
ووصف كـامـيـنـغـز الـتـقـرير بـأنـه "خـبر
زائف".

ـسـرب يقـول الـنواب: ووفـقـا للـتـقـرير ا
ــقــراطــيــتــنــا في خــطــر وقــد حـان "د

الوقت كي نتحرك".
ويـنتقـد التـقريـر بشدة مـوقع فيـسبوك
الــذي يــخــضع لــتــدقـيـق مـتــزايــد بــعـد
فضيـحة كامبريـدج أناليتـيكا إذ يقول:
"لـقـد عـرقـلت شركـة فـيـسبـوك جـهـودنا
للحـصول على معـلومات بشـأن الشركة

عبر هذا التحقيق.
 يـبـدو األمـر كـما لـو أنـهم يـعـتـقدون أن
ـشــكـلـة سـتــنـتـهي إذا لم يــشـاركـونـا ا
علـومات بشأنـها وتستـجيب الشركة ا

فقط حــــــ يتم الضغط عليها".
ويــضـيف: "لــقـد أمــدتـنــا بـشــهـود غــيـر
مـسـتعـدين أو غـيـر قادرين عـلى تـقد

إجابات كاملة على أسئلة اللجنة".
ويـكـرر تــقـريـر الـلـجـنــة دعـوته لـرئـيس
شــركــة فــيــســبــوك مــارك زوكــربــيــرغ

لإلدالء بشهادته.
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ويــقــول الــتــقـــريــر إن الــلــجــنــة تــلــقت
"شهـادات مـقـلـقـة" بعـضـهـا لم تـنـشره
حول اختراق بيانات وتضليل وتوجيه
نــاخــبــ خالل انــتـخــابــات مــنــذ عـام
2010 . يــــــجـب أن تــــــكـــــــون وســــــائل
الــتــواصـل االجــتــمــاعي مــســؤولــة عن
ـــنـــشـــور عـــلى احملـــتـــوى "الـــضـــار" ا
منصاتها ,تعديل القوانـ االنتخابية
"لـكي تـعـكس الـتــغـيـرات احلـاصـلـة في
تـكــنــولــوجــيـا احلــمالت االنــتــخــابــيـة
وإنــــــشــــــاء ســــــجل عــــــام لـإلعالنــــــات
الـســيـاســيـة لـكي يــصـبح بــإمـكـان أي
شـخص أن يـرى الـرسـائل الـتـي يـجري
تـوزيعـها وزيـادة غرامـات االحتـيال في
االنـتــخـابـات من  20 ألف اسـتــرلـيـني
كـحد أقـصى لتـصبح نـسبـة مئـوية من
نظمة. العائدات السنوية للشركة أو ا
وسـيــقــتــرح الــتــقــريــر أن يــدقق كــيـان
نافسة واألسواق مستقل مثل هيـئة ا
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وادعى أنه كـــان يـــحــاول إنـــقــاذ
الــعـالم وبـرأ احملـلـفـون سـاحـته

لكونه مختال عقليا.
ويـــقــــول ســـوانــــســـون إن هـــذه
احلـاالت تـمــثل نـسـبــة مـحـدودة
من إجــــمــــالـي حــــوادث الــــقــــتل
اجلــمـــاعي إذ كـــان الــقـــلــيل من
مــنـفـذي هـذه احلــوادث يـعـانـون

مـن أمـــــــــراض
نــــــفــــــســــــيــــــة
خـــــــطـــــــيــــــرة
كـــــالــــفـــــصــــام
واالضـــــطــــراب
الـــــــوجـــــــداني
واالضـطــرابـات
الـــــذهــــــانــــــيـــــة

بأنواعها.
وأشـــار حتـــلـــيل
ا يـزيد على 60
حـــــــادثــــــة قـــــــتل
جـــــــــمـــــــــاعـي في
أمـريكـا الشـمالـية
عــام  2004 عـــلى
ـثال إلى سـبـيل ا
ــئـة أن ســتــة في ا
فــقط مـن مـرتــكــبي
هــــــــذه احلـــــــوادث

كـانوا مـصـاب بـالـذهان وقت
تنـفيذهـا.وانتـهت دراسة أجريت
في عـــام  2016 إلى أن حـــوادث
الـقـتل اجلـمـاعـي الـتي ارتـكـبـهـا
مرضى نـفسـيون ال تـمثل إال أقل
ــــئـــــة فـــــقط من مـن واحــــد فـي ا
إجــمـالي حــوادث الــقـتـل الـعــمـد
بـاسـتـخـدام األسـلـحـة عـلى مـدار
الـسـنــة.وتـشـيــر دراسـات أخـرى
ــــصـــابـــ بـــاألمـــراض إلى أن ا
واالضــطـــرابــات الـــنــفـــســـيــة لم
يرتكبوا إال ما يتراوح ب ثالثة
ـئــة من إجــمـالي وخـمــســة في ا
حـــوادث الـــعـــنف فـي الـــواليــات
ـتحـدة األمريـكيـة (في ح أن ا
صابـ بأمراض واضـطرابات ا
نفسية يشكلون ما يصل إلى 18
ـــــئـــــة من إجـــــمــــالـي عــــدد في ا
ــتــحــدة الــبــالـــغــ الــواليـــات ا
األمريكية).ويقول أبيلباوم: "هذا
ـئة من يـعـني أن نـحو  96 في ا
جـرائم الــعــنف غـيــر مـبــررة لـو
اسـتـطــعـنـا أن نـسـتــبـعـد جـمـيع

