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مقابلة

جورج هاتشر

الطيار اإلثيوبي ليس وحده مخطئًا
يثق جورج هاتشر
بأنه سيكسب ثقة عائالت
ضحايا الطائرة اإلثيوبية،
هو في لبنان من أجل هذه
املهمة وال شيء غير ذلك.
ال يشده إلى لبنان ،أرض
األجداد التي غادرها والده ،إال
املهنة التي جعلته يتنقل
بني بلد وآخر .في كل مرة
تقلع الطائرة التي يقلها
يخفق قلب هاتشر« ،أنا ال
أثق بالطائرات لكنني أعرف
أكسب ثقة من
جيدًا كيف ّ
فجعتهم» ،يسر لـ«األخبار»
في هذا الحديث

بسام القنطار
ج��ورج هاتشر م��ن أص� ّ�ل لبناني .الخبير
األم � �ي� ��رك� ��ي ال � � ��ذي ت� �س ��ل ��م أش � �ه ��ر قضايا
ال� �ت� �ع ��وي� �ض ��ات ف � ��ي ال � � ��والي � � ��ات املتحدة
األم �ي��رك �ي��ة ،وال � ��ده ل �ب �ن��ان��ي اس �م��ه عازار
خ� ��وري ،ه��اج��ر إل��ى أم�ي��رك��ا ع��ام  .1902ال
يعرف هاتشر سوى هذه املعلومة عن بلد
أجداده التي يزورها للمرة األولى.
يأت هاتشر للبحث عن «مرقد العنزة»،
لم ِ
وال ألك��ل الكبة النية ،بل إلقناع  54عائلة
لبنانية فقدت أحباءها في حادثة الطائرة
اإلث �ي��وب �ي��ة ،ب��أن��ه األق � ��در ع �ل��ى املفاوضة
ب ��اس �م �ه ��ا أم � � ��ام ش� ��رك� ��ات ال� �ت ��أم�ي�ن التي
م ��ن امل� �ق ��رر أن ت��دف��ع ت �ع��وي �ض��ات مالئمة
ل�خ�س��ارت�ه��م ال �ف��ادح��ة .وأن ��ه األك �ث��ر كفاءة
أيضًا الختيار التوقيت املناسب لالنتقال
من املفاوضة إل��ى املحاكمة ،إذا شعر بأن
ال�ت�ف��اوض ال ي�ج��دي نفعًا للحصول على
ماليني الدوالرات.
«األخ� � � �ب � � ��ار» ال� �ت� �ق ��ت ه ��ات� �ش ��ر ف � ��ي فندق
«ال � �ف ��ورس � �ي ��زون» ف ��ي ال ��وس ��ط التجاري
لبيروت حيث اجتمع على مدار ثالثة أيام
بعدد كبير من عائالت الضحايا.
ي�م�ث��ل ه��ات �ش��ر ائ �ت�ل�اف��ًا م �ك� ّ�ون��ًا م ��ن ثالثة
م �ك��ات��ب م �ح��ام�ين أم �ي��رك �ي��ة ه� ��ي :مصري
وفيتيتو ،جيراردي وكييس ،وأنغستروم.
وي �ل �ع��ب ه��ات �ش��ر ص �ل��ة ال ��وص ��ل ب�ي�ن هذه
املكاتب وعائالت الضحايا ،ويوكل مهمة

