
 عبارة )مطلوب ع�شائريًا( تكتب بخط كبري على 
واجه��ة بيت اخل�ش��م الذي هجر من��ه رغما عن 
انفه، لقطع طريق العودة عليه، وانذار �شديد ملن 
يحاول التعامل باأم��ور البيع و االيجار وتعدت 
هذه الظاه��رة اىل املوؤ�ش�ش��ات احلكومية ، ومن 
املفارق��ات املوؤمل��ة ان مث��ل ه��ذه )اليافطات( 
متث��ل تهدي��داً علنيًا حلي��اة املواطن��ن واعالنًا 
�رصيح��ًا بالقت��ل ملن ال ميتثل له��ا من دون اي 

خوف من االجراءات القانونية.
ومازالت هذه احلالة �شارية املفعول بل ات�شعت 
على مراأى وم�ش��مع اجله��ات احلكومية ،وخالل 
ع��دة اعوام  ا�شطر الكثري م��ن النا�س للجوء اإىل 
ع�شائره��م طلبا للحماي��ة بعد �شع��ف الدولة و 
خا�شة مع غياب القان��ون وحالة من االنفالت 
الت��ي دع��ت لذلك، لك��ن  الع�شائر ب��داأت تتقاطع 

تدريجيا مع القوانن . 
مل يق��ف االمر عند هذا احل��د بل تطور املو�شوع 
لي�شب��ح ا�شبه بالتج��ارة املربحة عن��د البع�س 
اذ ب��ات عمله��م الوحيد الدخ��ول كطرف مطالب 

بالدية. وهذا ما ادخل الكثري يف متاهات ال اأول 
له��ا وال اآخ��ر. وو�شل االأم��ر اىل تهديد املدار�س 
وريا�س االطفال وبع�س  املوؤ�ش�شات احلكومية 
للدول��ة وه��ذا م��ا ي�شتدع��ي احلزم م��ن اجلهات 

املعنية بتوفري االأمن.
و تنت���رص على �شفح��ات التوا�ش��ل االجتماعي 
�ش��ور لعدد م��ن ظواه��ر التهدي��دات الع�شائرية 
يف العا�شم��ة بغداد وبع���س املحافظات، �شواء 
على املمتلكات العامة او اخلا�شة، وهذا ما اثار 
حفيظة بع���س املواطنن واملراقبن   يف �شور 
لبناي��ات مدار�س و ريا�س االأطفال و موؤ�ش�شات 
حكومي��ة ، مم��ا اأثار  ه��ذا امتعا�ش��ًا كبرياً لدى 
املعني��ة  اجله��ات  طالب��وا  الذي��ن  املواطن��ن 
واالمني��ة يف اخل�شو�س باحلزم و احلد من هذه 
الظاهرة التي اخ��ذت بالتف�شي واالنت�شار ب�شكل 

خميف .
 ح�شن حممد )حمام��ي( يرى ان ال�شنوات الع�رص 
االخ��رية او اك��ر من التغيري غ��ري كافية وقليلة 
الت��ي  بالف��رة احلقيقي��ة  قي�ش��ت  م��ا  اذا  ج��داً 

