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سياسة
المشهد السياسي

موفد سعودي إلى بيروت:
جمع الحريري وابن سلمان
ّ
تستمر الوساطات لعقد لقاء بين الرئيس سعد الحريري واألمير محمد بن سلمان ،إذ دخلت الواليات المتحدة
على الخط ،حيث سعى جاريد كوشنير إلى جمعهما في لندن دون أن ينجح في ذلك
ت ـس ـت ـق ـبــل بـ ـ ـي ـ ــروت ،بـ ـع ــد غـ ـ ــد ،وزيـ ــر
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــي ري ـ ـكـ ــس
ت ـي ـلــرســون ،ف ــي زي ـ ــارة تـسـتـمــر يــومــا
واحـ ـ ـدًا ،يـنـتـظــر أن تـتـمـحــور خاللها
م ـح ــادث ــات ــه حـ ــول م ــا ب ـ ــدأه م ـســاعــده
داف ـيــد ساتيرفيلد (امل ـلــف ال ـحــدودي
بني لبنان وإسرائيل) ،باإلضافة إلى
ملف االنـتـخــابــات ومـســار املــؤتـمــرات
ال ــدول ـي ــة ال ــداع ـم ــة ل ـل ـب ـنــان ف ــي روم ــا
وبروكسيل وباريس.
ُوب ــان ـت ـظ ــار م ــا س ـي ـح ـم ـلــه ال ـخ ـطــاب
امل ــرتـ ـق ــب ل ــرئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة سـعــد
الـ ـح ــري ــري ،غـ ـ ـدًا ،ف ــي ال ــذك ــرى الـ ـ ـ 13
الغ ـت ـيــال الــرئ ـيــس رف ـي ــق ال ـحــريــري،
علمت «األخبار» أن واشنطن دخلت
ِ
عـ ـل ــى خ ـ ــط ال ـ ــوس ـ ــاط ـ ــة ب ـ ــن رئ ـي ــس
«امل ـس ـت ـق ـبــل» والـ ـقـ ـي ــادة ال ـس ـعــوديــة،
عبر جاريد كوشنير ،صهر الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب .ورغـ ــم
نـفــي مـقــربــن مــن ال ـحــريــري ،عـلــم أن

إجتماع رئاسي ثالثي
تنسيقي في بعبدا عشية زيارة
تيلرسون إلى بيروت
«كوشنير طلب إلى الحريري السفر
إل ـ ــى ل ـ ـنـ ــدن ،ألن األم ـ ـيـ ــر م ـح ـم ــد بــن
سلمان سيكون هناكُ ،
ويمكن ترتيب
لقاء معه» .وبالفعل ،سافر الحريري
ّ
بحجة أنه
ليل الخميس إلــى لـنــدن،
ُيريد لقاء نجله ،مع أنه كان ينبغي له
املشاركة في مناسبتني أساسيتني،
هما ّ
قداس مار مارون وحفل توقيع
ات ـفــاق ـيــة ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز ف ــي ال ـب ـيــال.
غير أن لقاء الـحــريــري  -ابــن سلمان
لم يحصل ،إذ إن األخير ّ
أجل زيارته
لبريطانيا إلى آذار املقبل.
وعلمت «األخـبــار» أن موفدًا سعوديًا
س ـي ــزور ب ـي ــروت ه ــذا األس ـب ــوع (ن ــزار
العلوال على األرجح) ،وذلك في مهمة
تتصل بعالقة الحريري بولي العهد
محمد بن سلمان واملقاربة السعودية
للملف االنتخابي اللبناني.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،شـ ـك ــل االجـ ـتـ ـم ــاع

هل ينجح كوشنير في جمع الحريري وابن سلمان؟ (أرشيف)

ال ــرئ ــاس ــي ال ـثــاثــي ف ــي ق ـصــر بـعـبــدا،
ً
اسـتـكـمــاال لـلـقــاء ال ـســابــق ،وبـمـبــادرة
مــن رئـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال عــون
الــذي بــادر ،قبل يومني ،إلــى االتصال
بـ ــالـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــن ن ـ ـب ـ ـيـ ــه بـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـري وسـ ـع ــد
الحريري ،في ضوء ّ
تطورات املنطقة،
وأب ـ ــرزه ـ ــا إسـ ـق ــاط ال ـج ـي ــش ال ـعــربــي
السوري لطائرة الـ أف  16اإلسرائيلية.
وتـمـحــور اجـتـمــاع ال ــرؤس ــاء الـثــاثــة،