صاب باضطرابات نفسية". ا

أو إدمـان الــكــحــول أو تــعـاطي
اخملـدرات.ويـضـيف سـوانـسون:
"لـو اسـتـبـعـدنـا جـمـيع الـعـوامل
اإلضافـية التي تـؤثر في نفـسية
ـــرض ــــريـض ســـنــــجــــد أن ا ا
الـنفـسي وحـده ال يكـاد يـكون له

عالقة بالعنف. وثمة إجماع
بـ األطـبـاء الـنـفـسـيـ على أن
ـفردها االضطـرابات الـنفسـية 
ال تــــزيـــد إال بـــقـــدر ضــــئـــيل من
احــــتـــمــــاالت ارتــــكـــاب أعــــمـــال

العنف".
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إال أن هــــذا االســـتـــنـــتـــاج قـــد ال
يــرضـي الــكــثــيـــرين في أعــقــاب
روعـة. ويقول وقوع احلـوادث ا
ريــنـيـه بـايــنــدر أسـتــاذ ومــديـر
برنامج الطب النفسي والقانون
بكليـة الطب جامعة كـاليفورنيا
ــديــنــة ســان فــرانــســيــســكــو:
"عنـدمـا تقع إحـدى جرائم الـقتل
اجلـــمــاعـي الــوحـــشــيـــة يــقــول
ة الـناس 'ال يـرتـكب هـذه اجلـر
الـــشــنـــعــاء إال شـــخص مــريض
نفـسيا .'لكن يـجدر بنـا أن نكون
حــذرين عــنـد تــعــريف مــرتــكـبي
هــــذه اجلـــرائـم فـــمـن الـــواضح
أنـــهم يـــعــانـــون من مـــشــاكل أو
اضــطــرابــات لــكـنــهـم في أكــثـر
احلاالت غير مـصاب بأمراض
نـفــسـيـة خــطـيــرة".فـضال عن أن
ـــرض الــــنـــفـــسي الــــربط بـــ ا
وأعـمال الـعـنف قد يـشـوش على
اجلــــدل الــــدائــــر فـي الــــواليـــات
ـتـحـدة بـشـأن وضع سـيـاسات ا
للحد من جرائم القتل اجلماعي.
فكـلما تثـار مسألـة تقيـيد حيازة
األســلـــحــة الـــنــاريـــة يــتـــحــدث
الـــــبـــــعـض عن إصـالح نـــــظـــــام
الـرعـايـة الصـحـيـة النـفـسـية في
ـــقـــابل.ويـــقـــول ســـوانـــســون: ا
"انــبــرى جتــار األســلـحــة الــذين
يـشــكـلـون جــمـاعـة ضــاغـطـة في
ـــتـــحـــدة أو 'لـــوبي الـــواليـــات ا
األسـلـحـة 'لـلـمـطـالـبـة بـتـحـسـ
الـرعـايـة الصـحـيـة النـفـسـية في
أمــــريـــكــــا مـع الـــعــــلـم أن هـــذه
اجلـماعـة ذات سطـوة كبـيرة في
الـــبالد وبــــالـــطـــبع ســـتـــتـــأثـــر
مصـاحلها لـو فرضت قـيود على

بيع األسلـحة. إنهم يـريدون فقط
صــرف أنــظــار الــرأي الــعــام عن

األسلحة".
وبـيــنـمــا قـد يــكـون من الــصـعب
االســــتـــدالل عــــلى شــــخـــصــــيـــة
مـرتــكـبي اجلـرائم
وتـــــــشـــــــخـــــــيص
حالتهم الـنفسية
ألنــــــــــهـم عـــــــــادة
يــــنـــتــــحـــرون أو
يُــقــتــلــون أثــنـاء
تـنـفيـذ الـهـجوم
فـــــإن األطـــــبــــاء
والـــــعــــــلـــــمـــــاء
يـــــقـــــولـــــون إن
أكــثـر مــرتـكـبي
اجلـــــــــرائـم من
هـذا الـنوع هم
رجــــــــــــــــــــــــــــال
غـاضــبـون في
سن الــشــبـاب
يــــحـــــاولــــون
االنــتــقــام من
اجملـــــــتــــــــمع
الـــذي أســـاء

