2

سياسة
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على الغالف

ُ
الحريري يقسم ألهالي ضحايا الطائرة اإلثيـ
«شو ما عملنا كفريق كلنا ،بيضل نقطة ببحر حزنكن على أهاليكم .أنا
بحس بوضعكن ،ألني مثلكم أطالب بالحقيقة» .هكذا بدأ رئيس الحكومة
سعد الحريري كلمته َألهالي ضحايا الطائرة اإلثيوبية ،في اجتماعه بهم
أمس ،الذي انتهى على ق َسم الرئيس يمينًا «بالوصول إلى كل الحقيقة»

حمية
محمد محسن وراجانا ّ
قبل أن تسقط ،كانت هناك «ثالث طائرات
ف��وق�ه��ا وتحتها ط��ائ��رت��ان» .ه��ذا م��ا قاله
ال��وزي��ر غ��ازي العريضي أم��س ف��ي نهاية
اج�ت�م��اع أله��ال��ي ال�ض�ح��اي��ا ال��ذي��ن التقوا
رئ� �ي ��س ال �ح �ك ��وم ��ة س �ع ��د ال � �ح ��ري ��ري في
ال �س ��راي ��ا ال �ح �ك��وم �ي��ة .أض� � ��اف« :ف� ��ي برج
املراقبة بمطار بيروت ال��دول��ي ،ك��ان رعب
م��ن اص �ط��دام ه ��ذه ال �ط��ائ��رات ق��ائ�م��ًا .لكن
ال �ط��ائ��رة اإلث�ي��وب�ي��ة س�ق�ط��ت وح��ده��ا .في
برج املراقبة شباب بأعصاب قوية ،حموا
الطائرات من كارثة أكبر بكثير مما جرى،
وك ��ان ك�ث�ي��رون ّ
يحملونهم م�س� ّ�ؤول�ي��ة ما
جرى عن قصد أو غير قصد ،ما أثر عليهم
سلبًا».
ش � ��رح ال �ع��ري �ض��ي ج � ��اء ردًا ع �ل��ى سؤال
البنتي الضحيتني ألبير ع�س��ال وفارس
ذب�ي��ان ف��ي االج�ت�م��اع ال��ذي ح�ض��ره أركان
ال ��دول ��ة م ��ن امل�ع�ن�ي�ين ب��ال �ح��ادث��ة .استند
ّ
العريضي في دفاعه إلى ما عده «التقرير

األول ال� �ص ��ادر ع ��ن ل � ّج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق في
قضية الطائرة ،الذي وقعه جميع األطراف
امل�ع�ن�ي�ين» ،وأش� ��اد ،ح�س�ب��ه ،بعمل املطار
وبرج املراقبة!
ك�ل�م��ة ال�ع��ري�ض��ي أم ��س ج ��اءت م��ن ضمن
�ات وت �ق��اري��ر ع��رض�ت�ه��ا ال ��دول ��ة أمام
ك �ل �م� ٍ
أهالي الضحايا ،لإلجابة عن أسئلة كان
ت��وض �ي �ح �ه��ا ي �ح �ت��اج إل� ��ى ل �ق��اء أو أكثر.
وع �ك��س م �س � ًت��وى ت�م�ث�ي��ل ال ��دول ��ة أهمية
اللقاء .فإضافة إلى رئيس الحكومة سعد
ال�ح��ري��ري ،حضر ك��ل م��ن وزراء الداخلية
والعدل والصحة العامة واإلع�لام والنقل
واألشغال العامة ،إضافة إلى قائد الجيش
واملدير العام لقوى األمن الداخلي واملدعي
العام للتمييز واألمني العام للهيئة العليا
لإلغاثة .أم��ا األه��ال��ي ،فقد ق��ارب تمثيلهم
ال�غ��ال�ب�ي��ة ال�ع�ظ�م��ى م��ن أه��ال��ي الضحايا
اللبنانيني .وتخلل اللقاء تقريران للجيش
ومستشفى بيروت الحكومي .لكن بعض
األهالي انتقدوا في اتصال مع «األخبار»
ال�ت�ق��ري��ري��ن ،م�ش�ي��ري��ن إل��ى أن�ه�م��ا «جردة

أرشيف لألخبار التي تتراكم منذ شهر».
