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ابراهيم األمين

ّ
ّ
ـوبية :كل الحقيقة لكم

أن ��ه ي�ت�ف��ق األه ��ال ��ي ع�ل��ى خ�م�س��ة ويجري
توكيلهم لبدء العمل» .هكذا ،يتعني على
األه��ا ًل��ي انتظار «ان�ت�خ��اب ال��وك�لاء» ،وهم
أص �ل��ا ي �ن �ت �ظ��رون ،إذ إن م�ع�ظ�م�ه��م أفاد
«األخ�ب��ار» بأنه ال يمكن رف��ع ال��دع��اوى إال
ب�ع��د ات �ف��اق ل�ج�ن��ة أه��ال��ي ال�ض�ح��اي��ا على
ال�خ�ط��وات امل�ق�ب�ل��ة .وه�ن��ا ،تشير ري��م ابنة
الضحية غسان قاطرجي إلى أن «العائلة

تنتظر التحقيق ،وفي ضوء نتائجه ،نقرر
ما إذا كنا سنرفع دعوى أو ال».
عائلة فريد موسى التزمت الصمت حيال
هذا املوضوع .أما عائلة الفقيد زياد نعيم
القصيفي في ب� ّلاط جبيل (ج��وان��ا عازار)
ف �ل��م ت �ن �ض��م ح��ت��ى ال �س��اع��ة إل� ��ى الدعوى
على شركة «بوينغ» ،وذل��ك حسب شقيق
ّ
«الغالي
الضحية جوني .ويضيف الرجل:
ّ
ّ
راح وال ش��يء يمكن أن ي �ع� ّ�وض» ،إال أنه
يترك الباب ّمفتوحًا أمام كل االحتماالت،
وخصوصًا أن العائلة تنتظر ما ستؤول
إليه التحقيقات والتقرير الرسمي.
وأوض��ح حنا ،عم الضحية طوني الياس
ال ��زاخ ��م م��ن ب �ل��دة دده ف��ي ق �ض��اء الكورة
(فريد بو فرنسيس) ،أن العائلة لم تتقدم
ب��أي دع��وى م�ن�ف��ردة ،ب��ل رب�ط��ت مصيرها
بمصير األهالي وبمضمون االجتماع مع
ال �ح��ري��ري .وأك ��دت ع��ائ�ل��ة الضحية خليل
نامي الخازن (ريتا شهوان) أنها لم توكل
أح� �دًا ف��ي ق�ض�ي��ة ال�ت�ع��وي�ض��ات ،وأن �ه��ا لن
ت �ص� ّ�رح ب ��أي ش ��يء ل��وس��ائ��ل اإلع�ل��ام قبل
ن�ه��اي��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق« ،ف��امل��ال والتعويضات
ال تهمنا ول��ن ت��رج��ع اب�ن�ن��ا» .ل�ك��ن إن كان
انضمامهم إل��ى راف�ع��ي ال��دع��وى سيقوي
قضية األهالي لجهة معاقبة املسؤول عن
الحادثة ،فإنهم مستعدون لذلك.
أما عائلة حنا الكردي فقد قالت لـ«األخبار»
إنها ستشارك في دع��وى األهالي إذا كان
هناك من تحرك.
ّ
وأم � ��س ودع� � ��ت ب �ل��دة ت ��ل ع �ب��اس الغربي
ّ
غسان قاطرجي ،فيما تشيع بعلبك ابنها
فؤاد اللقيس ،غدًا الخميس.