معاملتهم.
شـكـلة أن وا
هــذا الــوصف
الـــذي أطــــلـــقـه األطـــبــــاء قـــد
ينسـحب على عشرات اآلالف من
الـشبـاب لكن الـغالـبيـة العـظمى
منـهم ال يطـلقـون النـار عشـوائيا
عـلى الـنـاس.ويقـول سـوانـسون:
"إذا استـطعنـا أن نغيـر الصفات
ـا نـحـد من أعـمال الـذكـوريـة ر
ـكن ـة لـكن ال  الـعــنف واجلـر
أن تضع جميع الـذكور في خانة
واحـدة".ومن جـهـة أخـرى يـقول
ـســتــحـيل سـوانــســون إنه من ا
يول الكـشف عن الـسلـوكيـات وا
الــتـي قـــد جتـــعل شـــخـــصـــا مــا
سـفــاحــا إذ أن بـعض مــرتــكـبي
القتل اجلماعي قد زاروا األطباء
الــنــفــســـيــ بــســبـب مــشــكالت
سـلـوكـيـة قبل تـنـفـيذ الـهـجـمات
ولم يــرصـد األطــبـاء أي عالمـات
ـــرض نـــفـــسي مـــحـــدد.ويـــقــول
بـايـنـدر: "مـعـظم مـرتـكبـي جرائم
الــقـتل اجلــمــاعي ال يــحـتــاجـون
لـــعـالج وال تـــنـــطــــبق عـــلــــيـــهم
ـــعــايـــيـــر الـــواجب تـــوافـــرهــا ا
للحصـول على عالج نفسي". وال
ـــــكـن إيــــــداع أشـــــخــــــاص في

مصحة نفسية ألنهم غاضبون.
ــطـالــبـة ويـرى ســوانــسـون أن ا
ـصــابـ بـاضــطـرابـات بـعالج ا
نـــفــــســـيـــة رغم أنــــهـــا خـــطـــوة
مستحبة لن حتل مشكلة العنف
ـتـحدة ـــــسـلح في الواليـات ا ا
نـاهيك عن أن غـالـبيـــــة مرتـكبي
اجلـــرــــــائم ســــيـــــــفـــلــــتـــون من

الرقابة.
وتــشــيـــر األدلــة إلى أن اإلشــارة
بأصابع االتهام للمرض النفسي
في كل مرة يُثـار جدل حول سبل
احلد من جرائم القتل اجلماعي
لـن تـــــــــســــــــــهـم فـي احلــــــــــد من
ا سترسخ اخلوف الهجمـات إ
ــــصــــابـــ ــــبــــرر مـن ا غــــيــــر ا
باضـطرابـات ومشـكالت نفـسية
مـع أن أكــــثــــر هــــذه اخملـــاوف ال
أصل لــــــهـــــا إال في الــــــقـــــصص

اخليالية.
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البصرة

احلادة".ويـضيف: "الـبشـر بشكل
عـام يــنــزعـون إلى االنــتــبـاه إلى
ألـوفة في الـبيئة األشيـاء غير ا
ولـهـذا فــإن أعـمـال الــعـنف الـتي
ــرضى الـنــفـســيـون يــرتـكــبـهــا ا

ستجذب انتباهنا".
ويـــقــول جــيــفـــري ســوانــســون
أستاذ الـطب النفسـاني والعلوم
الـسلوكـية بـكلـية الـطب بجـامعة
ــأســاويــة ديــوك إن احلــوادث ا
ـبـررة مثل حـوادث الـقتل غـير ا
اجلـــمــــاعي تـــثــــيـــر تـــســـاؤالت
وتــسـتـدعي إجـابـات وحـبـذا لـو

كانت إجابات شافية.
WM ¬ …UOŠ

ويضيف سوانـسون: "نحن نريد
أن نـعيش حـياة آمـنة وأن يـكون
كل شيء مــتـوقع ومـنـطـقي. لـذا
عـنــدمـا تـطــرأ مـشـكــلـة يـكـون رد
الــفـعل الــطـبــيـعي هــو الـتــمـاس
مــبـــرر بــســـيط لــتـــفــســـيــر هــذه
احلـوادث العـشـوائيـة وفي هذه
احلـالــة فـإن احلل اجلـاهـز الـذي
ـرض سـيــمأل هـذا الــفـراغ هــو ا
الـنــفـسي".لــكن هــذا االسـتــنـتـاج
الفوري والتلقائي على حد قول
سـوانسـون قد يـزيد من تـعرّض
ـــرضى الــنـــفــســـيــ لـــلــنـــبــذ ا

