2

الثالثاء  27شباط  2018العدد 3406

سياسة
قضية اليوم

الحريري إلى الرياض هذا األسبوع

العلوال لعون :ستشاهدون جوًا سعوديًا جديدًا
ّ
بعد أكثر من تأجيل ،حط الموفد الملكي السعودي نزار العلوال في بيروت ،والتقى ،في يومه األول ،رئيسي الجمهورية
والحكومة ورئيس حزب القوات ،على أن يلتقي اليوم رئيس مجلس النواب ،ومن المتوقع أن تستمر زيارته للبنان ثالثة
أيام ،يلتقي خاللها عددًا من القيادات الرسمية والسياسية والروحية
داود رمال
ّ
أش ـ ـ ــاع ك ـ ــل مـ ــن ال ـق ـص ــر ال ـج ـم ـه ــوري
ً
والسراي الكبير أجــواء إيجابية ،بعد
اجـتـمــاعــن مـتـتــالـيــن عـقــدهـمــا أمــس
املوفد امللكي واملستشار في الديوان
املـلـكــي ال ـس ـع ــودي ،ن ــزار ال ـع ـلــوال ،مع
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـمــاد مـيـشــال
عـ ــون ،ث ــم م ــع رئ ـيــس الـحـكــومــة سعد
الـحــريــري ،وسبقت االجـتـمــاع األخير
وقفة للموفد السعودي أمــام ضريح
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس رف ـ ـيـ ــق الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،وس ــط
العاصمة.
وق ــال ــت م ـص ــادر رسـمـيــة ل ــ»األخ ـب ــار»
إن ما دار في اللقاء الــذي استمر ربع
س ــاع ــة بـ ــن ع ـ ــون والـ ـعـ ـل ــوال «ي ــؤش ــر
الـ ـ ــى تـ ـبـ ـل ــور مـ ـن ــاخ س ـ ـعـ ــودي ج ــدي ــد
وإيجابي يدفع باتجاه إعادة صياغة
الـعــاقــة الـلـبـنــانـيــة ال ـس ـعــوديــة ،ال بل
ثمة انعطافة كبيرة في التعاطي مع

جعجع :السعودية
غير راضية عن عالقتها
الحالية مع لبنان
لبنان كدولة وليس كملف يسند الى
ّ
سيلبي
موظف» .وكشفت أن الحريري
الــدعــوة الرسمية لــزيــارة اململكة هذا
األس ـبــوع ،وتــوقـعــت أن تفتح الــزيــارة
م ــرحـ ـل ــة جـ ــديـ ــدة فـ ــي عـ ــاقـ ــة رئ ـي ــس
الحكومة بالقيادة السعودية.
م ــا ال ـ ــذي دار ف ــي ال ـل ـق ــاء ب ــن رئـيــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة وامل ـ ـ ــوف ـ ـ ــد الـ ـسـ ـع ــودي
بحضور السفير السعودي في بيروت
ولـيــد اليعقوب والــوزيــر امل ـفـ ّـوض في
الــديــوان امللكي ولـيــد الـبـخــاري (خــدم
كقائم لألعمال في لبنان قبل وصول
اليعقوب)؟
بـ ـع ــد الـ ـت ــرحـ ـي ــب وامل ـ ـج ـ ــام ـ ــات ،ق ــال
الـ ـعـ ـل ــوال :ل ـق ــد ح ــرص ــت ب ـتــوج ـي ـهــات
م ــن ق ـي ــادت ــي ع ـلــى أن ت ـب ــدأ ل ـقــاءاتــي
ً
ف ــي ال ـق ـص ــر ال ـج ـم ـه ــوري ،ن ــاق ــا ال ــى
فخامتكم تحيات امللك سلمان وولي

