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والصيدليـات الضخمة الـتي تتهافت على
ــكـن أن نـتــوقـع حتـوال دخــول الـســوق 

سريعا جدا في هذا القطاع".
ــشــيــدين ويــعــد ســولـت تــشــونــكــا مـن ا
ــشــتـــقــات الــقـــنب وقــد أسـس مــطــعم
ــــنـــطـــقـــة أســـتـــوريـــا "أدريـــان بـــلـــوك" 
بنيـويورك ليـكون أول مـطعم وحانـة تقدم
ـدينة ويـقول إنه أراد مشـتقـات القنـب با
حـتـوى منـخفض تقـد كوكـتـيل جديـد 
من الـكـحــول مـسـتـخــدمـا مـسـتــخـلـصـات
طبـيعـية من األعـشاب والـتوت مع إضـافة

زيت القنب.
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ويـقـول: "عـنــد إضـافـة الـكـانــابـيـديـوإل لى
ـــشـــروب الـــكـــحـــولي فـــإنه بـــدال من أن ا
حتـتـاج ألربع أو خـمس جـرعـات ويـسـكي
لكي تسـكر فـبجرعـة واحدة أو اثـنت مع
ـادة ســتــشـعــر بــاسـتــرخــاء ذهـني تـلـك ا

عميق ويزول عنك التوتر".
كـمـا يـضـيف تـشـونـكـا الـكـانابـيـديـوإل لى
مــكــســبــات لـلــطــعـم تـضــاف إلـى أطــبـاق
الطعام ومنـها صلصة الفـلفل وصلصات

الزبد والبيض.
لــكن هل يــؤكــد الــعــلم فــوائــد مــشــتــقـات

القنب?
ليس هناك حـتى اآلن أي دليل راسخ على
شـتقـات الـتي يتـحـدث عنـها فوائـد تلـك ا

كثيرون.
ويــــقـــول تــــشــــونـــكــــا: "لم أكـن أســـتــــطع
االستـرخاء لـيال وال الـنوم وكـان يـنتـابني
قـلق بــالغ لــكن حـ تــنــاولت مـشــروبـ
بـهـمـا الـكـانـابـيـديـوألو أضـفت قـلـيال مـنه
ت مـلء أجـــفـــاني لـــلـــقـــهــــوة أو خالفه 
وشعـرت بـاسـتـرخـاء هـائل فـأنا لـن أبيع

شيئا ال أوليه ثقة تامة".
لكنه يـقول إنه يتـحدث من منطـلق خبرته
الشخصـية دون أن يعـد بعالج سحري أو
اسـتـشارة مـشـيـرا إلى أنـه "يـساعـد عـلى
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بات الـكانـابيـديـول- وهو مـستـخلص من
نـبــات الــقـنب فـي كل مـكــان في الــواليـات
ـــتـــحـــدة; بـــدءا من الـــزيت وصـــوال إلى ا

مسكنات اآلالم واحللوى.
ويقول مستخدموه إنهم يتناولونه لعالج
مــشــاكل مــتــنـــوعــة مــثل آالم الــعــضالت
ـــفــاصـل والــصــرع والــقـــلق والــتـــهــاب ا

واضطراب ما بعد الصدمات.
وتقدر مجموعة برايتفيلد ألبحاث السوق
أن يـــــصل حـــــجم جتـــــارة مــــشـــــتـــــقــــات
الكـانـابـيـديوإللى 5,7 ملـيـار دوالر الـعام
الـقـادم وسـيــتـضـاعف لــيـبـلغ  22مـلـيـار

بحلول عام 2022.
وتقـول مديـرة أبحـاث اجملـموعـة بيـثاني
غـــومــيـــز إن شـــركـــة تــشـــارلـــوتس ويب
القـابـضـة وهي كـبـرى الـشـركـات في هذا
ــئــة بــ ـــقــدار  172بــا ـت  اجملــال 
عامي 2016 و 2017وهي في طـريــقـهـا
لتحقيق أرباح تصل إلى 89 مليون دوالر

عام 2018.
ويعد قطاع مشـتقات القنب مـثيرا للجدل
ـسـتثـمرين وقد اجـتذب أنـظـار كثـير من ا
بيـنهم شـركة كـوكاكـوال للـمشروبـات التي
ــو صــرحـت بــأنـــهــا "تـــتـــابع عن كـــثب 
مـنــتــجـات الــقــنب غـيــر اخملــدرة كـمــكـون
ـشـروبات الـصحـيـة حول الـعـالم". لكن با
الـشـركـة لم تـتـجـاوب مع طـلب من بي بي

سي للتعليق على هذا التصريح.
وتقـول غومـيز إنه حـ أطـلقت مـجمـوعة
و القطاع في برايتفيلد تكهناتها بشأن 
وقت ســــابق من الــــعـــام "لـم يـــصــــدقـــهـــا
كـثـيـرون" لـكن لم تـمض ثالثـة أيـام حـتى
انتشـر خبـر بحث كـوكاكوال أمـر مشـتقات

القنب.
وتـضـيـف: "بـالـنــظـر إلى الـرقـم اإلجـمـالي
ــبـاعــة الـيـوم ـنــتـجــات الـكـانــابـيــديـوال
وبــــإضـــافــــة سـالسل احملــــال الــــكــــبـــرى

وأدت احللقات إلى صدور أمر من أحد
الـقضاة بإعادة مـحاكمة رفيـقها عدنان
ســيـد ومن الــصـعب تــخـيل أن شــيـئـا
كـهذا كـان سيحـدث لو لم تـسلط كـينيغ
ـنـتجـة جـولي سنـايـدر الضـوء على وا