ت �ق��دي��م ال �ت��وص �ي��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ف ��ي مختلف
مسار دعاوى التعويضات.
«ل �ق��د درس� ��ت ح��ادث��ة ال��رح �ل��ة  409جيدًا،
وم� ��ن خ �ل�ال ت �ج��رب �ت��ي أش �ع��ر ب��أن��ه يمكن
أن ن�ح� ّ�ص��ل ت�ع��وي�ض��ات مرتفعة لعائالت
الضحايا .لكن األهم أن يقتنع الجميع بأن
االحتماالت كلها مفتوحة وال يمكن القبول
بفرضية تحمل الطيار ومساعده حصريًا
مسؤولية الحادثة» ،يقول هاتشر.
ف��ي ال �ي��وم األول ل��وق��وع ال �ح��ادث��ة اتصل
ه��ات �ش��ر ب �ط �ي��ار م �خ �ض��رم ي �ع��رف طائرة
ال �ب��وي �ن��غ  800/787ج �ي �دًا ،وك� ��ان جوابه
الفوري« :مهما كانت األسباب فمن املؤكد
أنه ليس خطأ الطيار وحده».
ق��رأ ه��ات�ش��ر ك��ل م��ا ت �س� ّ�رب ع��ن محتويات
التقرير ال��رس�م��ي ،لكن ه��ذا التقرير ليس
وح � �ي � �دًا ف� ��ي امل � � �ي� � ��دان ،ف� �ش ��رك ��ة البوينغ
ت�ع��د ت�ق��ري��ره��ا ال �خ��اص وال �س ��ري ،وكذلك
امل�ح��ام��ون س�ي�ع��دون ت�ق��اري��ره��م ،والبراعة
ه��ي ف��ي ال��وص��ول إل��ى دع��ائ��م وأدل��ة تثبت
الوصف الذي يقدمه أي تقرير.
ح�ت��ى أم ��س ،ل��م ي�ك��ن ه��ات�ش��ر ي�م�ل��ك سوى
ت��وق�ي��ع ع��ائ�ل��ة إث�ي��وب�ي��ة واح� ��دة م��ن أصل
 82ع��ائ�ل��ة م�ن�ك��وب��ة .ل�ك��ن ه ��ذا ال ي�ع�ن��ي أن
بعدد التوقيعات،
مصير القضية يتعلق ُ
ف�ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ح�ت��ى ل��و ل��م ت �ف� ّ�وض��ه سوى
عائلة واح ��دة ف�س��وف يسير ف��ي القضية،
«ح � ��دث ه� ��ذا ف ��ي ال �س��اب��ق وال م��ان��ع لدي
أن يتكرر ،ففي اللحظة التي ق��ررت قبول

حدائق الحيوانات الغائب األكبر عن ورشة «الرفق بالحيوان»
ال رقم رسميًا عن عدد حدائق الحيوانات
ف��ي ل �ب �ن��ان ،إال أن امل �ص��رح ع�ن�ه��ا ل��م ِّ
تلب
دعوة اللجنة األوروبية للمساعدة َالفنية
وتبادل املعلومات (تايكس) التي نظمت
أم��س ف��ي ف �ن��دق ك ��راون ب�ل�ازا ورش ��ة عمل
ح ��ول آل �ي��ة ان �ض �م��ام ل �ب �ن��ان إل ��ى اتفاقية
االت �ج��ار ب��ال�ح�ي��وان��ات وال�ن�ب��ات��ات املهددة
ب��االن �ق��راض (س��اي �ت��س) وم �ع��اي �ي��ر الرفق
املعتمدة في حدائق الحيوانات ،بالتعاون
م ��ع ج�م�ع�ي��ة «ح �ي ��وان ��ات ل �ب �ن��ان» ووزارة
الزراعة.
الئحة الغياب ضمت إل��ى جانب أصحاب
ح��دائ��ق ال �ح �ي��وان��ات ال�ع��دي��د م��ن اإلدارات
ال��رس �م �ي ��ة ،ال س �ي �م��ا ال� �ج� �م ��ارك والبيئة
ّ
املعنية باإلجراءات
وغيرها من القطاعات

ال �ح��دودي��ة وض �م��ان ض�ب��ط االت �ج ��ار غير
املشروع وسوء املعاملة.
وزير الزراعة د .حسني الحاج حسن تعهد
بأن تتخذ وزارة الزراعة اإلج��راءات اآليلة
إل� ��ى ان �ض �م��ام ل �ب �ن��ان الت �ف��اق �ي��ة سايتس
بحلول ع��ام  .2011وأك��دت رئيسة جمعية
حيوانات لبنان ،النا الخليل ،أن الجمعية
ب ��دأت إع� ��داد م �س��ودة م �ش��روع ق��ان��ون عن
الرفق بالحيوانات في لبنان بالتعاون مع
عدد من املحامني ،وستتقدم باملشروع إلى
وزارة الزراعة .وأملت الخليل في إقرار هذه
ال�ق��وان�ين ب��أس��رع وق��ت ممكن ألن الفلتان
الحاصل هو بسبب النقص في التشريع.
م�م�ث��ل (ت��اي �ك��س) ن�ي�ك��والس ليلنثال لفت
إل��ى أن االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ج��دي��دة للصحة