وكان اللقاء قد بدأ بعرض قيادة الجيش
ل �ت �ق��ري��ره��ا ع� ��ن ع �م �ل �ي��ات ال �ب �ح ��ث يومًا
ب �ي��وم م�ن��ذ وق ��وع ال �ك��ارث��ة ،م��ن استخدام
ال�ط��واف��ات إل��ى االستعانة بالسفن وفرق
عمليات
التحقيق األجنبية ،إض��اف��ة إل��ى
ً
ان�ت�ش��ال ال�ص�ن��دوق�ين األس��ودي��ن ،وصوال
إل��ى ال�ب�ح��ث ع��ن أج ��زاء أج�س��اد الضحايا
وح �ط��ام ال�ط��ائ��رة «ال ��ذي ال ي ��زال مستمرًا
حتى الساعة» ،كما قال قائد غرفة عمليات
الجيش العميد عبد ال��رح�م��ن شحيتلي.
كذلك عرض التقرير صورًا من قعر البحر
تظهر حطام الطائرة واألش�لاء املوجودة
ق��رب��ه ،ك��ذل��ك ت��وض�ي��ب ال�ج�ث��ث ب�ع��د تلقي
تعليمات دقيقة بكيفية املحافظة عليها
بعد انتشالها.
من جهته ،عرض مدير مستشفى بيروت
الحكومي د .وسيم الوزان ،عمل املستشفى.
أما أبرز ما جاء في تقرير الوزان ،فحديثه
ع��ن :تسليم  42ج�ث��ة لضحايا لبنانيني،
وبقاء  12جزءًا لجثث ما زالت في املستشفى

الرحلة  409تطلق «كوتونو» من الذاكرة
بدأ الحديث عن ملف التعويضات املتعلق بحادثة تحطم طائرة
البوينغ ،التابعة لشركة الطيران اإلثيوبية ،يكبر شيئًا فشيئًا.
ولعله كان من أب��رز البنود املطروحة للنقاش في لقاء أمس
بني رئيس الحكومة سعد الحريري وأهالي ضحايا الطائرة،
وخصوصًا بعد زيارة الشريك املؤسس في مؤسسة ريبيك
القانونية األم�ي��رك�ي��ة ليعلن م��ن ب�ي��روت ال��دع��وى القضائية
األول��ى التي رفعها باسم أهالي أح��د الضحايا على شركة
البوينغ وشركة الطيران اإلثيوبية .هذا اإلعالن أعاد البعض
في ال��ذاك��رة إل��ى حادثة طائرة «ي��و.ت��ي.آي» التي سقطت في
كوتونو في  25كانون األول من عام  .2003فعدا عن «تاريخ
السقوط» املشترك بني الحادثتني ،فثمة ما هو مشترك أيضًا
ع�ل��ى صعيد م�ل��ف ال�ت�ع��وي�ض��ات ال�ت��ي ي�ب��دو أن�ه��ا «ستكون
ش��ائ�ك��ة ك�م��ا ك��ان��ت ال �ح��ال م��ع م�ل��ف ت�ع��وي�ض��ات كوتونو»،
كما ي�ق��ول امل�ح��ام��ي حسن ع�ل��وي��ة ،وك�ي��ل ال�ج��زء األك�ب��ر من
ّ
يتذكر ّ
علوية أن أهالي
ضحايا كوتونو ،ووالد أحد الضحايا.