والـكث

يـر مـنـهم يـعـاني األمـرّين بـسبب
مـرضــهم والــتـمــيـيــز ضـدهم من
نـواحٍ عديـدة عـلى رأسهـا فرص
الــسـكن والــوظـائف والــعالقـات
الــعــاطــفـيــة.غــيــر أن الــدراسـات
ـرضـى الـنــفــســيـ أثــبـتـت أن ا
أكــثـر عــرضـة لــلـوقــوع ضـحــايـا
ألعـــمــال الـــعـــنف من األصـــحــاء
بـثالثـة أضعـاف.ومع ذلك فـإنـنا
ال نـنـكـر أيضـا أن مـنـفـذي بعض
جـرائم الـقـتل اجلمـاعي وغـيـرها
من أعمال العنف الشنيعة كانوا
مــصـــابـــ بــأمـــراض نـــفــســـيــة
خــطــيــرة.فــفـي عـام  1998 عـلى
ـثال قُتل شخـصان كانا سبيل ا
ـــحـض الـــصــــدفـــة من ــــران 
شـارع تشـابل هـيل بواليـة نورث
كــارولــيـنــا في حــاث إطالق نـار
نفذه وينديل ويـليامسون طالب
بكـلية احلـقوق مـصاب بالـفصام
الـــبــرانـــويـــدي (االضــطـــهــادي)
بـــحـــسب تـــشـــخـــيص األطـــبــاء
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فـي روايــــــــــة "الــــــــــبــــــــــريق" (ذا
شـايــنـيـنـغ) لـلـروائـي األمـريـكي
ســـتـــيـــفن كـــيـــنـغ جـــســـد جــاك
تــورانس صـــورة مــتـــواتــرة في
أفالم الـرعب لــلـقــاتل الــذي فـقـد
صــــوابه ولم يــــعـــد يـــفـــرّق بـــ

الواقع والهالوس.
وتــرصــد الـــروايــة انــزالق جــاك
تدريجـيا إلى هاويـة اجلنون إذ
ــتـــعــطــشــة أصــبـــحت األرواح ا
لــلـدمــاء مالزمـة له وأقــنـعـته في
النـهاية بـقتل زوجـته وطفله أو

وت وهو يحاول قتلهما. أن 
قـد يـفـسـر البـعض تـدهـور حـالة
جــاك بــأنه وقع فــريــســة لــقــوى
غــيـــبــيــة شــريــرة كــانت تــســكن
الفـندق الشهـير في القـصة لكن
الــبـعض اآلخـر قــد يـتـوصل إلى
تـفـسـيـر مـخـتـلف وهـو أن جـاك
ا مصاب كان مريضا نفسيا ر
بـالـفـصـام وقـد انـقـطـعت صـلته
بـالواقع حتـت وطأة نـوبـة ذهان
حــادة.ال شك أن روايـة "الــبـريق"
من نــسـج خــيــال الــكـــاتب لــكن
عــنــدمـــا تــثــار قــضـــيــة الــعــنف
ـــرض الـــنـــفـــسي قـــد يـــجـــد وا
اجلـــــمـــــهـــــور ووســـــائل اإلعالم
والـسـاسة صـعوبـة في الـتـميـيز

بـ مــا هـو
واقـعي ومـا
هو خيالي.
وتدل نتائج
استطالعات
الـــرأي عـــلى
أن غـــالــبـــيــة
الـبـالـغـ في
الــــــــواليـــــــات
ـــــــتـــــــحــــــدة ا
يــعـتــقـدون أن
ـــــــــــــــــــرضـى ا
النفسي أكثر
مــيال الرتــكــاب
أعــمـال الــعـنف
مـــــــــقـــــــــارنـــــــــة

باألصحاء.
وتـــتــرسخ هــذه
الـــفــكـــرة في كل
مــرة يــقع حـادث
قـــــتل جـــــمـــــاعي
جــديــد وتــتــعـالى

ــــطــــالــــبـــة بــــعــــده األصــــوات ا
بإصالح قطاع الرعـاية الصحية
النفسية. لكن هل تؤيد الشواهد
وجود عالقـة ب مـرتكـبي القتل
رض الـنفسي? اجلمـاعي وب ا
ـرض الـنـفـسي هـو سـبب وهل ا

مشكلة جرائم القتل اجلماعي?
…dO¦  n×

إذا جـاز لنـا االستـدالل بعـناوين
ــثـــيــرة لــلــمــشــاعــر الــصــحف ا
واآلراء عــلى مـــواقع الـــتــواصل
االجتـماعي فـسنـجد أن اخلوف
ـرضى الـنـفـسـيـ مـن ارتـكـاب ا
ألعمـال العنف الـوحشـية أصبح
أمرا شائعا.يـقول بول أبيلباوم
طـبـيب نـفـسـي في كـلـيـة األطـباء
واجلراحـ بجـامعة كـولومـبيا:
"إن فــكـــرة فــقــدان الـــقــدرة عــلى
الـــســــيـــطــــرة عـــلـى األفـــكـــار أو
الــسـلــوكـيــات مـرعــبـة وغــريـبـة
ـرض وتــتــرجم إلى خــوف مـن ا
الـنـفـسي ال سـيـمـا في جتـلـياته
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ـصــري عـبـد الـفـتـاح صـادق الـرئـيس ا
الـسـيـسي على تـشـريع خـاص بـوسائل
الـتـواصل االجـتـمـاعي يـهـدف الى شن
حـــــمـــــلــــة مـالحــــقـــــة عـــــلى االخـــــبــــار
الــكـــاذبــة.والـــقــانـــون الــذي نـــشــر في
اجلــــريـــدة الــــرســـمــــيـــة امـس (يـــضع
حسـابات وسائل الـتواصل االجـتماعي
الـتي يـتـابعـهـا أكـثر من  5000شخص
حتت اشــراف اجملـلس األعـلى لـتـنـظـيم
االعـالم في مــصـــر) يــحق لـــلــمـــجــلس
غــلـقــهـا اذا وجــد انـهــا تـنــشـر أخــبـارا
ــاضي صـــادق الــرئــيس كــاذبـــة.وفي ا
ــصـري عـلى قـانــون جـرائم االنـتـرنت ا
الــذي يـتــيح لــلــسـلــطــات إغالق مـواقع
الـكـترونـية تـنشـر مـحتـوى يعـد تهـديدا
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كـمـا سـيـقـتـرح الـتـقـريـر اتـخـاذ تـدابـير
واجهة التدخل في االنتخابات.

