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قضية

العقار  962يحجب
شمس المنصورية
قبل بضعة أشهر ،كان العقار
هو
رقم  962في املنصورية ّ
الفسحة الوحيدة التي يطل
منها أهالي املبنى  97على
«وجه الله» .أما اليوم ،فينبت
في تلك املساحة الصغيرة
مبنى ضخم يهدد حيوات
القاطنني في مبنى الجيران.
أهالي املنطقة ّ
تحركوا
قضائيًا ،وهم ينتظرون قريبًا
الجواب األخير بعد قرار أول
سمح باستكمال الحفر

في أحد صباحات األسبوع
املاضي ،صدر قرار يقضي
بالسماح باستكمال الحفر
(مروان طحطح)

راجانا حمية
ف ��ي ت �ل��ك امل �س ��اح ��ة ال �ف��اص �ل��ة ب�ي�ن امل�ب�ن��ى
 ،97امل �س �ك��ون ب�ث�لاث�ين ع��ائ �ل��ة ،وال �ط��ري��ق،
ستنبت ع �م��ارة بطبقات ك�ث�ي��رة .ستكون
«ف��ري��دة» ف��ي شكلها .ف�ه��ي ل��ن تشبه تلك
ال�ب�ي��وت امل �ج��اورة امل�ش� ّ�رع��ة أب �دًا للشمس.
ه �ن��اك ،ف��ي منطقة امل�ن�ص��وري��ة ،املسقوفة
معظم بيوتها باألخضر ،ستقوم العمارة
الجديدة فوق زيتونتني ،يقول الساكنون
إنهما ّ
معمرتني.
ّ
ف� ��ي ت� �ل ��ك امل� �س ��اح ��ة امل� � � �ع � � ��راة ،س �ت �ت �ض��رر
ح�ي��وات  30عائلة ل��م يكن ملبناها إال تلك
الفسحة لرؤية «وج��ه الله» املحجوب من
النواحي الثالث الباقية .ضرر «جوهري»
ق��د ي �ع� ّ�رض ح�ي��ات�ه��م ل�ل�خ�ط��ر ،م��ا ل��م ي��راع
أص �ح��اب ال �ع �ق��ار  962م��ا ت�ف��رض��ه ق��واع��د
السالمة العامة ...قبل القانون .كان يمكن
األه� ��ال� ��ي أن ي �ن �س��وا ال � �ن ��ور ال� �غ ��ائ ��ب ع��ن
بيوتات املدينة الكثيرة ،ال��ذي ال يمكن أن
ً
يقف حائال أم��ام مشروع «جارهم» .وكان
ي �م �ك��ن ه � ��ؤالء أي �ض ��ًا أن «ي �ب �ل �ع��وا» ف �ك��رة
االستثمار هذا على مساحة «املثلث» الذي
ال يتعدى عرض قاعدته ستة أمتار ،إال أن
تعري أساسات بيوتهم لم يكن ّ
ّ
ليمر مرور
الكرام.
كان ذلك قبل بضعة أشهر ،عندما «ظهر»
ت��اج��ر ال �ع �ق ��ارات واألب �ن �ي��ة و.س .وخ�ل�ف��ه
جرافة وكاميون ،وب��دأ الحفر هناكّ .
مرت

القضاء ينتصر ملواطنة« ...كرمى للنبي»
طلب القضاء اللبناني من موقع «يوتيوب» منع بث «الفيلم
املسيء للنبي» .القرار لم يكن ذاتيًا ،أي ليس ّ
بادعاء من النيابة
العامة ،بل ّ
ّ
«متضررة
بادعاء شخصي من محامية رآها القضاء
ً
ومساء إليها» ...هل يسلك القرار سبل التنفيذ؟
محمد نزال
ل ��م ي�ف�ع��ل ل �ب �ن��ان ك �م��ا ف�ع�ل��ت س �ن �غ��اف��ورة.
ل � ��م ي� �ط� �ل ��ب ،ح� �ك ��وم� �ي ��ًا ،وق � � ��ف ب � ��ث ف �ي �ل��م
«ب� ��راءة امل�س�ل�م�ين» م��ن م��وق��ع «ي��وت�ي��وب».
سنغافورة ،التي يبلغ عدد املسلمني فيها
 %13تقريبًا ،فعلت ذلك وحصلت على ما
أرادت .ل��م ي�ع��د باستطاعة السنغافوري
مشاهدة الفيلم ،وعند امل�ح��اول��ة ستظهر
أم��ام��ه شاشة س��وداء ،ف��ي وسطها عبارة:
«ه � ��ذا امل �ح �ت��وى غ �ي��ر م �ت��واف��ر ف ��ي ب�ل��دك��م
بسبب طلب الحكومة بسحبه».
لم يحصل هذا في لبنان .شريان «يوتيوب»
ما زال يضخ املادة .أين ذهبت كل الضجة
ال�ت��ي أث�ي��رت ح��ول الفيلم ف��ي ل�ب�ن��ان؟ مل��اذا
ُ
لم تسلك ،حكوميًا ،طرق املنع املتاحة من
امل��وق��ع امل��ذك��ور؟ ص�ح�ي��ح أن ال�ح�ك��وم��ة لم

