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بعد القرار الظني lbc ...على
القوات اللبنانية
تتهيأ الستعادة
«حصنها المنيع»
أصدر قاضي التحقيق في بيروت ،يوم أمس ،القرار الظني
في القضية التي رفعتها «القوات اللبنانية» على بيار الضاهر.
الحكيم ...و«القوات» بدأت احتفاالتها،
الجولة األولى ربحها ّ
ووزير العدل ابراهيم نجار في دائرة ...الشكوك!
ليال حداد
بعد ن��زاع على ملكية  lbcاألرض �ي��ة الذي
استمر أكثر من َ
ّ
عامني ،صدر أمس القرار
ّ
ال �ظ��ن��ي ف ��ي دع � ��وى «ال � �ق ��وات اللبنانية»
على بيار الضاهر بتهمة «إس��اءة األمانة
واالحتيال وتهريب أموال املدعية (القوات)
وتخبئتها» .وط�ل��ب ق��اض��ي التحقيق في
ب�ي��روت ف��ادي العنيسي ف� ّ�ي ال �ق��رار نفسه
بإلحاق عقوبة السجن بحق بيار الضاهر،
ورئ �ي��ف ال�ب�س�ت��ان��ي (ع�ض��و م�ج�ل��س إدارة
املحطة) ،وأحالهما على القاضي املنفرد
الجزائي في بيروت للمحاكمة.
للوهلة األولى بدا الخبر مفاجئًا .كثيرون
ل��م ي�ت��وق�ع��وا ف��ي أك�ث��ر ال�ل�ح�ظ��ات تشاؤمًا
أن ي�ح��ال ال� ّض��اه��ر إل� ّ�ى امل�ح��اك�م��ة .غ�ي��ر أن
م � ّص��ادر م��ط�ل�ع��ة ت��ؤك��د أن ب �ي��ار الضاهر
ت��وق��ع شخصيًا ص��دور ق��رار م�ش��اب��ه .مما
دفعه في الفترة األخيرة إلى تقليص (بل
تجميد) املصاريف خصوصًا في مديرية
األخبار داخل القناة.
فرح
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�
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�
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�ن
�
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�
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وذاك،
وب�ي�ن ه ��ذا ال� ��رأي
ّ
م �ح��ام��ي ب �ي��ار ال �ض��اه��ر ل � �ـ«األخ � �ب ��ار» أن
«م �ض �م��ون ال� �ق ��رار ال �ظ �ن��ي م �س �ت �غ��رب من
الناحية القانونية ،إذ يحوي عناصر غير
دق �ي � ّق��ة» راف �ض��ًا ال ��دخ ��ول ف��ي التفاصيل.
وي ��ؤك ��د أن ّم �س��ار ال�ت�ح�ق�ي��ق م �ن��ذ بدايته
ل��م ي�ك��ن ي�ب��ش��ر ب �ص��دور ق� ��رار م �م��اث��ل« :ال
يوجد في امللف أي معطيات ّ تقودنا إلى
م ��ا وص �ل �ن��ا إل� �ي ��ه» .ف �ه��ل ت��دخ �ل��ت جهات
سياسية ّ
معينة لصدور القرار؟ ال يجيب

ّ
ّ
وب��ال�ف�ع��ل ك��ن��ا ن�ت��وق��ع ه��ذا ال �ق��رار ،ألن lbc
ه ��ي م �ل��ك ل� �ن ��ا» .وت � ًض �ي ��ف لـ«األخبار":
«ل �ق��د ح��اول�ن��ا ط��وي�لا ح��ل امل�ش�ك�ل��ة بعيدًا
ع ��ن امل �ح��اك��م ،ل �ك��ن ع �ن��دم��ا رف ��ض الطرف
اآلخ��ر ذل��ك ،لجأنا إلى القضاء السترجاع
حقوقنا» .وتعلن بصراحة أن ه��ذا القرار
«أعاد الحق ألصحابه» .وهو ما فعله أيضًا
م��وق��ع «ال �ق��وات اللبنانية» .إذ نشر خبرًا

إب��راه �ي��م ن� ّ�ج��ار ك��ا ّن��ت إع� ��ادة امل�ح�ط��ة إلى
سمير جعجع ،بغض النظر عن املعطيات
القانونية في امللف.
وإن ك��ان االس �ت �غ��راب ه��و امل��وق��ف السائد
ف��ي أوس� ��اط ب �ي��ار ال �ض��اه��ر ،ف ��إن «القوات
اللبنانية» تبدو كمن رب��ح املعركة .تقول
أنطوانيت جعجع املسؤولة اإلعالمية في
مكتب سمير جعجع «م�ب��روك للقواتيني،

