
 اك��ر من ثالث��ة اآالف مول��دة تعم��ل يف العا�صمة 
بغ��داد ل�صد نق���ص الطاق��ة الكهربائية الت��ي تزداد 
�صاع��ات انقطاعه��ا يف كل مو�ص��م �صي��ف ، وعل��ى 
الرغ��م من ان املول��دات االهلية هي حل موؤقت ل�صد 
عج��ز الطاقة وغ��ر قادرة عل��ى ت�صغي��ل امل�صانع 
واالجه��زة املنزلي��ة العالي��ة الق��درة ، فه��ي اي�صا 
ال تخل��و م��ن م�ص��ار �صحي��ة وع�صوائي��ة بيئية مع 
ارتفاع �صعر االمبر من قبل ا�صحاب املولدات بني 
ح��ني واخر ،ه��ذه ال�صغوطات عل��ى كاهل املواطن 
ادت اىل امتن��اع اغلبي��ة وا�صع��ة من �ص��كان بع�ص 
االحي��اء واملدن عن دفع اج��ور الكهرباء احلكومية 
ب�صب��ب ت��ردي م�صتوى خدماته��ا الت��ي  مازالت مل 

ت�صل اىل م�صتوى الطموح .
 البحث عن حل

فو�ص��ى اال�ص��الك وع�صوائياته��ا التي ت�ص��وه اغلب 
�صوارع العا�صمة وتلوث االحياء ال�صكنية مبخلفات 
اح��راق ان��واع الوقود الت��ي ت�صتخدمه��ا املولدات 
االهلي��ة ، واالخت��الف عل��ى حتدي��د �صع��ر االمب��ر 
ال��ذي يتفاوت ما ب��ني منطقة واأخ��رى، باالإ�صافة 
اىل حمدودية ق��درة املولدات االهلي��ة على ت�صغيل 
اجه��زة حمددة يف ف�صل ال�صي��ف وال�صتاء، مازالت 

م�صكلة قائمة وتبحث عن حلول .
 اآراء

يف اأحي��اء �صكني��ة خمتلف��ة م��ن مناط��ق ال�صع��ب 
ومدين��ة ال�صدر والطالبي��ة والقاهرة ا�صتطلعنا اراء 
املواطن��ني حول عم��ل املولدات االهلي��ة وم�صتوى 

اخلدم��ات التي تقدمها كبدي��ل عن �صاعات انقطاع 
الكهرب��اء الوطنية ، باالإ�صافة اىل ال�صعوبات التي 
يعانيها ا�صح��اب املول��دات يف التعاطي مع ازمة 
الكهرب��اء وخ�صو�ص��ا يف ف�صل ال�صي��ف. رائد عبد 
الواحد م��ن �صكنة حي اور ببغداد ق��ال : "املولدات 
االهلي��ة �ص��دت فراغا كب��را عند انقط��اع الكهرباء 
الوطني��ة وخ�صو�ص��ا يف ف�ص��ل ال�صي��ف لكنه��ا ال 
ت�صتطي��ع ت�صغيل اجهزة التربيد والتكييف املركزي 
االم��ر ال��ذي ي�صطرنا اىل ا�صتعمال م��ربدات الهواء 
التي تعمل بوا�صطة املاء، وهذه االجهزة مل يعد لها 

وجود يف اغلب دول العامل.
ا�صتبدال

ويرى عدنان فريح �صاحب حمل لبيع املرطبات:
" ان املول��دات االهلي��ة لها �رضر بالغ على البيئة 
ب�صب��ب االبخرة والغازات التي تنفثها و�صط البيوت 
وا�صالكه��ا العبثي��ة الت��ي ت�ص��وه اغل��ب املناط��ق 
ال�صكني��ة".   وا�ص��اف " ب��داًل ع��ن ان ندف��ع اجورا 
�صهري��ة تتباي��ن م��ن -8 10 االف دين��ار لالأمبر 
الواح��د الأ�صحاب املولدات  االهلي��ة ، ندعو الدولة 
اىل ا�صتثم��ار الكهرب��اء م��ن خ��الل حتدي��د ا�صع��ار 
جديدة او قريبة من ا�صعار املولدات االهلية مقابل 
ان توف��ر الكهرباء 24 �صاعة وبقدرة تكفي لت�صغيل 

