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مـــــا إذا كـــــانت حتـــــتــــوي عـــــلى
مـــــلـــــوثــــات كـــــيـــــمــــيـــــاويــــة أو
مـيـكـروبـيـولوجـيـة من عـدمه "إذ
عبأة ياه ا أن مياه الصنابـير وا
تُـخـتــبـر بـالــفـعل مـا يــثـبت أنـهـا
آمـنـة. األمـر يـشـبه مـا يـحـدث مع
البـيـضة الـنـيئـة; فسـلق الـبيـضة
ـياه يـؤدي لـلقـضاء أو مـعـاجلة ا
عـلى أي مُـســبـبـات لألمـراض قـد

تكون موجودة فيهما".
وعـنـدمـا قـلت لـهـا إن الـكـثـيـر من
عدنية ُنتجـة للمياه ا الشركات ا
ـعــبــأة في قــواريـر تــأخــذ هـذه ا
ياه من الينـابيع مباشرة; قالت ا
لي إن هنـاك قـواعد مُـنَـظِمـة لـهذا
األمـر حتول دون أن حتـتـوي تلك
العـبـوات عـلى أي مـيـكـروبات أو

مواد كيمياوية خطيرة.
من جهـة أخرى أظـهرت دراسات
ئة من عينات حديثة أن  90في ا
ـئـة من ـعـبـأة و 83في ا ــيـاه ا ا
عـيـنـات مـيـاه الـصـنـابـيـر في 12
دولـــة حتـــتــوي عـــلى جـــزيـــئــات
ضـئــيـلــة من الـبالســتـيـك تُـعـرف
بـاسم "مـيكـروبالسـتيك" وهـو ما
قــد يــدفــعــنـا لــلــقــول إن الــسـعي
ــيــاه اخلــام" وهــو مـا لــشــرب "ا
يـبـدو أمرا مـتطـرفـا قد يـشكل رد
فعل على وجود مخـاوف حقيقية
ــيـاه في ــدى جــودة ا تــتــعــلق 

عصرنا احلديث.
لــكن تــايــتــزل تــقــول: "أخـشى أن
تؤدي فرضية مثل هذه إلى جعل
ـــتـــحــمـــســ لـــلـــمــيـــاه اخلــام ا
ـا - بـاخملـاطـر يـسـتــخـفـون - ر
الـكــامـنــة فـيــهـا". وتــضـيف: "في
الــوقت الــذي تــوجـد فــيه حــاجـة
إلجراء مزيد مـن الدراسات بشأن
مـسـألــة تـلـوث مـيـاه الـشـرب بـالـ
`ميكروبالستيك ?`فإننا نعلم
بـالـفعل أن مـعـدالت الوفـيـات ب
ــنــاطق الـتي الــرضع تــزيـد في ا
ُعاجلة تفتـقر إلى مياه الـشرب ا
وهـو مـا يُـعـزى بـشـكل كـبـيـر إلى
أمراض اإلسهال التي تنتقل عبر

ياه". ا
ولـــــكـن لِمَ نـــــرفـض أن يـــــشـــــرب
الـبعض مـياهـا خامـا? أليس هذا

خيارهم الذي يتع على اجملتمع
احترامه? تخـتلف فال كيرتس مع
هــذه الــرؤيـة وتُــشــبّه مـنــاصـري
ــيـــاه اخلـــام" بــأنـــصــار شـــرب "ا
حــــركــــة "رفض احلــــصـــول عــــلى

اللقاحات والتطعيمات".
وتـقول: "أحـد أسبـاب عدم إصـابة
رض كثـيرا هو شخص مـثلي بـا
أنك ال جتــول هــنــا وهــنــاك وأنت
تــشــرب مـــيــاهــا قــذرة. لــكــنك إذا
رض فستشكل فعلت وأصبت بـا

خطرا عليّ أو على زمالئك".
ــثــال إذا شــرب فــعـــلى ســبــيـل ا
شخص مـا ميـاها ملـوثة وأصيب
بـبكـتيـريا إي كـوالي ثم استـخدم
مـرحـاضـا مـشـتركـا أو تـعـامل مع
صــــحــــون طــــعــــام في مــــقــــصف
لــلــمــوظــفـ فــســيــؤدي ذلك إلى
انـتـقـال الـبـكـتـيـريـا إلى اآلخـرين.
وتــشـــيــر كـــيــرتـس إلى أن شــرب
شـخص مـا مـيـاهـا خـامـا "يـوجب
عــــلـــــيه أن يـــــتـــــحــــمـل قــــدرا من
ـــثل ـــســـؤولــــيـــة عن أنه قـــد  ا
بـالـتـبـعـيــة مـصـدرا لـلـخـطـر عـلى
اآلخرين أيضا ولـيس على نفسه

فحسب".
وإذا عــدنــا إلى ســتــيــفن كــولــبــر
وإطاللــته الــتــلـيــفــزيـونــيــة الـتي
حتـــدثــنــا عــنــهــا في بــدايــة هــذه
الـســطـور فــسـنــجـد أنه يَــخْـلُص
فيها بامـتعاض إلى أنه "قد يكون
هــنـاك جــانب سـلــبي لـلــشـرب من
ــا يــكــون الــبــرك" وهــو حـــكم ر
قـاسيا بـالنسـبة ألنـاس مثل زينك
ذهـــــــبـــــــوا إلـى أقـــــــاصي األرض
كـمـنـطـقـة أالسـكـا بـحـثـا عن مـيـاه

خام غير ملوثة.
وقـد يـتـسم هـذا الـقـول بـالـقـسـوة
أيــــضــــا فـي حــــالــــة دولـــــة مــــثل
آيــسـلــنــدا الـتـي مـا زالت  98في
ئة من مياه الصـنابير فيها غير ا
مُـعــاجلــة. لـكن هــاتــ احلـالــتـ
تمثالن حرفيا استثناءات ال تعبر
عن الـقـاعــدة الـتي تـشـيـر إلى أن
مــيـاه الـصــنـابــيـر تــبـقـى اخلـيـار
األكـثـر أمـنـا ومالئـمــة لـلـمـعـايـيـر
دن الصـحيـة بـالنـسبـة لـسكـان ا

