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كـف عفريت
ّ

ّ
◄ رغم أنه وقع أول من أمس طلب انضمامه
ّ
إل ��ى ح ��زب «ال� ��وف� ��د» ،إال أن ع �م��رو أدي ��ب
ّ
(الصورة خالل التوقيع) نفى ما ردده رئيس
الحزب السيد البدوي عن انضمامه القريب

 ...وبيار الضاهر ّيتهم القضاء باالنحياز

ُ
لم يحبط القرار الظني
رئيس مجلس إدارة «املؤسسة
لإلرسال» ،بل أصدر
اللبنانية
ّ
بيانًا أمس مؤكدًا أنه ّلن
يهادن ،ألن
يتراجع ولن ّ
املعركة تتعلق بـ«حرية
اإلعالم»
باسم الحكيم

ه��ل س�ق�ط��ت أح�ل�ام ب �ي��ار ال �ض��اه��ر عند
ص � ��دور ال � �ق� ��رار ال �ظ �ن��ي ف ��ي ن ��زاع ��ه مع
ّ
ّ
اللبنانية»؟ وه��ل يعد إصدار
«ال�ق��وات
ال � �ق� ��اض� ��ي ق � � � � ��رارًا مل �ص �ل �ح ��ة «القوات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة» ف��ي م��وض��وع ال� �ن ��زاع على
ملكية  lbcنهاية املطاف؟ أم هو مجرد
ج ��ول ��ة ف� ��ي ال � ��دع � ��وى ال� �ق� �ض ��ائ � ّ�ي ��ة بني
الطرفني ،واملرفوعة منذ عام 2007؟ وهل
ّ
قواتية ،سبق
يرضخ الضاهر لشروط
له أن رفضها ،فتنتهي األزمة بالتراضي
بدل أن تستكمل في القضاء؟
ّ
اللبنانية
ت � �ك ��اد أخ � �ب� ��ار «امل� ��ؤس � �س� ��ة
عن
ل �ل��إرس � ��ال» وم �ش��اك �ل �ه��ا ال ت �غ �ي��ب ً
ال�ص�ح��اف��ة ،م�ن��ذ األزم ��ة امل��ال�ي��ة وصوال
إل� ��ى ال �خ�ل�اف ��ات ال �س �ي��اس� ّ�ي��ة املستمرة
ب �ي �ن �ه��ا وب �ي��ن «ال � � �ق� � ��وات» ،ث ��م موجات
الصرف التعسفي للموظفني الذي رأى

ّ
ض��اه��ر أن ��ه ي �ب��ش��ر ب�م��ر ّح�ل��ة جديدة،
ال � ّ
تتمثل في فتح أبواب املحطة أمام جيل
ش� ّ
�اب م�ت�خ� ّ�ص��ص ف��ي اإلع�ل�ام الجديد،
ّ
فيما عده كثيرون رسالة سياسية إلى
جعجع ومن يناصره في املحطة.
ّ
ه��ل��ل ال�ق��وات�ي��ون ل�ص��دور ال �ق��رار الظني
ملصلحتهم ،فهو ّ
تطور مهم في نزاعهم

مع الضاهر .ولكن األكيد أن��ه لن يضع
ال� �ن� �ق� �ط ��ة األخ � � �ي� � ��رة ف � ��ي ال� � �خ �ل��اف بني
الطرفني ،بل ّ
يتأمل البعض أن يعيد هذا
ح��وار ب�ين الطرفني.
ال �ق��رار ف�ت��ح ب��اب ال � ّ
وي �ك �ش��ف م �ص��در م��ط �ل��ع داخ � ��ل  lbcأن
«ال �ن��زاع ك��ان ي�م�ك��ن أن ينتهي أم��س ال
غ� �دًا ،ب�م�ج��رد أن ي�ق�ب��ل ال�ض��اه��ر بشرط
جعجع ،وهو أن يضع يده على نشرات
ّ
السياسية» .وأضاف
األخبار والبرامج
امل� �ص ��در أن «ال� � �ق � � ّ�وات» ل �ي �س��ت مهتمة
ّ
املؤسسات
ب � ��أن ت� �ك ��ون م ��ن أص � �ح ��اب
ّ
اإلع�ل�ام� ّ�ي ��ة ،ب��ل «ت�ك�ف�ي�ه��ا ح� ّ�ص��ة جيدة
م��ن ال �س �ي��اس ً��ة» .ه �ك��ذا ،ي�ب� ّ�س��ط املصدر
املسألة ق��ائ�لا« :يكفي موافقة الضاهر
على هذا الشرط لتنتهي ّ
القصة ،ويقفل
امللف إل��ى غير رجعة .لكن ال�س��ؤال :هل
ّ
القصة ليست
سيقبل ب��ذل��ك؟» .غير أن
مسألة «نكايات» ،ألن الضاهر يؤكد أن
«ال �ق� ّ�وات» باعت ّ
حصتها ف��ي املؤسسة
معتبرًا أن «ما يطالبون
في عام ّ ،1992
ب��ه ل �ي��س م��ن ح��ق �ه��م» .ه �ك��ذا ،يختصر
الضاهر في بيان أص��دره أمس املسألة
بأنها أسلوب لوضع اليد على األخبار
وال �ب��رام��ج ال�س�ي��اس� ّ�ي��ة ،وي�ت�ه��م القضاء