فرح ،مكتفيًا بتكرار استغرابه ملا صدر.
وعند الحديث ع��ن الخلفيات السياسية،
ي ��رى ك�ث�ي��رون وب� ّي�ن�ه��م م �س��ؤول سياسي
�ارز ف��ي لبنان ،أن إص��رار «ال �ق��وات» على
ب� ّ
تسلم وزارة العدل ،كان بسبب هذه الدعوى
تحديدًا .ويضيف ه��ؤالء أن مهمة الوزير

بعنوان «دع ��وى ال�ق��وات على  :lbcامللكية
ل�ل�ق��وات وات �ه��ام ال�ض��اه��ر ب�س��وء األمانة».
ل �ك��ن ال�ل�اف ��ت ه ��و ّ إص � ��رار «ال � �ق� ��وات» على
تصوير القرار كأنه نهائي ،رغم أن القرار
الظني ليس حكمًا ،بل يحيل املدعى عليه
وبالتالي فإن قرينة البراءة
إلى ّ املحاكمة،
ّ
تظل قائمة .علمًا بأن نائب رئيس الهيئة
التنفيذية في «ال�ق��وات اللبنانية» النائب

zoom

نص القرار
قبل ظهر أم��س ،ص��در ال�ق��رار الظني
ف��ي دع��وى «ال �ق��وات اللبنانية» ضد
ب �ي��ار ال �ض��اه��ر امل��رف��وع��ة م �ن��ذ العام
 .2007واع�ت�ب��ر ال �ق��رار أن «املؤسسة
اللبنانية» والشركات املتفرعة عنها
«مسؤولة جزائيًا عن أعمال مديريها
وإدارت �ه ��ا .وط��ال��ب ق��اض��ي التحقيق
ف��ي ب �ي��روت ف ��ادي العنيسي بإحالة
بيار الضاهر ورئيف البستاني إلى
القاضي املنفرد الجزائي في بيروت
ل�ل�م�ح��اك�م��ة .ووف �ق��ًا مل�ط��ال�ع��ة النيابة
ال �ع��ام��ة ،ت �ق� ّ�رر «ال �ظ��ن ب��امل��دع��ى عليه
بيار يوسف الضاهر بمقتضى املادة
 672/670ع�ق��وب��ات ،وال�ظ��ن باملدعى
ع� �ل� �ي ��ه رئ� � �ي � ��ف س� �ع� �ي ��د البستاني
ب �م �ق �ت �ض��ى امل� � � ��ادة 219/672/670
ع� �ق ��وب ��ات» .ك��ذل��ك ن ��ص ال� �ق ��رار على
«م � �ن� ��ع امل � �ح ��اك� �م ��ة ع �ن �ه �م ��ا بسائر
الجرائم املدعى بها باعتبارها غير
م�س�ت�ق�ل��ة ع��ن ج ��رم إس� ��اءة األمانة».
ولم يستثن القرار الشركات التابعة
ل�ل�م��ؤس�س��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل�ل�إرس ��ال ،إذ

تقرر «الظن باملدعى عليهم شركات
«امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة لإلرسال
ش.م.ل» ،و«امل� ��ؤس � �س� ��ة اللبنانية
ل�ل�إرس ��ال إن �ت��رن��اش �ي��ون��ال ش.م.ل»،
و«إكس .واي .زي ليمتد» ،و«ليبانيز
ميديا كومباني ليمتد» ،و«ليبانيز
م�ي��دي��ا ه��ول��دف�ن��غ ل�ي�م�ت��د»« ،أل .بي.
س��ي ب�ل�اس ل�ي�م�ت��د» ،و«أل .ب��ي .سي
س��ات ليمتد» ،و«ب��اك ليمتد» ،و«أل.
بي .سي أوفرسيز ليمتد» ،بمقتضى
املادة  210عقوبات».
ّ
أما بالنسبة إلى باقي املدعى عليهم،