ناطق احلضرية. وا

في أن حتـتـوي عــلى مـوارد مـيـاه
طـــبــيــعــيــة آمــنــة. ويــصف زيــنك
جتربته فـي اإلقامة بجـزيرة "أمير
ويلز" بأالسكـا بالقول: "تع عليّ
الـقدوم إلى هـذه اجلزيـرة النـائية
بـــجــنــون ألجــد مـــا يــبــدو هــواءً
وميـاها نقـي بحق". وال يـتجاوز
عــــدد ســــكـــــان اجلــــزيــــرة 3000
شـخص يـتـنـاثـرون عـلى مـسـاحـة
تـقارب  2230مـيـال مـربـعـا (نـحو
 5776كيلومترا مربعا). واليوجد
ارسون ن  فيهـا سوى القـليل 
الزراعة ناهيك بالطبع عن وجود

أي نشاط صناعي.
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رء ويـقر هـذا الـرجل بأن وجـود ا
بـالــقـرب من أي مــكـان مــتـحــضـر
"يــجـعل هـنـاك احـتــمـاالت لـتـلـوث
ـياه الـسطـحيـة". ويشـير إلى أن ا
مــحـــاولــة "اســـتـــســهـــال األمــور
والـــشـــرب من الـــيـــنـــابـــيع الـــتي
يــجــدهـــا اإلنــســان عــلـى شــبــكــة
اإلنـتــرنت ال يـشــكل عـلى األرجح
اخليار الصـائب بالنسبـة لغالبية
الــنــاس. فــمـن الــســهل بــشــدة أن
تـشعـر بفـائدة في الـبدايـة ولكنك

ستسمم نفسك بعد ذلك ببطء".
وعـنـدما جـربت بنـفـسي أن أبحث
ُـدرجـة على عـن أماكن الـيـنابـيع ا
Findaspring.com? مـــــــــــــوقـع 
وجــدت  56مــنــهــا فـي إجنــلــتــرا
حـيث أقـيم وأعـمل. ويـقع الـكـثـيـر
من هـــذه الــيــنـــابــيع فـي مــنــاطق
حـضـرية; بل إن مـنـها خـمـسة في
لــنـدن ذاتــهـا. وبــحـسب كــيـرتس;
تـتمثل الـطريـقة الوحـيدة لتـجربة
ــيــاه فـي "إرسـال نــوعــيـة هــذه ا
عــيــنــات مــنــهــا إلجــراء فــحـوص
ميكروبـيولوجية علـيها بتكاليف
ـرء إلى أخذ مـعيـنة. وسـيحـتاج ا
عـــيـــنـــات من الـــنـــبـع نـــفـــسه في
مـواسم مـخـتـلـفـة لـكي يـتأكـد من

صحة النتائج".
وتــرى غـــايل تـــايــتـــزل رئــيـــســة
حتـريـر دوريـة "اجتـاهـات في عـلم
األحـياء الدقـيقـة" أنه يتـع على
ــيـاه فـي كل مـرة ــرء اخــتـبــار ا ا
يريـد شربـهـا فيـها لـلـتعـرف على

اجليارديـات واإلسهال". فضال عن
ذلـك كـــان مـــتـــوسط عـــمـــر هـــؤالء
ن عـاشـوا فـي الـعـصر األسالف 
احلـــجـــري الــقـــد مـــنــخـــفـــضــا

بالتأكيد.
أمــــا االدعـــــاءات اخلــــاصـــــة بــــالـ
ــتـــمـــمــات "بـــروبــيـــوتـــيك" - أو ا
الغـذائـية من الـبـكتـيـريا احلـية أو
ـفيـدة - والتي يُـقال إن اخلـمائـر ا
يـاه اخلـام حتـتـوي على الـكـثـير ا
منها وهو مـا يعزز صحة األمعاء;
فترد كيرتس عليها بالقول إنه في
ـكن أن تــوجـد فـيه الـوقت الــذي 
تـلك الـبــكـتـيـريـا "اجلـيـدة" في ذلك
نع ـيـاه فـإن ذاك ال  الـنـوع من ا
من أن تـوجـد فـيهـا كل الـبـكـتـيـريا

الضارة كذلك.
وترفض فال كيرتس أيضا ما ورد
ـــصـــور اخلـــاص بـ ـــقـــطع ا في ا
"فـيتـالـيس" من هـجـوم عـلى مـياه
الـصـنــابـيـر بــدعـوى أنـهــا مـلـوثـة
ـــواد من تــــلك الـــتـي تـــدخل في
ــضـادات احلـيـويـة وأن تـركـيب ا
الـكـلـور والـفـلـور الـلـذين يُـضـافان
إليـها "مـعروفـان بـأنهـما يُـسمـمان

األعصاب".
وتـقول كيـرتس في هـذا الشأن إنه
"ال يُــعــرف بــأن الـكــلــور والــفــلـور
ـقـاديـر يــسـبـبـان أي ضـرر لــنـا بـا
يـاه. كما ال ـوجودة منـهمـا في ا ا
يوجـد بـالـقـطع أي دليل يـفـيـد بأن
رواسـب عـــقـــاقـــيـــر طــــبـــيـــة مـــثل
ـــضـــادات احلـــيــــويـــة تـــســـبب ا
أضـرارا لصـحة اإلنـسان. يـبدو أن
الـنــاس ال يــسـتــوعــبـون فــكـرة أن
ــقـــدار شـــديــد وجـــود شيء مـــا 

الضآلة يجعله عد اخلطورة".
ــتــحــمــســ لــلــهــوس ومن بــ ا
ــيــاه اخلـام" غــيــلـ اجلـديــد بـ "ا

زيـــنك الــذي تـــرك في عــام 2018
وظـيـفته في مـجـال الـتـكنـولـوجـيا
في وادي الـسيـليـكون لكـي يسعى
لتـحقـيق "االكتفـاء الذاتي" ويصل
إلى "مـســتــوى الــتـغــذيــة األفـضل
بـــالــنــســبــة له" عــبــر اإلقــامــة في
جـزيـرة نــائـيـة بــجـنــوبي أالسـكـا.
ومع أن هذا الـرجل يعـلم اخملاوف
التي أثـارتها كـيرتس; فإنه يـعتمد
ـياه - في تـلـبيـة احتـيـاجاته من ا
بــالــكــامل تــقــريــبــا - عـلـى جـدول
مـائي قـريب من مـكان إقـامـته على
اجلــــزيــــرة قــــائال إن هــــذا األمـــر

