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أميرة سعودية اختارت القضاء
اللبناني للبت في قضيتها
(أرشيف ــ بالل جاويش)
ح �ص �ص��ًا إرث � �ي ��ة ف ��ي ال � �ع � �ق ��ارات ذاتها،
وامل��دع��ى ع�ل�ي��ه ال �ث��ان��ي (ق��اض��ي العائلة
الحاكمة الشيخ العريني) أقدم باالشتراك
مع املدعى عليه األول على تزوير مستند
في السعودية من طريق تضمينه وقائع
كاذبة على أنها صحيحة ،وأقدم املدعى
عليه األول على استعمال ه��ذا املستند
املزور في لبنان بهدف إبطال حصر إرث
امل��رح��وم��ة م��وض��ى ال�ع�ن�ق��ري .ويضيفون
أن املدعى عليهما «زورا مستندًا رسميًا
م��ن ط��ري��ق تضمينه وق��ائ��ع ك��اذب��ة على
أن�ه��ا صحيحة ،وأق��دم��ا ع�ل��ى استعماله
ف��ي ل�ب�ن��ان» ،مطالبني ال�ق�ض��اء اللبناني
ب� ��وج� ��وب االدع� � � � ��اء ع� �ل ��ى األم � �ي� ��ر تركي
وق��اض��ي ال�ع��ائ�ل��ة ال�ح��اك�م��ة و«التحقيق
م�ع�ه�م��ا وم�لاح�ق�ت�ه�م��ا ب �ج��رائ��م التزوير
امل�ن�ص��وص عليها ف��ي امل ��واد  456و457
و 458عقوبات وجريمة استعمال املزور
امل �ن �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي امل � � ��ادة  454من

المستند المطعون
بصحته هو قرار صادر عن
قاض سعودي
ٍ

موضي بنت عبد املحسن بن عبد الرحمن
العنقري (طليقة األمير طالل) في لبنان
ومصر واململكة السعودية وجنيف».
ويقول محامو األميرة س��ارة إنها تملك
ب� ��اإلرث ع��ن امل��رح��وم��ة وال��دت �ه��ا موضى
العنقري بعض العقارات في لبنان ،كذلك
يملك امل��دع��ى عليه األول (األم�ي��ر تركي)

ال �ق��ان��ون ذات � ��ه وإب� �ط ��ال امل �س �ت �ن��د املزور
الجاري استعماله وتنفيذه في لبنان».
هذا الصراع بني أفراد من العائلة امللكية
السعودية ال يحق للقضاء اللبناني بته،
وف��ق رأي محامي األمير تركي بن طالل
بن عبد العزيز آل سعود ،الذين أوردوا
في دفوعهم الشكلية أن املدعى عليهما
م��ن األم �ي��رة س ��ارة «س�ع��ودي��ا الجنسية،
وم �ق��ام االث �ن��ان ه��و ف��ي امل�م�ل�ك��ة العربية
السعودية ،وهما لم يلق القبض عليهما
في لبنان وال في غيره من البلدان ،والجرم
امل�ع��زو إليهما وق��ع ف��ي السعودية ،ومن
ه�ن��ا ال ي�م�ك��ن ال �ق��ول ب�ص�لاح�ي��ة القضاء
ال �ل �ب �ن��ان��ي ف ��ي ال �ن �ظ��ر ب �ج��رم التزوير».
ويضيفون أن التزوير «بحسب ادعاءات