دعوات
الطائرة،
سقوط
الضحايا واجهوا في فترة ما بعد
ٍ
مشابهة من إحدى شركات املحاماة األميركية .في حينها،
درس األهالي «املوضوع استنادًا إلى اتفاقية وارسو التي كان
ِّ
لبنان موقعًا عليها» .واستنادًا إلى تلك االتفاقية« ،تبينّ أن
بإمكاننا رفع دعوى خاصة في لبنان وبوكالء لبنانينيً ،
بناء
على امل ��ادة  28ال�ت��ي تنص ف��ي أح��د بنودها على أن دعوى
املسؤولية على الناقل الجوي يمكن رفعها في محكمة الجهة
التي يكون للناقل فيها منشأة تولت عنه إب��رام عقد النقل
ال�ج��وي» .يضيف علوية إن��ه «يمكن أهالي ضحايا الطائرة
اإلثيوبية اتباع األساس نفسه ،وال سيما أنه في تلك الحادثة
ِّ
يتبع ل�ب�ن��ان ل��وارس��و أي�ض��ًا وإن ك��ان م��وق�ع��ًا ع�ل��ى اتفاقية
مونتريال ،إال أن إثيوبيا ليست عضوًا ف��ي تلك االتفاقية،
وبالتالي ال يمكن العودة إلى مونتريال في ملف التعويضات
ما دامت إحدى الدول املعنية بالحادث لم توقع عليها» .وعلى
ه��ذا األس ��اس ،يمكن «أه��ال��ي ضحايا ال�ط��ائ��رة اإلث�ي��وب�ي��ة أن
يرفعوا دعاوى خاصة في لبنان وبوكالء لبنانيني من دون
الحاجة إلى رفعها من شيكاغو ،طاملا أن للناقل منشأة هنا
ف��ي لبنان ،وج��رى ش��راء ت��ذاك��ر السفر وحجزها م��ن هنا»،
علمًا بأن وجهة نظر املحامي علوية هذه هي موضع نقاش
لم ينته لجهة املحاكم الصالحة لرفع الدعوى ،إذ إن محكمة
أديس أبابا على سبيل املثال ستحاكم على أساس اتفاقية

وارس��و لعام  ،1929التي لم تصدق إثيوبيا على أي تعديل
لها منذ ذلك الحني .في املقابل ،محاكم لبنان يمكنها أن تنظر
في الدعوى ً
بناء على اتفاقية مونتريال التي ص� ّ�دق عليها
مجلس النواب عام  ،2005هذا إذا أقيمت الدعوى في لبنان.
يستعيد علوية تجربة أهالي ضحايا كوتونو مع «املحامني
األميركيني ،ه��م أشبه بالصيادين ،سيقيمون دع��وى على
ً
وبناء على
بوينغ؟ (قبل أن تظهر مسؤوليتها عن الحادث،
استنتاجات) هذا نوع من االجتهاد ،فال أحد يضمن النتيجة
وممكن تاكل عشرات السنني» .أما بالنسبة إلى التعويضات،
فتبعًا التفاقية وارس��و ،يقول علويو ،هي «بمعدل  26ألفًا
و 500دوالر أميركي كتعويض على الضحية ،أي ما يسمى
الحق الشخصي» .ولكن ،لفت علوية إلى أنه «إذا ثبت أن الخطأ
من الناقل ،فعندها ال يعود التعويض ثابتًا عند هذا الحد،
ويحق عندها لألهالي املطالبة بتعويضات أكثر من ذلك».
يشار إلى أن التعويضات ال تتعلق فقط بالحق الشخصي،
ولكن بجملة أشياء تبدأ باملتعلقات الشخصية للضحايا،
وال تنتهي باألضرار التي وقعت على الطرف الثالث الذي هو
البلد الذي سقطت فيه الطائرة.