ويـأتي تـقـريـر الـلـجـنـة بـعـد أشـهـر من
الــــتـــــحــــقــــيق فـي تــــأثــــيــــر شــــركــــات
الـتــكــنــولــوجـيــا الــعــمالقــة عـلـى عـالم
الـسيـاسة ومـدى تأثـر النـاس بانـتشار
األخـبار الـزائفـة عـلى وسائل الـتواصل
االجـتـمـاعي.كـمـا بحـثت الـلـجـنـة في ما
إذا كـــــانت روســـــيــــا قـــــد أثــــرت عـــــلى
الـناخـبـ البـريطـانـي في االسـتفـتاء
على خروج بلدهم من االحتاد األوربي.
لـكن جـرى تـسـريب نـسخـة من الـتـقـرير
اجلـمعـة من جـانب دوميـنيـك كامـينـغز
مديـر حمـلة التـصويت بـاخلروج حيث

نشرها على مدونته الشخصية.

في شبكات التواصل.
كــمــا ســتــحـذر الــلــجــنــة أيــضـا من أن
احلـسـابـات الـزائـفــة عـلى مـواقع مـثل
فــيــســبــوك أو تــويــتــر "ال تــضــر فــقط
ـستـخدمـ ولكـنهـا يحـتمل بـتجـربة ا
" الذين ـعـلنـ أيـضا أن حتـتـال على ا
قــد يـدفــعــوا أمــواال من أجل إعـالنـات
تستهدف حسابات ال يديرها أشخاص

حقيقيون.
Vz«d{ ÷d

يـــجب فـــرض ضـــرائـب عــلـى شـــركــات
التكنـولوجيا من أجل تمـويل التعليم
ــنـظــمــة لــعـمـل تـلك وكــذلك اجلــهــات ا
الـشـركـات وحـمالت الـتـوعـيـة الـعـامة
ـســاعـدة الــنـاس عــلى كـشـف األخـبـار

ضللة. الزائفة وا
ويــلـخص الــتــقـريــر الــشـهــادات الـتي
جـمعـتهـا اللـجنـة منـذ أن بدأت عـملـها
اضي. في سبتمبر/ أيلول من العام ا
ومن ب  61 شـاهــدا اسـتـمـعت إلـيـهم
الـلـجنـة كـريسـتـوفر ويـلي الـذي كشف
فضـيـحة شـركـة كامـبـريدج أنـالـيتـيـكا
ـديــر الـتـنـفـيـذي وإلـكـســانـدر نـيـكس ا
للـشركة.وقال ويـل موي رئيس مـنظمة
ـعـنـية بـالـتـحقق فـول فـاكت اخلـيـرية ا
من صـــحـــة األخــبـــار لـــبي بي سي إن
نـفس الـنـقـاش بـشـأن األخـبـار الـزائـفـة
مـســتـمـر حــول الـعــالم وإن ردود فـعل

بعض احلكومات "مخيفة جدا".
وأعــرب مـــوي عن رغـــبــته فـي أن يــقــر
ـهم أيـضا ـان بـأنه من ا أعـضـاء الـبـر
"أن نقف فخورين بأننا مجتمع منفتح
ونقدر حرية التعبير".ويرى ضرورة أن
ــــســـتــــخـــدم عــــلى الــــفـــور يـــعــــرف ا
وبـــشـــــــــــكل شــــفـــاف اجلـــهــــة الـــتي

تقـــــــف وراء اإلعالنات السياسية.
توقع أن يكتمل التقرير النهائي ومن ا
ــانـيـة قــبل نـهــايـة الـعـام لــلـجـنــة الـبـر
اجلــاري.ولـم تــســتــجب بــعــد شــركــتــا
فـيــسـبــوك وتـويــتـر لـطــلب من بي بي

سي للتعليق على التقرير.