الـ ـعـ ـه ــد االمـ ـ ـي ـ ــر م ـح ـم ــد ب ـ ــن س ـل ـم ــان
وال ـق ـي ــادة ال ـس ـعــوديــة ،وأح ـم ــل إليكم
رسالة شفهية من امللك سلمان يؤكد
فيها لـكــم ح ــرص الـقـيــادة السعودية
ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ـي ـ ــام افـ ـ ـض ـ ــل الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات بــن
ال ـب ـلــديــن الـشـقـيـقــن ،ن ـظ ـرًا مل ــا يجمع
بني الشعبني اللبناني والسعودي من
أواصر أخوة وصداقة ،وهو يؤكد لكم
وقوف اململكة الى جانب لبنان ودعم
سيادته واستقالله والتطلع الى مزيد
من التعاون بني البلدين في املجاالت
كافة.
واسـتــأذن العلوال رئيس الجمهورية
ل ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب
ومجلس الــوزراء ،ونقل دعوة رسمية
ال ــى الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري لــزيــارة
اململكة.
وبعدما ّ
رحب عون باملوفد السعودي
وحـ ّـمـلــه تحياته ال ــى املـلــك الـسـعــودي
وول ـ ــي ال ـع ـه ــد ،م ــؤكـ ـدًا حـ ــرص لـبـنــان
عـ ـل ــى إق ـ ــام ـ ــة اف ـ ـضـ ــل الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات مــع
اململكة ومحبة اللبنانيني ألشقائهم
ال ـس ـعــوديــن وال ــرغ ـب ــة ف ــي ال ـتــواصــل
الدائم معهم على مختلف املستويات،
ش ــدد ال ـجــان ـبــان عـلــى أهـمـيــة توطيد
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ب ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ووج ـ ـ ــوب
تـ ـط ــوي ــره ــا ،وأب ـ ـ ـ ــدى عـ ـ ــون تــرح ـي ـبــه
بالدعوة الرسمية التي يحملها املوفد
الى الرئيس الحريري.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوال إن امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن
السعوديني لــن ينسوا أن أول زيــارة
قام بها رئيس جمهورية لبنان بعد
ان ـت ـخ ــاب ــه ك ــان ــت ل ـل ـم ـم ـل ـكــة« ،ون ـح ــن
نـثـ ّـمــن حكمتكم وقـيــادتـكــم الحكيمة
لـلـبـنــان ف ــي ال ـظ ــروف الـصـعـبــة الـتــي
يمر بها».
ورد رئيس الجمهورية بالقول« ،أنا
ّ
أكــن محبة كبيرة للمملكة ،والعالقة
الـلـبـنــانـيــة الـسـعــوديــة هــي انـعـكــاس
لـلـصــداقــة وامل ـح ـبــة ال ـتــي تـجـمــع بني
الـشـعـبــن ،وال ـظ ــروف الـتــي تـمــر بها
الدول العربية هي ظروف استثنائية
ولـ ـيـ ـس ــت الـ ـ ـظ ـ ــروف الـ ـت ــي يـ ـج ــب ان
تجمع بني الدول ،خصوصًا االشقاء،
وعندما ترأست وفد لبنان الى القمة

العلوال للصحافيين من معراب :أنا في بيتي وجعجع ضيفي (هيثم الموسوي)

العربية في االردن في آذار املاضي،
ناشدت اخوتي قــادة الــدول العربية
الجلوس الــى طاولة حــوار واالتفاق
وامل ـصــال ـحــة ح ـتــى ال ي ـفــرض علينا
احـ ــد خـ ـي ــارات ال ن ــري ــده ــا ،ل ـكــن الــى
اآلن لم أجد آذانًا صاغية ،واآلن نرى
ماذا يحصل ،ولكن الفرصة ما زالت
مؤاتية لتوحيد املوقف العربي».
ثــم ت ـحــدث ال ـع ـلــوال ،ف ـقــال إن الـقـيــادة
ال ـس ـعــوديــة ع ـلــى ث ـقــة ك ـب ـيــرة بحكمة