تلك القضية وتفاصيلها الدقيقة.
وتــقـول جـيــمـا فــلـ احملـاضــرة بـعـلم
ـة بـجـامـعـة إدنـبـره إن حـلـقـات اجلـر
ـة ســيــريــال أدت لــرواج إعـالم اجلــر
الــواقـعــيــة "مـتــجـاوزة الــتــركـيــز عـلى
الــضـحــايـا إلى حــاالت أخـفــقت فــيـهـا
الــعــدالـة" وهــو مـا تــصــفه بــالـتــطـور
اإليـجـابي بـاإلشـارة إلـى أن "الـعـمـلـية
الـقـانونـيـة اجلنـائـية تـشـوبهـا عـيوب
ـقام األول كبـاحث وهـو ما يـعنيـنا با

ة". في علم اجلر
وتــقـول إن الــتـركــيــز انـصب أكــثـر من
الـالزم على حل اجلـرائم عبـر الوسائل
الــعـلـمــيـة الـفــائـقـة دون االلــتـفـات إلى
ـنظـومـة القـضائـية مـشـكالت تعـتري ا
اجلــنـائـيـة نــفـسـهـا وتــضـيف: "لـوقت
طـويل كـان الـتـركـيـز عـلى بـرامج مـثل
سـي إس آي وهـــو مــا جـــعـل الـــنــاس
يــــنــــظـــرون فــــقط إلـى أدلـــة احلــــمض
الــــنـــووي وأجـــهـــزة كــــشف الـــكـــذب

ا وأشـيـاء من هـذا القـبـيل ر
ال تكون في محلها".

وتـقـول فلـ أيضـا إن أكثـرية
تابـع لـبرامج اجلرائم مـن ا
الـواقـعيـة من النـساء "رغم أن
الـنـسـاء لـسن بالـضـرورة أكـثر

ركز اجلزء الثاني من "صناعة قاتل" على مراحل االستئناف وإعادة فحص أدلة اإلدانة

كـنتُ أفـكـر مـلـيـاً قـبل ان اكـتب هـذه الـسـطـور  ألعـتـبـارات عـديـدة كـوني
ارتبط بعالقة طيبة مع اغلب الطيف السياسي .

وب أن  أصمت عن احلق وأصبح في خانة الشياط
او اعلن موقفي جهاراً نهاراً دون خوف او وجل .  

ظـلـوم  فالبد بالـتـأكيـد لن اكـون اال بجـانب نُـصرة احلق والـوقـوف مع ا
لي ان اكـتب سـطـوري واكـشف بـعض زيف وادعـاءات من يَـدّعـون الـورع

والزهد .
قبـل اكثـر من سـتـة اشـهر أسـدل  الـسـتـار عن العـمـلـيـة االنتـخـابـيـة التي
كن ان تمر شابها مـاشابها من لـغط كبير وانـتهاكات اكـبر وانتكاسـة ال
ـكتـسبـات مع عدم ـصالح احلـزبيـة للـحفـاظ على ا لو ال ارادة اصـحاب ا
ـقراطيـة " من خالل مصـادرة حق الناخب االهتمـام بأنتـهاك "عـذرية الد
ال السياسي  وكل ذلك  اثباته العراقي  وشراء الذ  واستخدام ا

من خالل اجهزة الدولة احملترمة .
والضيـر ان تـمر االنـتـخـابات بـاي شـكل من االشـكال خـوفـا على الـنـظام
ت لـلـحـياة الـسـيـاسي الـقـائم الـذي افــــقـد النـاس حـتى األمـل لـكل  مـا

بصلة . 
وال  أريـد ايـضـاً ان أتـطـرق الى  حـجم الـوعـود الـتي  قـطـعـهـا من قـبل

رشح على انفسهم التزاماً منهم بحقوق الناخب  ا
ـنـاطق احملـررة وعن مـلـفـ جـداً مـهـمـ هـمـا مـلـفا ولـنـتحـدث فـقط عن ا

غيب فقودين وا النازح وا
لفات  وماذا فعل الفائزون من تلك احملافظات بتلك ا

مامصير النازح !!!
غيب !!!! وما مصير ا

وبعد هذا الصبر الكبير من ابناء شعـبنا على اكبر مأساة يتعرضون لها
والـتي تتـلـخص بـشـكل بـسـيط بـعـدم السـمـاح لـهم بـالـعـودة الى مـنـازلهم
وبقائـهم بشكل قـسري في مخـيمات " الـذل " (( النازحـ )) اضافة الى
ـغـيـب وصـوالً لـفـقـدانـهم حـتى صـفة عـدم معـرفـة مـصـيـر اخملـتطـفـ وا
نازلهم ونطلب منهم اعالن انتمائهم للوطن  متناس ان مفهوم االنتماء 

الوطن هو سقف آمن ورغيف خبز وكرامة .
ـرحــلــة االخــرى من مــراحل الــتــراجع في األداء اال وهي لــنـنــتــقل الـى ا

تشكيل احلكومة
ليرتـدي اجلمـيع ثوب الـوطنـية والـزهد واالخالص وااليـثار وبنـفس الوقت
ـبـتـغى " كـرسي الـوزارة " ثـوب الـكـذب والـريـاء والـتـمـلق لـلـوصـول الى ا

((ابو اخلبزة )) مثلما يقولون في اللهجة العامية
ونـبدأ مـرحـلـة صـراع جـديـدة تـكاد يـومـيـاً ان تُـنـهي الـعـملـيـة الـسـيـاسـية

وتطيح بالسلم اجملتمعي 
تـصارعـ على حـلبـة الصـراع ويسـتمر اصـحاب الـرهان من ويسـتمـر ا
ـصالح  فـي العـراق من مـتـابـعة هـذا الـصـراع الـشيق الدول صـاحـبـة  ا

نافع الشخصية واحلزبية الضيقة على حلبة ا
ـزيفة وتـنكشف احلـقائق   فال وجود لتتـساقط امام اجلـماهيـر االقنعة ا
ـصالح الناس وال وجود لـعباءات  الدين او أثر الثواب للوعود وال وجود 

