
بفعل التط��ورات املت�سارع��ة للتكنولوجي��ا احلديثة 
وتطور و�سائ��ل االت�سال وانت�س��ار و�سائل التوا�سل 
االجتماع��ي حتول العامل الي��وم اىل اأ�سغر من قرية 
�سغ��رة تتوا�س��ل فيما بينها وعل��ى خمتلف برامج 
التوا�سل االجتماعي من دون وجود رقابة، اذ تال�سى 
الزمن واأ�سبح �سفراً الأبعد نقطة على الكرة االر�سية.  
ان االت�س��ال ال�رسيع لي�س امل�سكلة مو�سوعة البحث 
الت��ي نتوخ��ى طرحه��ا يف حتقيقنا، امن��ا التقنيات 
املتط��ورة جداً الت��ي ا�سبحت �سم��ة الهواتف الذكية 
الت��ي تت�ساب��ق عل��ى انتاجه��ا ���رسكات االت�ساالت 
االجنبية. التي تتميز برباجمها التعليمية والثقافية 
وو�سائ��ل الت�سلية الكثرة جداً. ول��ذا فاأن م�ستخدمي 
ه��ذه التقنية ا�سبح��وا غر قادرين عل��ى اال�ستغناء 
عنه��ا، ب��ل ا�سبحت ق��ادرة على جذب اع��داد كثرة 
و�سمه��م اىل قائمة امل�سرتك��ن يوميًا خ�سو�سًا يف 
بلدن��ا العراق ، من جانب اآخر يرى بع�س اخلرباء ان 

الهوات��ف الذكي��ة، وعلى الرغم م��ن فوائدها الكبرة 
واملتعددة فه��ي اأي�سا لها �سلبي��ات واأ�رسار كثرة، 
خ�سو�سا مع وجود جه��ات واإطراف متعددة ت�سعى 
اىل ا�ستغ��الل هذه التقنيات من اجل حتقيق م�سالح 
خا�س��ة، ي�س��اف اىل ذل��ك اأنها ق��د اأ�سبح��ت ت�سكل 
م�س��در قل��ق ل��دى العديد م��ن امل�ستخدم��ن، ب�سبب 
عمليات االخرتاق املتوا�سلة او تعر�سها لل�سياع او 
الفقدان االأمر الذي قد يوؤثر على خ�سو�سية اأ�سحاب 
تل��ك االأجه��زة ويعر�سه��م للكث��ر م��ن امل�سايقات، 
وه��و ما دف��ع بع�س اجله��ات وال���رسكات امل�سنعة 
اىل تطوي��ر منتجاته��ا واإ�ساف��ة مزاي��ا وتطبيق��ات 
جدي��دة لتعزي��ز �سالم��ة وام��ن املعلوم��ات. وخالل 
جول��ة ميداني��ة وقفنا على عدد من ح��االت الهاتف 
النق��ال ، ت��رى لين��ا )معلم��ة( اأن��ه بخ��الف الك�س��ل 
والغب��اء االجتماع��ي، فاإنها ت��رى الهوات��ف الذكية 
اأّثرت باإيجابية على حياتها، قائلة: »برامج التحدث 