فخامتكم وتعتبر أن املطلوب تعميق
العالقات اكثر.
وت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاول ع ـ ـ ـ ــون م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ق ـ ـ ــدوم
ً
قائالّ :
نرحب
السعوديني الى لبنان
ب ـم ـج ــيء اإلخ ـ ـ ــوة ال ـس ـع ــودي ــن ال ــى
ل ـب ـن ــان ،وال شـ ــيء ي ـم ـنــع مـجـيـئـهــم.
وهذا سفيركم موجود اآلن ويتنقل
ب ـ ــن ج ـم ـي ــع امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ،وال ي ــوج ــد
أي مــانــع أم ـنــي أو غـيــر أم ـن ــي ،ولــن
يـحـصــل أي اع ـت ــداء عـلــى أي ســائــح

عربي أو أجنبي ،أيًا كانت الظروف
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،والـ ـجـ ـي ــش ال ـل ـب ـنــانــي
واالج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــزة االم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـ ـت ـ ـخـ ــذ ك ــل
االجراء ات الخاصة في هذا االتجاه.
هـنــا تكلم الـعـلــوال بـعـبــارات تتضمن
رس ــائ ــل واض ـح ــة ،ف ـق ــال :لـبـنــان قيمة
كـ ـبـ ـي ــرة ،وهـ ـ ـ ــذا الـ ـجـ ـب ــل الـ ـ ـ ــذي اس ـم ــه
ّ
لبنان لن تهزه أي هــزات ،قوية كانت
أو خ ـف ـي ـف ــة .ه ـ ـنـ ــاك أمـ ـ ـ ــور إي ـج ــاب ـي ــة
ستظهر قريبًا ،ولقاءاتي خالل االيام

تقرير

ّ
ُ
ُ
مطاردة السبهان مستمرة ...بالقضاء
محمد نزال
سيكون على الوزير السعودي ،ثامر
ال ـس ـب ـه ــان ،أن ي ـت ـحـ ّـمــل س ـم ــاع اســم
املــواطــن اللبناني نبيه عواضة ّ
مرة
أخ ـ ــرىّ .ك ــذل ــك اس ــم وك ـي ـلــه املـحــا ّمــي
حسن بزي .سيكون عليه أن يتوقع،
ّ
عما قريب ،أن يصله طلب استدعاء
ّ
ِمــن محكمة التمييز اللبنانية ،على
أن يـكــون ّ
رده ،وفــق األص ــول ،ضمن
ُ
ّ
مهلة قــانــونــيــة .هــذا وارد ،يمكن أن
يـحـصــلُ ،
ويـمـكــن أي ـضــا أال يحصل.
ّ
هــذه نتيجة طلب الطعن الــذي تقدم
به عواضة عبر وكيله ،أمــس ،بقرار
ّ
االتهامية في بيروت الصادر
الهيئة

أخ ـي ـرًا .الـهـيـئــة صـ ّـدقــت فــي قــرارهــا،
وإن ف ــي س ـي ــاق ق ــان ــون ــي مـخـتـلــف،
ق ــرار قــاضــي التحقيق ّ
األول غـ ّـســان
عويدات ،الصادر قبل نحو أسبوعني
وال ـخ ــال ــص إل ــى ع ــدم ق ـب ــول شـكــوى
ع ــواض ــة ض ـ ّـد ال ـس ـب ـهــان ،وبــالـتــالــي
«حفظ األوراق» (ألكثر ِمن سبب).
ّ
ص ـح ـي ــح أن الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة االتـ ـ ّه ــام ـ ّـي ــة
ّ
صدقت قــرار عــويــدات ،إال أنـهــا ،في
تأت على ذكر عبارة
إشارة الفتة ،لم ِ
«مصلحة الدولة العليا» التي كان
ع ـ ــوي ـ ــدات قـ ــد أوردهـ ـ ـ ـ ــا فـ ــي ق ـ ـ ــراره.
الهيئة التي يرأسها القاضي ماهر
شـعـيـتــو ،وبـعـضـ ّ
ـويــة املـسـتـشــاريــن
جـ ـ ــوزف ب ــو س ـل ـي ـمــان وبـ ـ ــال ب ــدر،