نحتاجها لبناء ان�شان واٍع يعرف حقوقه ويدرك 
ما عليه من واجبات، لكنه �شكك يف وجود قوى 
معنية ببناء ذلك االن�شان وتو�شيع اآفاق مداركه 
ليك��ون مالئم��ًا ومتوائم��ًا م��ع ع�رصن��ا ال��ذي 
نعي�شه ويخ��رج من دوامة االع��راف الع�شائرية 
يف امل�شتقب��ل . ما ه��و اأب�شع من عبارة )مطلوب 
ع�شائري��ًا( جتده��ا مكتوبة على بع���س ريا�س 
االطف��ال واملدار���س. ويعتق��د ح�ش��ن ان العالج 
الناج��ح له��ذا الق�شي��ة املنت���رصة يف ال�ش��ارع 
العراق��ي  يكم��ن يف التثقي��ف وا�شاع��ة املعرفة 
واحل��د م��ن ال��روح امل�شت�رصي��ة لهيمن��ة القبيلة 
والطائفة والفئة! مو�شحًا باأن هذا العمل موكل 
اىل املوؤ�ش�ش��ات احلكومية والنقابات ومنظمات 
املجتم��ع امل��دين، فف��ي �شعف تل��ك املوؤ�ش�شات 
وتراج��ع القان��ون ي��رز دور الع�ش��الت، ودور 
الع�ش��رية واالحتماء بها. مرت�شى مهدي )معلم( 
يق��ول متاأمل��ًا: ما ا�شع��ب ان ت��رى يافطة على 
ج��دار املدار���س او ريا���س االطف��ال اخلارجي 
وحتى �شاهدت على مواقع التوا�شل االجتماعي 
�شوراً ملوؤ�ش�ش��ة حكومية يف احدى املحافظات 
ق��د اغلق��ت باأمر م��ن الع�شائر ،وكت��ب على هذه 
املدرا�س واملوؤ�ش�شات)مطلوب ع�شائريًا( فينزل 
يف اعماق��ك خوف فوق اخلوف ال��ذي ا�شت�رصى 
يف �ش��وارع مدنن��ا. وختم جم��ال حديثه منوهًا 
عن ا�شباب ه��ذه الظاهرة العنيف��ة وهي �شعف 
الدول��ة م��ن جهة وتف��وق الع�شاب��ات باأنواعها 
يف زعزع��ة االم��ن وفر�س االت��اوات، وادى هذا 
كل��ه اىل ب�شط االع��راف الع�شائرية وجعلها فوق 
القانون . النا�شط املدين )ح�شن حيدر( دان هذه 
االأعمال عاداً انها جتاوز على القانون وانتهاك 
وتهدي��د الأمن وا�شتقرار املواطنن ، مو�شحا ان 
البع���س مم��ن يه��ددون ع�شائري��ًا ال عالقة لهم 
بال�شخ���س اجل��اين او املجرم. م�شت��دركا: اال ان 
الته��اون احلكوم��ي مهد النت�شار ه��ذه الظاهرة 
الت��ي تهدد ال�شلم االهلي املدين. وا�شاف ح�شن 
ان الع�شائ��ر العراقي��ة اال�شيل��ة تق��ف بال�ش��د 
م��ن مث��ل هكذا ممار�ش��ات ال اخالقي��ة وال متت 
الأخ��الق الع�شائ��ر اال�شيل��ة ب�شل��ة. مو�شح��ا: 
ان البع���س ا�شتغ��ل حال��ة الفو�ش��ى واالنفالت 
االمن��ي واالن�شغ��ال مبحاربة االره��اب. منوها 
اىل وجود الكثري م��ن املحتالن الذين ال عالقة 
له��م بالع�شائ��ر يقوم��ون بهك��ذا افع��ال. وق��ال 
ع�شو جلنة الع�شائر النيابية "حممد ال�شيهود": 
تف�شت ظاهرة كتابة عب��ارة )مطلوب ع�شائريا( 
على ج��دران البيوت واملح��ال التجارية ملجرد 
خ��الف يح�ش��ل ب��ن اثن��ن اأو ب��ن عائلت��ن ، 
وتعد ه��ذه ظاهرة طارئة عل��ى جمتمعنا وعلى 
تقاليدن��ا العربي��ة العراقية االأ�شيل��ة. مبينا ان 
ه��ذا الت�رصف غري امل�ش��وؤول يوقع الكثريين يف 
ف��خ اخلالفات الت��ي ال ميكن اأن حت��ل بالقوة اأو 
التهديد وامنا بالطرق املعروفة : فاأما من خالل 
القان��ون واخ��ذ دوره ب�ش��كل كام��ل ، واما ان ال 
يك��ون هذا الت�رصف مبثاب��ة اإلغاء لدور اجلهات 
ال�شيه��ود عل��ى  القانوني��ة. و�ش��دد  احلكومي��ة 