كيف ألحق سعد الحريري األذى بنفسه
امل��دع�ي��ة (األم �ي��رة س ��ارة) وم��زاع�م�ه��ا هو
واق� � ��ع ف ��ي م �س �ت �ن��د ص� � ��ادر ع ��ن القضاء
السعودي ،أي إن جرم التزوير تم واكتمل
ف��ي اململكة ال�س�ع��ودي��ة ،وب��ال�ت�ح��دي��د في
وزارة العدل ،قضاء مجلس العائلة .فهل
ي �ج��وز ل�ل�ق�ض��اء ال�ل�ب�ن��ان��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق في
واقعة تزوير مستند ص��ادر عن القضاء
ال � �س � �ع� ��ودي؟» .وي �ت ��اب �ع ��ون إن املستند
امل �ط �ع��ون ف ��ي ص�ح�ت��ه «ه ��و ق� ��رار صادر
ع��ن ق ��اض س �ع��ودي ب�م�ع��رض ن �ظ��ره في
ن ��زاع ع�ل��ى ت��رك��ة امل��رح��وم��ة م��وض��ي بنت
عبد املحسن العنقري بني مستحقي تلك
التركة .والتحقيق في تزوير ذلك الحكم
أو ع ��دم ��ه ه ��و م ��ن اخ �ت �ص ��اص القضاء
ال � �س � �ع ��ودي؛ ألن األم� � ��ر ي �م��س بالنظام
ال �ق �ض��ائ��ي ال � �س � �ع� ��ودي» .وي� �ع ��زو أيضًا
محامو األمير تركي عدم صالحية القضاء
اللبناني ف��ي النظر ف��ي ال��دع��وى املقدمة
م��ن األم �ي��رة س��ارة بحق شقيقها األمير
تركي وق��اض��ي العائلة الحاكمة ،بتهمة
التزوير واستخدام املزور في لبنان ،إلى
أن «ع�ن��اص��ر ال�ت��رك��ة الرئيسية موجودة
ف ��ي امل �م �ل �ك��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة ،ف �ي �م��ا التركة
املوجودة في لبنان ثانوية بالنسبة إلى
تلك التي في اململكة ،وفي هذه الحالة ال
يمكن القول بأن مكان حصول الضرر هو
في لبنان؛ ألن الضرر األساسي والكبير
امل��زع��وم ه��و ف��ي السعودية حيث الكتلة
اإلرث� �ي ��ة ال �ك �ب��رى ل �ل �م��رح��وم��ة موضي»،
ويطلبون «رد الدعوى النتفاء صالحية
امل �ح��اك��م ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل �ع��دم االختصاص
للنظر بالدعوى».
هذا الجدل ما زال بعيدًا عن أسوار قصور
العدل في لبنان ،فاملسار القضائي لهذه
ال � ��دع � ��اوى م ��ن امل �ت ��وق ��ع أال ي �ت��أث��ر بأية
ضغوط.
ثمة رجال قانون يؤكدون صالحية النظر
في هذه الدعوى في لبنان ،بغض النظر
عن االجتهادات القانونية األخ��رى ،فيما
يتوقف آخ��رون عند ال�ص��ورة اإليجابية
ال �ت��ي ي�ع�ك�س�ه��ا س �ل��وك ب �ع��ض األميرات
أو ال�ن�س��اء ال�س�ع��ودي��ات امل �ت �م��ردات على
السلطة البطركية ،ويلفتون إلى ضرورة
تشجيع هذه الظاهرة ،ويضيفون نهاية
أن الفضاء القضائي هو وجهة مناسبة
ل �ك��ل م �ط��ال��ب أو م �ش �ك��ك ب� ��أن الوسائل
األخ� � ��رى ق ��د ال ت �س��اع��ده ع �ل��ى استرداد
حقه.

تقرير

ّ
الكاميرا تفضح سارقي عداد البنزين
نانسي ّرزوق

ّ
وقود
ت �ق �ص��د م �ح��ط��ة ب �ن��زي��ن ل �ت �ع �ب �ئ��ة
ً
ّ
لسيارتك .يستقبلك العامل فيها« :أهال
ّ
ي��ا ب��اش��ا» .ي�س��أل��ك ُع��ن امل�ب�ل��غ ال ��ذي تود
أن ت�م�لأ ب��ه وق� ��ودًا .ت�ج�ي�ب��هّ ،ف�ي��رف��ع يده
ّ
ال��ى ال �ع��داد لتبدأ عملية ٌض��خ البنزين.
ُ
ّ
أث �ن��اء ذل ��ك ي�ح�ض��ر ع��ام��ل آخ� ��ر ،يرحب
ّ
السيارة قبل
بك بحرارة ويمسح زجاج
أن ي�ب��دأ بممازحتكُ .ينهي األول عمله