"شائع هنا".
كمـا يعتـقد زينك أن لـتوجهاته في
هذا الصـدد فوائد صحـية. ويشدد
ـياه اخلام "حتـتوي على على أن ا
مـتـمـمـات غـذائــيـة من الـبـكـتـيـريـا
احلـيـة واخلـمـائـر" قـائال إن "شرب
ـياه يُحسّن صحة هذا النوع من ا
ــيـــكــروبــيـــوم" وهــو مـــجــمــوع ا
ُتعـايشة مع اإلنسان يكـروبات ا ا
أو أي مـن الــــكــــائـــــنــــات احلــــيــــة

األخرى.
الالفت أن هنـاك أمرا واحـدا يتفق
عـلـيه زيـنك وكـيـرتس أال وهـو أن
الـبـيـئــات الـريـفـيــة الـبـكـر الـتي ال
يـقــطـنــهـا ســوى عـدد مــحـدود من
الـبشـر تـشكل األمـاكن األوفر حـظا

السابق نـبعا في قرية مـيليسبرغ
بواليـة أوهايو وقـد أصيب ثالثة

رض".. منّا با
ــعـلــقـ األمـر ال يــقــتـصــر عـلى ا
وحـــدهم; فـــلــــدى فـــال كـــيـــرتس
أسـتـاذة الصـحـة الـعـامـة ومـديرة
برنـامج الصـحة البيـئية فـي كلية
ـــنــاطق لــنــدن لـــلــصـــحــة وطب ا
احلــارة مـخــاوف جـديــة لـلــغـايـة
ـــيــاه بــشـــأن الــدعـــوة لـــشــرب "ا
اخلـــــام". وتــــقـــــول: "يــــبـــــدو ذلك
بالـنـسـبـة لي خـطوة إلـى اخللف.
لـقـد مـضـيـنـا أشـواطـا بـعـيـدة في
اجملـتـمـع لـكي نـحل حـقـا مـشـكـلـة
تـــلـــوث مـــيــاه الـــشـــرب من خالل
تطهيرها وإمداد الناس بها وهي
في حــالـة جــيــدة. بل إنــنـا قــمــنـا
بـتــحـســ حـالـتــهـا عـبــر إضـافـة
الــكـلـور والـفـلـور إلــيـهـا لـقـتل كل
البق وجعل أسنـان من يشربونها
أفــضل حــاال. لــقــد كــان لــلــحــجج
ــعــقــمــة ــيــاه ا ــتــعــلــقــة بــأن ا ا
ُــرّشـــحــة هـي اخلــيـــار األمــثل وا
الغلبة منذ سنوات طويلة خلت".
وبـينـمـا تتـسـاءل كـيرتس نـظـريا
عــلى األغــلب "هـل تــريــدون مــنّــا
الـعـودة إلى الــعـصـر احلـجـري?"
جند الـصـفحـة الـرئيـسـية لـشـركة
"اليف ووتر" - التي تـرتبط بشكل
Findaspring.com وقع بـارز 
 -تشير إلى أن ذلك حتديدا هو

الــهـدف بــدعـوى أن بــني الــبـشـر
ُـعـاجلـة على ـيـاه غـير ا شربـوا ا
ــــئــــة من "تــــاريخ مـــدى  99فـي ا

وجودهم على األرض".
وقــــد ســــعـت بي بي سـي إلجـــراء
مــقـابالت مـع دانـيــيل فــيــتــالـيس
وكـذلك مع مـسـؤولي شـركة "اليف
ووتـر" لــكن أيـا من اجلــانـبـ لم
يــــكن مــــتــــاحــــا لـــذلـك. غــــيـــر أن
ــقـدورنــا تــأكـيــد أن فـيــتــالـيس
ـــارس بــالــفــعل مـــا يــبــشــر به
فحسابه على موقع "إنستغرام" -
الـذي يزيـد عدد مـتابعـيه على 29
ألف شــــخـص - يـــغـص بــــصـــور
تُـظـهره وهـو يـعـيش عـلى شـاكـلة
أبناء اجملتمعات التي تعتمد على
الـصــيــد وجـمع الــثــمـار. كــمـا أن
البـرنامج الـذي يقدمه ويـبثه على
اإلنـتـرنت حتت اسـم "وايـلـدفـيـد"
يُعـلي من شـأن "الـثقـافـة النـاشـئة
الـقــائــمـة عــلى الـعــيش عــلى حـد
الـكــفـاف". وفي نـظــر هـذا الـرجل
يـتمـثل اخليـار األفضل في انـتقاء
كل مــا يــنـــتــمي إلى الـــطــبــيــعــة
وتـشـكل الـعودة إلـى ما كـان عـليه

نشود له. أسالفنا الهدف ا
وبــــــرغم وجــــــود بـــــعـض األدلـــــة
العلمـية التي تعـزز فوائد "النظام
ــعـتــمــد عــلى مــا كـان الــغــذائي ا
يـقـتـات علـيه من كـانـوا يـعـيـشون
ا" كما تقول كيرتس فإنه من قد
الـضروري أال يـشـمـل ذلك الـنـظام
الــتـخــلي عن شــرب مــيـاه نــقــيـة.
فـهذه األسـتـاذة اجلـامـعيـة تـشـير
إلى أن أسالفــنـــا "لــقــوا حــتــفــهم
بـأعــداد كـبــيـرة بــسـبب اإلصــابـة
بــالـتــيــفــوئــيــد والــكــولــيـرا وداء

w bOLÝ rOð ≠ ÊbM
في كـانـون الــثـاني من عـام 2018
ياه أطلـقت حركة تـناصر شـرب "ا
اخلـام" حـمــلـة لـلـتـرويج ألفـكـارهـا
عـلى قنوات تـليـفزيونـية أمريـكية
ــمــثل وظـــهــر مــقــدم الــبـــرامج وا
الكوميدي األمريـكي ستيفن كولبر
عـلى الشـاشة لـيقـول إن "الصـيحة
اجلــديـدة لـلـشـركــات الـنـاشـئـة في
ــيــاه وادي الـــســيــلــيــكــون هي `ا
ُـرشحّة يـاه غير ا اخلام ?`وهي ا
ـعــقـمـة". ُــعـاجلـة وغــيـر ا وغـيـر ا
وأضاف: "يا للهول إن الشرب في
هــذه احلـالــة يــبــدو غــيـر عــقالني