الوطنية او الشعور  بآالم عوائل الشهداء وآهات اجلرحى .
الوجود لـلـكـرامـة امام كـرسي الـسـلـطـة ولالسف مـاقيـمـة الـكـرسي بدون

كرامة
ـصـالح اخلـاصـة صـراع يـرتـقي الى مـسـتـوى الـرذيـلـة عـنـدمـا نـرى ان ا
الـضـيــقـة واحملـاصـصــة هي الـصـفــة الـسـائـدة وتــغـيب مـصــلـحـة الـوطن
كن ان تـراه اال في بـلدنـا حـيث القيـمة واطن في مـشـهد مـآسـاوي ال وا

للمنظومة القيمية واالخالقية امام كراسي السلطة
اذا هذا الصراع على كرسي السلطة ??? والسؤال 

ن يجلس على الكرسي ?? شكلة في كرسي السلطة ام  هل ا
وكل من ـشــكـله تــكـمن لــيس فى الــكـرسي كــمـا يــظن الــبـعض ارى ان ا
يحاول ايـهامك بـالوعـود ان جلوسه عـلى الكـرسي يعـتبـر مصلـحة وطـنية
ــجـرد جــلـوسه عــلى الـكــرسى  يـســتـطـيع بل سـيــجـلب لك اجلــنـة وانه 
جـرد جلوسه على الكرسى النه  خدمتك بالتأكـيد علينـا ان النصدقهم 
وليس جميعهم بالطبع ولكن االغلبيه منهم كذلك اليتذكرك من االساس

ان الـوطـنـيـة التـكـمن في اجلـلـوس عــلى الـكـرسي فـأن من يـرغب بـخـدمـة
ــكن ان يـخــدمـهم بــاي مـكــان يـكــون لـيس من عــلى كـرسي ـواطــنـ  ا
ـسـؤوليـة البـد ان يـفـكر اوال ـوقع ا وحـتى يـشعـر الـفـرد  السـلـطـة فـقط 
يـعرف احتـياجـاتهم ومـطالـبهم يـشعـر بآالم الـناس بالـنزول الى الـشارع 

وليست بالتقاتل على الكراسي   سئولية يا ساده هذه هى ا
وقع ـا اليشـعـر من يـجـلس عـلـيـهـا  أنـا  ال أرى اى قيـمـة لـلـكـراسي طـا

سؤولية جتاه هذا الشعب ا
ــيـزة الــوحــيــدة فى الــصـراع عــلى الــكــراسى هى ســقـوط بل  ارى ان ا
ـزيف ومن احلقـيقى  من االقنعـه لترى مـن الصادق ومن الـكاذب من ا
ــسـتـهــتـر بــحـقــوق الـنـاس  من لــديه ضــــــمــيـر  حي ومن اجلـاد ومن ا
افـتـقـده   ومن يـتـاجـر بـآالم الـنـاس واحـتـيـاجـاتـهم ومن يـشـعـر بـآالمـهم

واوجاعهم.
ـعالم وسعى لـتنفيـذه ضمن سقف ومن وضع برنامـجاً حكـومياً واضح ا
زمني محـدد واعطى وعـاًد للـشعب في حـال فشلـه سيسـتقـيل وسيـتحمل

مسؤولية الفشل
هـنـا يـكـمن لُبْ الـوطــنـيـة واالخالص والـتـفـاني في
خــدمــة الــشــعب ومـــادون ذلك هــو اخلــيــانــة بــكل
معانـيهـا .انتـبهـوا ان استـمر صــــــراع الكراسي
فـــدولـــة الـــعـــراق ســــيـــكـــون مـــصـــيـــرهـــا الـــزوال

والــــتالشي السمـــــح الله .

عـارضـة العـراقيـة كـنا نـلتـقي بـكثـير من الـشـخصـيات ايام عـملـنـا في ا
ـا كــانت كل احلــوارات واالخــبــار الـتي واالفـراد الــفــارين من بــغــداد و
يجري تناقلهـا تدور عن صدام حس فأنه من الـطبيعي ان تضم بعض
القـصص اخـبارا مـلـفقـة واسـاطيـر ينـسـجهـا الـعوام واحـيـانا يـنـسجـها

النظام نفسه لصنع مهابة تمنع التحرش به.
ومع تـلك احلــوارات صـار كــثـيــر من الـنــاس يـشـرح شــخـصــيـة صـدام
ثله ان وعيوبه ويقارن نفسه بصدام الـرئيس ويجد ان القدر اذا سمح 
ـعـارض رئـيس الـعـراق مـسـتـقـبال ومـنـهم يـكـون رئـيـسـا فـلم ال يـكـون ا
صـديق قـضى نــحـبـة بـعـد الــسـقـوط اذ صـرح مـرة انـه سـيـكـون افـضل
رئيس لـلـعـراق وقدم خـطـته الـرئـاسيـة الـتي شـملت اجنـاح الـعـراق دولة
وشعبا وزاد كرمه ليحل في الـكيان االسرائيلي فـأما اسرائيل فقد قال
انه سـيــمـنح كل مـواطـن اسـرائـيــلي نـصف مــلـيـون دوالر حــال مـغـادرته

.! الدولة العبرية وبذلك تعود فلسط
ـنح كل مـحـافـظـة ملـيـار دوالر لـلـنهـوض ومـلـيون خطـته الـوطـنـيـة كانت 

دوالر لكل فرد بلغ الـ 18 عاما!.
ومن يومها والى رحيله كنا نطلق عليه السيد الرئيس.