جميع االجهزة املنزلية ".
ا�صحاب املولدات

بع�ص ا�صحاب املول��دات ا�صاروا اىل معاناتهم يف 
توف��ر الكهرباء خ��الل انقطاع الكهرب��اء الوطنية 

ل�صاع��ات طويلة ، اذ يقول حممد دحرب لديه مولدة 
يف منطقة الثعالبة:

وا�صته��الك  غالي��ة،  )ال��كاز(  وق��ود  ا�صع��ار  ان   "
حم��ركات التوليد قائم��ة ونتعر�ص له��ا با�صتمرار 
واجور املع��دات وال�صيانة لي�صت رخي�صة ، واذا ما 
مت اال�صتغناء عن عمل املولدات االهلية ف�صنتعر�ص 

خل�صائر وا�رضار مادية كبرة جدا".
ا�صتثمار

حمافظ��ة بغ��داد تدر�ص حتوي��ل املول��دات االهلية 
�رضك��ة  اىل  العا�صم��ة،  يف  العامل��ة  واحلكومي��ة 
تعو���ص النق���ص احلا�ص��ل بتجهيز الكهرب��اء، من 
خ��الل  اال�صتثم��ار، مع��اون حمافظ بغ��داد ل�صوؤون 
الطاق��ة، �صب��ار ع��ذاب ق��ال:"  ان وزارة الكهرب��اء 
تتج��ه اىل تعميم جتربة الكهرب��اء باال�صتثمار على 
جميع مناطق بغداد، ال�صيما بعد ان اثبتت جناحها 
يف عدد كب��ر من املناطق، بغي��ة تعوي�ص النق�ص 
احلا�ص��ل بالطاقة يف بغداد وال��ذي ادى اىل زيادة 
�صاعات القط��ع ب�صكل ملحوظ".وا�ص��ار اىل" وجود 
م��ا يزيد على الثالثة االف مول��دة حكومية واهلية 
تعم��ل يف بغداد منذ اكر م��ن ع�رضة اعوام، ما ادى 
اىل اكت�ص��اب م�صغليه��ا ومتعهديه��ا خ��ربة كب��رة 
يف جم��ال ادارته��ا وادامته��ا، واف�صح ع��ن وجود 
درا�ص��ة  بالتن�صي��ق م��ع وزارة الكهرب��اء تت�صم��ن 
حتوي��ل املولدات احلكومية واالهلية العاملة حاليا 
يف بغ��داد اىل �رضكة تعو���ص النق�ص بالتجهيز من 
خ��الل اال�صتثمار".واو�صح عذاب" ان االوقات التي 
ال ميك��ن جتهيزه��ا باال�صتثم��ار، �صتق��وم ال�رضك��ة 
بتعوي�صه��ا م��ن دون ان تكلف املواط��ن اية مبالغ 
مالي��ة ا�صافي��ة، لكونه يحا�صب فق��ط على �صاعات 
التجهي��ز التي �صتح��دد اآليًا مبوجب ع��داد الكروين 
خا���ص بذل��ك، وبع��د االنتهاء م��ن الدرا�ص��ة والبت 
به��ا، �صيت��م و�ص��ع اآلي��ات التنفي��ذ بع��د االنته��اء 
م��ن تعمي��م جترب��ة اال�صتثم��ار". وب��ني" ان وزارة 
الكهرب��اء اوقفت خالل االع��وام ال�صابق��ة م�صاريع 
قط��اع الكهرباء ما بني تاأهي��ل وجتهيز ب�صبب قلة 
التخ�صي�ص��ات املالي��ة لهذه امل�صاري��ع، ف�صال عن 
ع��دم ان�ص��اء حمط��ات جدي��دة، م��ا ادى اىل ت��ردي 
التجهي��ز، وهناك م�صاري��ع تاأهيل ملحطات نفذتها 
ال��وزارة يف مناطق العطيفي��ة والكاظمية والكرادة 
يف وق��ت �صاب��ق و�صل��ت ن�ص��ب اجنازه��ا اىل اكر 
م��ن 75 باملئة، لكنه��ا توقفت لعدم وج��ود مبالغ 
لالنفاق عليها، علما انها كانت �صتزيد من �صاعات 
التجهي��ز وتع��د حل��وال دائمي��ة مل�ص��اكل االنقطاع 