رة!". با
جــــاء ذلك عــــقب مــــقــــال نـــشــــرته
ز" سـخر صحـيفـة "نـيويـورك تـا
كاتبه من وجـود "هوس جديد" في
مـعـقل الــتـكـنــولـوجــيـا الـواقع في
مديـنة سـان فـرانسـيسـكـو يتـمثل
ياه اليـنابيع غير في بيع قواريـر 
ُـعـاجلـة مـن جـانب شـركـات مـثل ا
"اليف ووتـر" مـقـابل  36.99دوالرا
للقارورة. وامـتدحت تلك الشركات
الناشئة شرب "مياه حقيقية خالل
دورة قـــمـــريـــة واحــدة مـن تــســـلم

القوارير التي حتتوي عليها".
لـــكن هـــذا األمـــر لم يـــكن مـــثـــيــرا
لـلضحك بـالنسـبة للـجميع فـهناك
من اســــتـــرعى اهــــتـــمـــامــــهم ذلك
الـتــوجه اجلـديـد. فــبـالـرغم من أن
ـاء تــخـضع عـادة مــسـألـة شــرب ا
لـقواعـد صـارمـة مُـنظـمـة لـها وأن
ـــــيــــاه اخلــــام" أو ســــوق بـــــيع "ا
شــرائـهــا مــا يــزال مــحــدودا; فـإن
Fin- وجود مواقع إلكترونية مثل
 daspring.comبات يظهر أن

هـناك حـركة عـلى مسـتوى الـعالم
تضم أشـخـاصـا ينـشـدون مـصادر
مـــيــاه "بـــريـــة". وفي هـــذا اإلطــار
ـتـحـمـسون ـسـتخـدمـون ا يـضع ا
ــوقع قـائـمـة بـأسـمـاء آالف لـهـذا ا
وجودة ياه والينابيع ا من آبار ا
على مستوى العالم بل ويحددون
مــواقــعــهــا عــلى اخلــريــطــة لــكي

يشرب الناس منها. 
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ـوقع يُخـلي مـسؤولـيته ورغم أن ا
عن أي تَـبِعات تـنجم عـن ذلك عبر
حـثـه لـلـمـسـتـخـدمـ أن يـتـذوقـوا
ويــجـربــوا مــيــاه الــيــنــابــيع قــبل
ـقـطع اإلقـدام عـلى شــربـهـا; فـإن ا
ـوجود فيه ـصور الـتوضـيحي ا ا
والـــذي أعـــده مـــؤســـسه دانـــيـــيل
اذا نشرب فيتاليس حتت عنوان "
مـياه الـينـابيع" يـتضـمن ادعاءات
جريـئـة إلى حـد الوقـاحـة في نـظر
الــبــعض مـن قــبــيل إنــنــا كــبــشـر
ـيـاه "تـكــيـفـنــا بـيـولــوجـيـا عــلى ا

اخلام".
ــفـارقـة أنه ال يــتـعــ عـلـيك أن وا
"حتفـر عـميـقـا" لكي جتـد سـلبـيات
ـياه. فتحت شرب هـذا النوع من ا
ــصـــور مــبـــاشــرة; ــقـــطع ا ذلـك ا
ـتـصـفح ـكــنك أن جتـد تـعـلـيـقـا 
كن أن تـتلوث يقـول فيه: "تـذكر 
بـعض اليـنابـيع - مثال - بـبكـتريا
إي كــوالي. لــقــد اســتــخـدمــنــا في
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تواجـه العـديـد من الـتحـقـيـقات في
أعقـاب سقـوط طائرتـ من طرازها
 737مـاكس في حـادث مـنـفصـل
في إندونـيسـيـا وإثيـوبـيا.وفـصلت
بـويـنغ مـديـرها الـتـنـفـيـذي ديـنيس
ـاضي. وقالت ميـوليـنبـيـر الشـهر ا
إنـــهــا حـــرمـــته من مـــســتـــحـــقــاته
ــالــيــة.وفي إطــار الــتــحــقــيــقــات ا
ـئـات من اجلـاريــة قـدمت بـويــنغ ا
الرسائل للهيئة الفيدرالية للطيران

دني.  ا
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وقالت الشـركة إنها أصـدرت نسخا
مـــنــــقـــحــــة هـــذا األســــبـــوع وفـــاء
بـالـتـزامـهـا بـالـشـفـافـيـة.وقـال بـيان
صادر عن الشركة: "هذه الرسائل ال
تعـكس مـا نـحن علـيه ومـا نـريد أن
نكونه كشركة".في عدد من الرسائل
ــتـبــادلـة بـ مــوظـفي بــويـنغ في ا
إبـريل/ نـيـسـان  2017قـال مـوظف

ـــدني الـــفـــيـــدرالـــيـــة لـــلــطـــيـــران ا
شغـلة لـطراز بـوينغ بالـبرمـجيـات ا
 737مــــــاكس الــــــذي أشـــــار إلــــــيه
احملــــقــــقـــون فـي حــــادثي ســــقـــوط
طـــائـــرتــ مـن نــفس الـــطـــراز.لــكن
الهـيـئـة األمريـكـية ركـزت عـلى "جزء
يُثبت في جنـاح الطائرة" مؤكدة أن
الشركة تـقدمت لها العـتماد الطائرة
رغم فــشل مـــكــونــات األجــنــحــة في
تـانة. كـما اتـهمت اخـتبـار القـوة وا
الــهـــيــئــة بــويــنغ بــالــفــشل في أداء
ـوردين دورهــا في اإلشــراف عـلـى ا
ـالئم.وللـشركـة األمـريكـية بالـشكل ا
احلق في الطـعن على قرار الـغرامة
الـــذي يـــأتـي بـــعـــد غـــرامـــة أخـــرى
فرضـتهـا الـهيـئة عـليـها بـقيـمة 3.9
ـاضي.وزاد مــلــيـار دوالر الــشــهــر ا
اإلعـالن عن الــغــرامـــة اجلــديــدة من
حـدة الـضــغـوط الـتي تـتـعـرض لـهـا
الـشــركـة األمـريـكـيـة الـعـمالقـة الـتي

