
 "خمطوطة ابن اإ�سحاق, مدينة املوتى", هي رواية للكاتب 
الرعب,  روايات  �سمن  ت�سنف  اجلندي,  ح�سن  امل�رصي 
زيارة  مرة  ذات  يقرر  خامل,  جامعي  �ساب  عن  تتحدث 
�سور الأزبكية وهو مكان لبيع الكتب القدمية مياثل �سارع 
املتنبي يف بغداد, وكانت زيارته الأوىل لهذا املكان, فهو 
�سباب  اغلب  مثل  واملعرفة,  الكتب  عامل  عن  بعيد  يعي�ش 
فتقع  "النرتنيت",  العنكبوتية  لل�سبكة  التابع  الع�رص  هذا 
بني يديه خمطوطة اأ�سلية ل�ساحر عا�ش يف م�رص يف فرتة 
حيث  اأخر,  �سخ�ش  في�سبح  قراءتها,  يف  فينغم�ش  بعيدة, 
ال�سباب  ال�سحر على جيل  الرواية على خماطر كتب  ركزت 

غري الواعي.
ال�سحر, من  كتب  الرواية مو�سوع خماطر مطالعة  عاجلت 
دون وعي وفهم �سابق, فتكون مطب كبري ملن يطالعها, اأن 
ال�سحر يف العامل الغربي يعترب علم وله قوانينه واأ�ساتذته, 
اأما يف بلداننا فيعترب �سعوذة وي�ستخدمه يف الغالب حثالة 
املجتمع, وهو يف احلالتني خطري ويوؤثر �سلبا على ال�سخ�ش 
املتعاطي به, وقد كفر ديننا املتعاملني بفنون ال�سحر, لكن 
ق�سية تداول كتب ال�سحر و�سهولة احل�سول عليها من الأمور 
الظاهرة يجب  وبكثافة, هذه  األن  اخلطرية, وهي منت�رصة 

اأن يكون لها �سوابط, كي ندفع خطرها.
اأول نو�سح اأمر مهم وهو اأننا ل�سنا �سد حق الن�رص وحرية 
غريبة,  فنون  تعتمد  وال�سعوذة  ال�سحر  كتب  لكن  التداول, 
فئة  على  خطرا  وتكون  الطبيعة,  وراء  ما  لقوانني  تنتمي 
مو�سوع  فيكون  النف�سيني,  املر�سى  والأ�سخا�ش  ال�سباب 

حماية املجتمع مقدم على حرية التداول.
   انتكا�سات احلياة هي ال�سبب

مازن  كان  ذاكرتي,  يف  طرية  مازالت  مازن  ال�ساب  ق�سة 
تعر�ش  النا�ش,لكنه  خلدمة  دوما  ي�سعى  طيب  اإن�سان 
لنتكا�سات متتابعة من وفاة والده, اىل ف�سله باحلب, اىل 
خ�سارة م�رصوعه, مما جعله يلجا اىل النعزال عن النا�ش, 
اأخريا وجد  باآرائه,  ا�ستهزاأ  كان يح�ش باحلقد على كل من 
كبري,  ب�رصه  بقراءته  ف�رصع  الأ�سود,  ال�سحر  بعنوان  كتاب 
وبداأ يجمع كتب غريبة وميار�ش طقو�ش عجيبة, اىل �ساءت 

اأحواله ال�سحية والنف�سية وانتهت مبوته املفاجئ.
بع�ش ال�سخو�ش يكون بنائهم ال�سخ�سي �سعيف, والبع�ش 
يكون  هوؤلء  �سديدة,  عليه  الزمان  �سغوطات  تكون  الأخر 
حيث  عليهم,  �سديد  خطر  الغام�سة  وقوانينه  ال�سحر  عامل 
ي�سمى  مبا  غريبة,  لقوة  خا�سعني  اأ�سخا�ش  اىل  يتحولون 
اأداء  عن  توقف  خمول  ال�سحايا,  بذات  طبيا  اأو  بالتلب�ش 
الغرق يف �سفحات كتب,  اأي دور حياتي, وكل هذا ب�سبب 
والعتقاد بالقوى اخلفية, وكل هذا ل ينه�ش بالإن�سان بل 

حتط من قدره.