كــانــت أكـثــر ذك ـ ً
ـاء فــي تـخــريــج نـ ّـص
ّ
«مخيطة»
قرارها ،إذ بدت كلماتها
ّ
بعناية ،تحاشيًا ألي ثغرة قانونية.
ل ــم تـ ـت ـ ّ
ـورط ف ــي م ــا ل ـيــس ل ـهــا فـيــه.
ّ
هــذا فــي الـشـكــل ،أم ــا فــي املضمون،
ّ
فــإن تــأويــل «انـتـفــاء صفة» صاحب
الـ ـشـ ـك ــوى ج ـ ــاء م ـب ـه ـم ــا ،وه ـ ــو فــي
ّ
ال ـن ـّ ّـص ك ــاآلت ــي« :إن ال ـض ــرر ال ــذي
يــوفــر الصفة للمداعاة هــو الضرر
الشخصي وامل ـبــاشــر ،أي أن يكون
امل ـت ـض ــرر ه ــو َمـ ــن أص ــاب ــه ال ـض ــرر
ّ
مـ ـب ــاش ــرة وشـ ـخـ ـص ـ ّـي ــا .وحـ ـي ــث إن
امل ـ ّـدع ــي (ع ــواض ــة) ق ــد ب ـ ّـن ال ـضــرر
ال ـنــاشــئ ع ــن ال ـت ـغــريــدات ال ـتــي قــام
بـنـشــرهــا امل ـ ّـدع ــى عـلـيــه (الـسـبـهــان)

ّعـ ـل ــى م ــوق ــع ت ــويـ ـت ــر ،فـ ــأشـ ــار إل ــى
ّ
أنـهــا عــكــرت الجو الـعــام فــي لبنان،
وأوجـ ـ ـ ـ ــدت ال ــرهـ ـب ــة والـ ـ ـخ ـ ــوف فــي
قـلــوب اللبنانيني ّ
وأدت الحـقــا إلى
ّ
اللبنانية
توقيف رئيس الحكومة
ّ
فــي ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة .وح ـيــث إن الـضــرر
ّ
الــذي أوضـحــه املــدعــي بــذاتــه ،وكما
وصـفــه ،هــو ضــرر عــام ُيـصـيــب ،في
جــزء مـنــه ،املجتمع اللبناني ككل،
وهو بهذا املعنى ليس ضررًا واقعًا
على مواطن بعينه ِمن مواطني هذا
املجتمع أو على مجموعة ُمـحـ ّـددة
منه ،وفي جزئه اآلخر يطاول رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ــذي
قصده ّ
املدعى عليه بتغريداته» .هذا

ال ـ ّنــص ،وه ــو مــألـ ّـوف فــي الـقــانــون،
وف ــر للمحامي ب ــزي م ــادة ّ
ضمنها
طـعـنــه أم ـ ــام مـحـكـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز ،أي
ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ع ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــرق ب ـ ــن الـ ـض ــرر
الشخصي واملباشر والضرر العام
وغ ـي ــر امل ـب ــاش ــر (خـ ـ ّ
ـاصـ ــة ف ــي ح ــال
ً
عواضة) .مثال ،عواضة ،وهو أسير
م ـحـ ّـرر ِم ــن الـسـجــون اإلســرائـيـلـ ّـيــة،
شعر إثر تهديدات السبهان للبنان،
ّ
وتحديدًا للمقاومة في لبنان ،بأن
ال ـع ــدو سـيـشــن ع ــدوان ــا ج ــدي ـدًا إثــر
ّ
داخلية ،وأن الحرب ستعود،
فتنة
ّ
وأنه قد يعود إلى املعتقل .هذا خلق
ّ
نفسيًا ،إذ ال تــزال السنوات
له قلقًا
العشر ِمن األسر تعيش في ذاكرته،