لم يُـذكــر اسـمه إن الــطـائـرة (737
ماكس) "صـمـمـها مـهـرجـون أشرف
عــلــيــهم قــردة".وأظــهــرت الـوثــائق
أيـضا أن بـويـنغ خـالـفت متـطـلـبات
تــدريب طــيــاري  737مـــاكس عــلى
ـا قـد ينـشأ عن ذلك جـهـاز محـاكاة 
من زيــادة فـي الــتــكــلــفــة تــقــلل من
جـــــــاذبــــــــيــــــــة هـــــــذا الــــــــطـــــــراز
للعمالء.وأشارت أيضا إلى ما كتبه
ـسـؤول الفـني عن مارك فـوركـنـر ا
الـطيـران في بـويـنغ في ذلك الوقت
الــــذي قــــال: "أريــــد أن أؤكـــد عــــلى
تمـسكي بأنه لن تـكون هنـاك حاجة
إلى الــتـدريب عــلى جـهـاز مــحـاكـاة
لالنتقـال من طراز نيو جـينيرايشن
إلى مـــاكس."وأضـــاف: "لن تـــســمح
بـــيــونـغ بــذلك. وســـوف نــواجه أي
جهة تنظـيمية حتاول جعل ذلك من
تـطلـبات".وغـيرت بـوينغ مـوقفـها ا
اضي عنـدما أوصت بأن الثالثـاء ا

يتـلقى الطيـارون تدريبـا على جهاز
احملـاكاة الـسمـاح لهم بـقيـادة طراز
 737مـاكس.كـمـا أظـهـرت الـرسـائل
أن طــاقم الـــعــمل في بـــونغ كــانــوا
يــنـــاقــشــون مـــشــكــلـــة في أجــهــزة
احملاكاة.ففي فـبراير/ شباط 2018
ســأل أحـد الــعــامـلــ في الــشــركـة
زمـيـال له في إحــدى الـرســائل: "هل
تـأمن عــلى أسـرتك عى مــ طـائـرة
من طـراز مـاكس حــتى بـعـد تـدريب
طــيــارهـــا عــلى أجــهــزة احملــاكــاة?
ـــكـــنـــني بـــالـــنـــســـبـــة لي أنـــا ال 
ذلك."قالـت بويـنغ إنـهـا تـعـكف على
إعـــادة تــصـــمــيـم نــظـــام الــتـــحــكم
اإللكـتروني الذي تـرجح أنه السبب
وراء ســــقــــوط طـــائــــرتــــيــــهــــا في
إنــدونـيــسـيــا وإثــيـوبــيـا.وتــوقـفت
شـركـات الطـيـران عن تشـغـيل طراز
 737ماكس من بـوينغ مـنذ مارس/
ـــــاضي وسط غـــــيــــاب أليــــة آذار ا
إشارات من اجلهـات التنـفيذية إلى
إعـادة اعـتـماد هـذا الـطـراز وعودته
ــا لـــلـــتــحـــلــيـق في وقت قـــريب 
اضــطـر الــشــركــة إلى وقـف إنــتـاج
ــعــيــبــة.لـكـن إشـارات طــائــرتــهــا ا
جـديدة ظـهرت إلى أن وقف اإلنـتاج
أسـفـر عن تــكـلـفـة اقـتــصـاديـة بـعـد
إعالن سبيريت إيروسـيستمز أحد
ـوردين الرئيـسيـ لبويـنغ إلغاء ا
 2800 وظــيـفــة في مـصــنـعــهـا في
واليـــة كـــنــســـاس وسط تـــوقـــعــات
بعمليات تـسريح عمالة في مصانع

أخرى.
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جاءت الغرامة اجلديدة بسبب جزء
فـي جـنـاح الــطـائــرة يـخل بــقـواعـد
األمن والـــسالمــة في طــراز بــويــنغ
ــوردة ـــعــيب وقـــالت الــشـــركــة ا ا
لبـوينغ في بيـان: "اتخذت سـبيريت
هـذا اإلجـراء بـسـبب تـعـلـيق إنـتاج
 737مـاكس وانـعـدام الـيقـ حـيال
وقت استئـناف اإلنتاج ومـستويات
اإلنتـاج بعد اسـتئنـافه".كما أشارت