���رصورة ان يك��ون هناك دور لوجه��اء الع�شائر 
والف�ش��ل الع��ادل يف ق�شايا ميك��ن اأن حتل عن 
طريقه��م. الفتا: ام��ا كتابة تلك العب��ارات فهي 
حال��ة ال تن�شج��م وتطلعاتنا الواعي��ة للتخل�س 
م��ن لغة القوة على ح�شاب القانون وال يجب يف 
اأي ح��ال من االأحوال ان تك��ون الع�شائرية فوق 
القان��ون. املع��اون الربوي )كام��ل احمد( بننّ 
ان و�ش��ول التهدي��د الع�شائ��ري اىل املوؤ�ش�ش��ات 
الربوي��ة والتعليم��ة ي�ش��كل خط��را كب��ريا على 
حياة و�شالم��ة الطالب من جه��ة و�شري العملية 
الربوي��ة من جه��ة اخ��رى. م�شددا عل��ى اهمية 
ابع��اد هذه املوؤ�ش�شات م��ع املوؤ�ش�شات ال�شحية 
ع��ن اية مظاهر م�شلحة. داعيا اىل وجوب توفري 
احلماي��ة الالزمة ان كان��ت للمدار�س او الكوادر 
التعليمة. اما )امل ها�شم( مديرة احدى املدار�س 
االبتدائي��ة طالب��ت ب���رصورة توف��ري احلماي��ة 
وريا���س  للمدار���س  واالأمني��ة  االجتماعي��ة 
االطف��ال وكل املوؤ�ش�ش��ات التعليم��ة. مو�شحة: 
انه��ا تعر�ش��ت يف الع��ام املا�ش��ي اىل بع���س 

ال�شغوط الع�شائرية من قبل اهل بع�س الطالب 
ولالأ�ش��ف بع���س املعلم��ات  �شع��رن باخل��وف 
وف�شلن عدم االلت��زام بالدوام اليومي او جدول 
احل�ش���س التدري�شي��ة خوف��ًا عل��ى حياتهن. ان 
جرمي��ة التهديد جاءت عام��ة يف القانون حيث 
مه��ا امل�رصع ،ويقول املحامي  حيدر عاكف،  ق�شَّ
ان اجلنح��ة التي تقع  بنحو لفظ��ي وفًقا للمادة 
)432( م��ن قان��ون العقوبات، اأم��ا اإذا ح�شلت 
بداف��ع القت��ل فتحدثت عنها امل��ادة )430( من 
القانون ذات��ه على اأنها جناي��ة. واأ�شاف حيدر 
اأن��ه بع��د ورود �شك��وى للقا�ش��ي املخت�س  عن 
تهدي��د ع�شائ��ري تتخ��ذ االإج��راءات القانوني��ة 
با�شتق��دام املته��م اأواًل ان كان باإط��ار اجلنحة، 
واإذا مل يح�رص ت�شدر بحقه مذكرة قب�س، اأما اإذا 
كان التهديد حتت مظلة اجلناية فاإن اأمر القب�س 
ي�ش��در بنح��و مبا���رص. منوه��ا: بع��د ا�شتكم��ال 
االجراءات التحقيقية يحال املتهم اىل املحكمة 
املتخ�ش�ش��ة لتجري حماكمته. وحتدث الباحث 
االجتماع��ي من��ري �ش��امل  ع��ن ظاه��رة الف�ش��ل 