املتكرر".
ديون وجتاوزات

وزارة الكهرباء ك�صف��ت عن ديونها بذمة موؤ�ص�صات 
الدولة واملواطنني والتي تقدرب 2.7 مليار دوالر، 
اذ ب��ني املتح��دث الر�صم��ي با�صم ال��وزارة، م�صعب 

املدر�ص، يف بيان �صحفي :
"ان اال�صتثمار يف قطاع توزيع الطاقة الكهربائية 
لي���ص ق��راراً م��ن ال��وزارة او جمل�ص ال��وزراء بل هو 
ت�رضي��ع ن�ص علي��ه قان��ون املوازنة لع��ام 2016 
�صم��ن امل��ادة 15 باال�صاف��ة اىل امل��ادة 22 من 
القان��ون ذات��ه ال��ذي ن�ص عل��ى مو�ص��وع اجلباية 
و���رضورة ا�صتح�صاله��ا لقاء خدم��ة الكهرباء ويف 

ح��ال ع��دم ا�صتح�صاله��ا م��ن امل�صتهل��ك بالكامل 
ف��ان وزارة املالية ملزمة با�صتقط��اع هذه املبالغ 
من ح�ص��ة وزارة الكهرباء من املوازنة". واأ�صاف" 
ان ال��وزارة من خ��الل هذا امل���رضوع ت�صعى الإنهاء 
ال�صائع��ات الت��ي بلغ��ت 65 باملئ��ة م��ن كمي��ات 
عل��ى  املواطن��ني  بتج��اوزات  االنت��اج وتتلخ���ص 
ارا�ص��ي الدولة واالرا�صي الزراعية وتبادل التغذية 
ب��ني املناط��ق وا�صته��الك الطاق��ة الكهربائية من 
دون مقيا���ص والتج��اوز عل��ى املقايي���ص، ف�ص��ال 
ع��ن عدم ت�صديد اجور ا�صته��الك الطاقة حيث بلغت 
الدي��ون ل��دى املواطن��ني وع��دد م��ن دوائ��ر الدولة 
ملياري��ن و�صب��ع مائ��ة ملي��ون دوالر، وان ت�صعرة 
الكهرب��اء مدعوم��ة من قبل احلكوم��ة وت�صل ن�صبة 

الدعم اىل 94 باملئة" .
جباية

ان تطبي��ق  اك��د  ال��وزراء  رئي���ص جمل���ص   مكت��ب 
جترب��ة اال�صتثمار يف م���رضوع جباية اجور الطاقة 
الكهربائية اثبت جناحه، وذكر الناطق با�صم رئي�ص 
الوزراء  الدكتور �صعد احلديثي يف بيان: "ان جتربة 
تطبيق برنام��ج اال�صتثمار يف قطاع توزيع الطاقة 
الكهربائية اثبتت جناحا كبرا، اذ تراجع ا�صتهالك 
حم��الت يف زيون��ة ُطب��ق فيه��ا الربنام��ج من 52 
ميغ��ا واط اىل 25 ميغ��ا واط وزاد باملقاب��ل ع��دد 
�صاع��ات التجهي��ز من 12 �صاعة يومي��ا اىل جتهيز 
م�صتمر على م��دار ال�صاعة".وا�ص��ار احلديثي اىل ان 
"برنامج اال�صتثمار يف قطاع الكهرباء �صي�صهم يف 