املجاني��ة ق���رست امل�ساف��ات بيني وب��ن زمالئي 
واأ�سدقائ��ي م��ن املعلم��ات  ، واأ�سبحن��ا نتوا�س��ل 
طوياًل وبكل �سهولة يف اأي وقت واأي مكان، فلم نعد 
مقيدي��ن باحلدي��ث يف وقت مع��ن يف املنزل حتى 
ندخل على برنامج »الفايرب« من الكمبيوتر العادي، 
كم��ا هربنا م��ن التكاليف الباهظ��ة للمكاملات بن 
ا اأن التاأثر االإيجابي انعك�س  ال�سب��كات«. وترى اأي�سً
عل��ى اأ�رستها، قائل��ًة: »التوا�سل م��ع اأ�سقائي خارج 
املن��زل اأ�سبح اأ�سهل، رغ��م ان�سغالنا يف العمل، ومبا 
اأن وال��دي ووالدت��ي ال ي�ستخدم��ان الهواتف الذكية، 
فالتوا�س��ل بينن��ا مل ينقط��ع.، ويف الوق��ت نف�س��ه ال 
اأرى اأن الهات��ف الذك��ي زاد م��ن ال�سم��ت يف املنزل 
اأثن��اء اجتماع العائل��ة، فرغم اأنه ق��د يخيم ال�سمت 
علين��ا على ف��رتات اأثناء متابعة كل من��ا هاتفه، اإال 
اأنه ل��ه ميزات اأخرى، فاألعابه االإلكرتونية اجلماعية 
جعلتنا اأك��ر اهتمام��ًا بالتجمع��ات االأ�رسية لرنفه 
ع��ن اأنف�سن��ا بعد يوم طوي��ل من عن��اء العمل خارج 
املن��زل« .فوجئ��ت  املواطن��ة ام �س��امل  بر�سالة على 
�سا�س��ة نقالها تق��ول: نفذ ر�سي��دك ، يف حن قامت 
بتعبئته قبل عده �ساعات ، وادركت حينها ان ابنتها 
املراهق��ة ) فاطمة( افرغت الر�سي��د با�ستخدامه يف 
تفعي��ل �سبك��ة االنرتن��ت لفت��ح تطبيق��ات التوا�سل 
االجتماع��ي للتح��دث م��ع �سديقاتها، مم��ا ادى اىل 
غ�سبه��ا و�سخطها عل��ى ابنتها ، وافحمته��ا باأ�سئلة 
ام��ام اخوته��ا كقوله��ا: م��ا الق�سي��ة الت��ي جعلت��ك 
تتحدث��ن كل ه��ذه الف��رتة مع �سديقات��ك ، مما ادى 
اىل زرع ال�س��ك يف قل��وب اخوتها واخ��ذوا يتدخلون 
يف حياته��ا ويرتب�سون لها كي يكون ذلك مربراً يف 
حرمانه��ا من الدرا�سة يف ال�سن��ه الدرا�سية اجلديدة . 
ت�سبب اإدمان زينب عل��ي )24 عامًا( للهاتف الذكي 
بعزلته��ا ع��ن املحيطن به��ا، وتق��ول: »و�سلت اإىل 
درج��ة اأنني ندمت على ا�ستعم��ايل للهواتف الذكية، 
فق��د اأخذتن��ي من كل املحيطن ب��ي، حتى هواياتي 
مل اأع��د اأهت��م به��ا، واأ�سابتن��ي مبزي��د م��ن العزلة«. 
وتكم��ل زين��ب : »االأك��ر م��ن ذل��ك اأنه��ا اأ�سابتن��ي 
مبر���س ت��اآكل الفقرات م��ن ك��رة اال�ستخ��دام لها، 
ف�س��اًل ع��ن التزام��ي ال�سم��ت الدائ��م ال��ذي اأ�سب��ح 
ي�ستف��ز عائلت��ي، واأوج��د بينن��ا فج��وة. كل ذل��ك مل 
يجعلن��ي اأقل��ع عن ا�ستخدام��ه، لكني اأح��اول تقنن 
فرتات ا�ستخدامه ق��در امل�ستطاع، واأ�سبحت اأمار�س 
ريا�سة حت��ى اأجدد ن�ساطي واأبتعد عن الهاتف اأكرب 
وق��ت ممك��ن«. وتتاب��ع زينب: »ه��ذا االخ��رتاع كاد 
ي��وؤدي اإىل طالق اإح��دى �سديقاتي، فم��ع ان�سغالها 
الدائ��م به اأهملت طفليه��ا، والأن حماتها كانت تقيم 
معه��ا يف املن��زل، توالت انتقاداتها له��ا، اإىل درجة 
جعلته��ا تقوم ببع�س االأعب��اء املنزلية، حتى فا�س 
بها الكيل وبداأت ت�سكو البنها كرة عملها يف املنزل 
واإهمال زوجته لكل �سيء ماعدا الهاتف، فت�ساعدت 
اخلالف��ات حت��ى و�سل��ت اإىل الطالق. ام��ا ابو مثنى 
فق��د الحظ تبداًل يف �سلوك ول��ده البالغ ) 16 ( عامًا 