الع�شائ��ري قائ��ال: احلل��ول الع�شائري��ة مل تك��ن 
بال�ش��ورة الت��ي هي عليها االآن م��ن حيث قيمة 
املبال��غ ونوعها واالإج��راءات التي ت�شبق عملية 
التفاو���س، الواج��ب عل��ى املطل��وب ع�شائري��ا 
اأن يخ�ش��ع لنتائ��ج تفاو���س �شي��وخ الع�ش��رية 
ووجهائها وباالتفاق مع الطرف االآخر، وغالبا 
ما تكون احللول عقالني��ة وحكيمة تعيد احلياة 
اىل طبيعته��ا بعي��دا عن اأية جت��اوزات قد تلحق 
ال���رصر امل��ادي اأو اجل�ش��دي والنف�ش��ي للجانب 
االآخ��ر، ام��ا يف وقتن��ا احلا�رص فاختل��ف االأمر 
من خ��الل ت�رصفات رمب��ا تكون غ��ري م�شوؤولة 
للبع���س من خ��الل التهدي��د والوعي��د بكتابات 
توح��ي بالعن��ف اأو ا�شتباح��ة االأرواح واالأمالك 
وو�شل��ت اىل املوؤ�ش�ش��ات واملدار���س وريا���س 
االطفال ومن ثم يت�شعب املو�شوع لي�شبح اأكر 
خط��ورة واأو�شع حجما  ولذل��ك نوؤكد دوما على 
اأن يك��ون القانون هو الف�ش��ل يف كل النزاعات 
حتى تختف��ي تلك املظاهر الت��ي مل تعد تتالءم 

وع�رصنا الذي نعي�س فيه.

، يف تل��ك اللحظة �شعر فرا�س مبوجة عارمة من اخلوف 
وتابع بعينيه اجلثمان وهو يحمل من النع�س اىل فوهة 
الق��ر، وما ان غمرته رائحة الراب انخف�شت اأ�شواتهم 
يف نغمة حزينة موحية باخلتام، غري ان هذا ال�شعور مل 
ين��ل من ارادته، بح�شب م��ا رواه احد زمالئه املقربن، 
فق��د اأكمل فرا�س عملي��ة الدفن، ونقال ع��ن ذلك الزميل 
الذي مل يرغب يف االف�شاح عن ا�شمه، فاإن فرا�س وبعد 
ثالثة ايام من تاري��خ وتوقيت الدفن قام بنب�س مقرة 
االأح�شاء واإخراج اخلامت وو�شعه يف �شبابة يده اليمنى، 
وبن��اء على تعليم��ات الروح��اين ات�شل بعائل��ة الفتاة 
للح�ش��ول على موافقتهم، ولك��ن �رصعان ما غابت تلك 
االآم��ال خلف �شحابة �ش��وداء من ال�شتائ��م والتهديدات 
لت�شجل عالقته العاطفية بالف�شل الذريع بعد ان هددته 
عائل��ة الفتاة بالقتل اإذا مل ين���س الزواج.  ويقول زميله 
ب�شوت ملوؤه االأ�ش��ف: »ال�شحر قد ال يكون حالة واقعية 
اأو ل��ه ح�شور حقيق��ي يف عاملنا الواقعي، ولكن عندما 
ت�شي��ق ف�شحة االأم��ل، ي�شود �شعور ع��ام بعجز االن�شان 
عن حتقي��ق اهدافه، ويكون اللج��وء اىل ال�شحر من بن 
احللول املمكن��ة واملتاحة للو�ش��ول اىل تلك االأهداف، 
ف�شغ��ط احلياة و�شعور فرا�س امل�شتمر بالظلم دفعه اىل 

حماولة تغيري واقعه عر تلك املمار�شات«.
ال�شح��ر وال�شاح��ر، متالزم��ان ال ينفكان ع��ن بع�شهما 
البع���س، ولع��ل املخي��ال ال�شعب��ي يربط عل��ى نحو ما 
بن ق��وة ال�شحر، وامن��اء ال�شاحر، فال�شح��ر الذي يقوم 
ب��ه من هو غ��ري متدي��ن اأو منتهك للقي��م الدينية يكون 
�شح��ره اأ�شد مفع��وال واأقوى اأثراً، وال�شح��ر الذي يتاأ�ش�س 
عل��ى النجا�شة اأو عل��ى القيام باملحرم��ات، كالزنا، اأو 
ا�شتخ��دام اع�شاء من حي��وان اأو حتى اآدمي يكون فيها 
ال�شحر اأقوى اأثرا وو�شواًل خا�شة اذا كان باجتاه عوامل 
اجل��ن اأو ال�شياطن كاملقابر والبي��وت املهجورة، فكل 
ه��ذه املعطيات جتعل من ال�شح��ر اأ�شد قوة واأكر تاأثريا 