باالنحياز ،قبل أن يصف املعركة بينه
وب�ي�ن «ال �ق��وات» ب��أن�ه��ا م�ع��رك��ة حريات.
ويقول ّالضاهر في بيانه الصحافي« :ال
يعتقدن أحد أنها معركة أسهم أو ملكية
أو ما شابه ،إنها مسألة وضع اليد على
األخ� �ب ��ار وال� �ب ��رام ��ج ال �س �ي��اس �ي��ة ،وهي
م �ح��ور ال�ق�ض�ي��ة ال �ت��ي ك ��ان يفاوضني
َمن يفاوضني عليها ،لكن جوابي كان
واض �ح��ًا وص ��ارم ��ًا وح��اس �م��ًا ،وه ��و :لم
يعد هناك أي عالقة قانونية أو إدارية أو
ّ
اللبنانية»
سياسية أو مالية لـ«القوات
ب� � �ـ«امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة لإلرسال
انترناشونال» منذ تموز (يوليو) ،1992
أي قبل سنتني من دخول (رئيس الهيئة
ّ
ّ
اللبنانية) سمير
التنفيذية في القوات
جعجع إلى السجن »....وتمنى الضاهر
أن ت�ك��ون «امل��رح�ل��ة الثانية م��ن القضاء
مختلفة عن املرحلة األولى ّ التي شابها
عيب االنحياز ،ورفض تسلم املذكرات».

محور القضية هو وضع
اليد على قسم األخبار
والبرامج السياسية (ب .ض)

ّ
وذكر بمطالبته يومها بتنحية القاضي
املختص (فادي العنيسي) ،غير أنه رأى
ينظر
أنه «بسحر ساحر بقي حيث هو
ً
ف ��ي ال �ق �ض �ي��ة ،رغ� ��م ال �خ �ص ��وم ��ة» ،آمال
أن ي��أخ��ذ ال�ق� ُض��اء ب��ال��وث��ائ��ق واملذكرات
«التي سوف تظهر الحقيقة».
وي��رف��ض ال�ض��اه��ر ت��وص�ي��ف م��ا يجري
ّ
اللبنانية بأنه خصومة
بينه وبني القوات
ّ
ملكية ،إذ يصفها بمعركة «حرية
على
ّ
ّ
اإلعالم وحرية املؤسسة اإلعالمية ،التي
ال ت��ؤم��ن ب��اإلع�لام امل� ّ
�وج��ه وال بالقيود
ّ
السياسية املفروضة عليها» ،مشيرًا إلى
ّ
ّ
أنه لن يسمح بأن يمسها أحد .ويتوعد
ال �ض��اه��ر ب��ال �ق��ول« :اآلن ب� ��دأت املعركة
ال�ح�ق�ي�ق� ّ�ي��ة ،ول ��ن أت��راج��ع أو أه � ��ادن .لن
أفاوض أو أوافق على صفقات من تحت
ال � ّط��اول��ة ،ألن ص��اح��ب ال�ح��ق سلطان».
وأكد املضي ً في املعركة إلى آخر املطاف.
وخ �ت��م ق��ائ�ل�ا« :إن �ه��ا م�ع��رك��ة ف��ي حرب،
وم��ن ي�ع��رف ت��اري�خ��ي وأص�ل��ي بإمكانه
ِّ
أن ُي �ق ��در أي ��ن م��وق��ع ال�ح�ق�ي�ق��ة وم ��ا هو
مستقبل امل��ؤس�س��ة» .وبعيدًا ع��ن القرار
الظني وبيان ال��رد ،س��اد ه��دوء أوساط
امل��وظ�ف�ين داخ ��ل أروق ��ة امل�ح�ط��ة ،فيقول
ّ
املؤسسة،
أحدهم« :نحن نعمل في هذه
ّ
امللكية ال يعنينا» ،لكن
وال�خ�لاف على
«األخ �ب ��ار» علمت أن أك�ث��ر م��ن اجتماع
مبنى ال�ق�ن��اة ف��ي منطقة
عقد أم��س ف��ي
ّ
أدم ��ا ق�ي��ل إن�ه��ا تتعلق ب��ال�ب��رم�ج��ة .لكن
م��وض��وع ال�ن��زاع ك��ان ح��اض�رًا بنحو أو
بآخر.

إلى قناة «الحياة» .وقال اإلعالمي المصري
الشهير إنه هو وفريق عمل برنامج «القاهرة
ال� �ي ��وم» م�ت�م�س�ك��ان ب��ال �ب �ق��اء ف ��ي «أوربت»،
و«ع��دم القفز من السفينة» لكون تلك القناة
�وال ّالسنوات
ه��ي م��ن صنعت ش�ه��رت�ه��م ط � ُ
العشر الماضية .وتمنى أديب أن تحل األزمة
ً
قريبا ويعود «القاهرة اليوم» إل��ى جمهوره
ال��ذي ال ذن��ب ل��ه ف��ي ال�خ�لاف��ات بين الشبكة
ومدينة اإلنتاج اإلعالمي.
◄ص� ّ�ور ف��ارس ك��رم أغنية «ري�ت�ن��ي» على
طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد.
ّ
وصورت
وقد استغرق التصويرَ ثالثة أيام،
ال�م�ش��اه��د ب�ي��ن م�ن�ط�ق��ت��ي ال�ك�س�ل�ي��ك ودوما
في شمال لبنان .يذكر أن المغني اللبناني
سيحيي سلسلة ح�ف�لات ف��ي ل�ب�ن��ان ودبي
وأبو ظبي...
◄ أق ��ام م��ارس�ي��ل خليفة أم��س حفلة مع
األورك�س�ت��را القطرية الفلهارمونية بقيادة
المايسترو المصري نادر عباسي .وعزفت
األورك �س �ت��را «سيمفونية ال�ع��ائ��د» لخليفة،
إل��ى ج��ان��ب السيمفونية ال��روس�ي��ة (Scheh
 /herazadeش �ه��رزاد) للمؤلف الموسيقي
الروسي ريمسكي كورساكوف.