من��ذ ان ق��ام بتفعي��ل برام��ج االنرتنت الت��ي ت�سمى 
الفي���س بوك والتانغ��و وغرها من برام��ج التوا�سل 
االجتماع��ي ، اذ اخ��ذ يبك��ر يف اخل��روج م��ع اوالد 
اجل��ران وا�سحاب��ه االآخري��ن ويتاأخ��ر بالعودة ملا 
بعد منت�سف الليل وا�سبح طريقة ت�رسفاته خمتلفة 
عما كانت وي�ستخدم الكلمات الدخيلة وغر مفهومة 
بالن�سب��ة لنا نح��ن االبوين . ام �سب��اح البالغة من 
العم��ر )35( عام��ًا امية ال تقراأ وال تكت��ب، ام�ست ) 
13 ( عام��ًا ب�سحبة زوجه��ا دون اثارته او القيام 
بعمل يدخل ال�سك يف �سدره او يغ�سبه ، اال ان رنات 
هاتفه��ا ايقظت زوجه��ا من نوم��ه ، ليم�سك الهاتف 
ويج��د ر�سال��ة غرامية من رق��م جمه��ول ، ومن تلك 
اللحظ��ات غم��ر ال�سك �سدره ويوجه له��ا االتهامات 
ت��ارة وي�رسبها تارة اخرى وقلل من احرتامها امام 
اطفاله��ا وانتهت حياتهما بطرده��ا اىل بيت والدها 
بعد ان ه�سم جهازها النقال . ومن ثم حدث انف�سال 

نهائ��ي ال رجع��ة في��ه . يق��ول الباح��ث االجتماعي 
�سليم حيدر عن االث��ار ال�سلبية للهواتف الذكية على 
املراهق��ن م��ن كال اجلن�سن وكيفي��ة معاجلتها: ال 
ج��دال يف �سلبي��ة االث��ار املرتتب��ة عل��ى اال�ستخدام 
الوا�س��ع للمراهق��ن للهوات��ف الذكي��ة يف بالدن��ا ، 
واع��زو �سب��ب ذل��ك اىل جمل��ة عوام��ل يف مقدمته��ا 
االنفتاح الوا�سع على تكنولوجيا االت�ساالت احلديثة 
ملجتمع يعاين من ازمات عديدة ويتف�سى فيه اجلهل 
املق��رتن بالفق��ر ، وه��ذه العوام��ل تبعث عل��ى عدم 
اال�ستقرار االمن��ي واالجتماعي ، وا�ساف �سليم لعل 
يف مقدم��ة �سلبيات هذا التوج��ه املخاطر املحتملة 
م��ن امكانية جنوح املراهقن �س��وب عامل اجلرمية 
على خلفية انقيادهم االعمى نحو تعاطي املخدرات 
وارتي��اد االماك��ن االباحية التي كث��راً ما تقود اىل 
دخ��ول اوكار الع�ساب��ات االرهابي��ة . واكم��ل �سليم 
م�س��راً اىل معاجل��ات ه��ذه امل�سكلة قائ��اًل: معاجلة 

هذا الواقع يتطلب ت�ساف��ر جهود اجلهات احلكومية 
ذات العالق��ة م��ع ادارات املدار�س وا���رس املراهقن 
ع��رب تكثي��ف الوع��ي بخط��ورة االجن��رار يف معرتك 
ه��ذا املجال الذي ال �سك يف متويل��ه من قبل جهات 
اجنبي��ة بق�س��د التاأثر عل��ى اال�ستق��رار االجتماعي 
الواع��دة  الب��الد  طاق��ات  وتعطي��ل  واالقت�س��ادي 
وامله��ا املرجت��ى يف حتقي��ق التنمي��ة االقت�سادية 
واالجتماعية. ودعا �سلي��م وزارتي ال�سباب والرتبية 
وغرهم��ا م��ن اجله��ات املعني��ة بتطوي��ر اآلياته��ا 
يف ا�ستقط��اب ال�سب��اب لفعالي��ات ت��وؤدي اىل تفريغ 
طاقاته��م الفائ�سة، ف�سال ع��ن امل�ساهمة يف تنمية 
قدراته��م الذاتي��ة وتطوي��ر مواهبهم الت��ي ميكن ان 
جتنبه��م دروب الفقدان واالجتاهات اخلاطئة ومتهد 
له��م و�سائل العم��ل والتخل�س من اآف��ة البطالة التي 