قـدرنــا وقـدره انه مــات و لم يـصــبح رئــيـســا لـيــعـيـد فــلـســطـ ويــنـهض
بالعراق لكن القدر الرحـيم انبت لنا علي العمـية وهو دفّان عريق ينظر
للعراقي من افق مـقبرة وادي السالم وقد تـعهد ضمن حمـلته للرئاسة
ـقـابر جـنـة فكـل شخص يـقـدم رؤيته ان يجـعل نـومة االمـوات مـريـحة وا
لالمور الـعـامـة من خالل تـفاصـيل عـمـله شـأنه شأن صـديق كـان يـعمل
ميكـانيكـيا لـلسيـارات وكان دوما مـا يقـول ان سبب تأخـر العراقـي هو
ان" گير " سيارة الـوطن حشر في الثانـي و" الكلچ" ال يستـجيب لسحبه

للثالث!.
ثـال وقال اذا ـستـمع ال يعـرف سـياقـة الـسيـارة سـهل ا فأن وجـد ان ا

تعطلت سيارة عائلتك فادفعها و التنشغل بدفع سيارة الغير.
كل اولــئك غــذوا انــفــســـهم بــســبب واحــد لــلــتــفــكــيــر
بالرئاسـة والسبب هو ان كـان صدام حس ليس
اكـثـر من شـقـي من شـقـاوات الـكــرخ فـلم ال نـكـون
نــحن وبـــعــضـــنــا شـــــقـــاوات ســابـــقــون رؤســــــاء

للعراق!.

الكانابيديول.
ـاريـغوانـا فـتـتم زراعتـهـا خصـيـصا أما ا
ـادة اخملــدرة ربــاعي الحــتــوائـهــا عــلـى ا
هيـدرو كـانـابـيـنـول. وباخـتـصـار يـخـتلف
ـاريغـوانا ورغم ذلك القـنب العـادي عن ا
ـاضي فـمــنــذ الــسـبــعــيـنــات من الــقــرن ا
يــصـنـف الـقــانــون الــفــيـدرالـي األمـريــكي
كليهما كمخدرات من الدرجة األولى - أي
في نفس مـصـاف الهـيـروين والكـوكـاي

وهـو الـتــصـنــيف الـقـائـم فـيـدرالــيـا حـتى
وقتنا هذا.

وفي الـواليـات الـتي تـبـيح ذلك ال يـسـمح
ســـوى جلـــهـــات مـــرخـــصـــة من الـــواليـــة
ـنـتـجات احملـتـويـة على بتـصـنـيع وبيع ا
مـادة ربـاعي هـيـدرو كـانــابـيـنـول بـيـنـمـا
يـتوافـر الـكـانـابـيـديـول عـلى نـطاق واسع
ـحــال الــبـقــالــة ومـحــطـات ـا في ذلـك 
الــــتـــزود بــــالــــوقــــود.ولــــكن يــــظل وضع
الـكـانـابـيـديـول الـقـانـوني مـلـتـبـسـا فـيـما
يعـتـقـد كثـيـر من جـهات الـبـيع بـالتـجـزئة
ا ـأمن من الـقانـون الـفيـدرالي طـا أنهـا 
ـعمول بهـا في الوالية انصاعـوا للوائح ا
ولم يشحنـوا منتـجاتهم لـوالية أخرى (ما

يندرج حتت أنشطة تهريب اخملدرات).
…—b  …œU

وقد أكد مـتحدث بـاسم الهيـئة الفـيدرالية
ـكـافـحـة اخملــدرات لـبي بي سي أن مـادة
الـكـانـابـيـديــول في أي شـكل من األشـكـال
تقع حتت طـائـلـة القـانـون بـاعتـبـارها من
اخملـدرات من الـفــئـة األولى واالســتـثـنـاء
الوحـيد هـو عقـار يـعرف بـاإلبيـديولـيكس
الـــذي أقــــرته هــــيـــئــــة الـــغــــذاء والـــدواء
األمريكيـة كعالج لصرع األطـفال. وتصنع
شـركـة "جي دبـلـيـو" الـبـريـطانـيـة لـألدوية
عقـار إبيـديـوليـكس ومـازال غيـر مرخص
ـعنـية في بريـطـانيـا وإن كـانت اجلهـات ا
بصدد تـرخيـصه.ويعي تـشونـكا مؤسس
مــطــعم أدريـــان بــلــوك إمــكـــان مــداهــمــة
ـقـاره ويـتوقع أن الـسلـطـات الـفـيـدرالـيـة 
يحـدث ذلك "آجال أم عـاجال" ولـكـنه مـطلع
تـــــمــــام االطـالع عــــلـى لـــــوائح الـــــواليــــة
وقـواعــدهـا ويــحـرص عــلى عـدم احــتـواء
الـكـانـابـيـديـول الـذي يـسـتـخـدمه عـلى أي

نسبة من رباعي هيدرو كانابينول.
وبـسـبب ضـبـابـيــة الـوضع الـقـانـوني في
ـسـتـثـمـرون ـتـحـدة يـتـوخى ا الـواليـات ا
احلذر إزاء االنخراط في صناعة مشتقات

القنب رغم فرص االستثمار الواعدة.
ورغم أن حـجم ســوق الـكــانـابـيــديـول في
مليون تحـدة بلغ إجماال 367  الواليات ا
و ـعـدل  دوالر في مـبـيـعـات الـتـجـزئـة 
ـاضي حــسب إحـدى ــئـة الـعــام ا  39بـا
ـتـخـصـصـة مـازالت الـصـنـاعة اجملالت ا

غير مستقرة.
وقد شهـدت أسهم شـركة "تيـلراي" إحدى
مـنـتـجي الـقـنب الـطـبي ارتـفـاعـا بـلغ 30
ـئـة خالل أسـبـوع في سـبتـمـبـر/أيـلول با
لتنخفض بنـفس النسبة بـنهاية األسبوع

نفسه.
ويـتـوقف مـسـتقـبـل الصـنـاعـة عـلى وضع
الـقـانــون الـفـيــدرالي فـيـمــا قـلـلـت مـجـلـة
ـبـالغ فـيـها فوربس مـن شأن الـتـوقـعات ا

خــلـق بــيـــئـــة تـــبــعث عـــلى االســـتـــرخــاء
وتصرف القلق".

