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حريات
ّ
الكباش مستمر بين اإلعالم والقضاء
مارسيل غانم ينتظر مصيره!
زينب حاوي
هــي املــرة الثانية التي يمثل فيها اإلعــامــي مارسيل غانم أمــام
قــاضــي التحقيق األول فــي جـبــل لـبـنــان ،نـقــوال مـنـصــور ،برفقة
رئيس تحرير نشرات األخبار في  lbciجان فغالي ،بصفته املدير
امل ـس ــؤول ف ــي امل ـح ـطــة .ج ــاء ذل ــك بـعــد جـلـســة ســابـقــة أقـيـمــت في
كانون الثاني (يناير) املــاضــي ،حيث أجبر غانم على الحضور
شـخـصـيــا ،ال ــى قـصــر ال ـع ــدل ف ــي ب ـع ـبــدا ،بـعـيــد إصـ ــدار الـقــاضــي
مـنـصــور مــذكــرة إح ـضــار بـحـقــه ،وإلــزامــه
بــالـحـضــور شـخـصـيــا .أم ــس ،تـجـمــع عــدد
من الصحافيني والسياسيني والناشطني
أمام «قصر العدل» في بعبدا ،متضامنني
مــع غــانــم وال ـحــريــات اإلعــام ـيــة .انـتـظــروا
صـ ـ ــدور ح ـك ــم الـ ـق ــاض ــي ،الـ ـ ــذي قـ ــرر خـتــم
الـتـحـقـيــق ،وإحــالـتــه عـلــى الـنـيــابــة العامة
التمييزية إلبداء املطالعة ،تمهيدًا إلصدار
ال ـق ــاض ــي م ـن ـصــور الـ ـق ــرار ال ـظ ـن ــي .وت ــرك
فغالي وغانم بسند إقامة لتحديد مكان
إقــامـتـهـمــا ،عـلـمــا بــأنـهـمــا غـيــر ممنوعني
مــن السفر ،ويتمتعان بكامل الحرية في
التنقل والسفر ،وســط تأكيد من محامي
اإلعالمي اللبناني ،بطرس حرب ،بأنه لن
يقوم باالستئناف وسيترك القرار للقضاء «لإلنصاف».
ويتوقع في املسار القانوني ـ ـ كما يشرح لنا املستشار القانوني
في مؤسسة «مهارات» طوني مخايل ـ ـ صدور الحكم الظني ،بعد
أخذ رأي النيابة العامة التمييزية التي تلزم «أصول املحاكمات
الجزائية» ،النائب العام ،بإصدار رأيه خالل أسبوع فقط .ويمكن
أن يطلب األخير التوسع في التحقيق في نقاط محددة ،علمًا أن
هــذه املهلة غير ملزمة عرفيًا .بعدهاّ ،
يحول النائب الـعــام ،رأيه
في القضية الى قاضي التحقيق ،املدعو بدوره ـ ـ وتبعًا للمرسوم
االشتراعي في محكمة املطبوعات رقــم  104/77وتحديدًا املــادة

 29ـ ـ الــى إصــدار قــراره الظني ،خــال مهلة خمسة أيــام .ويضيف
ّ
ّ
مخايل أن هــذه املهلة وضعت فقط لحث وتحفيز القاضي على
إصــدار حكمه ،ويمكن أن تمتد أكثر من هذه املــدة .وفي حال قرر
ّ
الظن بغانم وفغالي ،فإنه بالتالي ّ
يحدد األفعال
القاضي املعني
الـجــرمـيــة املـنـســوبــة إلـيـهـمــا ،ويـحــاسـبــان عـلــى أســاسـهــا .أم ــا في
حال خالف ذلك ،فإن القاضي يطلب منع املحاكمة ،بشكل فردي،
في حــال تبيان عــدم وجــود نية جرمية لــدى كل منهما ،في هذه
ّ
ضــا
ال ـق ـض ـيــة .عـلـمــا أن األخـ ـي ــرة ت ـط ــال أيـ ّ
صحافيني سعوديني ،قد يصدر قرار ظني
بحقهما ،ويحاكمان على أســاس غيابي،
ويـمـكــن لـلـقــاضــي إصـ ــدار مــذكــرة توقيف
بحقهما.
ق ـض ـي ــة غ ــان ــم تـ ـع ــود الـ ـ ــى ش ـه ــر ت ـشــريــن
ال ـث ــان ــي (ن ــوف ـم ـب ــر) ب ـعــد ت ـقــديــم الــرئ ـيــس
سـعــد ال ـحــريــري اسـتـقــالـتــه مــن الـحـكــومــة،
م ــن ال ـعــاص ـمــة ال ـس ـع ــودي ــة ،وتـخـصـيــص
غــانــم حـلـقــة مــن بــرنــامـجــه «ك ــام ال ـنــاس»
اس ـت ـض ــاف ف ـي ـهــا ص ـحــاف ـيــن س ـعــوديــن
هما إبراهيم آل مرعي وعضوان األحمري
(األخـ ـ ـب ـ ــار  .)18/11/2017راح االثـ ـن ــان
يكيالن الشتائم والعبارات القاسية بحق
شـخـصـيــات ورؤس ـ ــاء لـبـنــانـيــن .بـعــدهــا،
اشتعلت معركة إعالمية طاحنة مــن على الشاشة نفسها .بعد
أسبوع من الحلقة ،تال غانم في البرنامج نفسه ،مقدمة نارية،
تــوجــه فــي أغـلـبـهــا ال ــى وزي ــر ال ـعــدل سـلـيــم جــريـصــاتــي ،لتتنقل
بعدها الى وسائل التواصل االجتماعي ،مع دخــول األخير هذه
الحلبة ،ووصفه ما حصل بـ «العهر اإلعــامــي» .هــذا إلــى جانب
معركة قضائية ،اتهم فيها غانم بـ «تحقير العدالة وعرقلة سير
التحقيق» .ورغم محاوالت محاميه تجنيبه املثول أمام املحكمة،
إال أن القاضي منصور رفض «الدفوع الشكلية» ،مما أجبر غانم
على املثول شخصيًا ملرتني متتالتني.