ف �ن� ّ
�ص ال �ق��رار ع�ل��ى م�ن��ع محاكمتهم
«ل �ع��دم ك�ف��اي��ة ال��دل �ي��ل» وه��م مرسيل
يوسف الضاهر ،ورن��دا كميل سعد،
وروال كميل سعد ،وريما كميل سعد،
وإيمان كميل سعد ،ومارون أوسكار
الجزار ،وصالح الدين نظام عسيران
ومروان سليم خير الدين.
وبانتظار إحالة امللف إل��ى املحكمة،
ّ
ي �ت �م��ن��ى ن �ع ��وم ف � ��رح ،م �ح��ام��ي بيار
ال �ض��اه ��ر أن «ال ت �ت��م م �ع��ام �ل��ة هذه
ال �ق �ض �ي��ة ب �ش �ك��ل خ � � ��اص ،ب� ��ل يجب
امللفات» ،فهل
التعاطي معها كباقي ّ
ك��ان يشير إل��ى إم�ك��ان ت��دخ��ل جهات
س �ي��اس �ي��ة ل �ت �ع �ج �ي��ل ب� ��ت امل � �ل� ��ف؟ ال
املحامي عن هذا السؤال.
يجيب ّ
ورغم تكتم فرح ،فإن بعض املصادر
امل �ق ��رب ��ة م ��ن ال �ض ��اه ��ر ت �ت �خ � ّ�وف من
على
ت � ��دخ �ل��ات س �ي ��اس �ي ��ة ّت �ض �غ � ّ�ط ّ
ال�ق��اض��ي ال��ذي سيتسلم امل�ل��ف لبته
بسرعة قياسية ب��امل�ق��ارن��ة م��ع باقي
الدعاوى القضائية لالنتهاء من هذه
األزمة في أسرع وقت ممكن.

ج ��ورج ع ��دوان ي�ع�ق��د ظ�ه��ر ال �ي��وم مؤتمرًا
ص �ح��اف �ي��ًا ف ��ي م �ك �ت �ب��ه ف ��ي ج� � ��ادة سامي
الصلح (بدارو) للحديث عن القضية.
وكان الخالف بني الضاهر ورئيس الهيئة
التنفيذية ف��ي «ال�ق��وات اللبنانية» سمير
ج �ع �ج��ع ق ��د ظ �ه��ر إل� ��ى ال �ع �ل��ن م ��ع خروج
األخ�ي��ر م��ن سجنه ع��ام  .2005يومها ّ
قرر
«ال�ح�ك�ي��م» اس �ت �ع��ادة م��ؤس�س��ات «القوات
اللبنانية» .لكن الضاهر طبعًا لم يرضخ
لرغبة الحكيم ،خصوصًا أن ملكية املحطة
ان �ت �ق �ل��ت ب��أغ �ل��ب أس �ه �م �ه��ا إل� ��ى الضاهر
وشركاء آخرين (سليمان فرنجية ،عصام
ف � ��ارس )...ف��ي التسعينات أي م��ع اعتقال
س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع ( ،)1994وإص � ��دار رئيس
ال �ح �ك��وم��ة آن � ��ذاك رف �ي��ق ال �ح��ري��ري قانون
ت�ن�ظ�ي��م اإلع�ل��ام امل��رئ��ي وامل �س �م��وع .وبعد
محاوالت إليجاد حلول ،لجأت «القوات»
عام  2007إلى القضاء ،ورفعت دعوى على
الضاهر بتهمة «إساءة األمانة» ،فما كان
م��ن «ال �ش �ي��خ» س��وى ت�ف��ري��غ امل��ؤس�س��ة من
ك � ��وادر «ال � �ق� ��وات» ض �م��ن م ��وج ��ات صرف
ج�م��اع�ي��ة ط��اول��ت إع�لام �ي�ين ورج � ��ال أمن
محسوبني على جعجع.
ورغ ��م أن ال�ح�ك ّ��م ال�ن�ه��ائ��ي ف��ي القضية لم
يصدر بعد ،فإن املستقبل مفتوح على كل
ّ
يتحمل َ املشهد اإلعالمي
االحتماالت .فهل
تنتميان إلى
�ين
�ت
�
ط
�
ح
�
م
�ود
ال�ل�ب�ن��ان��ي وج �
ّ
ال�ي�م�ين امل�س�ي�ح��ي ّامل �ت �ط� ّ�رف امل�م��ث��ل حاليًا
ب�ـ mtv؟ وه��ل يتخلى «ت�ل�ف��زي��ون امل��ر» عن
 mtvكانت
منافسته ّل � �ـ ،lbcخ�ص��وص��ًا أن ّ
الظني؟ ّ
ثم
أول من بث خبر صدور القرار
م��اذا ع��ن بيار الضاهر؟ (راج��ع امل�ق��ال ص
 )19هل يغادر املحطة التي قادها لسنوات
فيفتتح محطته الفضائية الخاصة كما
ّ
مطروحة على
ت��ردد أخيرًا؟ أسئلة كثيرة
ّ
ب�س��اط ال�ب�ح��ث .ل�ك��ن ق�ب��ل ذل��ك ك��ل��ه ،علينا
انتظار القرار القضائي النهائي.