هي ا�سا�س االنهيار املجتمعي.

اعالن��ات  له��ا  اختط��ت  الت��ي  العي��ادات  ع���رسات 
ف�سفا�س��ة و�سط االحي��اء ال�سعبي��ة وبع�س االحياء 
الراقي��ة تعل��ن ع��ن خربة املعال��ج و�سرت��ه املهنية 
املبهمة، كما ا�سبحت مواق��ع التوا�سل االجتماعية 
و�سيلة اعالن جمانية لن�ساط تلك املراكز واجنازاتها 
)اخلارقة(، احد املراجع��ن دفع مبلغ ثالثة مالين 
دين��ار خ��الل �سهري��ن فقط لع��الج ابنه م��ن مر�س 
)ال���رسع(، يف م��ا خ���رست �سيدة مبل��غ 10 مالين 
دينار لع��الج ابنتها م��ن الكاآبة املزمن��ة والنوبات 

اله�سترية.
بال قيود

ال توج��د اج��راءات قانونية متنع عم��ل تلك املكاتب 
والعي��ادات الت��ي تتزاي��د اعدادها يف اغل��ب مناطق 
واحي��اء بغداد وباقي امل��دن العراقية، كما ا�سبحت 
عل��ى  مواق��ع  الروحاني��ن(  )املعاجل��ن  لبع���س 
�سفح��ات التوا�س��ل االجتماع��ي ومقاط��ع فيديوية 
كاإعالن��ات ع��ن عم��ل )عياداته��م( واحل��االت التي 
يدعون جناحها على ايديه��م، وا�ستطاعوا ا�ستقطاب 
مئ��ات املراجع��ن م��ن فئ��ات و�رسائ��ح خمتلفة مل 
ت�ستثن حتى الطبقات املتعلمة والعوائل الغنية التي 

تزايد ترددها على مراكز الطب 
الروحاين.

ق�س�س
احد املر�سى امل�سابن بال�رسع مل تنجح حماوالت 
�سفائه الت��ام يف امل�ست�سفى وبع�س عيادات االطباء 
املعاجل��ن  اح��د  اىل  اللج��وء  فق��رر  املخت�س��ن، 
الروحاني��ن بن��اء عل��ى ن�سيحة اح��د اال�سدقاء، اذ 
يق��ول عام��ر ح�س��ن القي�س��ي )40(عام��ا:" ا�سبت 
مبر���س ال�رسع بع��د تعر�س��ي لعملية �سط��و م�سلح 
واط��الق ن��ار ادى اىل ا�سابت��ي يف منطق��ة الراأ�س، 
وبع��د ق�ساء اكر من �سهري��ن يف م�ست�سفى )اجلملة 
الع�سبي��ة( ببغ��داد، راجع��ت عي��ادات اطب��اء عل��ى 
ح�سابي اخلا�س وو�سف��وا يل ادوية متنوعة للعالج 
 phenobarbitol( لعدة ا�سه��ر كالفينوباربيتال
والكاربامازب��ن   ،))phenytoin الفينيتوي��ن 
carbamazepine((، وبع��د ان يئ�ست من �سفاء 
حالت��ي املر�سية ن�سحني اح��د اال�سدقاء بالذهاب 
اىل معال��ج روح��اين يف منطق��ة )ال�سي��خ معروف(، 
كان املكت��ب مكتظ��ا بالن�ساء من خمتل��ف االعمار، 
وبع��د انتظار الأكر من �ساعت��ن ادخلنا )ال�سكرتر( 