تلزم «أصول
المحاكمات الجزائية»
النائب العام ،بإصدار
رأيه خالل أسبوع فقط

«راما» إلسماعيل شموط (باستيل على لوح ــ  30×45سنتم ــ)1984

وقفة

ّ
طناجر» وتصفية حسابات على mtv
حفلة «حف
ّ
مار ميشال المر ...طريق المجد يبدأ من «حديث البلد»

«برج إيطاليا ــ غزة» أليمن بعلبكي (أكريليك على كرتون مثبت على كانفاس ــ
 70×100سنتم ــ )2015

الكولونيالية التي تعمل على َمحو
فلسطني الـتــاريـخـيــة ،فــإنــه ،بحسب
ع ـ ـبـ ــارة إي ـم ـي ـل ـه ــاي ـن ــز« ،قـ ـ ـ ــادر عـلــى
ّ
املمتدة
استعادة رواب ــط الجماعة»
بما يتجاوز القيود السياسية التي
ي ـفــرض ـهــا ال ـ ـعـ ــدوان اإلس ــرائ ـي ـل ــي».
العدد األكبر من الفنانني املشاركني
هم فلسطينيون سواء أولئك الذين
يعيشون في الشتات أم في األراضي
ّ
املحتلة.
ي ـت ـي ــح ل ـن ــا امل ـ ـعـ ــرض الـ ـتـ ـع ــرف إل ــى
تجارب الجيل األول من التشكيليني
الـفـلـسـطـيـنـيــن مـثــل الــراح ـلــة نهيل
بشارة ( 1919ـ  )1997التي تعرض
ل ــوح ـت ـه ــا المـ ــرأتـ ــن فـلـسـطـيـنـيـتــن
مــن الخمسينيات ،وصــوفــي حلبي
( 1906ـ ـ ـ  )1997ب ـلــوح ـت ـهــا لـجـبــل
الـ ــزي ـ ـتـ ــون ف ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس ،ولـ ــوحـ ــات
السماعيل شـمــوط ( 1930ـ ـ ،)2006
ولـ ـيـ ـل ــى ال ـ ـ ـشـ ـ ــوا ،ونـ ـبـ ـي ــل عـ ـن ــان ــي،
وسليمان منصور ،وسامية حلبي،
وم ـن ــى ح ــاط ــوم ون ــاص ــر ال ـســومــي.
ل ــم ت ـغ ــب ف ـل ـس ـطــن وق ـض ـي ـت ـهــا عــن
أعـمــال الجيل الـجــديــد مــن الفنانني
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن ،الـ ـ ــذيـ ـ ــن ق ـ ــارب ـ ــوا
االحتالل بأساليب ووسائط جديدة
كما في أعمال خليل ربــاح ،ومــروان

رشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاوي ،والري ـ ـ ـسـ ـ ــا صـ ـنـ ـص ــور،
وإميلي جاسر ،وخالد جرار ،وبشار
الـ ـح ــروب ،وم ـن ــذر ج ــواب ــرة ،وعــامــر
الـشــومـلــي ،ومـيـخــائــل ح ــاق ،ويــزن
الـخـلـيـلــي وع ـب ــد الــرح ـمــن قـطـنــانــي
وغـيــرهــم .مــن فلسطني إلــى الـعــراق،
نـ ـ ـ ــرى مـ ـنـ ـح ــوت ــة «ب ـ ـ ــاب ـ ـ ــل» ل ـض ـي ــاء
الـ ـع ــزاوي ،وأع ـم ــال مل ـعــاذ اآللــوســي،
ورافــع الناصري ،ومحمود عبيدي،
وعـمــار داوود ،ودلـيــر شــاكــر ،ونــزار
يـحـيــى ،واسـمــاعـيــل فـتــاح وس ــروان
ب ــاران .اللبناني أيمن بعلبكي قـ ّـدم
لوحة بعنوان «بــرج إيطاليا ـ غزة»
تظهر مبنى ّ
مهدمًا ،فيما نرى صورة
لـفــؤاد ال ـخــوري بــاألبـيــض واألس ــود
لـشــاطــئ عـجــرم الفلسطيني .هناك
أيضًا أعمال لحسني ماضي ،وزياد
عـنـتــر ،وب ـي ــار كــوك ـج ـيــان ،وســامـيــة
عـسـيــران جـنـبــاط ،ورؤوف رفــاعــي
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ل ــوح ــات ل ـل ـســوري
أحمد معال واملصري عادل السيوي.
«ال ـك ـل ـم ــة الـ ــرمـ ــز :ف ـل ـس ـط ــن» :ح ـت ــى 28
شـبــاط (فـبــرايــر) الـحــالــي ـ ـ امل ــزاد سيقام
في الثاني من آذار (مــارس) ـ «دار النمر
للفن والـثـقــافــة» (كليمنصو ـ ـ ـ ب ـيــروت).
لالستعالم81/714349 :

ُ
مــن أص ــل ســاعــة وخـمـســن دق ـي ـقــة ،خـ ّـص ـصــت ســاعــة كــامـلــة من
الحلقة األولى من املوسم الجديد من «حديث البلد» (الخميس
ـ ـ  21:30عـلــى ّ ،)mtvأول مــن أم ــس ملقابلة رئـيــس مجلس إدارة
املـحـطــة مـيـشــال املـ ـ ّـر .ل ـقــاء يـمـكــن اخ ـت ـصــاره بــأنــه ي ـنــدرج ضمن
تصفية الـحـســابــات مـ ّـع بــاقــي املـحـطــات املـنــافـســة ،عـلــى رأسـهــا
 lbciو«الـجــديــد» ،كما أنــه مساحة تــرويــج واسـعــة ل ـ «قـنــاة املـ ّـر»،
ال ّ
سيما بعد صدور قرار «تبرئة» ميشال ّ
املر من ملف التخابر
غ ـيــر ال ـش ــرع ــي .رغ ــم زه ــو األلـ ـ ــوان في
االس ـت ــدي ــو ،ب ــدا ال ـبــرنــامــج الـ ــذي يـعـ ّـد
مــن األط ــول بــن األع ـمــال التلفزيونية
ال ـتــرف ـي ـه ـيــة (س ــاع ـت ــان تـلـفــزيــونـيـتــان
تـقــريـبــا) ،مـتــراســا حــربـيــا يـقــف وراءه
صاحب املحطة ،وتتواطأ معه ّ
مقدمة
الـبــرنــامــج منى أبــو حـمــزة قـ ّـدمــت أداءً
الفتًا ومغايرًا ملــا عهدناه سابقًا .فقد
ّ
تحولت من قارئة لألسئلة ومتفاعلة
ّ
مع الضيف ،إلى متورطة في املواضيع
الـجــدلـيــة ،ومــزايــدة فــي أمــاكــن معينة،
رغ ــم ّادعــائ ـهــا أخ ــذ مـســافــة مهنية من
الـ ـضـ ـي ــف ،ع ـب ــر ط ـ ــرح أس ـئ ـل ــة «ال ـن ـق ــد
ال ــذات ــي» .مـبــالـغــة عــال ـيــةّ ،طـبـعــت أداء
أبو حمزة إذًا ،خصوصًا أنها خاضت
بــدورهــا لعبة تصفية الحسابات مع
ب ــرام ــج ع ـلــى ش ــاش ــات م ـنــاف ـســة ،مثل
«نـقـشــت» ( )lbciال ــذي اعـتـبــرت أن ــه ال
يـمـثــل «صـ ــورة املـ ــرأة الـلـبـنــانـيــة» ،إلــى
فـتــح جبهة عـلــى ريـمــا نجيم (مـقـ ّـدمــة
برنامج «يا ريما» على إذاعــة «صوت
الغد») التي لم ِّ
تسمها باالسم ،واكتفت
بوصف دخولها موسوعة «غينيس»
قـبــل أرب ــع س ـنــوات ب ـ «الـجـعــدنــة» .هي
املرة األولى التي تخرج فيها أبو حمزة
عن طورها ،وتقحم آراءها الشخصية
في البرنامج .بعيد التلميح إلى قضية
غانم ،ومعركته مع
اإلعالمي مارسيل ّ
الـقـضــاء والتنظير بــأنــه على أي أحد
االم ـت ـثــال لـلـقـضــاء مـهـمــا ك ــان مــركــزه،
اسـتــذكــرت مـنــى قضية زوج ـهــا بهيج
أبـ ــو حـ ـم ــزة ،وقـ ــالـ ــت« :ظ ـل ـم ـنــا ل ـثــاث
سنوات ،ما بحياتنا هاجمنا القضاء
ّ
ألن هاي قضية وطنية» .بدت صاحبة
م ــوق ــع «ي ــومـ ـي ــات ــي» م ــوك ـل ــة ب ـم ـهـ ّـمــة