ريموت كونترول

ّ
جورج غانم يتذكر فؤاد شهاب

lbc

< 20:45

تعرض «املؤسسة اللبنانية لإلرسال»
ال�ل�ي�ل��ة وث��ائ�ق�ي��ًا ب�ع�ن��وان «ف�خ��ام��ة اللواء
ف��ؤاد ش�ه��اب» م��ن إع ��داد ج��ورج غانم.
ي�ت�ن��اول ال�ش��ري��ط س�ي��رة ال��رئ�ي��س الذي
حكم لبنان بني  1958و ،1964ومحاولة
الhنقالب الفاشلة التي ّ
تعرض لها ،إلى
جانب قيادته للجيش.

االنفصال يدق باب السودان

«الجزيرة»

< 22:05

تتناول حلقة الليلة من برنامج «امللف»
على «الجزيرة» االستفتاء على مصير
ج�ن��وب ال �س��ودان ،وت �س��أل :م��ن سيمنع
ب �ع��د ال �ي ��وم االن �ف �ص ��ال؟ وإن انفصل
الجنوب ،فهل تستغله إسرائيل لتطويق
األم ��ن ال �ع��رب��ي ،أم أن م�ص��ال��ح الجنوب
ستدفعه للتعاون مع العرب؟

نجاد نجم «املنار»

«املنار»

< 21:30

ي�ن��اق��ش ع �م��اد م��رم��ل ف��ي ح�ل�ق��ة الليلة
م ��ن ب ��رن ��ام ��ج «ح ��دي ��ث ال� �س ��اع ��ة» على
«امل � � �ن� � ��ار» م � ��وض � ��وع زي � � � ��ارة الرئيس
اإليراني محمود أحمدي نجاد للبنان،
وردود الفعل التي سبقتها ،إلى جانب
مجموعة م��ن االتفاقيات التي وقعتها
الدولة اإلسالمية مع لبنان.

غادة في دهاليز «الفساد»

«الجديد»

< 21:30

تكشف غادة عيد في حلقة الليلة من
برنامج الفساد فضيحة هدر ماليني
ال� � � ��دوالرات ف ��ي ال� � � ��وزارات اللبنانية،
وتواطؤ مختلف األط��راف السياسية
�ات .وتعرض
ل �ت �غ �ط �ي��ة ه � ��ذه ال� �س ��رق � ّ
م� �س� �ت� �ن ��دات ووث � ��ائ � ��ق ت� ��ؤك� ��د صحة
االتهامات املوجهة إلى هذه الوزارات.

فهمي جدعان :النهضة العربية

«الحوار»

< 18:00

ّ
ي�ح��ل أس �ت��اذ الفلسفة وال�ف�ك��ر العربي
واإلسالمي في الجامعة االردنية فهمي
ج��دع��ان (ال �ص��ورة) ضيفًا ع�ل��ى مازن
مصطفى ف��ي حلقة ال�ي��وم م��ن برنامج
«رواق املعرفة» ملناقشة قضايا النهضة
العربية والتنوير وآفاق الخطاب النسوي
في العالم اإلسالمي...

ٌ
الصني ،مستعمر جديد؟

arte

< 00:05

ه��ل ب ��دأت ال �ص�ين اس�ت�ع�م��ار أفريقيا؟
تطرح  arteهذا السؤال الليلة من خالل
وث��ائ �ق��ي «أف��ري �ق �ي��ا ،ال �ط �م��وح الصيني»
ل �ل �م �خ��رج�ين ن �ي��ك وم� � ��ارك فرنسيس.
وي� � �ض � ��يء ال � �ش� ��ري� ��ط ع� �ل ��ى القروض
واملساعدات التي تمنحها الصني لدول
القارة السمرا ،وخصوصًا زامبيا.