العم��ر  عل��ى رج��ل ملتح��ي يف اخلم�سيني��ات م��ن 
ويرتدي  )د�سدا�سة بي�ساء( يجل�س على مكتب تزينه 
االآي��ات القراآنية وخلفه مكتبة ت�س��م ع�رسات الكتب 
ومكتب��ة اخرى متتل��ئ باأكيا���س االع�س��اب وبع�س 
العل��ب الغريب��ة ال�س��كل، وم��ا ان �رسحت ل��ه حالتي 
ال�سحية، �ساألني على نوع االدوية التي اتناولها، ثم 
طلب مني ان اترك العالج وابداأ معه جل�سات عالجية 
مل��دة 30 يوم��ا  ومبعدل جل�س��ة كل 3 ايام، ثم طلب 
مبل��غ 3 مالي��ن دينار، وبع��د املداول��ة اتفقنا على 
مليون��ن ون�س��ف".  وا�ساف ح�سن "بع��د انق�ساء 
ال�سه��ر وبع��د 9 جل�سات ادعي��ة وتعاوي��ذ وحركات 
وامي��اءات كن��ت غ��ر مقتن��ع به��ا، ابتع��دت نوبات 
ال���رسع يف فرتاتها الزمنية، ث��م رجعت اىل ماكنت 
علي��ه، وقد تبن يل بعد ال�سوؤال والتق�سي عند بع�س 
الع�سابن باأن العالج الذي كنت اتناوله من املعالج 
الروح��اين هو جمرد م�سكنات مهدئ��ة  �سبيه باأدوية 

االطباء التي كنت اأتناولها".
حقيقة

 �ساح��ب مكتب االنوار للعطاري��ات وطب االع�ساب 
ببغ��داد )احلاج فا�سل رزوقي را�سي( بن، اأن  اكر 

م��ن 80 باملئة من اأ�سحاب مراكز العالج الروحاين 
ميار�س��ون الدجل واالحتي��ال من اجل احل�سول على 
امل��ال بطرق غ��ر م�رسوعة، مبينا وه��و الذي يعمل 
يف مهنة ط��ب االع�ساب بالوراثة عن والده منذ اكر 
م��ن اربعن عاما باأن "العالج الروحاين علم خا�س 
يحتاج اإىل اتقياء نافذين يف العلم ولهم كرامات من 
اهلل  تع��اىل، فاملعالج الروح��اين احلقيقي ي�ستخرج 
م��ن كت��اب اهلل اه��م العالج��ات املمكن��ة وي�س��رتط 
ان يك��ون �سالع��ا يف طب االع�ساب وط��رق التداوي 
به��ا، اما ما يقوم ب��ه بع�س امل�سعوذي��ن من اعمال 
تث��ر ال�سخرية من كتابة التعاوي��ذ وممار�سة بع�س 
االعم��ال ال�سيطاني��ة فه��ي جم��رد عملي��ات ن�س��ب 

واحتيال ل�رسقة اموال النا�س".
  وا�س��اف" الكثر من االمرا�س ت�ستع�سي على اكرب 
املعاجلن الروحاني��ن وال ميكن �سفاوؤها اال بقدرة 
اهلل ف��ال غ��ره م��ن م�سايف. وهن��اك ف��رق كبر بن 
املعال��ج الروح��اين والع��ارف و�سيوخ ف��ك الطال�سم 
واعم��ال ال�سح��ر، فل��كل واحد منه��م تو�سيف وعمل 
يختلف عن االخ��ر، ومن بن مئات املمار�سن لهذه 
االعم��ال توجد ن�سبة قليلة جدا تتب��ع طرقا اأ�سولية 

ومب�سداقي��ة ميكن ان يح��رزوا فيها بع���س النتائج 
لبع���س احلاالت، ماعدا ذل��ك فاأغلب املوجودين هم 