  كتب ال�سحر والف�سائيات
اأحيانا تكون الدوافع لدخول عامل كتب ال�سحر, هو البحث 
احلياة  جعلت  اأن  بعد  بالغايات,  للفوز  وال�سعي  القوة,  عن 
الغرق,  عملية  حت�سل  وعندها  املنال,  �سعبة  الأمور  كل 
ويكت�سف اأن ل قوة حقيقية ول فوز باأي �سيء, فقط جمرد 

خيبة اأمل وندم لكن حني ل ينفع الندم.
لكن الغريب اأن تفتح ف�سائيات للرتويج لل�سحرة والدجالني, 
الفوز  للمتلقي طريق  وهوؤلء ير�سدون اىل كتبهم ويبينون 
األن  بقوة خفية, كان يف ال�سابق يتم اعتقال ال�سحار لكن 
ي�سمح له بفتح مكاتب وف�سائيات ليدخل كل بيت من دون 
ا�ستئذان, اأمثال اأبو علي ال�سيباين والوائلي وغريهم الكثري, 

وقد اأ�سبحت لهم �سعبية ومريدين ونا�ش تاأخذ منهم.

مو�سوع  على  العربية  بالدراما  تركز  اأن  اأي�سا  العجيب 
ال�سحر, وتقوم باإطالق م�سل�سالت تعتمد على ق�سية ال�سحر, 
الأحمر(,  )الكربيت  م�سل�سل  مثل  خميف  ب�سكل  وتربزها 
والذي عر�ش بعد �سهر رم�سان الفائت, وم�سل�سل )ونو�ش(, 
يف  للخو�ش  العادي  الإن�سان  عند  ت�سويق  يخلق  وكالهما 
كتب ال�سحر, ليفهم ما طرحته الدراما, وهنا يتبني لنا مدى 
�سخو�ش ومنهج  بتواجد  ال  يتم  ال�سحر, وهذا ل  تغلل خط 
العربي,  بالإن�سان  الهتمام  عدم  مقدار  ويت�سح  وهدف,  
جهات  هنالك  اأن  يبدو  بل  الفعال,  الرقابة  جلان  وغياب 

خفية تدعم ن�سوء هكذا خط اأعالمي يروج لل�سحر.
 الثمرة

نحتاج اليوم اىل تنظيم عملية تداول كتب ال�سحر, مثال اأن 

يحدد عمر معني  ي�سمح له بالطالع على كتب ال�سحر, وان 
فت�سبح  اأثمانها  ترتفع  كي  كبرية  �رصيبة  عليها  يفر�ش 
معلومات  بتوفري  الن�رص  دور  تلتزم  وان  املنال,  �سعبة 
والفئة  والهدف  الراعي  يطبع  لل�سحر  كتاب  اأي  عن  كاملة 
امل�ستهدفة, واإل يتم حما�سبة دار الن�رص اىل عقوبات ت�سل 
للغلق وال�سجن, ومن جانب اأخر يجب على الأعالم واملنابر 
عرب  لغاياته  ي�سل  اأن  يجب  الإن�سان  اأن  فكرة  تر�سخ  اأن 
قدراته واأرادته وعلمه ولي�ش بطريق وال�سحر واخلزعبالت, 
هذه  حل  يف  مهم  اأمر  املجتمع  يف  خلقه  وعملية  الوعي 

الق�سية.
عملية  يف  واثقة  بخطوات  نتقدم  يجعلنا  اجلهود  تكاتف 

حماية املجتمع من خماطر قوانني عامل خفي.