تعويض من الحكومة اللبنانية؟

ع �ل �م ��ت «األخ� � � �ب � � ��ار» م � ��ن م � �ص� ��در واسع
االط�لاع أن وزي��ر النقل واألش�غ��ال العامة
غازي العريضي يعتزم أن يتقدم باقتراح
ل �ل �ح �ك��وم��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل ��دف ��ع «تعويض
أول� ��ي» أله��ال��ي ال�ض�ح��اي��ا ع�ل��ى اختالف
جنسياتهم ،وذلك بمعدل مئة ألف دوالر
التحقيقات
لكل ضحية ،وذلك قبل انتهاء
ً
امل �ت��وق��ع أن ت �س �ت �غ��رق وق �ت��ًا ط ��وي�ل�ا كما
ب�ي�ن��ت ت �ج��ارب س��اب �ق��ة ،وب �ه��دف تيسير
األهالي الذين فقدوا معيلهم .ولم يعرف
إن ك��ان ه��ذا االق�ت��راح ـــــ ف��ي ح��ال إق ��راره ـــــ
ستعتبره لجنة التحقيق نوعًا من اعتراف
ضمني بمسؤولية ما عن الحادثة ،وهي
مسؤولية يحاول اللبنانيون ،كما بقية
األطراف اإلثيوبيني واألميركيني ،نفيها.
يذكر أن ال��وزي��ر العريضي ك� ّ�رم العاملني
ف� ��ي ب � ��رج امل� ��راق � �ب� ��ة ،م �ن ��وه ��ًا بجهودهم
ف��ي ح��ادث��ة ال �ط��ائ��رة ب��ال��ذات ،األم ��ر الذي
أث � ��ار غ �ض��ب اإلث �ي��وب �ي�ي�ن ال ��ذي ��ن رأوا أن
ذل ��ك ،إض��اف��ة إل��ى ت�س��ري�ب��ات أش ��ارت إلى
م �س��ؤول �ي��ة ال �ط �ي��ار اإلث �ي��وب��ي «تسييس
ل � �ك� ��ارث� ��ة إن � �س ��ان � �ي ��ة م � ��ن أج � � ��ل مكاسب
سياسية» .وعلمت «األخبار» من مصدر
واس � ��ع االط �ل ��اع ع �ل��ى س �ي��ر التحقيقات
أن التقرير األول ��ي ،ال��ذي ل��م ي�ص��در بعد،
وزير
يتوقع إص��داره خ�لال شهرين ،وأن
ً
العدل إبراهيم نجار تسلم تقريرًا كامال
سيعينه على مقاربة ال��وض��ع القانوني
ف��ي ظ��ل ت�ه��اف��ت ش��رك��ات م�ح��ام��اة خاصة
على استمالة أهالي الضحايا لتوكيلهم
في موضوع التعويضات.
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سوريا ال
تقايض الجوالن ّ
ّ
بأي أثمان سياسية أو أمنية
تبدلت األحوال كثيرًا بعد جملة التطورات األخيرة التي شهدتها
ساحة الصراع العربي ـــــ اإلسرائيلي .وسيمر بعض الوقت قبل
أن تهضم ع��واص��م عربية وج�ه��ات سياسية القفزة النوعية في
امل��واج�ه��ة .ك��ذل��ك سيأخذ اإلس��رائ�ي�ل�ي��ون وقتهم قبل أن يخرجوا
علينا باستراتيجية جديدة ملواجهة محور املقاومة ،أو للحديث
عن وسيلة جديدة لقطع «سلسلة الشر» املمتدة من إيران وسوريا
إلى لبنان وفلسطني .في هذه األثناء ،سيكون الجميع مشغولني
ف��ي األم ��ور ال��داخ�ل�ي��ة ال�ت��ي تحاكي ف��ي ج��ان��ب منها ه��ذا التطور،
باعتبار أن الالعب األكثر تأثيرًا في منطقتنا كما في العالم ،أي
ال��والي��ات املتحدة ،سيباشر م��ن جهته ال��رد على خ�ط��وات محور
املقاومة.
ف ��ي إس ��رائ� �ي ��ل ،ت ��راج ��ع ال �ح��دي��ث ع ��ن ال� �ح ��رب .وه� ��و أم� ��ر مرتبط
بحسابات رياضية بحتة .واملعنى هنا أن إسرائيل ،التي توجد
فيها قيادة قادرة على اتخاذ قرار الحرب ،ولديها ما تحتاج إليه
من تغطية أميركية وأوروبية وحتى عربية ،تفتقر إلى املعلومة
الحاسمة ،التي مصدرها الجيش ،بأن هناك إمكانية لشن حرب
سريعة وناجحة على جبهة الخصوم معًا ،بعدما ب��ات واضحًا
أن فكرة التعرض لكل قوة على حدة صار محل نقاش .وبانتظار
امليدانية ،ف��إن ال�ط��رف املقابل لن
اكتمال الجهوزية اإلسرائيلية
ً
ينام على حرير ،بل هو مستنفر أصال ويأخذ بالحسبان احتمال
ح�ص��ول ح�م��اق��ة أو ع�م��ل ي�ق��ود إل��ى ح��رب ش��ام�ل��ة .لكنه مستنفر
أيضًا لتعزيز إمكاناته على جميع الصعد ،ول��ن يكون باإلمكان
وقف هذه العملية التي أخذت زخمًا مختلفًا بعد حرب تموز عام
 .2006وبالتالي فإن إسرائيل تجد نفسها من جديد أمام املعضلة
ـــــ املأزق :ما العمل؟
فكرة الحرب الشاملة تحتاج إلى جهوزية معلوماتية ،وهو األمر
ال��ذي أش��ار إليه األم�ين ال�ع��ام لحزب الله السيد حسن نصر الله