ايق��اف الهدر باملال العام ممثال يف مبالغ اجلباية 
امل�صتحق��ة على امل�صتهلك حيث يع��اين هذا القطاع 
تلك��وؤاً كب��راً، اذ تبل��غ الدي��ون امل�صتحق��ة ل��وزارة 
الكهرب��اء بذمة امل�صتهلكني الذي��ن مل ي�صددوا اجور 
اجلباي��ة مبلغ��ا ي�ص��اوي ملياري��ن و700 ملي��ون 
دوالر وه��ذا املبل��غ ي�صكل ما ي��وازي اكر من ثلثي 
جمم��وع اي��رادات جباي��ة الكهرباء، وم��ن املتوقع 
عن��د اكتمال تطبي��ق برنامج اال�صتثم��ار يف قطاع 
اربع��ة  اىل  اجلباي��ة  واردات  ت�ص��ل  ان  الكهرب��اء 

مليارات دوالر �صنويا".
معاجلة وتوفر

وب��ني احلديث��ي ان "احلكوم��ة ت�صع��ى اىل معاجلة 
الكهرب��اء وتب��ذل ق�ص��ارى  االخت��الل يف قط��اع 
جهده��ا لتوف��ر خدمة اف�ص��ل للمواط��ن والو�صيلة 
املثل��ى للقي��ام به��ذا االم��ر ه��ي من خ��الل تفعيل 
برنامج اال�صتثمار حيث �صيوفر هذا الربنامج مبالغ 
هائلة تنفق من موازنة العراق على قطاع الكهرباء 
ولن يكلف اخلزينة العامة �صيئا الن ن�صبة امل�صتثمر 
البالغة 12،9 باملئ��ة ت�صتقطع من اأجور اجلباية". 
وتاب��ع "ان امل�صتثمر �صيتحمل ن�صبة 80 باملئة من 
اجور العامل��ني يف قطاع ال�صيانة واجلباية والتي 
تتحمله��ا احلكومة قب��ل البدء بربنام��ج اال�صتثمار 
وه��ذا يعني توفر مبال��غ للموازن��ة العامة، ف�صال 
عن ان هذا الربنامج �صي��وؤدي اىل انهاء ال�صائعات 
نتيج��ة التج��اوز عل��ى اأرا�ص��ي وممتل��كات الدولة 
واالرا�صي الزراعية، وتبادل التغذية بني املناطق، 

وا�صتهالك الطاق��ة من دون عدادات والتجاوز على 
املقايي�ص، وع��دم ت�صديد اج��ور اال�صتهالك". ولفت 
االنتباه اىل ان "ن�صب��ة ال�صائعات قيا�صا اىل كمية 
الطاقة الكهربائية املنتجة تبلغ 67 باملئة وتوفر 
ه��ذه ال�صائعات �صيعني من الناحية العملية زيادة 
كمي��ة الطاقة �صمن ال�صبكة الوطنية اىل �صعفي ما 
هي عليه اليوم وهذا �صيجعل كمية الطاقة املنتجة 
حالي��ا كافية ل�ص��د اال�صته��الك الكلي وال��ذي يبلغ 
عن��د حمل ال��ذروة يف ال�صيف نح��و 22000 ميغا 
واط كم��ا �صيقود اىل تخفي���ص كميات الوقود التي 
حتتاجها وزارة الكهرب��اء لت�صغيل حمطات التوليد 

والتي تكلف ما ي�صاوي مليار دوالر
 �صنويا ".

