم
صادر في  14تشرين الثاني (نوفمبر)
 2012عــن محكمة إسـتـئـنــاف بـيــروت،
بــرئــاســة الـقــاضـيــة فــريــال دلـ ــول ،التي
أس ـق ـطــت ج ـم ـيــع ال ـت ـهــم امل ــوج ـه ــة إلــى
َ
امل ـم ـث ــل ـ ْـن ال ـل ـب ـن ــان ـ َـي ـ ْـن ،إدمـ ـ ــون حـ ـ ّـداد
وراويـ ـ ــة الـ ـش ــاب ،ف ــي ق ـض ـيــة اإلخـ ــال
ب ـ ــاآلداب ال ـعــامــة عـلــى خلفية الـعــرض
املسرحي  Halleluiah It’s Rainingالذي
ّقدماه عام .2009
هنا ،تـ ّ
ـأســف صاغية للواقع اللبناني
ّ
اليوم بعدما كانت األمور تتطور بشكل
ملحوظ قبل عـقــود« :فــي الستينيات،
صــدرت خمسة أحكام عفو عن جرائم
ُ
مطبوعات ،وفــي العام  1972طــرح في
م ـج ـلــس نـ ـ ـ ّـواب ت ـحــويــل ك ــل الـقـضــايــا
املتعلقة بـحـ ّـريــة التعبير إل ــى محاكم
مدنية ً
ّ
املتضرر».
بناء على طلب

«سوريانا» يارا أبو حيدر
«سوريانا ...نسور الزوبعة» هو
عنوان الوثائقي الذي أعدته وأخرجته
املمثلة واملخرجة اللبنانية يارا أبو حيدر
(الصورة) .العمل الذي يعرض يوم األحد
( 21:00مساء) على «امليادين» ،يضيء
على مجموعة كفاحية لم تأخذ حقها في
ّ
التغطية طوال الحرب السورية .إنهم «نسور
الزوبعة» في «الحزب السوري القومي
االجتماعي» .يرصد الشريط تضحياتهم
في امليدان على «أمل أن يقدم هذا الوثائقي،
بعض الوفاء لذكرى أدونيس (نصر) ورفاقه
الشهداء في نسور الزوبعة وكل شهداء
سوريا».

التأزم
«دار الحياة» المزيد من ّ
يعيش املوظفون في «دار الحياة» في
بيروت صراعًا بينهم وبني القائمني على
ّ
تضم جريدة «الحياة» ومجلة
الدار التي
«لها» .بعد إبالغهم بإقفال املكتب في
بيروت (األخبار  )2018/1/23بدأت مرحلة
مهمة لتحصيل حقوق املصروفني ،بعدما
ّ
تبلغوا أنهم لن يحصلوا على تعويضاتهم
املادية .إذ يستعد املوظفون لتشكيل لجنة
(بتعيني ممثلني عنهم) لحضور جلسة
التشاور املقبلة في الجلسة املخصصة
للتشاور في مبنى وزارة العمل في األول
من شباط (فبراير) املقبل .كذلك ّ
يتعرض
املوظفون لضغط كبير لتفريقهم ،بعدما
ّ
تلقى جزء منهم وعودًا شفهية ببقاء عملهم
كـ«فري النسر» في بيروت ،وسيخسرون
تلك العقود في حال توقيعهم الدعوى
القضائية ّ
ضد «دار الحياة» لتحصيل
حقوقهم.

تصور «ومعاك»
نانسي ّ
تستعد نانسي عجرم لتصوير أغنية
«ومعاك» التي طرحتها ضمن ألبومها
األخير «نانسي  »9الذي أبصر النور
الصيف املاضي .ستدور الكاميرا في
بيروت ،ويكون العمل املنتظر جاهزًا للعرض
خالل أسابيع.

مروان في قطر
َّ
املغنيني
بعدما أعلنت قناة  mbcالحرب على
َّ
اللبنانيني يارا وجوزيف عطية بسبب
ّ
غنائهما في قطر ومنع بث أغانيهما ،كذلك
الحال بالنسبة إلى مروان خوري ألنه ّ
يقدم
برنامج «طرب مع مروان» على قناة «العربي»
ّ
املمولة من قطر ،يحيي خوري سهرة عيد
العشاق في الدوحة .فقد أعلن صاحب أغنية
«لو» على صفحاته على السوشال ميديا
إحياءه حفلة في قطر في  8شباط (املقبل)،
في مناسبة «الفالنتاين» الذي يصادف في
 14شباط املقبل.