ه��ذا الحديث ع��ن قيمة التعويضات على ضحايا الطائرة
ّ
اإلث �ي��وب �ي��ة امل �ن �ك��وب��ة ،ف�ت��ح ال �ب��اب ل �ت��ذك��ر ت�ع��وي�ض��ات أهالي
ضحايا طائرة كوتونو التي لم تكتمل حتى اآلن ،وإن كان
ع�ل��وي��ة يشير إل��ى «أن الغالبية ت�ق��اض��ت ت�ع��وي�ض��ات الحق
الشخصي واملقسمة بني تعويض عن الضحية ()26500
وتعويض مجموعة شركات التأمني ( 13500دوالر عن كل
ضحية)» .لكن ،م��اذا ع��ن دع��وى الحق ال�ع��ام؟ يقول علوية
إن �ه��ا «ال ت ��زال ت ��درس ف��ي محكمة ال �ج �ن��اي��ات» .ول �ئ��ن كان
علوية يكتفي بهذا القدر في حديثه عن دعوى الحق العام،
إال أن رام��ي حلواني ،شقيق الضحية رب��اح (ال��ذي لم يعثر
حتى ال�ي��وم على جثته ،وم��ن امل��رج��ح أن يكون مدفونًا في
بنغالدش مع ستة مفقودين لبنانيني آخ��ري��ن) ،يدخل في
بعض التفاصيل ،إذ يشير إلى أن «القضاء يماطل في النظر
بالدعوى حتى اليوم» .أما السبب؟ فيقول حلواني إنه «ما
ّ
ف��ي ح��دا م��ا ح��ط راس��ه ف��ي ه��ذه القضية ،ك��ان فيها نفوذ
كبير ،وم��ا ف��ي ح��دا م��ا دخ��ل فيها ف��ي محاولة للملمتها».
لهذا السبب أيضًا ،يقول حلواني إن (غالبية) «األهالي قبلوا
بتعويضات الحق الشخصي».

من لقاء «الحقيقة» في السرايا أمس (مروان طحطح)
ً
ن��زوال عند رغبة أهاليها ،وحتى الساعة،
ه�ن��اك  22ج ��زءًا ي�ج��ري فحصها للتعرف
إلى هويات أصحابها.
أما وزير العدل ،إبراهيم نجار ،فقد حسم
ج ��دل إع�ل�ان وف ��اة ال�ض�ح��اي��ا ،م�ش�ي�رًا إلى
أن اإلثباتات القانونية تحكم باعتبارهم
م �ت��وف�ي�ن .وام �ت �ن��ع ن �ج��ار ع ��ن ال �ب ��وح بأي
معلومة من التحقيق ريثما ينتهي ،إذ إن
معرفة سبب الكارثة يرتبط باملسؤولية
ع �ن �ه��ا وب� �م� �س ��أل ��ة ال� �ت� �ع ��وي� �ض ��ات أيضًا.
ودع��ا األه��ال��ي إل��ى تأليف لجنة مصغرة،
ت�ت��اب��ع ج�م�ي��ع امل �س��ائ��ل ال�ق��ان��ون�ي��ة .وعلى
مستوى وزار ّت��ه ،أكد أنه ال يمكنها تمثيل
الضحايا ،لكنها ستساندهم يوميًا على
كل املستويات القضائية ،وخصوصًا أنها
ألفت لجنة برئاسة املدعي العام للتمييز
ضالعني في
القاضي سعيد ميرزا وقضاة
ً
مسائل النقل الجوي ،وينظرون ع��ادة في
مثل هذه القضايا.