الربملان  الذي حدده  اليوم  2017/3/11 هو  اليوم 
العالم  هيئة  رئي�ش  ا�ستجواب  لجراء  موعدا 
يقرر  من  ح�سور  عدم  ان  وحيث  غيابيا  والت�سالت 
الربملان  ا�ستجاوبه امام الربملان يف املوعد املحدد 
الجراءات  لتخاذ  عر�سة  يكون  ال�ستجواب  لجراء 
من   )238( املادة  احكام  وفق  على  بحقه  القانونية 
 1969 ل�سنة   )111( رقم  العراقي  العقوبات  قانون 
هاتني  باحدى  او  والغرامة  باحلب�ش  عاقبت  والتي 
يف  باحل�سور  قانونا  مكلفا  كان  من  كل  العقوبتني 
او بيان  امر  او  زمان ومكان معينني مبقت�سى تبليغ 
�سادر من حمكمة او �سلطة ق�سائية او موظف او مكلف 
عمدا  فامتنع  با�سداره  قانونا  خمت�ش  عامة  بخدمة 
عن احل�سور يف الزمان واملكان املعينني وهذا احلكم 
ب�رصوطه القانونية ينطبق على كتاب التبليغ ال�سادر 
والت�سالت  العالم  هيئة  رئي�ش  اىل  الربملان  من 
بحيث امتناع رئي�ش الهيئة عن احل�سور ي�سكل اركان 
قبل  من  الغيابي  ال�ستجواب  اجراء  اما  اجلرمية  هذه 
او  د�ستوري  �سند  يوجد  فال  الهيئة  لرئي�ش  الربملان 
ال�ستجواب  احكام  تتطرق  مل  اذ  عليه  يقوم  قانوين 
 )56( واملواد  الد�ستور  من   )61( املادة  يف  الواردة 

اىل )61( من النظام الداخلي ملجل�ش النواب لحكام 
ال�ستجواب الغيابي او احكام عدم ح�سور امل�ستجوب 
الحكام  فهذه  ا�ستجوابه  لجراء  الربملان  امام 
م�ساألة  يف  وتطبيقها  عليها  العتماد  يتم  التي  هي 
الداخلي  للنظام  التعديل  فان  وبالتايل  ال�ستجواب 
�سيكون متطلبا و�رصورة ل �سيما وان هذا النظام مت 
تعديله يف جل�سة جمل�ش النواب يوم 2015/11/12 
العراقية  الوقائع  الر�سمية  اجلريدة  يف  واملن�سور 
2016/9/15  حيث مت تعديل املادة  )4415( يف 
م�ساريع  باجراءات  اخلا�سة  النظام  من   )136(
القوانني ويف حالة عدم ح�سور امل�ستجوب يف املوعد 
على  اخر  التبليغ مبوعد  يعاد  ان  من  باأ�ش  فال  الول 
لتخاذ  املخت�سة  التحقيق  حمكمة  اخبار  يتم  ان 
ال�سفر  من  منعه  فيها  مبا  بحقه  القانونية  الجراءات 
ذلك  اخلارج  اىل  هروبه  من  خ�سية  هنالك  كانت  اذا 
ان اجابة امل�ستجوب على ما يوجه اليه من اتهامات 
العدل  برملانية م�ساألة مهمة و�رصورية للو�سول اىل 
واحلق وتبيان المر الذي يتم ال�ستجواب فيه �سحيح 
ان ال�ستجواب م�سالة مهمة لكن ال�سح اعتماد الطرق 
بيان حقيقة ما ح�سل من  القانونية لجرائه ولجل 
الول  م�سوؤولها  يكون  التي  الدائرة  من  او  امل�ستجوب 
باملحاكمة  الربملاين  ال�ستجواب  مقارنة  ميكن  ول 