تتحرك ،وكذلك النيابة العامة التمييزية،
التي ل��م «ت�ب��ادر» إل��ى الطلب (بما لها من
ح� ��ق) ،إال أن ق��اض��ي األم � ��ور امل�س�ت�ع�ج�ل��ة
ف��ي ب �ي ��روت ،ن��دي��م زوي � ��ن ،ف�ع��ل ذل ��ك ب�ن� ً
�اء
على دع��وى شخصية قدمت من املحامية
مي الخنساء .أص��در زوي��ن ق��راره ،أول من
أم��س ،وفيه أن��ه «ت�ب�ّي�نّ أن الفيلم يتضمن
ل �ق �ط��ات ف �ي �ه��ا إس � � ��اءة ك �ب �ي��رة وواض� �ح ��ة
للمستدعية ،وح�ي��ث إن التعدي ال��واض��ح
املستمر املترتب على إبقاء الفيلم منشورًا
ع�ل��ى م��واق��ع اإلن �ت��رن��ت ،وال س�ي�م��ا م��واق��ع
 youtubeو liveleackوhollywoodreporter
ي �ف��رض ال �ت��دخ��ل ال �ف��وري ل�ق��اض��ي األم ��ور
امل�س�ت�ع�ج�ل��ة ل��وض��ع ح��د ل ��ه» .وب �ن� ً
�اء على
ذل ��ك ،أص ��در ال�ق��اض��ي أم��ر ع��ري�ض��ة بوجه
مختلف األط��راف املعنية بالنشر ،املبنية
ف ��ي ت �ق��ري��ر ال �خ �ب �ي��ر امل �ك �ل��ف م ��ن ال �ق �ض��اء،

ال��ذي أع� ّ�د تقريرًا حدد فيها تلك األط��راف،
ّ
للحد من انتشار
وذلك لـ«منع النشر فورًا
ال�ف�ي�ل��م ع�ل��ى ش�ب�ك��ة اإلن �ت��رن��ت» .وبحسب
مرجع قضائي متابع ،ف��إن ق��رار القاضي
ل��م ي�ن�ط�ل��ق م��ن ك ��ون امل� ّ�دع �ي��ة م�س�ل�م��ة ،بل
لـ«مجرد كونها مواطنة لبنانية متضررة
معنويًا ونفسيًا من الفيلم».
في ال�ق��رار القضائي ،طلب القاضي زوين
إب �ل ��اغ ال� �ج� �ه ��ات امل��ؤت �م �ن ��ة ع �ل ��ى امل ��واق ��ع
اإللكترونية املذكورة ،وجوب التوقف فورًا
ع��ن ب��ث الفيلم ون�ش��ره ف��ي ل�ب�ن��ان ،وكذلك
«ك ��ل ف�ي�ل��م يتضمن ن�ف��س ال�ل�ق�ط��ات ،بأية
لغة ك��ان��ت وت�ح��ت أي اس ��م» .وط�ل��ب أيضًا
إب�ل�اغ وزارة االت �ص��االت وش��رك��ات توزيع
اإلن �ت��رن��ت ف��ي ل �ب �ن��ان ،امل �ح��ددة ف��ي تقرير
ال �خ �ب �ي��ر ،وج � ��وب إج� � ��راء ك ��ل م ��ا ه ��و الزم
ل��وق��ف ب��ث ون�ش��ر م�ض�م��ون الفيلم امل�ش��ار
إليه .إضافة إلى ذلك ،كلف القاضي الخبير
متابعة التنفيذ ومراقبته ،وتقديم تقرير
بعد انقضاء يومني ،ليبينّ واقع الحال ،ثم
«يبنى على الشيء مقتضاه عن الطلب».
وب �ح �س��ب م �س��ؤول ق �ض��ائ��ي ،ف ��إن تنفيذ
القرار يمكن أن يحصل بطريقتني :فإما أن
تحمل الجهة ّ
املدعية القرار وتذهب بها
إلى أميركا ،حيث مقر املواقع اإللكترونية