لألمن الـقومي.وتـواجه بريـطانـيا "أزمة
ـــقــراطــيــة" حــيـث يــتم اســتــهــداف د
الــنـــاخــبـــ بـ"وجــهـــات نــظـــر ضــارة"
ومعـلومـات مغـلوطـة بحـسب جلنة في

ان البريطاني. البر
ان وحتقق جلنة الثقافة واإلعالم بالبر
ــعــلــومــاتي في مــســألـــة الــتــضــلــيـل ا
واألخـبـار الزائـفـة وذلك عـقب فضـيـحة
الـتالعـب في الـبــيـانــات الــتي تـورطت

فيها شركة كامبريدج أناليتيكا.
ــنــتـظــر أن تــقـتــرح الـلــجــنـة في ومن ا
تـقــريـرهــا األول الـذي صــدر رسـمــيـا 
خـــضـــوع شـــركـــات مــواقـع الــتـــواصل
االجـتـمـاعي إلجـراءات تـنـظـيـمـيـة أكـثر
صـــرامـــة أو فــــرض ضـــرائـب جـــديـــدة

عليها.
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لـو وجهـت لي الـدعوة حلـضـور مـلـتـقى الـروايـة في الـبـصـرة لـرفضت
بـتهـذيب دعـوة احلـضـور مـبـررا ذلك بـسـبب االوضـاع الـتي يـعـيـشـها

نكوبة. دينة ا اهالي هذه ا
ـلتـقى.دعـوني اعيـده عـليـكم لـتعـرفوا  لكن هل تـوقف احـد عنـد اسم ا
ثـقف احلقـيقي ان وجد وبـ معانـاة الناس.االسم حجم الفـراغ ب ا

بالكامل هو ملتقى الرواية الراهن والتحوالت.
ما افـخم هذا الـعنـوانـواما اعـمق دالالته النـقـدية.انه عـنوان جـعل احد
ـلتـقى.انا اتـساءل الكـتاب يـطيـر فرحـا النه تلـقى دعوة حلـضور ذلك ا

هل يعقل ما يحصل في هذه االيام.? 
اء مـلوث وقتـلى من االبرياءكل هـذا يقع وعلى التظـاهرات مستـمرة وا
ناقـشة واقع الروايـة.انا ال افهم هذا بعد امتـار يجلس بـعض الكتـاب 
الشيء اال من خالل وجهـة نظـري التي تقـول ان هنـاك مشكـلة ال اجد
ـثـقـف عـنـدنـا.اظن انـنـا نـعـاني  جـفـافـاً في اسـمـا لـهـا تـضـرب عـقل ا
اخليال وتضخماً في غدة افراز االنا.بـكتاب او كتاب بائس يصدق
االنسان انه كـاتب ويتلـقى دعوات حلـضور مخـتلف الفـعاليـات االدبية

والثقافية. 
ـدعوين جمـيعا رفـضوا حضور كان اجمل صـورة سنتذكـرها لو ان ا
تـظاهـرين على االقل لـتقـيوانـضمـوا في وقفـة احـتجـاجيـة الى ا ذلك ا

من باب اجملاملة.
اما ان يذهب كاتب متوهم انه جاء بابداعات لن تنسى فهذا يعني اننا
نعيش تـاريخا اخـر يختـلف عن تاريخ ثقـافتنـا الطويل الـذي كان يقف

مع حركة الناس والفقراء.
لــذا انـــا ال اجـــد االن وصـــفــا افـــضل مـن كالم عـــلي شـــريــعـــتي عن

االستحمار.ما نراه اليوم هو االستحمار بعينه.
يشرح شريعـتي معنى االستحـمار بانه القيـام بواجب فرض عليك في

حلظة معينة.
ثقف رفض كل ما تعرض له الـبصريون ال ان يجلس في فندق امام ا

وهو يناقش حتت ظالل باردة واقع الرواية.
ــــرضى واحملــــرومـــون من وفي اخلــــارج يـــئن ا
حقوقهم .يالها من نكتة جديدة حتتاج الى وقفة

اطول.انه استحمار حقيقي.

تعاني احملافظات اجلنوبية وخاصة محافظة البصرة أزمة مياه خانقة
ـواطـنـون إلى مـنـذ سـنـوات أزمــة تـشـتـد كل صــيف لـيـخـرج مـعــهـا ا
الشـوارع في احـتجـاجات مـنـاوئة لـلـحكـومة تـطـالب بتـوفـير اخلـدمات
ظـاهرات في الـشهرين ومن بيـنها مـياه الـشرب لـقد اشـتد ت حـدة ا
ـتظـاهرين واجـهات بـ ا اآلخيـرين تظـمـنتـهـا بعض األعـتصـامـات وا
تظاهرين ورجال االمن ولكنها تـمخضت بالفشل لـعدم تلبية مـطالب ا
ــواطن اال هـو مع انـهــا مـطــالب مـشــروعـة وابــسط مـايــحـتــاجه الـيه ا
ــاء خــاصــة في فــصل الــصـيـف حـيـث تـصـل درجـات وا الــكـهــربــاء 
احلـرارة الى 50 درجـة . وقــد تـفــاقـمت ازمــة الـبــصـرة عــشـيــة عـيـد
ــبــارك حــيـث شــهــدت احملــافــظــة حلــاالت  تــســمم ألالف األضــحى ا
ـواطـنـ وسط تـكـتم حـكـومـي .وفي أسـوأ كـارثـة صـحـيـة تـشـهـدهـا ا
احملافظة أصيب أكثر من  4000 بصري بالتسـمم واإلسهال نتيجة
عـنيـة انهـا سجلت ؤسـسات ا ـلوثة   حـيث أعلـنت ا شربهم لـلمـياه ا
إصابة أكـثر من  4 آالف إصابة بـحاالت اإلسـهال والتـسمم مـشيرا
ــســؤولـ اخملــتــصــ أخــفــوا تـلـك األرقـام خــشــيــة فــقـدان إلى أن ا
ركزية    عن معاجلة ا ألمر مناصبهم و عجز احلكومت احمللية  وا
ـفـضـيـة النـشـغـال.  الـنـخب الـسـيـاسـيـة بـتـشـكـيل الـكـتـلـة الـكـبـر ى ا