ويتبعه الثاني .تدفع املال وتغادر.
ه� ��ذا امل �ش �ه��د ت �ك ��رر ألش �ه ��ر ع ��دي ��دة مع
م�ع�ظ��م زب��ائ��ن امل�ح�ط��ة ق�ب��ل أن يكتشف
ّ
أح��د الزبائن تالعب العاملني بعدادات
البنزين.
ّ
ي� � �ت� � �ح � ��دث م � ��دي � ��ر امل � �ح � �ط� ��ة املذكورة
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ّف �ي��ذك��ر أن أح ��د أصدقائه
م � ّ�ر ل�ّي�م�لأ خ� ��زان س� ّ�ي��ارت��ه ب��ال��وق��ود من
م�ح��ط�ت��ه .ف �ص��ودف أن ك ��ان أم��ام��ه أحد
فسمع الزبون الذي وصل قبله
الزبائنُ .
يطلب أن ت�م�لأ س� ّ�ي��ارت��ه بخمسني ألف
ل�ي��رة لبنانية ،لكنه ف��وج��ئ عندما رأى
ّ
العامل يوقف العد ّاد عند مبلغ  40ألف
ّ
ليرة ُليغلق قفل خ��زان ال��وق��ود ،ملوحًا
للسائق بيده كعالمة انتهاء التعبئة.
ح��ان دور ص��دي��ق م��ال��ك امل�ح�ط��ة ،فطلب
من العامل أن يمأل ّ
سيارته وقودًا بمبلغ
خمسني أل��ف ليرة قبل أن يبدأ بمراقبة
ما يجري دون أن ُيشعره بذلك.
وبالفعل ،ك� ّ�رر ال�ع��ام�لان م��ا قاما ب��ه مع

اعترف العامالن
بقيامهما بمئات
العمليات المماثلة
ّ

ال��زب��ون ال �س��اب��ق ل�ي�س��رق��ا ث�م��ان�ي��ة آالف
ليرة ه��ذه امل� ّ�رة .ل��م يعترض ال��زب��ون ،بل
اتصل على الفور بمالك املحطة ليخبره
بما رأى .لم ُيهمل صاحب املحطة األمر،
وخ �ص��وص��ًا أن ��ه الح ��ظ ان �خ �ف��اض عدد
زبائن املحطة في الفترة األخيرة .قصد
تسجيل كاميرات
املحطة
ليراجع أشرطة ينّ
املراقبة ّ
املثبتة فيها ،فتب أن العاملني
ّ
ي�ت�لاع�ب��ان ب��ال �ع��داد م� ّ�ع جميع الزبائن.
الفتيات ك��نّ عرضة للسرقة
ولوحظ أن
ّ
أسهل من غيرهن ،ألنهن ال يراقنب عداد
البنزين.
أم ��ا ف ��ي م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال��زب��ائ��ن الرجال،
ف��إن عملية االح�ت�ي��ال أص�ع��ب بقليل ،إذ
يتعاون العامالن معًا ،فيعمد األول الى
تعبئة البنزين ،فيما يتولى اآلخر إلهاء
ال��زب��ون بالتحدث معه أو بمسح زجاج

س�ي��ارت��ه ليحجب عنه رؤي��ة ال �ع��داد كي
يسمح لزميله بإيقافه دون أن يالحظه
الزبون.
قصد مالك املحطة أحد مراكز قوى األمن
ّ
ل�لادع��اء على العاملني ل��دي��ه ،فحضرت
ّ
القوى األمنية وأقفت اثنني من العمال.
ب � � ��دأت ع �م �ل ُ�ي��ة االس � �ت � �ج� ��واب فاعترف
االثنان بما نسب إليهما.
يذكر مدير محطة البنزين الكائنة في
منطقة ك �س��روان أن��ه ف��وج��ئ بالعاملني
ال�ل��ذي��ن ي�ع�م�لان ل��دي��ه م�ن��ذ ح��وال��ى أكثر
م � ��ن س� �ن� �ت�ي�ن ع� �ن ��دم ��ا اك� �ت� � ّش ��ف أنهما
يسرقان زبائنه بطريقة منظمة .ويذكر
م��دي��ر امل�ح�ط��ة ال� ��ذي رف ��ض ال�ك�ش��ف عن
اسمه أن أحد العاملني يتمتع «بشعبية
ّ
عالية لدى الزبائن» ،فهو يتودد إليهم
ك�ث�ي�رًا وي�ل�ق��ي ع�ل��ى م�س��ام�ع�ه��م النكات.
وقد بدأ مدير املحطة املذكورة بمراجعة
تسجيالت الكاميرات في باقي املحطات
العائدة له ،الفتًا إلى أنه سيتخذ تدابير
ج ��دي ��دة مل��راق �ب��ة ال �ع �م��ال ال� �ج ��دد ك ��ي ال
يخسر الزبائن.
ّ
يذكر أنها ليست ّ
املرة األولى التي يتقدم
ّ
فيها مالكو محطات وقود بادعاء على
عاملني لديهم بجرم السرقة والتالعب
ّ
بعدادات البنزين.
اآلن لم يعد ارتفاع سعر صفيحة البنزين
ال�ه� ّ�م الوحيد ال��ذي يشغل ب��ال املواطن،
بل صار التأكد من عدم التالعب بكمية
الوقود التي دفع ثمنها هاجسه األكبر.