 واو�ص��ح" ان ن�صب��ة الدعم املق��دم للم�صتهلك ت�صل 
اىل اأك��ر من 90 باملئ��ة من تكلفة انت��اج الوحدة 
الكهربائي��ة، خ�صو�صا ل��ذوي الدخ��ل املحدود، اذ 
تبلغ تكلفة انتاج الوح��دة الكهربائية 153 ديناراً 
يف ح��ني تب��اع للمواط��ن ب�صع��ر 10 دنان��ر مل��ن 
ي�ص��ل ا�صتهالكه اىل 10 امب��رات ب�صورة م�صتمرة 
ط��وال ال�صه��ر، و20 دين��ارا مل��ن ي�ص��ل ا�صتهالكه 
اىل 15 امبراً ب�ص��ورة م�صتمرة طوال ال�صهر، و40 
دينارا ملن ي�ص��ل ا�صتهالكه اىل 20 امبراً ب�صورة 
م�صتم��رة طوال ال�صهر، وبه��ذا تكون املبالغ حمددة 
يف نظ��ام اجلباية ويف اطار برنامج اال�صتثمار يف 
قط��اع اخلدم��ة وال�صيانة واجلباية ال��ذي اعتمدته 

احلكومة".

  
 والق�ص��د يف ه��ذه احلكاي��ة مه��م اأك��ر مم��ا نت�صور ، 
مف��اده : مهم��ا بلغ قربنا م��ن اأ�صحاب النف��وذ ومهما 
وه��ب اهلل الب�رض م��ن اإلهام وق��درة ال يج��وز ان نلتجاأ 
اال ل�ص��واه ، اهلل وح��ده من ميلك مفت��اح كل �صيء وكل 
م��ا دون��ه عاج��زون.  لك��ن ل��و جئن��ا اىل احلقيقة فال 
يوج��د جمتمع ما خاٍل م��ن الفئات التي توؤمن بال�صحر 
وال�صع��وذة ولي���ص من املمك��ن اإنكار حقيق��ة وجودها 
يف حياتن��ا وكذلك اعراف بع���ص الن�صو�ص القراآنية 
به��ا وبتاأثره��ا لكنه��ا تبقى خبث��ًا و�صع��وذة ياأمرنا 
دينن��ا باالبتعاد عنها ، وهذا ي�صر اىل ان وجودها يف 
جمتم��ع ما لي�ص بال�صيء الغريب لكن ان يروج االإعالم 
لثقاف��ة ال�صع��وذة فهذا ما ين��ذر بخطر و�صي��ك �صيلحق 
باملجتم��ع ، لي���ص هن��اك �صيء ا�ص��د خطرا م��ن اإعالم 
يتبن��ى خطاب��ًا �صاذجًا ي�صط��ح العق��ول ويدفعها اكر 
نح��و الهاوية يف حنِي ان ر�صالة االإعالم احلقيقية هي 
التوعية والتثقيف واالبتع��اد عن هكذا خرافات توؤدي 
بالنا���ص اىل التهلك��ة وتدعهم عر�ص��ة للوقوع يف  فخ 
االحتي��ال .  الي��وم وان��ا يف طريق��ي اىل العمل �صمعت 
اإح��دى االإذاع��ات املحلية تروج لن�ص��اب يدعى ٍ) �ص ( 
وال اأحب��ذ ذك��ر ا�صمه كي ال نق��ع يف الوحل ذاته، تقول 
ه��ذه االإذاعة يف خطابها انه "�صح��ار" فريد من نوعه 
كان خارج العراق وع��اد اىل الوطن حاماًل يف جعبته 
العدي��د م��ن احلل��ول ولديه ق��درة عل��ى رّد املطلقة اىل 
زوجه��ا يف غ�صون �صاعات فقط وغرها من العرو�ص 
ال�صاذج��ة التي ي�صوقونها على ح�ص��اب عقول الب�صطاء 
واملتعب��ني ، اىل جانب��ي يف الطريق رج��ل يدعى " اأبو 
ع��الء" علق على عر���ص الطالق �صاخ��راً بقوله ، كيف 
يرده��ا ب�صاع��ات اذا كانت اإج��راءات املحكمة وحدها 

ت�صتغرق �صهرا!
 م��ن ه��ذا املنطلق بحثن��ا اك��ر يف مو�صوع��ة ال�صحر 
وال�صعوذة التي اخ��ذت تتنامى يومًا بعد اآخر ..وغ�صنا 
يف راأي ال�رضيع��ة يف ه��ذا املو�صوع وم��دى مقبوليته 