جمرد حمتالن وال عالقة لهم باملهنة".
علم النف�س

الدكت��ور عبد الرحيم ال�سمري اأ�ست��اذ علم النف�س يف 
جامع��ة بغداد قال: "عند درا�سة حاالت ال�ساعن اإىل 
الع��الج يف مراكز الط��ب الروح��اين، ت�سهل مالحظة 
م��دى التخل��ف االجتماع��ي، والياأ���س م��ن بع���س 
احل��االت املر�سية الت��ي تدفع باأ�سحابه��ا للت�سبث 
ب��اأي ام��ل الإنق��اذ ما ميك��ن انق��اذه، وعل��ى قاعدة 
)�ساح��ب احلاج��ة اأعم��ى( يلع��ب بع���س املنتحلن 
ل�سف��ة املعاجل��ن الروحانين عل��ى م�ساعر النا�س 
من خالل املعتقدات الدينية مع خلط تلك العالجات 
مبو�س��وع الت��داوي باالأع�س��اب، وقد حت��دث بع�س 
امل�سادفات )ال�سفائية( التي تتطور ب�سبب مقاومات 
اجل�سم التي تتنامى ب�سكل مفاجئ وتتغلب على الداء 
ال�سيما اذا اآم��ن واعتقد املري���س باملعالج، فت�ساع 
هذه احل��االت كم�سدر اعالين واعالمي ل�سيوع فكرة 
تغل��ب الطب الروح��اين على الطب احلدي��ث، م�سيفا 
للط��ب الروح��اين و�س��ع خا���س وال بد م��ن ح�رسه 
باأطب��اء او خمت�س��ن در�س��وا عل��م النف���س الب�رسية 
كباقي العلوم الت�رسيحية االخرى، وال ميكن مزاولة 
هذا العمل بهذا ال�سكل الفو�سوي الذي اأ�سبح م�ساعا 

ب�سبب عدم حما�سبة بع�س املحتالن".
رجال دين

�سيوخ وخطباء م�ساجد وح�سينيات يف بغداد و�سفوا 
تل��ك االعم��ال بانه��ا )غ��ر �رسعية( وال مت��ت لروح 
اال�سالم باأي �سلة واطلقوا على تلك املراكز تو�سيف 
ال�سي��خ  ا�س��ار  اذ  واالحتي��ال"،  "الن�س��ب  دكاك��ن 
ا�سماعي��ل عبد اهلل خطي��ب جامع الرحمن يف منطقة 
ال�سعب اىل:" تنامي ظاهرة وجود مكاتب املعاجلن 
الروحاني��ن يف بع�س مناطق بغ��داد لوجود البيئة 
املالئم��ة لعم��ل ا�سح��اب ه��ذه املحال الت��ي تقوم 
ل�رسق��ة  وا�ستدراجه��م  الب�سط��اء  عل��ى  باالحتي��ال 
امواله��م بط��رق ملتوية، مبينا ان الع��الج الروحاين 
ال يت��م اال على اي��دي علماء متخ�س�س��ن اوغلو يف 
العل��وم الديني��ة والنف�سية ل�سن��وات طويلة، وهم يف 
احلقيقة ال يعلنون عن انف�سهم، وكان الو�سول اليهم 
�ساقا وعن طريق املعارف واال�سدقاء وال ي�ستوفون 
اج��ورا عن عملهم، النهم يبتغون مر�ساة اهلل تعاىل، 
ام��ا م��ا ي�ساع حاليا م��ن وجود بع���س اجلهلة ممن 
ميتهن��ون هذا العمل فهو جم��رد كذب ورياء ويندرج 

يف جمال االحتيال على النا�س".
�سفة �رسعية

رج��ل الدي��ن ال�سي��د حط��اب املو�س��وي )55( عام��ا  
ب��ن:" ان املجتمع��ات اال�سالمي��ة املتعاقب��ة نبذت 
اعم��ال ال�سحر، فحاول البع�س اإعطاءه �سفة �رسعية 
بافتت��اح تلك املراك��ز، مو�سحا اأن الن�س��اء يرتادن 
تل��ك املراكز ب�سكل كبر، ب�سب��ب جهل واأمية البع�س 
منهن، وحت��ى املتعلمات اي�س��ا ا�سبحن من زبائن 