البيطرية واملجتمعية التي بدأتها أخيرًا
املفوضية األوروبية هي الوقاية الحقيقية
م ��ن األم� � ��راض ال �ح �ي��وان �ي��ة ال �ت��ي ال يمكن
ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا إال م ��ن خ �ل�ال ال �ب �ن��ى التحتية
ال �ب �ي �ط��ري��ة ال �ج� ّ�ي��دة وامل� � � � ّ
�زودة بالعنصر
البشري املدرب واألشخاص الذين يعرفون
ويفهمون جيدًا قواعد اللعبة «ونحن هنا
للمرة األول��ى في لبنان من أج��ل التشارك
ف��ي ال �خ �ب��رات وال�ع�م��ل م��ع ج�م�ي��ع البلدان
املحيطة باالتحاد األوروبي».
وف� �ي� �م ��ا ت �ض �م ��ن ال � �ي � ��وم األول للورشة
اإلج � � ��راءات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ات�ف��اق�ي��ة سايتس،
تناقش الورشة اليوم اإلج��راءات املتعلقة
ب ��ال ��رف ��ق ب ��ال �ح �ي ��وان ��ات ض �م��ن الحدائق
ال �ع��ام��ة .وم ��ن امل �ع �ل��وم أن ه ��ذه الحدائق

معظم الحدائق
ال تراعي الحد األدنى من
الشروط المعتمدة عالميًا

العديد من الحيوانات التي دخلت
تتضمن
ً
ل �ب �ن��ان دخ� � ��وال غ �ي��ر م� �ش ��روع وه� ��ي على
الئحة الحيوانات التي يمنع االتجار بها.
ّ
ومعظم هذه الحدائق غير مجهز بطريقة
ّ
ّ
وصحية وال تراعي الحد األدنى من
بيئية
الشروط املعتمدة عامليًا لضمان احتجاز

الحيوانات بطريقة سليمة.
الحادثة األشهر التي كشف النقاب عنها
ع�ل��ى صعيد أوض ��اع ح��دائ��ق الحيوانات
في لبنان كانت في أواخ��ر العام املاضي،
ح�ي�ن ن �ج �ح��ت ج �م �ع �ي��ة ح� �ي ��وان ��ات لبنان
ب��ال�ك�ش��ف ع��ن ح��دي�ق��ة م�ف�ل�س��ة ف��ي منطقة
الضبية وجد فيها أكثر من أربعني حيوانًا
م��ن أص �ن��اف م�خ�ت�ل�ف��ة ت��رك��ت م��ن دون أي
رع��اي��ة .وت�ف��اوض��ت الجمعية م��ع صاحب
الحديقة ال��ذي اقتنع بتسليم الحيوانات
إلى الجمعية التي عملت إلى إطالقها في
الطبيعة ،فيما تكفلت نقل الدببة والقرود
إل � ��ى م �ح �م �ي��ات ط �ب �ي �ع �ي��ة ف ��ي بريطانيا
وتركيا من أجل رعايتها.
(األخبار)

املتـــاحف للجميـــع!
جوان فرشخ بجالي
أل� �غ� �ي ��ت ،أم � � ��س ،ت� �ع ��رف ��ة ال � ��دخ � ��ول إلى
امل � �ت� ��اح� ��ف ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ال � �ت � ��ي ّ
شرعت
�زوار ف��ي «ال�ي��وم العاملي
أب��واب�ه��ا أم��ام ال � ّ
للمتاحف» الذي ينظم هذه السنة تحت
عنوان «املتاحف للتناغم في املجتمع».
وب �ع��د ال �ت �ش��اور ب�ي�ن م ��دي ��ري املتاحف
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال � �ـ 18امل�ن�ت�س�ب��ة ال ��ى املنظمة
العاملية للمتاحف ( ،)ICOMك��ان القرار
ب��ات�خ��اذ امل��وس�ي�ق��ى ع�ن��وان��ًا ل�ح��دث هذه
السنة ،كما أك��دت مديرة لجنة ال�ـICOM
ف��ي ل �ب �ن��ان ،ال��دك �ت��ورة ل�ي�ل��ى ب� ��در .ثالث
موسيقية تتالت ف��ي بيروت،
أم�س�ي��ات
ٌّ
أم� ��س ،ت�ك�ش��ف ك ��ل م�ن�ه��ا ع��ن وج ��ه أحد
املتاحف وزواره.
ف � �ف� ��ي م� �ت� �ح ��ف اآلث� � � � � ��ار ف� � ��ي الجامعة
األم�ي��رك�ي��ة ،احتفل ف��ي آن واح��د باليوم