يف حتقيق الغايات يف عقيدة املتعاملن به.
احلبائل املن�شوبة

ب��داأ )احم��د، م( م�شواره يف عامل ال�شع��وذة، متنقال بن 
زح��ام فتاح��ي الف��ال وقارئ��ي الفنج��ان اىل زح��ام 
ال�شحرة وامل�شعوذي��ن، فن�شط يف كوالي�س الدفن وجذب 
احلبي��ب وجلم الل�شان وجتول بن العرافن فخ�شع لها 
كلها وان�شق عنها جميعا عندما مل يجد حال ملعاناته.

اع��رف اأحم��د بفعل��ه مو�شح��ا ان »من يفه��م »نرات 

الكهن��ة  اأعم��ال  ب�شح��ة  ي�ش��ك  اأن  ميك��ن  ال  القل��ب« 
والدجال��ن، اإال اأن بذور احلب �شقاها �شحر امل�شعوذين، 
فال�شح��ر ما هو اإال �شع��ادة وهمية تذه��ب اإليها النف�س 

من �شقاء الواقع«.
ويق��ول اأحمد ب�شوت يثقله احل��زن: »البحث عن ال�شحر 
مل يع��د مقت���رصا عل��ى الن�شاء فق��ط، بل دخ��ل الرجال 
ه��ذا امل�شم��ار �رصا وعلن��ا، واليوم ال جن��د اأي عجب اأو 
غرابة ب��اأن ينتهك الرجال حرمة اجلث��ث بالتعاون مع 
الدفان��ن من خالل توفري ما حتتاج��ه عمليات ال�شحر 
كاالأظاف��ر اأو الكف��ن اأو اأي ج��زء اآخ��ر الإنه��اء اأعمالهم 

املتعلقة يف احلياة«.
»ميك��ن تق�شيم ال�شحر من حيث االأحجار والتمائم التي 
يع��زم عليه��ا باألفاظ خا�ش��ة حتى تكت�ش��ب اخلا�شية 
ال�شحري��ة جلذب اجلن�س االآخر، كما هي احلال يف عرق 
ال�شواح��ل اأو خ��رز املحب��ة«.. هذا ما يو�شح��ه ال�شاحر 
)طالب��ا ع��دم ذكر ا�شم��ه(، موؤكدا اأن »هن��اك نوعا اآخر 
لل�شح��ر عر اأخذ عينة من مقتني��ات ال�شخ�س اخلا�شة 
امل��راد عمل ال�شحر ل��ه كاملالب�س اأو ال�شع��ر واإجراء ما 
يلزم الإمت��ام العمل، واما النوع االأخ��ري والذي يعد من 
اأق��وى اأنواع ال�شحر ال��ذي يكون على اأ�شا���س ا�شتخدام 

اأجزاء من احليوانات كالقطط ال�شود اأو الدجاج االأ�شود، 
اأو حت��ى اأع�ش��اء ب�رصي��ة، كم��ا يف مخ االإن�ش��ان امليت 
حديث��ًا اأو �شابون��ة الركب��ة ودفنها يف اإح��دى املقابر 

املهجورة ل�شمان عدم فتح ال�شحر«.
طال�شم ومعتقدات

 )48( خ��الل  املطلق��ة  رد  والبائ��رة،  املعطل��ة  زواج 
�شاع��ة، �شلب ونه��ب عقل وقلب ال��زوج بدفن عمل باب 
املحب��ة يف االأر���س، الطاع��ة العمياء للحبي��ب وجلبه 
لل��زواج خالل )72( �شاعة بعم��ل الرقعة، �رصب اجلان 
وت�شليطه على اأعدائك، الدخول على احلكام وال�شالطن 
باأق��وى االأحجار، عالج العن واحل�ش��د« ع�شفت جميع 
تلك الكلم��ات براأ�س اأحمد وارتفعت دق��ات قلبه عندما 
الحت ب���رصه عبارة »اإقناع االأهل بال�رصيك« و�رصعان 
م��ا اكت�شحته فرح��ة عارمة اقتلعته م��ن ياأ�شه اىل اأمل 

