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بقلم جورج هاتشر
ترجمة وتحقٌق شاكر محجوبً
فً كارثة الطٌران ،ما حدث ال ٌعد أبدا لغزا حقٌقٌا .اللغز الحقٌقً هو شا ٌحٌر الفهم والٌمكن تفسٌره .نعرف أنه ٌوجد هناك تفسٌر
لذلك .نعرف أن شٌبا ما قد حدث .هناك تفسٌر م ادي لذلك .لكن النعرف ما هو .ماذا حدث .وفً أي تسلسل .هل كان بامكاننا تجنب
الكارثة لو لم ٌحدث حدث أو حدثان فً تعاقب هذه األشٌاء.
معظم كوارث الطٌران تعٌش فً عالم من الغموض المأساوي .نتجول دابما حولها ،نلتقط قطع من اللغز .فً الواقع ،عادة ما تكون
هناك بعض القطع من األدلة لالنتقاء – القطع التً نجد إما أن تتفتت فً أٌدٌنا ،أو ٌصعب تفسٌره ا أو أنها م حٌرة .لذلك عندما نضع
قطع اللغز معا ،فإنها قد تتناسب فً طرق عدة .قد تكون هناك فجوات كبٌرة أو قد ال تكون هناك أي وسٌلة على اإلطالق حتى
نحن نخرج بألف من النظرٌات -ربما نظرٌة مختلفة عن األخرى فً كل مرة نرٌد
تتناسب العناصر المتباٌنة معا .أوه ،بالتأكٌد ،ف
النظر فً المسألة .فً كل مرة نحاول اتخاد وجهة نظر مختلفة ،فً كل مرة نتحدث إلى خبٌر مختلف .هؤالء الخبراء ٌتفقون؛ أولبك
ٌختلفون .شا محٌر ،لغز ،والجواب عنه ما زال دابما بعٌد المتناول .الغموض المزعوم  -السؤال المجاب عنه -ال ٌزال أكثر إثارة،
ألننا نعرف أن هناك جوابا
المقلق هو حال أولبك الطابفة منا الذٌن ٌبحثون عن اإلجابة "كٌف" حدثت ،األسر تتصارع مع أسبلة غامضة ٌصعب التعامل معها
بألف مرة :لماذا أحبابً؟ من اآلالف الرحالت ،لماذا ه ذه الرحلة بالذات ،لماذا هذه الطابرة بالخصوص ،لماذا فً شهر ٌناٌر ،لماذا
هذا االثنٌن.
تعٌد األسر طرح األسبلة مرة أخرى فً مخٌالتهاٌ ،سترجعون شرٌط حٌاة أولبك الذٌن فقدواٌ ،عٌدون األحداث وكأن التفكٌر فٌها،
أمكنهم من الوصول عبر الزمن ،إٌقاف أحبابهم من ركوب تلك الطابرة ،أو بطرٌقة أخرى تغٌٌر عامل ما  --جعل الطٌار ٌترك هاتفه
وراءه .جعل المٌكانٌكً ٌزٌد من إحكام صوامٌل تثبٌث إطارات الطابرة .الثناء على مصمم الطابرة  --أو مصمم األجزاء  --بشًء
إضافً حتى أنه فً ذلك الٌوم الذي تم فٌه اقتراح ذلك التصمٌم ،لم تكن تشوبه أٌة شاببة .الشًء الذي إذا ما تم القٌام به بشكل مختلف
قلٌال كان من شأنه أن ٌحفظ المأساة من الحدوث .ذلك الشًء السحري كان بإمكانه إبطال ما تم القٌام به بشكل نهابً .وكأن الحادث
لقطة من فلم ٌمكن تغٌٌرها .هذه هً األسبلة التً تتجاوز الفهم ،أسبلة عمٌقة ،ثقٌلة مع مرور األٌام ،لحب انتزع قبل أوانه.
قد ٌكون الجواب بعٌد المنال.
هناك دابما حقٌقة ثابتة وراء تحطم الطابرة .كما أن هناك دابما تسلسل فً األحداث حرض على وقوع الحدث المأساوي.
لذلك فً أي وقت أرى شركة طٌران استباقٌة ،أفكر فً األرواح التً سٌتم إنقاذها.
بدأت شركة أالسكا اٌرالٌنز بتفتٌش أربعة عشر طابرة من طراز بوٌنج  737ذات المحرك النفاث .بسبب التوجٌه فً حالة الطوارئ
الذي تم اصداره ٌوم الجمعة .اهتزازات شدٌدة وقعت فً بعض الرحالت األوروبٌة راجع الى فشل فً الجر على آلٌة مراقبة
المصعد .المصعد ٌتحكم فً توازن الطابرة.
الزال هناك غموض حول  737sمثل خطوط طٌران آٌتٌك و بٌرم وحدٌثا فً اثٌوبٌا  .وقد اتضح م ن الحادثٌن األولٌن
أن الخطأ كان بشري.
لقد كنت أعتقد دابما أن خطأ الطٌار وحده لن ٌؤدي إلى إسقاط طابرة.

هذا االهتزاز ٌفتح نافذة جدٌدة إلمكانٌة اإلجابة على أسبلتنا التً بقٌت دون جواب .فً بعض من تلك الحوادث الماضٌة ،حٌث أننا لم
نعثر على أجوبة ،هل كان من الممكن أن هذه الرحالت المأساوٌة واجهت اضطرابات زادت من تفاقم هذا االهتزاز؟ هل كان لهذا
العٌب دور تحطم فً االٌروفلوت نورد  B735ببٌرٌم  14سبتمبر2008؟ أواٌرالتٌك  B732فً  24أغسطس 2008؟
أو فً اآلونة األخٌر الخطوط الجوٌة االثٌوبٌة  B738فً البحر األبٌض المتوسط فً ٌ 25ناٌر2010؟
لذلك أنا سعٌد لسماع أن أالسكا إٌرالٌنز بدأت بتفتٌش طابراتها األربعة عشر من طراز بوٌنج  737ذات المحرك النفاث .أنا سعٌد
بشن عملٌة التفتٌش.
سعٌد لسماع أن أالسكا إٌرالٌنز ملتزمة بالسالمة .وٌنبغً الثناء على عدم إضاعة الوقت فً إصدار األوامر أ
دؤوب فً عملها  ،ال كان عدد األسر المكلومة أقل .وهذا لن ٌكون أمرا سٌبا ،ألٌس كذلك؟
ة
لو كانت جمٌع شركات الطٌران