الغيابية ذلك ان كل عقوبة ت�سدر بناء على حماكمة 
غيابية عر�سة لاللغاء واعادة املحاكمة جمددا طبقا 
للمادة )254( من قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية 
ان  وعر�سة لعادة املحاكمة عند احل�سور حتى ولو 
التي  املدة  يف  يكون  احل�سور  ان  طاملا  احلكم  �سدر 
وال�سجن  العدام  عقوبات  با�ستثناء  القانون  حددها 
اعادة املحاكمة حتى  يتم  اذ  املوؤقت  وال�سجن  املوؤبد 
ال�سنني وهذا امل�سلك ان  ولو ح�سل المر بعد ع�رصات 
كان يتفق مع احلكم واملحكمة والتهام اجلزائي فانه 
والقالة  الربملاين  وال�ستجواب  الربملان  يتفق مع  ل 
الربملانية  المور  يف  ي�ستقيم  ل  مما  فان  الربملانية 
اعادة  يف  يح�سل  كما  جمددا  ال�ستجواب  اعادة 
عليه  يرتتب  قد  ال�ستجواب  وان  �سيما  ل  املحاكمة 
القالة من الوظيفة وانهاء خدمة �ساحب العالقة اي 
ان اعادة املحاكمة م�ساألة مقبولة يف التهم اجلزائية 
جميع  ويف  الربملانية  التهم  مع  ت�ستقيم  ل  ولكنها 
الحوال فانه ل بد للربملان من تعديل النظام الداخلي 
ملجل�ش النواب بادخال الحكام اخلا�سة بال�ستجواب 
الغيابي وبعد هذا التعديل يتم هذا ال�ستجواب الغيابي 
اي�رص  للربملان  الداخلي  النظام  تعديل  وان  �سيما  ل 
التعديل  ال�سهل كما ح�سل يف  وا�سهل من  الي�سري  من 

ال�سابق .

والثمانينات  ال�سبعينيات  العراقي يف فرتة  الغناء  اأحد جنوم  هو 
من القرن املا�سي قدم الكثري من الأغاين الرومان�سية التي غناها 
علي  ق�ساء  يف  ولد  بعد.  فيما  العراقيني  املطربني  من  الكثري 

الغربي التابع للعماره جنوب العراق عام 1950.
اإىل  عودته  وعند  املتحدة  الوليات  اإىل  �سبابه  بداية  يف  �سافر 
العراق يف مطلع الثمانينيات كانت احلرب العراقية - الإيرانية..
ومالحقات  م�سايقات  اأثر  وجيزه  بفرتة  بعدها  العراق  ترك  وقد 
اأ�سطوره  و�سيبقى  العطار  قحطان  كان  اآنذاك...  ال�سيا�سي  النظام 
مطرب  يف  توافر  ما  الذي  باملبداأ...المر  الفن  فيها  ميتزج  حيه 
عراقي غريه.... وهناك م�رصوع يوؤ�س�ش له من حمبي ومعجبي هذا 
املطرب اخلالد جلعل اأغنيته)كل �سنه وانت طيب يا وطني احلبيب(
الوطني للعراق اجلديدو له جتارب حلنية قليلة, فقد حّلن  الن�سيد 
عينه  ب�رصاوي  اأغنية  �سهرتها  يف  �سبب  وكانت  اأديبة  للمطربة 
مكحله.ولت�سليط ال�سوء على م�سرية حياة الفنان املبدع قحطان 
ن�ستذكر من  ان  اعتدنا  لي�ش كما  ن�ستذكر حمطات حياته  العطار 
كما  احلياة  قيد  على  وهم  ن�ستذكرهم  ان  بل  مبدعينا,  من  رحل 
يقول فولتري "كلمة واحدة ا�سغي لها حيا, خريا عندي من �سفحة 
كاملة لكلها متجيد يف جريدة كربى حني اكون قد مت ودفنت".
طريق  عن  مرة  لول  الغناء  عامل  العطار  قحطان  الفنان  دخل 
برنامج "ركن الهواة" بتقدميه اغنية "�سبتني احللوة البنية" وهي 
حمزة  كوكب  امللحن  وكان  نعمة,  ح�سني  املطرب  اغاين  احدى 
اعجب  العطار  قحطان  �سوت  �سمع  وحني  الختبار,  جلنة  �سمن 
به كثريا حتى انه حاول يف عام 1971 ان يقدمه ك�سوت جديد 
اإىل اجلمهور العراقي باأغنية "املحطات" ولكنه مل يتمكن من ذلك 
ب�سبب تزمت بع�ش القائمني على املوؤ�س�سات الفنية يف تلك الفرتة.
الفنان حميد  لكن كما يقولون املوهبة تفر�ش نف�سها فا�ستطاع 
الب�رصي ان يقدم قحطان العطار لول مرة من خالل اغنية "الفرح 
جنحانة ع�رصة" من كلمات ال�ساعر كاظم اإ�سماعيل الكاطع. �سافر 
الفني  واوج��ه  �سبابه  ريعان  يف  وه��و  العطار  قحطان  الفنان 
اإىل  ال�سهل  ب�سحبة املطربني يا�ش خ�رص وح�سني نعمة و�سباح 
بدعوة  غنائية  عدة حفالت  1976 لقامة  عام  منت�سف  اأمريكا 
نقطة  الفنية  املحطة  ه��ذه  لتكون  هناك  العراقية  اجلالية  من 
اأمريكا. حتول كبرية يف م�سريته الفنية ليقرر بعدها القامة يف 
يف هذه املرحلة احيا العطار العديد من احلفالت الغنائية وقدم 
 1977 عام  وتلحينها  بكتابتها  قام  التي  اليام(  )تتنور  اغنية 
وعرب فيها عن طعم الغربة القا�سية التي كان يتجرعها يف اأغلب 
اأيامه حيث تقول كلمات الغنية )تتنور اليام, ملن ا�سوفك, ظلمه 
ولكيتك �سوه, و�سلون اعوفك, ياكمر غيبتك طالت, وهاي روحي 
اآنة  ذاك  وان��ة  باقي,  الكلب  و�سط  اأن��ت  مالت,  ما  الغريك  �سدك 