اجتماعيًا ..
 اأ�صباب اللجوء اإىل ال�صحر وال�صعوذة:

هن��اك اأ�صباب عديدة تدفع الفرد اإىل االلتجاء بال�صاحر 
اأو امل�صع��وذ لق�ص��اء حاجاته وماآربه الت��ي ا�صتع�صى 
علي��ه ق�صاوؤه��ا، نا�صيًا بذل��ك اأنه مل يوؤم��ن بقدرة اهلل 

ع��ز وجل على ح��ل م�صاكل��ه، واإال لكان جل��اأ اإليه فهو 
املالذ وامللجاأ الوحيد الق��ادر على كل �صيء �صبحانه.   
فال �ص��ك اأن االإن�صان مير بفرات ي�صع��ف فيها اإميانه 
وي�صتخ��ف بوعد اهلل وال ي��رى فيه �صوى جمرد كالم اأو 
اأحادي��ث ي�صمها م�صحف اأو كت��اب ديني، ويعد نف�صه 
غر معن��ي بوعده �صبحانه ووعي��ده، و�صعف االإميان 
ي��وؤدي حتم��ًا اإىل ت�صغ��ر حرم��ات اهلل والتحق��ر من 
�صاأن املعا�صي والزالت، فال غرو اأن يتجراأ هذا ال�صال 
على ارتياد اأماكن االإثم وعلى اللجوء اإىل َمن دون اهلل 
�صبحان��ه وتعاىل لبلوغ اأهداف دنيوية اآنية ورخي�صة، 

ومنهم ال�صحرة وامل�صعوذون.
 اأ�صباب نف�صية وتربوية:

مث��اًل ، املي��ل العظي��م اإىل ال�صهوات: فطري��ق ال�صهوات 
و�صبي��ل اله��وى ال اآخ��ر وال �صاطئ له. ه��ذا االنحراف 
اخلط��ر ي�صور احلق لالإن�صان باطال، وي�صور له الباطل 
حق��ا، ومن��ه اللج��وء اإىل خدم��ات ال�صاح��ر وامل�صعوذ 
�صاربا عر�ص احلائط بوعي��د القراآن الكرمي ومبا جاء 
يف ال�صن��ة النبوي��ة، ال يهمه �صوى بل��وغ املرمى ونيل 
امل��راد ولو باأخ�ص الطرق واأحقره��ا. - النف�ص االأمارة 

بال�ص��وء: اإذا انق��اد له��ا االإن�ص��ان �صه��ل علي��ه ارتكاب 
كل االآث��ام مب�صاع��دة م��ن ال�صيطان نف�صه ال��ذي ياأمره 
بالفح�ص��اء ويزين له طريقها ويي�رض له الو�صول اإليها. 
��وِء َواْلَفْح�َص��اء َواأَن  ا َياأُْمُرُك��ْم ِبال�صُّ َ ق��ال تع��اىل: }اإِنمَّ

َتُقوُلواْ َعَلى اهلّلِ َما اَل َتْعَلُموَن{ االآية.
وهن��اك اأ�صباب اجتماعية اأي�ص��ا تكون مبثابة الدوافع 
احلقيقي��ة لالإقب��ال عل��ى امل�صعوذي��ن وال�صح��رة مثل: 
االأمية واجلهل والتخلف احل�صاري واحل�صد االجتماعي 
وغره، غر اأن املقام هنا ال يت�صع لب�صطها. املحرمات 
االإجتماعي��ة والتحرميات الدينية بكل قوتها مل تتمكن 
م��ن اإيقاف ممار�ص��ة ال�صحر واال�صتعان��ة به يف ق�صاء 
احلاج��ات، ومل توقف رواج مهنة ال�صحر وال�صعوذة يف 
العراق اأ�صوة بالعديد  من الدول العربية حيث يلجاأ اإليه 
العدي��د من الفئات االجتماعي��ة دون متييز. من بينهم 
حمل��ة ال�صه��ادات العلي��ا والطلب��ة اجلامعي��ني وربات 
البي��وت وغر املتعلمني.  والك�صبة، امل�صتغلني باأعمال 
ال�صح��ر، عين��ات جمتمعي��ة اأخ��رى وج��دت يف ال�صحر 
مالذا نظراً للمكا�صب التي حتققها لهم �صنائع اأيديهم. 
اأم ي�ص��ار اإم��راأة يف العقد الثالث م��ن عمرها ذهبت اإىل 