جديد القناع عائلته بالزواج.
وي�شي��ف )اأحم��د،م ( وعل��ى مالحم��ه عالم��ات احلزن 
واالأ�ش��ى »كلم��ا تقدمت ب��ي االأيام خط��وة جديدة كلما 
اعر�ش��ت طريق��ي عقبة �شاق��ة من عائلت��ي باملوافقة 
عل��ى الفت��اة التي اأحبها، ويف حلظ��ة ياأ�س عمياء وبعد 
اخلو�س يف خمتلف التجارب على اأر�س الواقع ات�شلت 

باأح��د ال�شحرة عل��ى مواقع التوا�ش��ل االجتماعي الذي 
ال يف�ش��ل له عم��ل مهما �شعب، وذل��ك بح�شب تعليقات 
زبائن��ه، ومت حتدي��د الزم��ان وامل��كان لاللتق��اء بع��د 
حتوي��ل ر�شيد فئة )10( دوالرات للتاأكد من ح�شن نية 
الطالب!.ويقول اأ�شتاذ علم االجتماع الدكتور حممد عبد 
احل�شن: »كانت املراأة وعلى مر التاريخ اأكر املتعاملن 
واملتعاط��ن مع ال�شح��ر، وذلك نظ��را له�شا�شة و�شعها 
و�شع��ف موقعها االجتماعي والكم الهائل من االحالم 
والطموح��ات والرغب��ات املقموع��ة واملكبوت��ة الت��ي 
تواج��ه بالتقي��د اأو الرف�س، ولكن الثقاف��ة االجتماعية 
التي نعي�س يف كنفه��ا والتي توؤمن بال�شحر وتعطي له 
مكان��ة كبرية، �ش��واء يف تعقيد حياتن��ا االجتماعية اأو 
يف احل�شول على الرغائ��ب واملبتغيات جعلت الرجال 
يلتم�شون من ال�شحر و�شيط��ا و�شاعيا حلل م�شاكلهم او 
الو�ش��ول اىل رغباته��م، اإذ اأ�شب��ح عدده��م يقرب من 
اأع��داد الن�شاء الطالبات اأو الطاحمات بتحقيق اأهدافهن 
ع��ر ه��ذه الو�شيل��ة الت��ي تتخط��ى ح��دود االمكانيات  

والقابليات«.
مبالغ باهظة

وبع��د اأن اأخذ نف�ش��ا عميقا اأكمل )احم��د،م( حديثه عن 

ذلك الي��وم قائال: »ب�شعوبة بالغ��ة ومبزيد من اخلوف 
والقل��ق والرق��ب و�شلنا اىل منزل ال�شاح��ر، كان �شابا 
يف منت�ش��ف الثالث��ن، يرت��دي رداء اأبي���س خماط��ا 
بقطع��ة قما�س م��ن اأعلى فتحة ال�ش��در و�رصواال طويال 
مرتخيا ا�شتقبلنا برحي��ب وجل�س ي�شتمع اىل م�شكلتي 
وقب��ل اأن اأكم��ل تفا�شي��ل معانات��ي، ق��ال متدفقا يف 
ال��كالم اإن ه��ذا النوع من امل�شاكل يت��م حلها باأقل من 
ثالث��ة اأ�شابيع! يف تلك اللحظة ت��ورد وجه اأحمد الذابل 
و�شب��ح يف نه��ر اخلي��ال مت�شورا اجت��اه حياته مع من 
اأح��ب، وفجاأة ا�شتيق��ظ من ن�شوته كم��ا ي�شتيقظ احلامل 
م��ن حلم��ه على لدغة عق��رب عندما طل��ب ال�شاحر األف 