الـشـركة إلى أن بـوينـغ لديـها مـئات
ــعـيب في الــطـائــرات من الــطـراز ا
مـخازنهـا.وقالت الـهيئـة الفيـدرالية
ـدني إن رسـائل الـبـريد لـلـطـيـران ا
اإللـكـتـروني التي تـنـاولت مـشكالت
األمن والـسالمـة  التـعـامل معـها.
وتـــــضــــمـــــنت رســـــائل الـــــبــــريــــد
اإللــكــتــروني والــرســائل الــفــوريــة
ـتبـادلـة ب طـواقم العـمل والتي ا
نُشـرت في الـفتـرة األخـيرة حـديـثا
يبـ إحبـاط العـمالـة بسـبب ثقـافة
الشركـة تبادلـوا خالله الشكوى من
ـوردين اخـتـيـار الـشـركـة ألرخص ا
أسـعـارا و"اجلـداول الــزمـنـيـة الـتي
يـســتـحـيـل حتـقـيــقـهــا."وكـتب أحـد
وظف في رسالة بتاريخ يونيو/ ا
حـــــزيــــران " 2018 ال أدري كـــــيف
أصـــلح كل هــذه األشـــيــاء إنه أمــر
نـهج إنـهـا ثقـافـة. واحلقـيـقة أن
لديـنـا قـيـادات كبـرى في الـشـركة ال
يــعــرفــون شــيــئــا عن هــذا اجملــال
لكنهم رغم ذلك يقودون الشركة إلى
حتـقـيق أهـداف مـحـددة."وذكـر أحد
ــوظــفــ في رســالــة كــتــبـهــا في ا
مايـو/ أيار " 2018 أعـتقـد أن الله
لن يسامحني عـلى ما تسترت عليه
اضي".وأضاف من أخطـاء العـام ا
دون أن يذكـر األخـطـاء الـتي تـسـتر
عــلـيــهـا: "ال أســتـطــيع أن أكـرر ذلك
ثـانـيـة أبـواب اجلـنـة سـوف تُـغـلق
في وجـهي".وقالت بـويـنغ إن بعض
الــرســـائل "تـــثـــيـــر تــســـاؤالت" عن
ــنـاقــشـات تـفــاعالت الـشــركـة مع ا
الــــــــتـي دارت حــــــــول أجــــــــهــــــــزة
احملاكاة.لـكنها نـفت وجود مخاوف
حـيـال أمن وسالمة هـذا الـطراز من
شكالت طائراتـها مؤكـدة أن هذه ا
الـتي تنـاولتـها الـرسائل ظـهرت مع
بداية استـخدام أجهزة احملاكاة.مع
ذلك أكـدت الـشـركـة عـلى أن ثـقـتـها
"ال تـــزال مــوجــودة فـي الــعــمـــلــيــة
الــتـــنــظــيـــمــيــة لـــتــأهـــيل أجــهــزة

احملاكاة".
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تـــســعى جـــهــات تــنـــظــيـــمــيــة في
تـحدة إلى فـرض غرامة الواليـات ا
قيمـتها 5.4مليـار دوالر على شركة
بـويـنـغ "لـعـلـمــهـا" بـتــركـيب أجـزاء
مــعـيــبــة في طــرازهــا من طــائـرات
الـــركـــوب  737مـــاكس.يـــأتـي هــذا
الـتحـرك بـعـد نـشر رسـائل داخـلـية
زيد من ب موظفي بوينغ أثارت ا
الــتــسـاؤالت حــيــال عـنــاصـر األمن
والـسالمـة بـهـذا الـطـراز.وقـال أحد
مــوظــفـي بــويــنـغ في إحــدى هــذه
الــرســائل إن الــطــائــرة "صــمــمــهـا
مــــهــــرجــــون".وحتــــتل الــــشــــركــــة
األمــريـكــيـة الــعــمالقـة لــصـنــاعـات
الطيـران بؤرة االهتمـام منذ سقوط
طـائـرتـ من طراز  737ماكس في
حـادثــ مــنـفــصــلــ مـا أدى إلى
مـــقـــتل  346شـــخـــصـــا.وال عـالقــة
للـغرامـة التي أعـلنت عـنهـا الهـيئة
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ـواضـيع الــتي شـغـلـت بـال اإلنـسـان عــلى مـر الـزمـان  ــوت من اهم ا يـعـد ا
ـــوت ظــاهــرة تالزم كل ــوت   وا ولــعل اســـاس كل خــوف هــو اخلــوف من ا
ة التي يتجنبها ؤ الـكائنات احلية  وغالبا مايكون احلديث فيه من االحاديث ا
االفـراد   واالنـسان وحـده من دون اخمللـوقـات احليـة يعـرف ان نهـاية احلـياة

وت والفناء . هي ا
ـوت ملحـمة كـلكـامش في مديـنة اريدو. عـروفة بـشأن ا ومن أقـدم االساطـير ا
ـصيـر الـرهيب لـرفـيقـه العـزيز " حـيث اكتـشف جـلجـامش أنه سـيـلقى نـفس ا
ــوت . فـراح يـبـحث عن عــشـبـة اخلـلــود حـتى يـتـجــنب مـصـيـر أنـكـيـدو" أي ا

صديقه ويبقى خالدا دون جدوى .
ـومياءات منـذ عهد الساللة االولى (  3100 قبل ـصريون القدمـاء حنطوا ا وا
ـيالد)   حــيث يـعــتـقـدون ان بــقـاء اجلـســد يـفــضي الى اخلـلــود   وكـانـوا ا
وتى عدا الـقلب   لكونه يحدد مصـيره في احملاكمة االلهية يـفرغون احشاء ا
وبـالـتالـي سيـذهب الى مـايـشـبه اجلـنـة واحلـياة االبـديـة   او تـلـتـهمـه (أميت)

فيتعرض الى العقاب الشديد .
ـوت كـفنـاء شـامل لالنسـان دفع كـثـيرًا من االقـوام في الـعالم واخلـشيـة من ا

وت . ان باحلياة مابعد ا لال
ـمـات هـو نـتـاج الـفـكـر الديـنـي   لـيـتـجاوز ـوضـوع اي احلـيـاة بـعـد ا وهـذا ا
ـعـتـقدات في االنـسـان فكـرة الـفـنـاء   ويـسـتمـد من الـوحي واخلـيـال بـعض ا

احلياة االخرى لتبديد هذه اخملاوف.
وت من عطل الدماغ ويـتحدث بعض علماء األحياء عمـا يحدث لالنسان بعد ا
نـتـيـجــة تـوقف الـقـلب وانــقـطـاع االوكـسـجــ الالزم   ومن ثم حتـلل اجلـسم
تـدريـجـيـا . اال ان هـذه االجـابــات غـيـر كـافـيـة لـتـلــبـيـة حـاجـة االنـسـان الزالـة
ـوت  . . فقامت االديان بـاالجابة على هذه ـعرفة في مآل ا الـغموض ونقص ا
الـتـسـاؤالت   رغم ان هـذه االجـابـات يـنـقــصـهـا الـكـثـيـر لـسـد الـفـراغـات في
ؤمن  عرفة على وجه اليق   اال انها قد حتقق الرضا النفسي لبعض ا ا
الـديـانـات اإلبـراهـيـميـة الـثالث - تـلـك الـتي تـسـتنـد عـلى الـنـبي ابـراهـيم االب
ـسيحـية واإلسالميـة)  أجابت على الـروحي للديـانات التـوحيديـة (اليهـودية وا
هـذا الـسؤال بـطـرق مـتـشابـهـة تـقـريـبا .  وهي الـعالقـة بـ الـروح واجلـسد 
ـادي الى العالم وت الى السـماء لـتغادر الـعالم ا ومن ثم انـتقال الـروح بعـد ا