مغ�ص��ل االأم��وات للح�ص��ول عل��ى قطعة م��ن ال�صابون 
ال��ذي يغ�صل به االأموات لغ�صل قل��ب اأخوها عن زوجته 
الت��ي تعتربها اأم ي�صار �صب��ب تعا�صة بيتهم، بح�صب ما 
علمته��ا اإح��دى ممتهنات ال�صح��ر يف منطقته��م. وعن 
حرمة ه��ذا املو�صوع ذك��رت اأن ما يناله��ا من زوجة 
اأخيه��ا اأكر �رضرا مما �صتقوم به بح�صب راأيها. ناذج 
عديدة من الذين يلجاأون اإىل ال�صحر ملختلف االأغرا�ص 
الت��ي يعتربونه��ا م�رضوعة م��ن وجهة نظره��م كونها 
حتقق ما تق�رض عنه اأيديهم. فريد احلياوي �صاب يقول 
اأن��ه تعلم ال�صح��ر الأغرا�ص اإن�صانية لف��ك االأعمال التي 
تلحق بالنا�ص وهذه بح�صب وجهة نظره خدمة ولي�صت 
نقم��ة. وعن اأنواع ال�صحر الت��ي ي�صتطيع التعامل معها 
وه��ل هناك اأن��واع ي�صعب اإبطالها اأو�ص��ح حياوي اأن 
هناك �صحر بدائي ميك��ن اإبطاله ب�صهولة وك�صفه اإال اأن 
هناك ال�صحر امل�صمى بال�صحر النج�ص وهذا من ال�صعب 
اإبطال��ه كونه معمول بدقة ومن قب��ل �صحرة ذوو قدرة 
بالغة على اإحلاق االأذى باالآخرين م�صرا اإىل اأن هناك 
فنون��ا معقدة يف ال�صح��ر وان عمله اأ�صهل م��ن اإبطاله. 
واأو�ص��ح اأن تاأثر ال�صحر له اأنواع واأن اأخطر اأنواعه ما 

يت��م �رضب��ه �صائاًل من قب��ل امل�صحور ل��ه. �صذى يا�صني 
طالب��ة جامعية اأك��دت ان اإح��دى �صديقاته��ا اأعطتها 
�صح��را يف ع�ص��ر �رضبته م��ن يدها الإنه��ا كانت تغار 
منه��ا وان هذا العمل ت�صبب باأعرا�ص هزال ونحول يف 
ج�صمها عج��ز االأطباء عن معرفة �صبب��ه وان العارفني 
به��ذه االم��ور اأك��دوا لها باأنه��ا مت اعطاوؤه��ا �صحر يف 
م��ادة �رضبتها م��ن قبل �صخ���ص مقرب له��ا واعطوها 
من االأو�صاف م��ا جعلها ت�صتدل على �صديقتها. وذكر 
احل��اج �صامي حار���ص مقربة ان بع���ص ال�صحرة كانوا 
ي�رضق��ون عظ��ام املوت��ى ال�صتخدامه��ا يف ال�صحر وان 
العدي��د منه��م مت ك�صفهم والقب�ص عليه��م اثناء عملهم 
ه��ذا  كذلك يوؤمن مدير مدر�صة عراقي��ة كثرا بال�صحر، 
ويعتق��د اأنه لوال ال�صحر مل��ا ح�صل على من�صبه كمدير 
مدر�ص��ة، بني جمموعة م��ن املناف�صني ل��ه، لكنه يربط 
��ا بالتوفي��ق والدعاء الذي �صّه��ل له حتقيق  االأم��ر اأي�صً
طموحه.ويق��ول الباح��ث االجتماع��ي لي��ث ح�ص��ن اإن 
هن��اك جياًل عراقًيا جدي��ًدا، يوؤمن بال�صح��ر وال�صعوذة 
وتاأث��ر االأمور الغيبية عل��ى م�صتقبله، فهو يحمل معه 
)اخل��رز(، والتعاوي��ذ اأينم��ا ح��ّل. وي�صر ح�ص��ن اإىل اأن 
“الكثر من امل�صوؤولني اليوم يوؤمنون بذلك، والبع�ص 
منهم يرتدي حماب�ص حتتوي على حجر كرمي، يوؤثر يف 