دوالر الإمتام عملية االتفاق؟
نهايات متوقعة

وي�شيف )احمد،م ( ب��اأمل: »كانت تلك االأ�شابيع الثالثة 
الت��ي حددها ال�شاحر هي اآخر �شه��م اأطلقه يف عمليات 
ال�شح��ر وال�شع��وذة ودفع ن�ش��ف املبل��غ االآن والن�شف 
االآخر بع��د انتهاء امله��ام املتعلقة بالعم��ل واحل�شول 
على موافقة عائلتي، وما ان و�شلنا اىل هذا االتفاق بداأ 
ال�ش��اب بكتاب��ة اأ�شماء كل من ت�شب��ب يف اإنهاء فرحتي 
باملعار�ش��ة برموز وطال�ش��م ت�شعب قراءته��ا وما ان 
انته��ى م��ن عمله ب��داأ وقت تنفي��ذي للتعليم��ات، باأخذ 
ثالثة اقفال ومفاتيحها ودفن واحد منها وقت ال�شفرة 
مع الرم��وز امل�شف��رة للطل�شم يف اح��دى املقابر ورمي 
مفتاح��ه يف مق��رة اأخرى، وم��ن ثم اأخذ القف��ل الثاين 
ورمي��ه عك�س جمرى املياه، والثال��ث اأقوم باالحتفاظ 
ب��ه اىل االأ�شب��وع االأخري من االتف��اق ولكن حدث ما مل 

يكن يف احل�شبان«.
ويوؤك��د املو�ش��وي اأن »الث��ورة املعلوماتي��ة واملعرفية 
ه��ي الت��ي مه��دت الطري��ق للعدي��د م��ن الذي��ن يدعون 
قدرته��م على عمل ال�شحر للو�ش��ول اىل اأكر قدر ممكن 
م��ن االأف��راد واإقناعهم مب��ا لديهم م��ن اإمكانيات، فكل 
االأدي��ان تعل��ن براءتها م��ن ال�شحر وعدم وج��ود تاأثري 
فعل��ي له، كم��ا اأن جميع االأديان تعل��ن رف�شها لل�شحر 
اأو العم��ل ب��ه الأنه يخ��رب عالقات النا�س م��ع بع�شهم 
البع�س، وهو يقت��ل عند االإن�شان روح املبادرة والعمل 
اجل��اد لتغيري م�شريه اأو حالته نح��و االأف�شل، ولطاملا 
كان عنوان ا�شتعمال ال�شحر هو االأبرز لل�رصاع والنزاع 

وامل�شاكل واخلالفات  االجتماعية«.
ا�شتع��اال لريف��ع  ازداد لهي��ب اعرا���س عائلت��ه  فق��د 
)اأحمد،م( راية اال�شت�شالم، خمتتما معركته الطويلة مع 
احل��ب بهزمية منك��رة مدوية بالزواج من ام��راأة اأخرى 

من اختيار عائلته.

مطلوب عشائريًا.. ظاهرة تتجاوزعلى القانون وتحاصر بعض المؤسسات الحكومية

حرمة المقابر في خطر.. بعدما جعلها المشعوذون البيئة األنسب للسحر 

بغداد ـ محمد هشام 

بغداد ـ متابعة 
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 بينما ينتظر فرا�ض منقب�ض 
ال�صدر، متجهم الوجه غروب 

ال�صم�ض لدفن خامت وبع�ض 
من اأح�صاء دجاجة بني قربي 
�صابني مل مي�ض على وفاتهما 

عدة اأيام، على اأمل ان يح�صل 
على موافقة عائلة الفتاة، 

بعد رف�ض زواجهما، تعالت 
اأ�صوات بال�صراخ والدعاء 

وجرى ا�صم الله على كل 
ل�صان، وك�صرت خطوات 

امل�صيعني حاجز ال�صمت الذي 
خيم على املكان.
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