قبل يومني ،عندما لفت إل��ى أن إسرائيل في ح��ال حصولها على
م�ع�ل��وم��ات واف �ي��ة ع��ن ق ��وة أع��دائ �ه��ا وم �ك��ان ت�م��وض�ع�ه��م وطريقة
عملهم ،ستقدم على ح��رب .وه��ذه الجهوزية ال تتم إال م��ن خالل
م��واج �ه��ة أم�ن�ي��ة م�ف�ت��وح��ة .وستظهر
األي� ��ام امل�ق�ب�ل��ة أن امل�ع�ن�ي�ين بمكافحة
التجسس اإلسرائيلي قد تمكنوا من
الوصول إلى نتائج باهرة ،وهو أمر
س�ي�ح��دث ص��دم��ة ع�ن��د اإلسرائيليني
أي � �ض� ��ًا .وب ��ال� �ت ��ال ��ي ف� � ��إن ك� ��ل خطوة
ت �ض��رب ف �ي �ه��ا ش �ب �ك��ة ت �ج �س��سّ ،وكل
ت�ع��زي��ز ل�ل�ق��وة ال �ص��اروخ �ي��ة ،يمثالن
ردع� ��ًا ح�ق�ي�ق�ي��ًا ي �ق��ي ل �ب �ن��ان وسوريا
شر الحرب املدمرة ّ.وهذا قد يفيد في
مناقشة «ثرثاري الحرب والسلم» من الذين نظروا أخيرًا إلى أن
تسلح املقاومة هو بحد ذاته سبب للحرب.
أم��ا الخيار اآلخ��ر ل��دى إس��رائ�ي��ل فهو التوجه ص��وب تسوية لها
أرضية صلبة .والحديث يجري هنا عن الجبهة السورية ،ألن قدرة
إسرائيل على السماح للفلسطينيني بالحصول على حقوق كاملة
ليست متوافرة اآلن ،وثمة صعوبة كبيرة تحول دون إقدام إسرائيل
على ه��ذه الخطوة .كذلك لكون أح��د جناحي ال�ق��وة الفلسطينية
ال ي��زال في منطقة التخاذل التي تعطي إسرائيل هامش التفلت
أكثر .وبالتالي ،فإن املتاح أمام إسرائيل اآلن ـــــ نظريًا على األقل ـــــ
التوجه صوب تسوية مع سوريا ،وهو أمر يركز عليه أهل األمن
والعسكر هناك ،وال يعارضه أهل السياسة بقوة.
لكن ،كيف يمكن إنجاز تسوية مع سوريا؟
تقول إسرائيل ،ويكرر خلفها الغرب وبعض العرب ،إن سوريا غير
مهتمة بالجوالن ،وإنها تبحث عن دور إقليمي .وإذا ّ
صحت هذه
النظرية ،فال شيء يوجب على دمشق الدخول اآلن في تسوية مع تل
أبيب ما دامت تحصد ثمن ارتباطها بخيار املقاومة ،دورًا إقليميًا
متناميًا يومًا بعد يوم .وإذا جرت العودة عن مصلحة سوريا في
استعادة الجوالن ،فإن القواعد التي اتبعت في مفاوضات سابقة
لم تعد موجودة اآلن ،وليس هناك ما يجبر سوريا على الدخول
في أي تسوية تتطلب مقايضة بني األرض والتطبيع أو السالم
ال�ح��ار ،بل في الحد األدن��ى للوقائع القائمة ال�ي��وم ،التي تشتمل
على استعداد سوري ملواجهة أي عدوان إسرائيلي بحرب قاسية،
مدعومة من قوى املقاومة ومن إي��ران ،فدمشق غير مستعدة ألي
نوع من املقايضة .وأكثر ما يمكن أن تقدمه إلسرائيل في مقابل
تحقيق كامل مطالبها بانسحاب شامل حتى خط  4حزيران هو
تمديد حالة الهدنة القائمة اآلن .حتى إن القيادة السورية نفسها،
ال تجد لنفسها ما يبرر أي ثمن إضافي ترغب فيه إسرائيل .فكيف
إذا كان طموح تل أبيب والغرب أن يكون الثمن فك سوريا لعالقتها
مع إيران وانسحابها من محور املقاومة؟ علمًا بأنه يمكن املرء أن
يتخيل خطاب ً الرئيس السوري بشار األس��د في حالة استعادة
ال �ج��والن ،ق��ائ�لا إلس��رائ�ي��ل وال�ع��ال��م :إن دم�ش��ق متمسكة بحقوق
الفلسطينيني وإع ��ادة ال�لاج�ئ�ين منهم إل��ى بيوتهم ،وال ت��رى أن
ال�ت�س��وي��ة ت�ق��وم ع�ل��ى ن�ح��و ك��ام��ل وع ��ادل إال م��ن خ�ل�ال ح��ل يحقق
للفلسطينيني مطالبهم.
ماذا تفعل إسرائيل حينذاك؟ هل لنا أن نتخيل سيناريو أيار عام
 2000بأن تبادر إسرائيل إلى حل من طرف واحد مع سوريا؟ وملاذا
نستبعد احتمال ال�خ��روج على طريقة ال�خ��روج م��ن غ��زة وإخالء
املستوطنات ،وكل ذلك تحت شعار :نريد التسوية غصبًا عنكم؟
وإذا كانت آالت القياس املنطقية تستبعد فرضية من هذا النوع ،فإن
البديل الوحيد أمام إسرائيل هو السعي إلى مزيد من االستعداد
امليداني لتحقيق جهوزية تتيح لها مواجهة كل خصومها دفعة
واح��دة .لكن مؤشرات األرض تقول بأن كل يوم هادئ يمر تتعزز
فيه قوة املقاومة وتنهار فيه مداميك بنيان الكيان اإلسرائيلي.
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