«شو ما عملنا كفريق كلنا ،بيضل نقطة
ب�ب�ح��ر ح��زن�ك��ن ع�ل��ى أه��ال �ي �ك��م .أن ��ا بحس
ب ��وض� �ع� �ك ��ن ،إن � �ت� ��و ع � ��م ت �ط �ل �ب ��وا حقيقة
ال � �ح� ��ادث ،وأن � ��ا ص ��رل ��ي  5س �ن�ي�ن بطالب
بالحقيقة» .بهذه الكلمات امل��ؤث��رة ّ
توجه
ال��رئ �ي��س س �ع��د ال� �ح ��ري ��ري إل� ��ى األهالي،
قبل أن يجيب ع��ن أسئلتهم ،وأهمها عن
منع الغطاسني املدنيني م��ن املشاركة في
عمليات البحث .ب��وض��وح ،ب��رر الحريري
ه��ذا األم��ر بضرورة املحافظة على مسرح
الكارثة .أما عن التفتيش على عمق 1300
م�ت��ر ،فيما وج��دت ال�ط��ائ��رة على عمق 40
م�ت�رًا م�ك��ان سقوطها ،فقد رب��ط الحريري
ب�ي�ن ه ��ذا األم� ��ر ،وال��ذب��ذب��ات األول� ��ى التي
وصلت إلى فرق البحث ،واستدعت بحثهم
ف��ي أم�ك�ن��ة أب �ع��د .ك��ذل��ك أوض ��ح مجموعة
ن �ق��اط ،أه�م�ه��ا أن��ه «ال مصلحة للحكومة
بإخفاء أي نقطة من الحقيقة» ،مؤكدًا أن
«الحفاظ على سرية التحقيق يضمن حق
األه ��ال ��ي» .وأع �ل��ن تحمله ب��وص�ف��ه ّرئيس
حكومة مسؤولية أي خطأ جرى ،وأكد أن
إلقفال امللف أبدًا.
هذا اللقاء ليس ّ
في مداخالتهم ،ت��وزع األه��ال��ي بني شاكر
وم� �ق ��در ل �ج �ه��ود ال �ح �ك��وم��ة ،وب�ي��ن طالب
للعائالت املنكوبة
ملساعدتها ،وخصوصًا
ً
أهال
�ى
�
ل
إ
�ة
�
ف
�ا
�
ض
إ
ب �ع��د ف �ق��دان م�ع�ي�ل�ي�ه��ا،
ٍ
طرحوا أسئلة وقدموا اقتراحات ،أبرزها
ف �ت��ح خ ��ط ل �ط �ي��ران ال� �ش ��رق األوس� � ��ط بني
ل �ب �ن��ان و 12دول � ��ة أف��ري �ق �ي��ة ي �ت��رك��ز فيها
املغتربون .كذلك اقترحوا نصبًا تذكاريًا
ل �ل �ض �ح��اي��ا ،وإع � �ف ��اء األه ��ال ��ي م ��ن رسوم
ال��دع��اوى إذا اقتضى األم��ر تقديمها أمام
القضاء اللبناني.
ب �ع��ض امل ��داخ �ل�ات ك��ان��ت ح � ��ادة ،تناولت
م �س��أل��ة ب �ح��ث ب ��اخ ��رة «أوش � � ��ن أل � ��رت عن
الضحايا» وهو
الذهب بعيدًا عن أجساد
ً
م��ا رف�ض��ه ت�م��ام��ًا ال�ع��ري�ض��ي ق��ائ�ل�ا« :مش
رح ف��رط ب��دم الضحايا ،ك��ل م��ال الدنيا ال

ي ��وازي لحظة م �ع��ان��اة ،وال ننتظر كارثة
لنبحث عن الذهب».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،واف� ��ق رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة على
م�س��اع��دة أه��ال��ي ال�ض�ح��اي��ا م��ن املنكوبني
م��ادي��ًا ،واع �دًا بإنجاز امل��وض��وع ف��ي األيام
امل�ق�ب�ل��ة .وت �ج ��اوب ك��ذل��ك م��ع م�ط�ل��ب بناء
ن� �ص ��ب ل �ل �ض �ح ��اي ��ا ق � � ��رب م � �ك� ��ان سقوط
ال� �ط ��ائ ��رة .وق �ب��ل أن ي �ن �ه��ي ك �ل �م �ت��ه ،أقسم
ال � �ح� ��ري� ��ري ي �م �ي �ن��ًا أم � � ��ام األه � ��ال � ��ي إنهم
سيصلون إل��ى ك��ل حقيقة ال�ك��ارث��ة .وقبل
انتهاء اللقاء ومصافحة األه��ال��ي ،أوضح
قائد الجيش العماد جان قهوجي ما أثير
عن انتقال عمليات البحث ،فأشار إلى أن
مغاوير البحر لم يغادروا منطقة سقوط
الطائرة منذ اليوم األول ،ورأى أن اإلعالم
توجه صوب سفن البحث ،فيما كان عمل
املغاوير ،املستمر حتى الساعة ،بعيدًا عن
اإلعالم.