امل�صائر واالأقدار، بح�صب تقديرهم“.
 � االآثار ال�رضعية:

"وقاط��ع رح��م وم�صدق ال�صح��ر" )رواه االإمام اأحمد( 
وع��ن اأب��ي هريرة ر�ص��ي اهلل عنه قال: ق��ال ر�صول اهلل 
�صل��ى اهلل علي��ه و�صل��م: "من عق��د عقدة ث��م نفث فيها 
فق��د �صحر، ومن �صحر فقد اأ���رضك، ومن تعلق �صيئا فقد 
وكل اإلي��ه" )رواه الن�صائ��ي(.. اإن ال�صاح��ر وامل�صع��وذ 
يجع��ل اهلل العقوب��ة ل��ه يف الدني��ا قبل االآخ��رة. يقول 
ُهْم ِم��َن اْلَعَذاِب ااْلأَْدَن��ى ُدوَن اْلَعَذاِب  تع��اىل: }َوَلُنِذيَقنمَّ

ااْلأَْكرَبِ َلَعلمَُّهْم َيْرِجُعوَن{ اآية 21 من ال�صجدة.
 اأخراً

يل��زم التاأكيد عل��ى اأن النفو�ص تختل��ف، فهناك نفو�ص 
�رضي��رة واأخ��رى خرة، وه��ي تت�ص��ارع فيم��ا بينها. 
فه��و ���رضاع بني احل��ق والباط��ل، وال�صح��ر وال�صعوذة 
م��ن الباطل. لكن االإ�ص��الم اأعلن حربا ب��ال هوادة على 
ال�صح��ر، ووفر �صبل عالج امل�صح��ور بذكر اهلل وبالرقية 
وقراءة القراآن للوقاية من خطر ال�صحر.   لنلجاأ اإىل اهلل 

يف �صدتنا ورخائنا، ولنحذر ال�صحرة وامل�صعوذين.

أزمتها مستعرة.. محاوالت لتعميم تجربة استثمار جباية الكهرباء مقابل توفيرها 24 ساعة

هكذا تروج بعض إذاعاتنا للسحر والشعوذة.. ماذا ننتظر من إعالم يسطح العقول؟
رد المطلقة في ساعات على أيدي )...( 
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قبل ان نغو�ص يف 
مو�سوعة ال�سحر 

وال�سعوذة يجب ان تكون 
لنا نظرة �سريعة على عربة 

مرت يف حياة النبي يو�سف 
والتي  َت�سلُح قاعدة يف 

جميع الأزمان ..عندما 
�ُسجن النبي يو�سف مع احد 

حا�سية عزيز م�سر تنا�سى 
يو�سف وهو نبي الله ان 

يطلب رحمة الله اوًل فقال 
ل�ساحبه يف ال�سجن اأذكرين 

عند ربك -ويق�سد عزيز 
م�سر- وكان لهذه الغفلة 

اأثر كبري وغ�سب �سديد من 
الله تعاىل فلبث يو�سف يف 
ال�سجن ب�سع �سنني بعد اأن 
ان�ساه ال�سيطان ذكر ربه ..
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