بـــحــسـب دراســة شـــمـــلت خـــمـــســة آالف
مستخدم أجرتها مجـموعة برايتفيلد هذا
الصيف كـان الشبـاب في العشـرينات أول
من أقبل على شراء منـتجات حتتوي على
الـكــانـابــيـديــول بـعــد تـقـنــ الـعــديـد من
الــواليــات األمـــريــكــيــة لـــهــا. كــمــا يــزداد
استخدام مَن هم في أوائل الثالثينات لها
بينما يقل إقـبال مَن في أوائل األربعينات
علـيهـا ثم يرتـفع اإلقبـال مجـددا ب كـبار
ن يلجـأون ألدوية مختـلفة لعالج السن 
فاصل وغيره متاعب السن مثل التـهاب ا

زمنة حسبما تقول غوميز. من اآلالم ا
ويقبل الرجال والنساء بـالتساوي تقريبا
ـنتـجـات وإن قالت غـومـيز إن على تـلك ا
النساء سبقن في البداية باإلقبال عليها.
ـــشـــتــرين تـــوخي احلـــذر فــرغم وعــلى ا
ـــنــتــجـــات الــتي حتـــتــوي عــلى تــوافــر ا
تحـدة فإنه الكـانابـيديول فـي الواليـات ا
بخالف اسـتثـنـاء واحد فـقط فإن شـراءها
يعد خرقا للقانون على الصعيد األمريكي

ككل.
لـكن كــيف هــذا وقـد قــنـنت تــسع واليـات
ــاريــغــوانــا ألغــراض حــتى اســتــخــدام ا

ترفيهية?
ــــشـــكـــلــــة في وجــــود نـــوع من تـــكــــمن ا
الـــتــعـــارض بـــ الـــقــانـــون الـــفــيـــدرالي

األمريكي من ناحية وقوان الواليات.
وثمة نوعان من مستخلصات القنب يقبل
شترون أحدهـما يسمى رباعي عليهمـا ا
هـــيـــدرو كــــانـــابـــيـــنــــول وهـــو نـــوع من
اخملـدرات واآلخـر هـو الـكـانـابـيـديول وال

يندرج أثره كنوع من اخملدرات.
ويــعــرف الــقــنب الـــداخل في الــصــنــاعــة
ــئــة من بــاحــتــوائه عــلى أقل من 0.3 بـا
مــادة ربـــاعي هــيـــدرو كــانـــابــيـــنــول وإن
احـــــتــــــوى عــــــلى نــــــسب عــــــالـــــيــــــة من

إزاء أسهم القنب واصفة إياها بالسخف
ومـــــشــــيـــــرة إلـى أن االســـــتــــثـــــمـــــار في
اإللـكـتـرونــيـات من قـبــيل أسـهم آبل مـثال

أفضل من االستثمار في القنب!
ـــطــاف يـــتــعـــلق مـــصــيــر وفي نـــهــايــة ا
الـكـانــابـيـديـول بــسـيـاسي فـي الـسـادسـة
والسبع من عـمره وهو اجلمهوري عن
ـجـلس واليـة كـنـتـاكي وزعـيم األغـلـبـيـة 
الشيوخ ميتش ماكونيل ففي وقت سابق
من هذا العام طرح ماكونيل تعديال مرفقا
شروع قـانون الـزراعة بـاجمللس يـتعلق
بـالــسـيــاسـات الــزراعــيـة والــغـذائــيـة في
البـالد ومن شأنـه رفع الـقنب الـداخل في
ـواد األغـراض الــصــنـاعــيــة من قــائـمــة ا

قتضى القانون الفيدرالي. احملظورة 
وفي حال إقـراره القـانون حـسب بيـثاني
غــومـيــز فــإنه "ســيــخــرج الــقــنب وكــافـة
مـشـتـقـاته - ومـنـهـا الـكـانـابـيـديـول - من
ـمـنـوعـات مـا يـفـتح الـبـاب عـلى قـائـمـة ا

مصراعيه أمام بيعه قانونيا".
WOLKŽ bz«u

فـترضة? لكن مـاذا عن الفـوائد الـعلـميـة ا
بــالــنــسـبــة لــعـالج سـحــري يــعــالج اآلالم
زمنـة واالكتـئاب والـكثـير من األمراض ا
كـان مـفـتـرضـا أن تــكـون دراسـات مـوثـقـة
جـرت إلثـبات فـاعـلـيـته لـكن الـواقع لـيس
كـذلك فـمــا زال يـلـزم الـقــيـام بـالـدراسـات
ــطــلـوبــة لــلــحــاق بــاالنــتــشـار الــواسع ا

شتقات القنب.
شـتـقات واعـدة حسـبـما نـقلت لكن تـلك ا
بي بـي سي عن إيـــــغــــور غــــرانت الــــذي
يـرأس قــسم األمـراض الــنـفــسـيــة ومـركـز
بــــحـــوث الــــقـــنـب الــــدوائي بــــجـــامــــعـــة
كاليفـورنيا سان دييـغو والذي أشار إلى
آفـاق مـحــتـمـلـة الســتـخـدامــات طـبـيـة في
ـسـتقـبـل.وهـناك بـعـض األدلة عـلـى آثار ا
ـادة الكـانـابيـديول فـي معـاجلة محـتـملـة 
الـقــلق وكــمــضــاد لاللــتــهـاب بـل وكـعالج
ألمـراض عـقلـيـة. ويـقـول غـرانت إن بـضع
دراسات مـحـدودة تـناولت اسـتـخـدام تلك
ـادة كـعالج لــلـفـصـام وخــرجت بـنـتـائج ا
تابـعة" محذرا رغم ذلك جيدة "تسـتحق ا
من اعـتــبـار مــادة الـكــانـابــيـديــول عالجـا
مـوثــوقـا لــلـفــصــام.ويـقــول: "تـعــمل مـادة
الــكــانـــابــيــديـــول عــلى األرجـح كــمــضــاد
لاللتـهـاب وقـد تسـاعـد الـتهـابـات األمـعاء
وأمراض الـتـهابـيـة مـتعـلـقة بـاألعـصاب"
معتـبرا تلك إشـارات إلى االجتاه الواجب