ح ـ ـ ــول «املـ ـ ـي ـ ــاه الـ ـبـ ـح ــري ــة وال ـ ـج ـ ــدار
اإلسمنتي الذي تنوي إسرائيل بناءه،
إضافة إلى االقتراحات التي جاء بها
ساتيرفيلد وقـ ّـدم ـهــا إل ــى املـ ُســؤولــن
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،ك ــذل ــك ال ــزي ــارة املــرتـقـبــة
لـ ـتـ ـيـ ـلـ ـي ــرس ــون» .وأك ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ــون خ ــال
االجـتـمــاع وج ــوب الــدفــاع عــن أرضنا
والتمسك بحدودنا البرية والبحرية،
دون أن نقفل األب ــواب أمــام التفاوض

للوصول الــى نتائج ايجابية ،وأيــده
فـ ــي هـ ـ ــذا االت ـ ـج ـ ــاه ال ــرئـ ـيـ ـس ــان بـ ـ ّـري
والحريري.
ّ
بالنسبة إلــى الخط األزرق ،وبحسب
املـعـلــومــات ،فــإن ّ
منسق الحكومة في
اللجنة الثالثية التي انعقدت صباح
أم ـ ــس ف ــي الـ ـن ــاق ــورة ال ـع ـم ـي ــد ال ــرك ــن
مالك شمص ،الذي حضر إلى القصر
الـجـمـهــوري وأط ـلــع ال ــرؤس ــاء الثالثة

عـ ـل ــى نـ ـت ــائ ــج االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ،ب ـح ـضــور
املدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم ،نقل ّ
جوًا سلبيًا مفاده أنه «ال
يوجد تجاوب من ِقبل اإلسرائيليني
اللبناني بتصحيح النقاط
مع الطرح ّ
ال ـ ـ  13املـتـحــفــظ عـنـهــا لـبـنــانـيــا» ،وأن
«الـجــانــب اإلســرائـيـلــي ال ي ــزال ُمـصـ ّـرًا
ع ـل ــى االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي بـ ـن ــاء الـ ـج ــدار
اإلسـمـنـتــي» .أم ــا ال ـ ّ
ـرد الـلـبـنــانــي ،فقد

تقرير

الرفق بالسبهان ِمن «مصلحة الدولة العليا»!
محمد نزال
م ـص ـل ـحــة الـ ــدولـ ــة ال ـع ـل ـي ــا تـقـتـضــي،
بـحـســب قــاضــي الـتـحـقـيــق ّ
األول في
ّ
ب ـي ــروت غ ـس ــان ع ــوي ــدات ،أال ُي ــدع ــى
ّ
قضائيًا على الوزير السعودي ثامر
َ
ّ
السبهان .لــذا ،تقرر «حفظ األوراق».
هذه خالصة القرار الصادر أمس،عن
ع ــوي ــدات ،ف ــي ش ـكــوى امل ــواط ــن نبيه
ع ـ ــواض ـ ــة بـ ـح ــق الـ ـسـ ـبـ ـه ــان .ق ــاض ــي
ّ
يتحدث عن «مصلحة الدولة
تحقيق
ّ
الـعـلـيــا» فــي مــن قـ ــراره ،حــرفــيــا وبــا
ّ
قضائيًا
مواربة؟ مسألة غير مألوفة
فــي لـبـنــان .نقيب ســابــق للمحامني،

قضى أكثر ِمن نصف قرن في املحاكم
ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ،يـ ـق ــول« :ل ـ ــم ي ـح ـصــل أن
عاينت حالة مماثلة سابقًا ،فالقرار،
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ت ـفــاص ـي ـلــه وأش ـخ ــاص ــه،
ي ـس ـت ـحــق أن يـ ـك ــون مـ ـح ــور دراسـ ـ ــة
ّ
قانونية»ّ .
ّ
ّ
مرة أخرى ،إنها السياسة القضائية،
أو ال ـق ـض ــاء ال ـس ـي ــاس ــي ،ف ــي ل ـب ـنــان.
كـ ـ ــان ُيـ ـمـ ـك ــن لـ ـق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـي ــق أن
يكتفي ب ــاإلش ــارة إل ــى «انـتـفــاء صفة
ّ
املدعي» أو «عدم اختصاص القضاء
ً
اللبناني» (وقد أشار إلى ذلك فعال)،
لكن ِمــن دون أن يـتـ ّ
ـورط في الحديث
عــن مـبــدأ «مصلحة الــدولــة العليا».