العراقي, �سمايدور الفلك بيه ابقى ذاك اآنة العراق(.

مخاطر مطالعة كتب السحر على المجتمع العراقي
اسعد عبدالله عبدعلي

 طارق حرب

ومن  اخلريجني  من  العديد  حال  بالغريب  لي�س 
التعيني  توفر  بعدم  واجلامعات  الكليات  جميع 
�شهاداتهم جمرد حرب على  العمل وبقاء  وفر�س 
العاطلني  طييوابيير  اىل  ي�شيفهم  مييا  وهييو  ورق 
اليييذي ادى اىل تييفيياقييم تييلييك احليياليية  الييعييمييل  عيين 
يت�شدرها  مميزة  عراقية  ظاهرة  ا�شبحت  حتى 

اخلريجون .
العمل  عييدم ممييار�ييشيية  عيين  الييكييام  يييكييون  عندما 
واحباط  املمنوحة  اجلامعية  ال�شهادة  مبوؤهل 
تخ�ش�شه  حييدود  خييارج  للعمل  ودفعه  اخلريج 
ال�شرح  فيه  يطول  بحث  فهذا  اقل  مب�شتوى  او 
لي�شت  امل�شكلة  هذه  ان  اعتبار  ,على  والغو�س 
ما  لكن   , الر�شيدة  حكومتنا  ظل  يف  بالوحيدة 
يدمي القلب ولي�س العني هو عندما يكون الطلبة 
ممنوعني  ادق  مبعنى  او  التخرج  عن  عاجزين 
من التخرج , هذا هو حال الطلبة اخلريجني من 
كلية مزايا االهلية يف ذي قار والذين يوا�شلون 
للمطالبة  لي�س   , الكلية  مبنى  امييام  اعت�شامهم 