تلك 
املكات��ب". وا�س��اف املو�س��وي" ب��اأن العاملن يف 
ه��ذا املج��ال ال �سفة �رسعية لهم الأنه��م مل يح�سلوا 
عليه��ا ح�س��ب االأع��راف والتقاليد العلمي��ة والدينية 
التي انتهجها العلماء الكبار ثم ان للعالج الروحاين 
قد�سي��ة تتعلق بال�سخ���س املعالج وم��دى قربه من 
اهلل وحقيق��ة نواي��اه الدنيوي��ة حت��ى ان الكث��ر من 
الق�س�س واحلقائق اقت�رست على ا�سحاب الكرامات 

واالولياء ال�ساحلن واآل البيت عليهم ال�سالم" .
وزارة ال�سحة

مدي��ر ق�س��م املوؤ�س�س��ات غ��ر احلكومي��ة يف وزارة 
ال�سح��ة الدكت��ور جعفر �ستار ق��ال "ان عمل )مراكز 
الط��ب الروح��اين( ال يدخ��ل يف عم��ل وزارة ال�سحة 
وه��ي غ��ر معنية بالتعام��ل مع مثل ه��ذه املكاتب 
وال تعطى لهم اي موافقات قانونية من قبل الوزارة 
با�ستثن��اء املعاجل��ن بط��ب االع�س��اب اذ متنح لهم 
موافق��ات �سم��ن �سواب��ط و�رسوط ال ت���رس ب�سحة 
املواط��ن، مبين��ا ان مكتب املفت�س الع��ام يف وزارة 
ال�سحة يقوم بر�س��د مكاتب املعاجلن الروحانين 
ث��م يخاط��ب وزارة الداخلي��ة لغر�س الق��اء القب�س 
عل��ى ه��وؤالء اال�سخا�س ب�سب��ب ممار�سته��م الأعمال 
الدجل وال�سعوذة التي تندرج �سمن عمليات الن�سب 

واالحتيال". 
القانون

 اخلب��ر القانوين ط��ارق حرب ك�سف: "ع��ن معاقبة 
القانون العراقي ل�)ال�سح��رة امل�سعوذين( وفق مادة 
الن�سب واالحتيال 456 م��ن قانون العقوبات التي 
قد توؤدي اىل احلكم بال�سجن او دفع غرامة مالية، يف 
ما اأكد ب��اأن القانون يح�رس اعط��اء الدواء للمر�سى 
م��ن قبل االطباء ح�رسا وعدم قانونية و�سف الدواء 
م��ن قبل م��ا ي�سمى ب��� )مراك��ز الع��الج الروحاين(، 
م�س��را اىل ان "املحاك��م العراقي��ة ق��د �سه��دت رفع 
الكثر م��ن الدعاوى الق�سائية �سد )ال�سحرة( انتهت 

غالبها بالرتا�سي ودفع اأموال مقابل ذلك".

على الرغم من فوائدها الكبيرة 
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ع�سرات املمار�سني 
للطب الروحاين ي�سفهم 

بع�ض املخت�سني باأنهم 
)حمتالون( ا�سبحوا من 

االثرياء وا�سحاب املكانة 
االجتماعية ملزاولتهم اعمال 

)ال�سحر وال�سعوذة(، 
ومنهم من ذهب للتبحر 

يف عالج امرا�ض ع�سوية 
عجزت عنها امل�ست�سفيات 
وكبار االطباء، وبرغم ان 

االمور اختلطت على النا�ض 
بني ا�سحاب عيادات طب 

االع�ساب وممن جمعوا بني 
املهنتني، اال ان الكثريين 
�سعروا باأنهم ا�ستغفلوا 

الأ�سابيع و�سهور ق�سوها 
يف الذهاب واالياب 

جلل�سات العالج ودفع 
االموال لقاء اوهام ال 

حقيقة لوجودها ا�سال.
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