تنفيذ القرار يكون بالتوجه
إلى أميركا للتبليغ ،أو عبر
الجهات الحكومية

امل��ذك��ورة ،وتحيطهم علمًا ب��األم��ر ،وإم��ا
أن يحصل ذل��ك عبر الجهات الحكومية.
من جهتها ،أوضحت املحامية الخنساء
لـ«األخبار» أنها ستسلك الخيار الثاني
ل �ل �ت �ن �ف �ي��ذ ،أي ع �ب��ر ال� ��دول� ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة،
«علمًا بأني سأعود وأذه��ب إل��ى أميركا،
متسلحة بقرار قضائي من بالدي ،وأتقدم
هناك بدعوى أم��ام قضائهم ضد املخرج
واملنتج واملمثلني واملمولني واملحرضني،
عمومًا ضد كل من يثبت ضلوعه».
إل � ��ى ذل � � ��ك ،أوض � � ��ح م ��رج ��ع ق� �ض ��ائ ��ي أن
ل �ب �ن��ان ،ف ��ي ه� ��ذه ال� �ح ��ال ��ة ،ال ي �م �ك �ن��ه أن
ي��رس��ل ال�ش��رط��ة امل�ح�ل�ي��ة ل �ف��رض تطبيق
ال �ق��رار ع�ل��ى م��واق��ع اإلن �ت��رن��ت ت �ل��ك .لكن،
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ث�م��ة «ح ��االت مشابهة م��رت
ع �ل��ى ال �ق �ض��اء س��اب �ق��ًا ،ت �ت �ع �ل��ق ب �م��واق��ع

إل�ك�ت��رون�ي��ة ،واس�ت�ط�ع�ن��ا ال�ح�ص��ول على
ح �ق �ن��ا وم �ن ��ع ال� �ب ��ث ،وذل � ��ك ان �ط�ل�اق��ًا م��ن
ال � �ش� ��روط ال� �ت ��ي ت� �ل ��زم ب �ه��ا ت �ل��ك امل ��واق ��ع
ن�ف�س�ه��ا م �ن��ذ ت��أس�ي�س�ه��ا ،ول�ك�ن�ه��ا ت�ق��ول
دائ� �م ��ًا ت �ع ��ال ��وا إل �ي �ن��ا واع� �ت ��رض ��وا ع�ب��ر
ال �س �ل �ط��ات ف ��ي دول� �ك ��م رس �م �ي��ًا ،وب�ش�ك��ل
موثق ومثبت ،ولكم منا االمتثال» .ولفت
امل �ص��در إل ��ى أن ق� ��رار ال �ق �ض��اء ،ال �ص��ادر
ع��ن زوي� ��ن ،ك ��ان س�ي�ك��ون ذات ��ه «ح �ت��ى لو
ك��ان��ت امل� ّ�دع�ي��ة لبنانية مسيحية ،ولكن
ف��ي ل�ب�ن��ان ،ل�لأس��ف ،ث�ق��اف��ة ّ
االدع � ��اء أم��ام
القضاء غير رائ�ج��ة ،على عكس م��ا نرى
في دول أخرى».
ً
ُي��ذك��ر أن دوال عربية حصلت على املنع،
م�ن�ه��ا ال �س �ع��ودي��ة ،ب��رض��ى ال �ط��رف�ين وم��ن
دون نزاع .كذلك فعلت روسيا ،إذ تحركت
ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ف�ي�ه��ا ،ط��ال�ب��ة م�ن��ع ع��رض
الفيلم «امل�س��يء إل��ى اإلس�ل�ام عبر إدراج��ه
على قائمة األع�م��ال امل�ت�ط��رف��ة» .وق��د منع
م ��وق ��ع «ي ��وت� �ي ��وب» ،ال � ��ذي ت �م�ل�ك��ه ش��رك��ة
« »googleاألميركية ،الوصول إلى الفيلم
ف ��ي ال �ع ��دي ��د م ��ن ال� � � ��دول ،م �ن �ه��ا م��ال �ي��زي��ا
وإندونيسيا والهند وغيرها ،فيما منعت
بعض الدول بنفسها الوصول إلى الفيلم،
منها باكستان وأفغانستان والسودان.