بفر�س عمل بل للمطالبة بفر�شة تخرج !! .
ال�شنتها   , اقييامييهييا   , قيييار  ذي  حمييافييظيية  ابيينيياء 
ال   , املظلوم  بان�شاف  واملطالبة  باحلق  الناطقة 
بد لنا من وقفة جادة ت�شامنية مع هوؤالء الطلبة 
اجلديدة  احللة  بهذه  احلييال  بهم  انفردت  الذين 
التي  الييوثييائييق  منحهم  عييدم  وهييو  ال�شياع  ميين 
رغم   , اجلامعي  موؤهلهم  على  ح�شولهم  تثبت 
فكلنا  بذلت  التي  املادية  واملبالغ  الدرا�شة  �شنني 
يعلم ما يكلف طالب االبتدائية من اموال خال 
�شنة درا�شية واحدة فكيف هو احلال مع طالب 
جامعي يف كلية اهلية وبالتاأكيد لي�س كل الطلبة 
انها  لدرجة  مرتفة  عائات  من  اخلريجني  وكل 
اي  ونف�شيا  ماديا  كلفت  ما  او  ال�شهادة  تعر  ال 

اهتمام .
كما نرجو من حكومتنا املحلية بالتدخل اليجاد 
حل ورفع املو�شوع اىل جلنة التعليم يف الربملان 
ال  امل�شكلة  فبالتاأكيد  العايل  التعليم  وليييوزارة 
تخ�س جهة معينة او كادر الكلية وهي مرتبطة 
بجهات اكرب وال�شباب رمبا ي�شعب على البع�س 
واكربها  ظاهرها  ان  اال  ومعرفتها  بها  التكهن 
باأن �شبب عدم منح ال�شهادات هو ان الكلية غر 
معرتف بها وهو ما ي�شيع حق االالف من الطلبة 

من الدفعات اوىل .

مبدعون من ضررورة ملحة.. االستجواب الغيابي يتطلب تعديل النظام الداخلي للبرلمان

قحطان العطار 

عاطلون عن التخرج !!

علي الخزاعي 

أقالم حرة

منطقة  بغداد  مدينة  يف  الواقعة  الهندية  مدر�سة  يف 
جلنة  ار�سال  ونرجوا  اخلدمات  كل  تنعدم  الف�سيلية 
والتعرف علئ هل توجد مرافق ال�رصف ال�سحي وما هو 
حال  هو  وكيف  مياه  من  الأطفال  ي�رصبون  وما  حالها 

درا�ستهم ونحن يف قلب العا�سمة.

اين ن�رص وليد عبد �سامل / الطارمية بغداد العراق, لدي عقد 
يف �رصكة ابن �سينا العامة ب/ وزارة ال�سناعة واملعادن اين 
خريجة علوم كيمياء من عام 2004 وعندي عقد وية ال�رصكة 
من عام 2007 وحلد الن م�ستمرة بالدوام وما انقطعت عن 
ا�سمي  ال�رصكة  رفعو  ما  ومل  بال�رصكة  حمللة  ب�سفة  العمل 
فمنذ  ذنبي  ماهو  يومية  اجور  وبقيت  عقد  ب�سفة  للوزارة 
بحل  املحرتم  ال�سناعة  وزير  ..انا�سد  تعيني  ول  8�سنوات 

م�سكلتي واكون ممنونة مع فائق الحرتام والتقدير

الرتكمان  ال�سباط  لبنائك  البوي  عطفكم  نرجو 
والعرب يف كركوك الغري مثبتني حلد الآن منذ ع�رصة 
�رصطة  يف  انقطاع  دون  باخلدمة  م�ستمرين  �سنوات 
ال�سباط  من  اخواننا  كافة  تثبيت  مت  علما  كركوك 
يف  دخل  من  وكافة  اربيل  دورة  واخرهم  الكراد 
البوي  عطفكم  ننتظر  /ونحن  لهم  العائدة  القوائم 

كما عهدناكم دائما �ساحب القلب الرحيم

إلى وزارة التربية العراقية

أريد تعيينًا  في شركة ابن سينا بغداد 

السيد دولة رئيس الوزراء المحترم

المواطن و المسؤول
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