معينة ،وهذا ما أظهره سياق املقابلة ،ال ّ
ّ
سيما مع تكرارها لعبارة
ّ
«كواليتي» (يستخدمها هشام حــداد في برنامج «لهون وبس»
الـســاخــر على  lbciعند الـتـطـ ّـرق إلــى  ،)mtvوم ــدح املحطة التي
تعمل فيها« :اليوم mtv ،سلطة إعالمية كبيرة ...هالقد  mtvاليوم
ّ
املطولة الحديث عــن خلفية
مـهـ ّـددة الـبـلــد؟» .طغى على املقابلة
غير الشرعي لـ «استديو فيزيون» ،ومنها انطلق
قضية
التخابر ّ
لينقض على خصومهّ .
ميشال ّ
سمى «األخبار» و«الجديد»
املر
و ،lbciوعــزى الهجمة على قناته إلى
اسـتـحــواذهــا على «الحصة اإلعالنية
األكبر في السوق وتقديمها لسلسلة
ّ
إنتاجات ضخمة» .ولعل األمــر األكثر
ّ
سخرية ،اعتباره أن  mtvهــي «األكثر
ّ
موضوعية واألق ــل تـحــزبــا وانـحـيــازًا»
بــن امل ـح ـطــات .عـلــى وق ــع أغـنـيــة «إنــت
مـعـلــم» (لـسـعــد املـ ـج ـ ّـرد) ال ـتــي أهــديــت
ّ
للمر ،و«جينغل» املحطة (« mtvمش
لحدا» التي كتبت ّكلماتها أبو حمزة)،
ق ـ ّـدم امل ـ ّـر نـفـســه مــرشـحــا لــانـتـخــابــات
النيابية ،في حال لم ُيقدم ّ
عمه ميشال
ّ
على الترشح ،مظهرًا طموحه لدخول
َ
اللعبة الوزارية املقبلة .لم ال؟ فالهدف
ك ـمــا ي ـق ــول أن ي ـك ــون امل ـع ـقــد الـنـيــابــي
«وسـيـلــة ال هــدفــا» ،تــزامـنــا مــع قيادته
ملحطته لتكون صورتها «تشبه صورة
اللبناني الـلــي نحن بــدنــا يــاهــا» ،كما
ّ
عقبت أبو حمزة.
الساعة االحتفائية التي حظي بها ّ
املر
في افتتاح املوسم الجديد من «حديث
البلد» ،بدت مرسومة األهداف مسبقًا،
لجهة التصويب على املـحـطــات التي
ألقت سهامها نحوه ونحو مؤسسته،
ّ
ك ـم ــا ش ــك ـل ــت ف ــرص ــة إلع ـ ــان تـ ّـرش ـحــه
للبرملان في املنت.
ُ
لم تخل الحلقة كذلك من الطوباوية في
اصطناع الخطاب غير املنحاز ،الــذي
يـنــدرج ضمن خــدمــة الـنــاس ،ممزوجًا
املديح
بخطاب آخر مشوب ّبكثير من ّ
املر ومحطته .إنها
والتلميع لشخص
مشهدية أقرب إلى «توك شو» سياسي
أكثر منه ترفيهي ،ولــو خرقت بعض
األغنيات هذه األجواء.
زينب...

هجاء «الجديد» و«األخبار»
و lbciوالكشف عن طموحات
سياسية