العاملي للمتاحف وب�م��رور ثالثني سنة
ع�ل��ى ت��أس�ي��س جمعية أص��دق��اء متحف
ال� �ج ��ام� �ع ��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة .ف� �غ � ّ
�ص ��ت قاعة
املحاضرات بأبناء الطبقات الثرية في
ب �ي��روت ،ال��ذي��ن ت �ش��ارك��وا ح��ب التاريخ
أم� ��ام واج �ه ��ات امل �ت �ح��ف ال� ��ذي ساهموا
باستمرار بتقديم الهبات له .فكان اللقاء
حميمًا بني أصدقاء قدامى ّ
تجمعوا في
القاعة ،وم��ن ثم في الحديقة للمشاركة
في الحفل املوسيقي.
ّأم� � ��ا ف ��ي م �ت �ح��ف م ��ا ق �ب��ل ال� �ت ��اري ��خ في
ال�ج��ام�ع��ة ال�ي�س��وع�ي��ة ،ف�ق��د ط�غ��ى الوجه
ال�ع�ل�م��ي واألك��ادي �م��ي ع�ل��ى ال�ل�ق��اء الذي
اح �ت �ف ��ل ع �ل ��ى أن � �غ� ��ام ف ��رق ��ة «غيتارات
األرز» بمرور  10سنوات على تأسيس
املتحفّ .وق��ال ليفون نورديغيان ،مدير
املتحف ،إنه «سيفتتح عما قريب مكتبة
متخصصة بدراسات ما قبل التاريخ في

موسيقى باروك في املتحف الوطني في بيروت (بالل جاويش)
لبنان ،بعدما قدمت الباحثة البريطانية
ل� ��وري� ��ن ك ��وب�ل�ان ��د م �ك �ت �ب �ت �ه��ا الخاصة
للمتحف ،وهي تحوي كتبًا ن��ادرة .كما

ُ
ع��رض قسم م��ن ص��ور العالم اليسوعي
هانري فليش التي التقطها بني -1950
ّ
 ،1970وال �ت��ي ت �ب��رز ال �ت �م��دد العمراني

ف��ي ل�ب�ن��ان»ّ .ب�ع��ض ت�ل��ك ال �ص��ور مذهل،
وخصوصًا أن نورديغيان أعاد تصوير
املواقع نفسها من ال��زاوي��ة نفسها ،بعد
م��رور عقود ،إلب��راز التغيير في العقود
املاضية.
أم ��ا ف��ي امل�ت�ح��ف ال��وط �ن��ي ،ف �ك��ان اللقاء
ع �ل��ى أن� �غ ��ام م��وس �ي �ق��ى ال � �ب � ��اروك التي
قدمها فريق  Trio A440الذي تمركز في
الطبقة األول��ى أمام التماثيل الرخامية.
وتشرح آن ماري عفيش ،مديرة املتاحف
ف��ي امل��دي��ري��ة ال�ع��ام� ّ�ة ل�لآث��ار ،أن «الهدف
من النشاط هو ح��ث ّ
زوار املتحف على
ّ
التمتع بالجولة على أنغام املوسيقى،
وإعطاء الزوار الجدد دافعًا آخر للمجيء
بالفعل.
ال��ى امل�ت�ح��ف» .وه ��ذا م��ا ح�ص��ل
ّ
ف �ك ��ان ��ت ه� �ن � ً�اك ال� �ع ��ائ�ل�ات ال� �ت ��ي تلفت
أوالده ��ا ت ��ارة ح��ول املوسيقيني ،وتارة
أخرى حول النواويس.