السرمدي .
امـا الديانـات الشرقـية االخرى (الـهندوسـية والـبوذية والـسيخـية) فإنـها تؤمن
أن الـروح او بـاالحــرى مـايـشـبه الــروح تـنـجـو مـن مـوت اجلـسـد   وحتل في

جسم اخر تعيش فيه   اي ان االرواح تتناسخ في والدة جديدة .
قدس العـبري   يعد من أقدم النصوص اليهودية الـعهد القد وهو الكتاب ا
ـسيـحـية واالسالم  - لم يـوضح تـمامًـا احلـيـاة في االخرة . اي انه لـيس كـا
فهناك مكان يذهب اليه جميع االموات  - سواء كانوا صاحل ام فاسدين -

لقضاء األبدية كظل ألنفسهم. وال يوجد هناك أي عقاب أو معاناة .
ـتـأخـرة لـلـتـلـمــود جـاءت بـافـكـار اكـثـر وضـوحـا   حـيث هـنـاك  الـنـصـوص ا
اجلـحيم واجلنة . ففي يوم الـقيامة   ينتقـل من يتبعون الشـريعة اليهودية من
هـذا الـعـالم إلى الـعـالـم االخـر  في جـنـة عـدن حـيث يـكـون عـرش الـله. . أمـا
جــهـنم  Gehennaفـهـي مـوطن الــنــاس االخـرين او الــســيـئــ   هـنــا ســيـتم
دة اثني عشر شهرًا على األكثر. بعد هذه الفترة  مـعاقبتهم أو تطهيرهم  - 
 سـيكونون على اسـتعداد لالنضمـام إلى الله. لكن االشرار العـتاة - اعتمادًا

على بعض العلماء الكتابي - سيتع عليهم قضاء األبدية في اجلحيم .
سيحية - فـيخبرنا كيف مات يسوع وعاد إلى احلياة امـا العهد اجلديد في ا
ـوت. كـمـا ـنـحـهـم الـله حـيـاة أبـديـة جـديـدة بـعـد ا ـسـيـحـيـون أن  - ويـأمل ا
يـعتـقدون أنه في مـرحـلة مـا   سيـتم احلكم عـلى حيـاتـهم من قبل الـله. أولئك
ــانــهم بـيــسـوع ســوف يــذهـبــون إلى اجلـنــة وأولــئك الـذين الـذين وضــعـوا إ
رفـضوه سوف يـذهبون إلى اجلـحيم . ويـصور اجلحـيم في كثيـر من األحيان
ـعـاناة ـعانـاة   ولـكن ال يـنـبغـي أن تؤخـذ حـرفـيا . فـا كـمكـان مـليء بـاأللم وا
تعني اخلوف الذي نشعر به عندما يحكم علينا في حياة أبدية من دون الله -
خـالق احلـيـاة واخلـيـر - .  واجلـنـة لـيـست مـكـانًـا عـالٍ جـدا في الـسـمـاء. إنه

كان الذي نتحد فيه مع الله   الذي هو مصدر  حياتنا وسعادتنا.  ا
سلمـون أن لدى االنسـان روح تنجـو من موت اجلسد في االسالم   يـعتقـد ا
. وتـبقى في البـرزخ   الى ان يح يـوم القيـامة   وفيـها يحـكم الله على كل
الـبــشــر   وفي هــذا الـيــوم   يــتم إرســال اجلـمــيع إمــا إلى (اجلــنـة) أو الى
ؤمـنـون يذهـبون إلـى اجلنـة   التي تـصـور كحـديـقة غـناء اجلـحيم (جـهـنم). ا
فـيها كل اطايب الطعام والشراب   ويبقى االنسان خالدا فيها . وفي اجلوار
الـسفلي   ستكـون هناك جهـنم التي يعذب فـيها االنسـان السئ او الشرير 
ــرتــكب . لـكـن هـذه الــعــقـوبــات لــيـست والــعــقـوبــات مــخـتــلــفـة حــسب االثم ا

بالضرورة أبدية .
. ذكورة أعاله بـفكرت رئيست يـختلف التقليد الـبوذي عن الديانات الثالث ا
ـوت الـى عـالم آخـر في الـســمـاء   ولـكـنه أالولى   ال يـذهب االنــسـان بـعـد ا
ـوت اجلسـم    يـولد انـسـان من يـبـقى في هـذا الـعـالم الـدنـيـوي . فـعـنـدمـا 
جـديد في مكان مختلف. والثانـية   ال يؤمن البوذيون بوجود روح أو نفس. .
ـكن أن تولد من جديد?  ولـكن إذا لم تكن هناك روح أو الـنفس   فما الذي 
وفـقا لبـوذا   فإن (الطـاقات االنسـانية) تـاخذ شكال جـديدا . اي ان االنسان
ـا يتـحول الى كـائن اخر . فـفي الـديانـة البـوذية كل شيء اليـبقى كـما هـو وا
وت االنسان تتحول طاقاته الى يـتغير   وال شيء دائم مطلقا . لذلك عندما 
شـكل جديد . .شكل مـختلف حـيث ترتبط احليـاة القادمـة بحياته الـسابقة من
خالل مـا يسمى (الكرمة) . الفكرة هنا أن أعمال اإلنسان في احلياة السابقة
تـنـعـكس عـلى احلـيـاة األخـرى . فـاذا فـعل االنـسـان شـيـئـا سـيـئـا في احلـيـاة
الـسابـقة   فـقـد يولـد من جديـد باعـتـباره دودة او افـعى او اي حيـوان اخر 
ويـبدو ان هذه هي عقـوبة االعمال الـدنيوية غـير السوية   أمـا إذا فعل أعماال