عمر نشابة
ّ
بث تلفزيون الـ«نيو تي في» أخيرًا تسجيالت صوتية لرئيس حكومة
تصريف األع��م��ال سعد ال��ح��ري��ري وه��و ي��دل��ي ب��إف��ادت��ه أم���ام محققني
اغتيال وال��ده .ويفترض أن
تابعني للجنة التحقيق الدولية في جريمة ّ
تحال التسجيالت على هيئة قضائية مستقلة للتدقيق فيها والتخاذ
خطوات املالحقة املناسبة اذا ثبتت ّ
صحة مضمون تلك التسجيالت.
ف��ال��رئ��ي��س س��ع��د ال��ح��ري��ري ّ
ُ
وج����ه ،ك��م��ا س��م��ع ف��ي ال��ت��س��ج��ي�لات ،كالمًا
ّ
نابيًا بحق رئيس تحرير صحيفة لبنانية ورئيس الجمهورية العربية
ّ
ّ
يبتز والده ،وأن
السورية ،وادعى أن رئيس تحرير صحيفة أخرى كان ً
ّ
الجيش العربي السوري كانوا يتقاضون أمواال من الرئيس
ضباطًا في
ّ
صح ،حتى لو ّ
رفيق الحريري .كل ذلك ،إذا ّ
غير الرئيس سعد الحريري
مواقفه منذ تاريخ التسجيالت ،يستدعي متابعة ّقضائية .إذ يفترض
ّ
إحقاق الحق عبر تطبيق القوانني .ه��ذا ما ال يتوقف ّتيار املستقبل
ّ
ّ
فلتطبق العدالة بحق
وقوى  14آذار عن املطالبة به ليل نهار .العدالة.
الرئيس سعد الحريري إذا ثبت أنه قال ما قاله وليثبت ّ
صحة ّادعاءاته
أمام القضاء .وال ّبد من اإلشارة الى أنه حتى لو ثبتت ّ
صحة املعلومات
ُ ّ ّ
ّ
فإن ّ
عد تجنيًا يحاسب عليه
تعرضه لكرامة أشخاص ي
التي ذكرها،
القانون.
أما بخصوص مضمون البيان الذي صدر عن مكتبه تعليقًا على ما
التسجيالت ،فيشير ال��ى أن لجنة التحقيق الدولية هي التي
ورد في
كانت قد ّكلفته باستدراج الشاهد واملشتبه فيه محمد زهير ّ
الصديق.
ّ
يدل ذلك على تجاوز لجنة التحقيق الدولية ألبسط املعايير في مجال
العدالة الجنائية .فال يجوز ّإشراك ضحايا الجريمة في عملية التحقيق
فيها وال يجوز مهنيًا أن يطلع الضحايا على التحقيقات التي يفترض
أن تكون ّ
سرية .حتى لو افترضنا أن اس��ت��دراج شاهد ومشتبه فيه
يستدعي مساهمة الرئيس سعد الحريري ،فإن ذلك يمكن أن يحصل
القاضي الياس عيد (أو من ينوب
بحضور املحقق العدلي في الجريمة ّ
ّ
عنه من القضاة) الذي كان يومها يمثل السلطة القضائية املختصة
املشرفة على التحقيقات.
األم��ر املستغرب في تسجيل إف��ادة الحريري للمحققني الدوليني هو
غ��ي��اب وكيله ال��ق��ان��ون��ي أو مستشاره القضائي أو أي شخص آخر
ينصحه ،بصفته نجل الشهيد ورئيسًا إلح��دى أكبر الكتل النيابية،
بعدم استخدام عبارات مهينة وبذيئة وابتعاده ّعن إطالق اتهامات ال
صحتها أمام املحكمة .إن عدم تمكنه من إثبات ّ
يمكنه إثبات ّ
صحة
أق��وال��ه ق��د ي��ح ّ��ول��ه ال��ى ش��اه��د زور يفترض التدقيق ف��ي دواف��ع��ه بعد
تحديدها قضائيًا.
ال ّبد من اإلشارة كذلك الى ّأن إشراك املحققني الدوليني لسعد الحريري