هـ ــذا م ـب ــدأ م ــوج ــود ُ
وي ـع ـم ــل بـ ــه ،في
ّ
استثنائية ،لدى كثير ِمن دول
حالة
العالم ،لكن في بلد كلبنان ،القضاة
ّ
طائفيًا
فـيــه ِم ــن مـكـ ّـونــات ه ــذا الـبـلــد
ّ
ّ
َ
وحزبيًا كما نعرفهم ،فمن
وسياسيًا
ّ
ُ
ال ــذي ســي ـحــدد أي ــن تـكــون «مصلحة
ال ــدول ــة الـعـلـيــا» ت ـلــك؟ ق ــرار الـقــاضــي
هذا ُ
سيصبح اجتهادًا ،والحقًا ربما
ّ
ُي ـص ـبــح ع ــرف ــا ،وع ـن ــده ــا ي ـص ـيــر كــل
ـاض ،بحسب مـيــولــه الـخــاصــة ،هو
قـ ٍ
دول ــة قائمة بــذاتـهــا .مــا ال ــذي يمنع؟
ال شــيء .أكثر ِمــن ذلــك ،كــان ُيمكن أن
ً
ت ـكــون امل ـســألــة أك ـثــر ق ـب ــوال ل ــو صــدر
الـ ـق ــرار (ح ـفــظ األوراق) ع ــن الـنـيــابــة

ّ
الـ ـع ــام ــة ،امل ــت ـص ـل ــة ع ــرف ــا بــالـ ُـس ـل ـطــة
ّ
ّ
السياسية إلى حد ما .لكن أن يصدر
ع ـ ــن قـ ــاضـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ،ف ـ ـهـ ــذا «أم ـ ــر
مستغرب» (بحسب النقيب السابق).
باملناسبة ،أشار القاضي عويدات في
ّ
ق ــراره إلــى أن الـشـكــوى املـقـ ّـدمــة لديه
ّ
أحيلت ،بحسب األص ــول القانونية،
إل ــى ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة االس ـت ـئ ـنــافـ ّـيــة،
وذلك «للقيد وإبداء املطالب ،فطلبت
(الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــة) عـ ـ ـ ــدم سـ ـ ـم ـ ــاع ال ـ ــدع ـ ــوى
لـعــدم صـفــة امل ـ ّـدع ــي ل ــادع ــاء ،ولـعــدم
اخـتـصــاص الـقـضــاء الـلـبـنــانــي» .إذًا،
الـنـيــابــة الـعــامــة هــي صــاحـبــة ال ـقــرار،
لكن ،وبحسب مـصــادرهــا ،لــم يصدر

عنها ّ
أي إش ــارة إلــى مبدأ «مصلحة
الدولة العليا».
ُ
ص ــاح ــب الـ ـشـ ـك ــوى ،األسـ ـي ــر املـ ـح ـ ّـرر
ّ
نـبـيــه ع ــواض ــة ،عــلــق ف ــي ات ـص ــال مع
ً
«األخبار» قائال« :قرار القاضي الذي
ّ
ّ
زج بـنـفـســه ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ــدول ــي ــة
ّ
ُيشرعن كل إساءة بحق لبنان ،وبحق
رمــوزه ورؤسائه ومسؤوليه ،تصدر
الح ـقــا ِم ــن ّ
أي وزيـ ــر أو دبـلــومــاســي
أجـنـبــي ،وه ــذا أخ ـطــر مــا فــي األم ــر».
وأض ـ ــافّ :
«أمـ ــا مـســألــة ع ــدم الـصـفــة،
أف ــا تكفي صفتي كـمــواطــن لبناني
ّ
متضررًا ِمن الوزير السعودي
ألكون
ّ
السبهان؟ هذا األخير الذي غرد أمام