متابعته للتأكد علميا منها.
ـشـتـقات أما بـالـنـسـبـة لـلذيـن يشـيـدون 
شروبـات الفاكهة فيقول القنب كمضاف 
غرانت إنهـا ال تخـتلف كثـيرا عن إشادات
أخـرى في مــجـال الــتـغــذيـة دون بــيـانـات
كافية ويـضيف: "ال يعني هـذا بالضرورة
أنهم عـلى خـطـأ لكـنـنا بـبـساطـة ال نـعلم
فدواء الفـاليوم يسـاعد على الـتخلص من
الــقــلق فـــهل نــضــيــفـه إلى الــكــوكــاكــوال

ساعدة الناس على االسترخاء?".
وبـرأيه يـتـعـ أوال الـتـوفيـق بـ قـوان
الواليات والقانون الفـيدرالي مضيفا "ثم
علـيـنـا أن ننـتـظر لـلـتـثبت عـلـمـيا عـنـدها

سنعرف كيف ننصح اجلمهور".

الـنـاقـد الـتلـفـزيـوني جـاك سـيل أكد أن
جنـاح حلـقات مـثل "صنـاعة قـاتل" جاء

مفاجئا.
ونـقـلت بي بي سي عـن سيل قـوله: "لم
يـكن التركيز الشديد على أدق تفاصيل
ال بـل أتى مـــدهــشـــا مع ـــة  اجلـــر
إبـراز كافـة تطـورات القـضيـة حتى إن
بــدت صـغـيـرة; وبـإضــافـة بـعض حـيل
اإلخـراج كأن تـنتـهي كل حلـقة بـكشف
شاهـد لتـكتـمل وجبة أكـبر لـتشـويق ا

تفرج". دسمة جديدة يدمن عليها ا
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كـــذلـك لـــعب تـــطـــور تــــكـــنـــولـــوجـــيـــا
االســـتـــهالك الـــتـــلـــفـــزيـــوني دورا في
ـة ـبـهـر لـوثـائـقـيـات اجلـر الـنــجـاح ا
احلـقيقـية مثل "صـناعة قـاتل" ويشرح
ســيل ذلك بــقــوله: "احلــلـقــات تــعـرض
عـلى شبكـة نتفلـيكس وطريـقة العرض
لـيست تقـليديـة كحلـقة أسبـوعيا وهو

أمر بالغ األهمية".
ويـضيف: "لـو كان صـاحب فكـرة ما قد
تــوجه مـثال لــقـنـاة بي بي سي وان أو
قـنـاة إن بي سي أو حتى إتش بي أو
عـام 2015 وقـال لـهم إن لـديه وثائـقـيا
ـتد شـاهد ولـكنه  رائـعا سـيـعشـقه ا
لـعشر ساعات لكـانوا قد ضحكوا ملء
أفــواهـهم ولـكن اآلن مع الـعـرض عـلى
ـكن أن يـستـمـر الـبـرنامج اإلنـتـرنت 
ـشاهـد طوله إذ إلـى األبد وال يضـير ا
ـقبلة في يـستطـيع أن يشاهد احلـلقة ا

أي وقت يناسبه".
وقـــد ســبق جنــاح بــرنـــامج "صــنــاعــة

قـــــاتل" جنــــاح حـــــلــــقــــات

"سـيـريـال" الـتي انـبـثـقت عن بـرنـامج
إذاعي هو "ذيس أمريكان اليف".

وقـد حـققت حـلـقات "سـيـريال" جنـاحا
مــنـقـطع الـنـظـيـر عـام  2014وأمـضت
رَاويــة احلــلــقــات سـارا كــيــنــيغ عــامـا
ة قتل وقعت عام كـامال حتقق في جر
 1999كـانت ضحـيتهـا طالبـة تبلغ 18
عـاما من بالتيـمور تدعى هاي م لي
والــتي أديـن فـيــهــا رفــيــقــهــا الـســابق

عدنان سيد.
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شـهدت السـنوات األخيـرة إقباال كـبيرا
من مــشـاهــدي الـتــلـفــاز ومـسـتــخـدمي
اإلنـتــرنت عـلى حـلـقـات تـصـور جـرائم
مـــروعــة وقـــعت بـــالــفـــعل وأخــرى لم
يُـكشـف عن مرتـكبـيهـا. فمـا هي حكـاية

الولع بتلك اجلرائم?
في  29نــوفـمـبــر/تـشـرين الــثـاني عـام
1970 اكـتــشـفت أسـرة جـثـة مـحـتـرقـة
المـرأة في مـنـطـقـة مـوحـشـة في "وادي
إيـزدالن" عـلى مـقـربـة من مـديـنـة برغِن
بـــالــنــرويج وقــد انـــتــزعت أجــزاء من
مالبــســهــا وتـنــاثــرت حـولــهــا بـعض
الـــزجـــاجـــات وســاعـــة يـــد ومـــظـــلــة
مـكسورة. ووضعـت اجملوهرات بجوار
اجلـثـة "وكأن مـراسم غـريبـة قـد رافقت
ا قاله كارل هالفور آس موتها" وفقا 

وقع. احملامي الذي تفقد ا
والحـقـا عـثـرت الـشـرطـة عـلى أغراض
تـسـتـخـدم لـلـتـخـفي ورسـائل مـشـفرة
وجـوازات سـفر مـزورة دون أن تـكشف
ــرأة الـــتي أطــلـــقت عــلـــيــهــا هـــويــة ا
الــصــحف اسـم "امـرأة إيــزدال" - فــهل
كـان مـوتهـا انتـحـارا أم بسـبب حادث