وبعيدًا عن القصر الحكومي ،لم ّ
يمر إعالن
«م��ؤس �س��ة ري�ب�ي��ك ال�ق��ان��ون�ي��ة» األميركية
ع��ن رف�ع�ه��ا أول دع ��وى قضائية ف��ي ملف
تعويضات الضحايا على شركتي «بوينغ»
و«ال�ط�ي��ران اإلث�ي��وب��ي» ،م��رور ال �ك��رام ،فقد
انتقده أهالي الضحايا أنفسهم .وصاحب
ال� ��دع� ��وى ع �ل��ي خ� ��ات� ��ون ،وال� � ��د الضحية
ج �م��ال ،ي�ب��دو أن��ه «س�ي�ك��ون ال��وح�ي��د الذي
يرفع دعوى لدى هذه املؤسسة» ،حسبما
ق ��ال ل �ـ«األخ �ب ��ار» ه�ي�ث��م األرن � � ��اؤوط ،والد
الضحية مصطفى .ال يجد ال��رج��ل مبررًا
لهذه الدعاوى «وخصوصًا أن تقرير لجنة
التحقيق الدولية لم يصدر ،ومن الخطأ أن
يقوم أح��د أق��رب��اء الضحايا بتكليف أحد
إق��ام��ة ال ��دع ��وى ،وخ �ص��وص��ًا أن ��ه ال قيمة
للتكليف ويستطيع سحبه في أي وقت».
ويتساءل« :على مني بدهم يرفعوا دعوى؟
على بوينغ؟ ما أدراهم أنها املخطئة؟».
إذًا ،ال دع � � ��اوى م� ��ن ب �ق �ي��ة األه� ��ال� ��ي قبل
ص��دور التقرير .و«الخطوة األول��ى ،دعوة
أشخاص
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م��ن بينهم كلجنة ل�ل�ت��واص��ل م��ع اللجنة
ال�ق��ان��ون�ي��ة القضائية ال�ت��ي ألفتها وزارة
ال �ع ��دل وال �ل �ج �ن��ة ال �ت��ي س�ي��ؤل�ف�ه��ا رئيس
ال �ح �ك��وم��ة ،إض ��اف ��ة إل� ��ى وزارة الشؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وت� �ح ��دي� �دًا ال �ل �ج �ن��ة العليا
لإلغاثة» .أما اللجنة القضائية «فمفترض
أن تساندنا بكيفية التعاطي م��ع قضية
ال��دع��اوى ،وش��و بيفيدنا وش��و بيضرنا».
وي�ل�ف��ت األرن� � ��اؤوط إل ��ى «أن �ن��ا ط�ل�ب�ن��ا من
ال� ��وزارة (ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة) مساندة
أه��ال��ي ال�ض�ح��اي��ا غ�ي��ر امل �ق �ت��دري��ن» ،و«من
امل �ف �ت��رض ح �ت��ى أول األس� �ب ��وع أن نعرف
م��ن ه��م ال��وك�لاء ،لكن مبدئيًا هناك بعض
امل��رش �ح�ين وم�ن�ه��م أن ��ا وش�ق�ي��ق الضحية
ه�ي�ف��اء وزن ��ة ع�ل��ي وق��ري��ب خ�ل�ي��ل الخازن
امل�ح��ام��ي وض ��اح ال�ش��اع��ر وش�ق�ي��ق عباس
حويلي محمد وابن فؤاد اللقيس جعفر».
وب �ع��د ال �ت��رش��ح ،ي�ش�ي��ر األرن � � ��اؤوط «إلى