السري كما تدل التسجيالتّ ،
في عملهم ّ
يرجح أن يكون العرض الذي
ّ
ق ّ��دم��ه ال��ح��ري��ري ال��ى السيد حسن نصر الله بتسليم «عناصر غير
منضبطني» ف��ي ح��زب الله ّ
بحجة أنهم ضالعون ف��ي جريمة اغتيال
والده جاء بتنسيق كامل مع املحققني الدوليني وليس انطالقًا من أمور
أخرى كما ّادعى مقربون منه .على أي حال ،إذا ّ
صحت التسجيالت،
ّ
وبغض النظر عن املناورات السياسية التي قام بها ،فإن الرئيس سعد
ّ
تصور وتصميم ،أو بسبب نقص
الحريري يبدو ضالعًا ،عن سابق
في نضجه السياسي واألخالقي والعدلي ،في عملية غربية تستهدف
املقاومة عبر ّ آلية قضائية دولية.
لكن ملاذا لم يتخذ الضابط وسام الحسن إجراءات لحماية الحريري من
«فضيحة» تسريب التسجيالت؟ أو على األقل منع تسريب الشتائم
ّ
التي أطلقها سعد الحريري بحق إعالميني وسياسيني؟
يبدو أن الرئيس الشاب ال يالحظ أن أكثر من يوقع به األض���رار هم
امل��ح��ي��ط��ون ب��ه وامل��ق��رب��ون م��ن��ه ال امل��واج��ه��ون ل���ه .ه��م ال��ذي��ن دف��ع��وه الى
التراجع عن اتهام سوريا بعد أن كانوا أبرز ّ
املحرضني على معاداتها.
ُ
وليقل غير ذلك .أما بشأن العدالة ،فال شأن لهم فيها سوى التطبيل
ّ
والتزمير وتهديد اآلخرين بها وبـ«املجتمع ال��دول��ي» ال��ذي طاملا حدد
أولوياته بوجوب حماية إسرائيل من أي خطر قد ّ
يهددها.
ال علم للحريري على ما يبدو بمبادئ العدالة ،ال علم له بقرينة البراءة
املحاكمات
أو باستقاللية ال��ق�� ّض��اء أو بمنهجية اإلث��ب��ات أو ب��ق��واع��د
ّ
وإجراءاتها .ولم يكلف نفسه عناء تعيني مستشار قانوني محلي أو
دولي ليشرح له ويرشده الى الطرق القضائية التي تناسب ّ
توجهاته.
أيًا تكن ّ
توجهاته.
أم��ا الجمهور اآلذاري العريض فيشاطر زعيمه استخفافه بمبادئ
العدالة الصادقة .ويرضخ ذلك الجمهور وزعيمه إلمالءات آلية قضائية
دول��ي��ة م��ن دون ال��ت��دق��ي��ق ف��ي ص ّ��ح��ة نظامها وإج���راءات���ه���ا وبالدوافع
الحقيقية للعاملني فيها.
إن الثقة ال��ت��ي وضعها ويضعها الرئيس سعد ال��ح��ري��ري بمحققني
دوليني أمثال غيرهارد ليمان وديتليف ميليس ودانيال بلمار ونيك
كالداس ومايكل تايلور وغيرهم ،هي التي أتاحت تسريب ما ّ
تسرب
ال��ى وس��ائ��ل اإلع��ل�ام ،وستتيح تسريب امل��زي��د خ�لال األي���ام واألشهر
ّ
متخصصًا في االقتصاد واألعمال
املقبلة .وإذا كان الرئيس الحريري
وال عالقة له بالقواعد القضائية ،فإن بعض املحققني الدوليني يتمتعون
على ما يبدو باختصاص مزدوج قضائي /تجاري .فال مانع لديهم من
تحصيل الربح السريع في القضاء وفي التجارة ،حتى لو كان ذلك على
حساب روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشهداء اآلخرين.