لتشكيل احلكومة القادمة. 
عوي غص ا وتعاني البصرة منذ أسبوع من حاالت إصابة واسعة با
واإلسهال والتسمم .”حيث بلغت نسبة التلوث الكيميائي بلغت بنسبة
ئة  نتيـجة القـاء اخمللفـات الصنـاعية في األنـهار فضالً تفوق  90 با

وصلة  للمياه في مختلف أحياء البصرة .  عن تآكل األنابيب ا
ائية في العراق إلى وارد ا تشير اإلحصائيات الـصادرة عن وزارة ا
ــيــاه في نــهــري دجــلــة والــفــرات وروافــدهــمـا أن مــعــدل انــســيــاب ا
اضـية انخـفضـت بنـسبـة أكـثر من  %50 خالل السـنـوات العـشـر ا
وأنها ازدادت شدة خالل العام األخيـرين بسبب قطع إيران لبعض
روافـد نـهــر دجـلــة وحتـويـلــهـا إلى الــداخل اإليـراني فــضال عن سـوء
تـعـاقبـة ما ـركزيـة واحملـليـة ا ـيـاه من قبل احلـكومـات ا إدراة ملف ا
والـتي تتربع على أدى إلى استفحـال األزمة مؤخـرا. مدينة  الـبصرة 
عرش تصدير النفط في البالد مدينة يشير خبراء نفطيون إلى أن ما
ـدينـة من نـفط يفـوق مـا تمـلكه ثالث دول خـلـيجـية يضـمه باطـن هذه ا
مجتمعـة إنها مدينـة البصرة أقـصى جنوب العراق مـدينة عانت وما
زالت تـعانـي في كل شيء فـمن الـبـطالـة الـتي تـعـصف بـشـبـابـها إلى
سوء اخلدمـات والبنى الـتحـتية والـكهربـاءوصوال إلى الـكارثة الـكبرى
دينة األسطـر التالية تقرأ يـاه الشرب في ا تمثلة بالـتلوث الشامل  ا
ياه  في معاناة أهل البصرة خاصة وجنوب العراق عامة من تلوث ا
مدير شعبة تعزيز الـصحة في دائرة صحة البصرة “حتس صادق
النزال ?”وفي تصريـح صحفي له دعـا مواطـني البـصرة إلى تـعقيم
ـعروفـة بوحدات الـ  R0أو أو نـزلية ا ياه عـبر مـنظـومات التـعقـيم ا ا
ادة الـكـلور أو عـبـر غـليـهـا قبـل استـهالكـها خـاصـة الـتي تسـتـخدم
ـعقـمة بـاألوزون وأشار عـدنيـة ا ـيـاه ا للـشرب أو اسـتـخدام قـناني ا
بـعض اخملــتـصــ  إلى أنه يــجب عـلى ســكـان الــبـصــرة اسـتــخـدام
ـنـزلــيـة في سـبـيل احلـد من حـاالت ـيـاه ا وحـدات تـصـفـيـة وتـعــقـيم ا
ـيـاه وأن وحدات التـسـمم إلى أنه ال يـوجـد حل قـريب ألزمـة تـلـوث ا
التـنـقـيـة التي تـبـاع في األسـواق أثـبتـت جناحـهـا في تـعـقيم وتـصـفـية
يـاه الواصـلة لـلبـيوت ألغـراض الشرب يـاه محذرا مـن استخـدام ا ا
ــكن ألن في ظل أو الــطــبخ ولــكن يــجب حـل االزمــة بــأســرع وقت 
الفـقر الـذي تعـانيه فـئة كـثيـرة من سكـان البـصرة حـيث ليس جلـميع
نـزلـيـة الـتي قد ـيـاه ا واطـنـ الـقـدرة على شـراء وحـدات تـصـفيـة ا ا
تصل سعر الـواحدة منها الى  2500 دوالر بحسبـه. االهمال الذي
طـال محـافـظـة الـبـصـرة من سـؤء خـدمات واهـمـا ل الـبـنى الـتـحـتـية 
عـاشية  للمواطن تراكمـية . ولكن متى تستيقظ وبطالة وسؤء احلالة ا
شـكالت  وهل ستبقى الدولة من سبـاتها وجتد حـلول جذريـة لهذه ا
يـاه  وينـاءٍ على مـناشـدات اهل البـصرة اسرع البـصرة تسـتجـدي ا
ـد يـد الـعـون الى أبـنـاء مـحـافـظـة األنـبـار وتـبـعـتـهـا مـحـافـظـة تـكـريت 
ـياه اشـقـائـهم من أبـنـاء مـحـافـظـة  الـبـصـرة بـأرسـال شـاحنـات مـن ا
ـعـقـمة و كـذلك بـادرت هـيـئـة الـعـتـبـة احلـسـيـنـيـة في كـربالء بـأنـشاء ا
ـنـكـوبـة  في ظل زمن مـحـطـات تـصـفـيـة وتـنـقـيـة لـلــمـيـاه لـلـمـحـافـظـة ا
ركزيـة والتي يـجب ان يقع  على الصمت الـذي دخلت فـيه احلكومـة ا
عاتقهـا احلل بهذه األزمـة . يُمكن لإلنـسان أن يفـعل اخلير في أبسط
األمور وليس شرطاً أبداً أن يـكون هذا الفعل يحـتاج إلى جهدٍ كبير
بل إن البساطة في فـعل اخلير تبدأ من مـجرد ابتسامـةٍ عابرة تُعطي
ن يـراهـا طـاقـةً إيــجـابـيـة عـظـيــمـة فـلـمـبـادرات الـتـي قـدمـتـهـا بـعض
دنـية حملافظـة البصرة تـدل على وحدة الشعب احملافظات والهـيئات ا
بكل طوائفه   وان الشعب الـعراقي شعب غيور    بتـكاتفهم أسقطوا
يثبت العراقـيون وحدتهم وتكـاتفهم في جميع قناع الطائـفية  الزائفـة 