أم أنها قُتلت?
وفـي عام 2018 اسـتـقصت الـصـحفـية
ـساعدة الـنرويـجيـة ماريت هيـغراف 
الـصحفي نيل ماكارثي الغموض الذي
يـلف قضـية "امـرأة إيزدال" لـصالح بي
بـي سي في حـــلــقـــات عــلى اإلنـــتــرنت

وت بوادي الثلوج". بعنوان "ا
ورغـم تـوافــر وســائـل فـحـص حــديــثـة
اسـتـخـدمت في مـحاولـة الـتـعـرف على
ــرأة وجــهــود مــجــمــوعــة من هــويــة ا
احملـقق عـلى اإلنترنت ظـل هذا السر
من بــ أكــثــر األحــداث الــتـي يــلــفــهـا

الغموض في تاريخ تلك البالد.
وت بوادي الثلوج" واحدا من ويـعد "ا
وثـائـقـيـات عديـدة رسـخت في الـسـن
ة احلقيقية في األخـيرة قصص اجلر

الثقافة الشعبية.
ومــنــهــا حــلــقــات "إس-تـاون" فـي عـام
2017 الـــتي حـــقــقت رواجـــا كــبـــيــرا
واســـتــعـــرضت شــخـــصــيـــة جــون بي
مـاكليمور مصلح الساعات الغريب من
واليــة أالبــامــا. وهي مـن إنـتــاج نــفس
ـنـتـجـة حلــلـقـات "سـيـريـال" الـشــركـة ا

الشهيرة.
وقـــد واجــــهت الـــشــــركـــة انـــتـــقـــادات
لـــعــــرضـــهـــا تـــفــــاصـــيل دقــــيـــقـــة عن
شـخـصـيـتـهـا الـرئـيـسـيـة دون مـوافـقـة
األسـرة و رفع قـضـيـة ضـد مـنـتـجي
هـــذه احلــلــقــات. ورغم أن "إس-تــاون"
خـالــفت الـصـورة الـتـقـلـيـديـة لـقـصص
ـة احلـقـيـقـيـة فـقـد تطـرقت إلى اجلـر
ــة قـتل مـزعـومـة وعـكـست إقـبـاال جـر
شاهـدين على الـغموض ضـخمـا من ا
حــــتى أنه  حتــــمــــيـــلــــهـــا مـن عـــلى
اإلنترنت قرابة 80 مليون مرة منذ بدء

عرضها في مارس/آذار 2017.
وهـناك حـلقات "في الـظالم" من حتقيق
الـصـحـفيـة مـادل بـاران وقـد وصفت
بــــأنــــهــــا "صــــادمــــة دون إثــــارة" وفي

مــوسـمــهـا األول حـقــقت في اخــتـطـاف
وقـتل طفل في احلادية عشرة من عمره
فـي عــــام  1989ويـــــدعى جـــــايــــكــــوب
وتـيـرلـينغ عـلى يـد مـلثم أثـنـاء جتوال
الــطـــفل بــالــدراجــة بـــرفــقــة أصــدقــائه
ــــديــــنــــة ســــانت جــــوزيـف بــــواليـــة

مينيسوتا األمريكية.
ـوسـم الـثــاني من احلـلــقـات وعــرض ا
قـضـيـة كـيـرتس فالورز الـرجل األسود
مـن والية مـسـيسـيـبي وقـد حوكم ست
ـة قـتـل أربـعـة مـوظـف مـرات في جـر
ــتـجــر لألثـاث عـام 1996 حــيث كـان

يعمل في السابق.
وقـد جعـلت البرامج الـتلـفزيونـية مثل
"الـشعب ضد أو جيه سيـمبسون: قصة
ــة أمـريــكــيــة" من تـمــثــيل كــوبـا جــر
غـــوديــنـغ جــونـــيــور هـــذا الـــنــوع من
األعـــــمــــال فـي صـــــــــــدارة شـــــاشــــات

العرض.
وكــانت احلـلـقـات األشــهـر هي حـلـقـات
"صـناعـة قاتل" لشـبكة نـتفلـيكس حيث
بــحــثت اخملـرجــتــان لـورا ريــتــشـاردي
ــوس في قــضـيــة رجل من ومــويــرا د
وسـيكنسون يدعى سـتيفن إيفري بعد
مـطالعة مقال نشـرته صحيفة نيويورك
ــــز عـــام 2005 بــــعـــنــــوان "بـــرّأه تــــا
ــة احلـــمض الـــنـــووي فــاتُـــهم بـــجـــر

أخرى".
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وقـد تـتبـعت احلـلـقات مـحـاكمـة إيـفري
الــذي أمــضى  18عــامــا بــالــســجن عن
ـة لم يـرتـكـبـهــا حـتى أثـبت دلـيل جــر
احلـمض الـنووي أنـه بريء وبـعد ذلك

وجـــهت إلــيه اتــهـــامــات بــقــتل
مـــصـــورة في اخلــامـــســة
والــعـــشــرين من عــمــرهــا

تدعى تريزا هالبك.
وبـــــعــــد ذلـك حــــكـم عــــلى
ؤبد هو إيـفري بالسـجن ا
وقـريبه برندان داسي لكن
يــــعــــتــــقــــد الــــكـــثــــيــــر من
ــشـاهــدين أن الـســلـطـات ا
ــة الــثــانــيـة لــفــقـت اجلــر