جيدة ومفيدة فسيكون إنسانا جديدا يتصف بالتنوير والسكينة.
ـيل اإلنـسانـيـون إلى األسالـيب الـعلـمـية في مـحـاولة خـارج كل هذه االديـان 
فـهم عـمـل الـطـبـيــعـة   وحـركــة الـكـون   ويــرفـضـون فــكـرة اخلـالق . وهم ال
وت . ونتيجة لذلك تؤمن هذه الفئة من البشر أنه يتع يـؤمنون باحلياة بعد ا

عـلـيـهم الـسـعى  إليـجــاد الـسـعـادة في هـذه احلـيـاة ولـيس في حـيـاة أخـرى 
ان ومـساعـدة اآلخـرين على فـعل اخلـير من أجل سـعادة الـبـشريـة   مع اال

بقدرة اإلنسان على ذلك .
وت   ذلك ألن الـكثـيرين يـفتـرضون أن اجلـميع يـرغبـون في معـرفة مـا هيـة ا
ـوت رهيب وشيء مؤلم يتـوجب اخلوف منه   وتـبقى االسئلـة  احمليرة حول ا

عتقدات االنسانية . وت من اهم ا وت ومدى امكانية العودة للحياة بعد ا ا
يـعـزوا بـعض الـعـلـمـاء االحـاديـث اجلـاريـة عن رؤيـة االنـسـان لـنـفق مـظـلم في
حلـظة الوفاة واخلروج منه الى اجملهول او الى نور في نهايته   الى تفاعالت
كيمياوية جتري في الدماغ نتيجة نقص او انعدام االوكسج وقت الوفاة .
ويـعتقـد الكاتب االنـكليـزي كولن ولسـون في كتابه مـابعد احلـياة   ان احلياة
ـفكرين واسـتند في وت حـقيقـة قائـمة وليس من بـنات افـكار الكـتاب وا بـعد ا
ــوت وعـادوا ــرضــات واشــخـاص وصــلــوا إلى حـافـــة ا ذلك عــلى روايـات 

للحياة .
ه ـوت وعـا ـاني روالنــد شـولـتس قـد الف كـتـابـا عن ا كـمـا أن  الـصـحـفي األ
ـوت وذويــهم بـشـكل مـرهف ــقـبـلـ عـلى ا الـغـامض  يـنـاقـش فـيه مـشـاعـر ا

وموضوعي.
ستقبل - أمـا فريدريش نيتشه فيقول "الكل يريد أن يكون قبل كل شيء في ا
شـترك للجميع في هذا ؤكد وا وت هو الشئ الـوحيد ا وت و سكون ا لـكن ا

ستقبل !  ا
وت الـلغـز الذي يـحير الـعلـماء واألطبـاء  حيث إن الـكثـير من حاالت ويـبقى ا
ـوت ال يستطيع األطباء تفسيرها وال تبريرها  فيما يعمل الطب احلديث من ا
أجل إيجاد الوسائل العالجية التي تبقي االنسان مدة أطول على قيد احلياة.
وبحـسب تقـرير نـشرته جـريدة ديـلي ميل الـبريـطانـية عن جـمعـية الـكيـميـائي
األميـركي  فإن العلماء يشـرحون ماهية التغيرات الكـيميائية التي تطرأ على
وت بقليل دماغ اإلنسان وبالتالي مشاعر االنسان في اللحظات التي تسبق ا
وتى مثال   حـيث لوحظ أن كثـيراً من النـاس يشاهـدون لقاءات مع أقاربـهم ا
  أو يـحلـمـون بـالسـفـر إلى مكـان مـجـهول   أو اسـتـعراض سـريع حلـيـاتهم
اضية   أو عند الطفولة وهناك من يرى الضوء الكالسيكي في نهاية النفق ا
ـشـاهـد أو احلديث عـنـهـا تـريح النـاس وتـقـلل من خـوفهم من ايـضـا  وهذه ا

وت . ا
صباح يـحترق النتـهاء مدته او صالحيته وت أشـبه  وشـخصيا اعتـقد بأن ا
ـبالغـة في اخلوف مـنه . واالنسان في هـذه احلياة   ولـيس فيه مايـدعو إلى ا
سـرح   فعـندمـا ينـتـهي دوره يغـادرها  لـيصـعد ـمثل عـلى خشـبـة ا يـشبه ا
سـرحيـة .  أما مـوضـوع احليـاة األخرى فـهـذا يتـعلق شـخص آخر الكـمـال ا

ان اإلنسان وعقيدته الدينية أو الفلسفية في احلياة . بإ
اطال الله في اعماركم .
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فقدت مني هوية
وبـــاج الـــصـــادر
مـن الــــــــــبــــــــــنـك
ـركزي العراقي ا

باسم 
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ن الـــــــرجـــــــاء 
يــعـثــر عـلــيـهــمـا
تـــســـلــيـــمـــهـــمــا

صدرها.
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فقدت مني هوية
ـدنـيـة االحـوال ا
الــــــصــــــادرة من
احوال احلويجة

باسم 
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ن  الــــــرجــــــاء 
يــعــثــر عـــلــيــهــا
تــــســــلــــيــــمــــهـــا

صدرها.
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فــــــقــــــدت مــــــني
اجـــازة الـــســوق
الــــــصــــــادرة من
مـــديـــريـــة مــرور
بغداد باسم
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ن  الــــــرجــــــاء 
يــعــثــر عـــلــيــهــا
تــــســــلــــيــــمــــهـــا

صدرها.
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فـــــــقــــــدت مـــــــني
الـهويـة الـصادرة
مـــــــــــــــــــــــن وزارة
التـجارة/ الشركة
الــعـامــة لـتــجـارة
ـواد الــغـذائــيـة ا

باسم الوكيل 
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ن  الــــــرجـــــــاء 
يــعـــثــر عـــلــيـــهــا
تــــســــلــــيــــمــــهــــا

صدرها.
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فقدت مني هوية
الـــــــتـــــــقـــــــاعــــــد
الــــــصــــــادرة من
هــيـئــة الـتــقـاعـد
الوطنية باسم
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ن  الــــــرجــــــاء 
يــعــثــر عـــلــيــهــا
تــــســــلــــيــــمــــهـــا

صدرها.
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