األزمات وأنهم نسيج واحد بعراقية واحدة .
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وفــوق ذلك فــإن أعـمــال الــعـنف
الـــتي يـــرتــكـــبــهـــا الــكـــثـــيــر من
ـــصــابــ بــأمـــراض نــفــســيــة ا
خـطـيـرة قـد ال تــتـعـدى االعـتـداء
الــلــفـظي أو الــضــرب وال تـصل
إلى ســـــفـك الـــــدمـــــاء وإن كــــان
ـشكالت ثـل إحدى ا االنـتحـار 

ــرضى ــتــفــشــيــة بــ ا ا
الــنـفــسـيــ وأغـلب هـذه
االعتداءات تكون موجهة
ـن يـــعــيـــشـــون مـــعـــهم
وليس الغربـاء كما أنها
تكـون في شـكل هجـمات
فـــــــرديــــــــة ولــــــــيــــــــست
جـــمـــاعـــيـــة.وتـــتـــطـــلب
الـهــجـمــات اجلـمــاعـيـة
تــخـطــيــطـا وتــنــظـيــمـا
مــــســــبــــقــــا وهــــو مـــا
يــتــنــافـى مع طــبــيــعــة
الــكــثــيــر من األمـراض
الـنــفـســيـة اخلــطـيـرة.
وخــــــلُــــــصـت دراســـــة
أجريت في عام 2014
ـثال إلى عـلى سـبـيل ا
أنه من ب  951 مـــــــريــــــضــــــا
استكمـلوا عالجهم وخرجوا من
مـسـتـشـفـى األمـراض الـنـفـسـية
ـئة منهم فقط ارتكب اثنان في ا
أعـــــمــــال عــــنـف بــــاســــتــــخــــدام
األسلحة ولم يتـهجم منهم على
ـــــئــــة غـــــربـــــاء إال ســـــتـــــة فـي ا
فـقط.واسـتـعـانت دراسـة أُجريت
في عــــام  2011بــــالــــبــــيــــانــــات
اجملـمـعـة من مـجـمـوعـة دراسات
ســابـقــة تـنــاولت مــا يـزيــد عـلى
ــــة قـــتل ارتــــكـــبـــهـــا  700جـــر
أشـخــاص مــصـابــون بـالــذهـان
وانـــتـــهـت الـــدراســـة إلى أن مـــا
ـــئـــة يــتــراوح بــ  14 - 3في ا
فـقط من الـضحـايـا كانـوا غـرباء
عن اجلـناة أمـا بـاقي الـضحـايا

فكانوا من احمليط بهم.
رض لكن سـوانسـون يقـول إن ا
النفسي حتى في هذه احلاالت
لم يـكن هـو الدافع الـوحـيد وراء
ارتكـاب اجلـرائم إذ ثمـة عوامل
أخــرى قـد تــزيــد من احــتــمـاالت
ارتـــــكـــــاب أعــــــمـــــال الــــــعـــــنف
كالتـعرّض لالعتـداء في الصغر

رض النفسي تحدة على ا q∫ كثيرا ما يُلقى باللوم في أعمال القتل اجلماعي في الواليات ا UŽ

طية "للقاتل اجملنون" الذي ال يفرّق ب احلقيقة والهالوس u—…: جسد جاك تورانس في فيلم "البريق" صورة 