إليفري.
ــــــــــــــــــــوسـم األول وخــالل ا
لـلـبـرنـامج شـكـك الـقـائـمون
عـلـى احلـلـقـات في الـعـمـلـيـة
الـقـانونـيـة التي قـادت إلدانة
داسـي وخــــرجــــوا بــــروايـــة
بــديــلــة تــرجح وجــود تالعب
من جانب االدعاء والشرطة.
وبــنـاء عـلى رغــبـة اجلـمـهـور
ركـز اجلزء الثاني من "صناعة

قـاتل" على مـا بعـد اإلدانة واالستـئناف
تهمـ والضحية وعـلى مشاعر أسـر ا
ا الـتي لـم يـركـز اجلـزء األول عـلـيـهـا 

يكفي.
ولم يكن أحد يتوقع هذا اإلقبال الهائل
شاهدين عـلى ما يدور حول مدى مـن ا
ـــســـرح جـــديــــة حتـــلـــيل بــــقع الـــدم 
ـــة أو كــيـــفــيـــة حتـــقق مـــكــتب اجلـــر
الـتـحـقـيـقـات الـفـيـدرالي األمـريكي "إف
بـي آي" من وجـود أدلــة مـلــفـقــة ولـكن

ة ولكن عـرضة للوقوع ضحـايا للجر
القلق يساورهن أكثر".

ومن احلـلـقـات األمـريكـيـة الـتي شـهدت
إقـــبــاال واســـعــا مـن حــيث عـــدد مــرات
الـتحـميل من على اإلنـترنت عام 2018
ـفـضـلـة" ـتي ا حـلـقـات بـعـنـوان "جـر
ويـبعث متابعوهـا بتفاصيل عن جرائم
وقـــعـت في جـــوارهم وفي كـل حـــلـــقــة
تـسـتعـرض مـقـدمة الـبـرنامج جـورجـيا
هـاردستارك وزميلتـها كارين كيلغارف
ــة قـــتل وكــأن أصــدقــاء حــبـــكــة جــر
يـــتـــبــادلـــون حـــديـــثــا عـن فــيـــلم سيء

شاهدوه للتو.
: "هـناك أعـداد كبـيرة من وتـضيف فـل
الـــنــســاء يـــتــابـــعن حــلـــقــات اجلــرائم
الــبــشـعــة وال نـعــرف مــا الـذي يــجـعل

شيئا كهذا يروق لهن".
ثـلة كـوميـديـة من مانـشسـتر وهـنـاك 
تــدعى ريــتــشِـل فــيـربــرن تــســتــضــيف
حــلـــقــات كــومـــيــديــة تــبـــحث خاللــهــا
بـــصــحــبــة زمـــيــلــة أخـــرى هي كــيــري
بـريـتشـارد ماكـل فـي جرائم اقـترفـها
ســفـــاحــون وقــد بــدأت االثــنــتــان رفع
حــلـقـاتـهـمــا عـلى اإلنـتـرنت عـام 2014

بـعــد أن أمـضـتـا سـاعـات في بـحث كل
ة. جر

وهـذا العـام صورت فيـربرن و مـاكل
حـلـقـات مـفـتـوحة لـلـبـرنـامج انـتـقـلـتا
عجب خاللـها من مكـان آلخر للقـاء ا

وتـقول فـيربـرن إن أغلب احلـضور كان
ــرأة تـــقــلق دائـــمــا من الـــنـــســاء: "فـــا
لـسالمـتـهـا وهو أمـر مـرتـبط بـاألنثى
كــأن تـالحــظي كل مــا تــفــعــلــيــنه وأال
تـسـيـري في طـريق الـعـودة لـلـبـيت في
سـاعة متأخـرة واعتقد أن هـناك شيئا
في داخــلــنـا كــنــســاء يـجــعــلـنــا نــهـتم
ة; إذ نـشعـر أن شـيئـا من هذا بـاجلـر

القبيل قد يحدث لنا".
ــة ولـــيس ســـهال اخلــوض فـي اجلــر
بـطريقة كوميدية لكن فيربرن تؤكد أن
ـــزاح خالل احلــلــقـــات ال يــأتي عــلى ا
ـــعــتـــدين حـــســـاب الــضـــحـــايـــا بل ا
كــالـسـخـريـة من تــوالي األخـطـاء الـتي

توقع بالقاتل في النهاية.
وال يــــدهش فـــيــــربـــرن أن االهــــتـــمـــام
بـاجلـرائم الواقـعيـة عاد لـيطل مـجددا
ا هو أن وتـقول إن الـسبب في ذلـك ر
ا

االطـــــــالع
أصــبح أيـسـر وتـقـول: "بـالـعـودة إلى
الــعــصــر الــفـيــكــتــوري كــانت هــنـاك
مـــطــبــوعــات مـــثل أخــبـــار الــشــرطــة
ـفـصلـة التي حـمـلت أخبـارا مثـيرة ا
وكــان الــنــاس يــشـاهــدون عــمــلــيـات

أل". إعدام جتري على ا
والـيوم لـدينا عـقود من التـسجيالت
األرشـــيــفـــــــــيـــة والــتــقـــاريــر الــتي
تـخـتـزلـهـا حـلـــــــــقـات في سـاعـات
ومــا زلــنــا نــتـعـــــــــطش لــلــعــدالـة
وتـــــــقــــــــول فـــــــلـــــــ إن قــــــــصص
ــة األفــضل تــركــز عـلى اجلــــــــــر
ــة أكــثــر مـالبـــــــــســات اجلـــــــــر

مـــــن مقترفيها.
وتـخلص قـائلـة: "إننـا نتـحدث عن
عـــمل فـــني ال يــتـــسم بـــحــيـــاديــة
ـنـطلق ـيـة وهـو من هـذا ا أكـاد
لــيس بــحـثــا بل تـصــاغ الـقــصـة
وتـروى لـلمـشـاهد بـهـدف متـابـعة

شاهدة". ا
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تستضيف ريتشل فيربرن برنامجا كوميديا برفقة كيري بريتشارد ماكل عن جرائم اقترفها سفاحون


