
ال�ص��وؤال لهيئة االت�ص��االت وتقنية املعلومات، ممثلة 
يف االإدارة العام��ة خلدمة االإنرتن��ت، اإن كانت مواقع 
التعري واالإباحية، ومنتديات التجاوزات ال�صيا�ص��ية، 
واالجتماعي��ة، واملدون��ات العن�رصي��ة يف املجتم��ع 
يوؤخ��ذ ق��رار به��ا ويت��م حجبه��ا، وتغلق ع��ن الظهور 
يف مت�ص��فح االإنرتن��ت يف الع��راق، فلم��اذا ال حتجب 
مواق��ع الت�ص��كيك الفكري��ة، واملخالف��ات العقائدي��ة، 
واالنحرافات التي يتبني من خالل م�ص��تواها الفكري، 
وما يطرح فيها من مناق�صات، اأنها لي�صت جمرد نزوة 
اأو ردة فعل �صباب حمبط من بع�ض الت�صدد الديني، بل 
تديرها موؤ�ص�ص��ات اإحلادية من خارج احلدود، ت�ص��عى 
ال�ص��تغالل حما�صة ال�ص��باب، ورف�ص��ه بع�ض العادات 
والتقالي��د لتخرج��ه م��ن املل��ة وتتحك��م ب��ه فكري��ًا 
وعقائديًا، وجتعله يقف �صد وطنه، ودينه، وجمتمعه. 
وهن��اك تل��ك العب��ارات الت��ي متتل��ئ بها، �ص��فحات 
امللحدي��ن العرب على مواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي، 
وه��ي )�ص��نخلق عاملن��ا باأيدينا، انته��ى ع�رص تكميم 
االأفواه، لن ي�ص��تطيع اأحد اأن يقف اأمام عاملنا اجلديد، 
و�صنكت�ص��ب كل ي��وم اأع�ص��اء جدد يف دنيان��ا البعيدة 
ع��ن اأيديك��م(، والت��ي تع��د اأح��د اأه��م معاي��ر قيا�ض 
م��دى تاأثرهم يف دوائر ال�ص��باب، هكذا هي �ص��بكات 
التوا�صل االجتماعي، جمعت مابني اأطياف امللحدين 
اأو الذي��ن اأرادوا اأن ين�ص��موا اإىل قبيلة امللحدين، دون 
اأن ي�ص��عر به��م االأه��ل اأو االأقارب اأو الذي��ن وجدوا يف 

التوا�ص��ل االفرتا�ص��ي و�ص��يلة للتعب��ر ع��ن مكن��ون 
اأفكارهم، وحتفظاتهم العقائدية، �ص��واء كانوا جادين 
اأم ال و�ص��واء كانوا من �صبابنا اأو فتياتنا. اإن ا�صتخدام 
ال�ص��باب امللح��د ملواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي حقق 
العديد من املكا�ص��ب لهوؤالء امللحدين، ومنها التعبر 
ع��ن اأفكاره��م بحري��ة وب��دون رقي��ب، وكذل��ك جلوء 
البع�ض اإىل االأ�صماء امل�صتعارة يف التخاطب والتعبر 
عن راأي��ه، وهم كرث وهذا ال مينع من اأن البع�ض منهم 
ي�ص��تخدم ا�ص��مه احلقيقي، اأما احل�ص��ابات امل�ص��تعارة 
فهي تعبر عن اخلوف من العائلة واملالحقة االأ�رصية، 
وحتقيق االأمان النف�صي واجل�صدي من العقاب، واأي�صا 
حتق��ق له��م ميزة �رصع��ة التوا�ص��ل وحري��ة التجمع ، 
وتب��ادل االآراء واالأفكار والتداعي حني ي�ص��بح اخلطر 
داهما. االأ�ص��باب والدوافع التي تدعم االإحلاد وبغ�ض 
النظ��ر عن الدوافع واالأ�ص��باب التي توؤدي اإىل انت�ص��ار 
ال�ص��ائعات الت��ي تتح��ول اإىل حقيق��ة يف املجتم��ع، 
فاملطل��وب اأن يت��م التعامل معها عل��ى اأنها حكايات 
اإحل��اد مزعوم��ة، وذلك يتطلب هذا االأم��ر وقفة جادة، 
من �صناع الراأي والفكر والنخب الثقافية واالإعالمية، 
الت��ي كان عليه��ا اأن تخ�ص��ع مث��ل ه��ذه الظواهر اإىل 
التمحي���ض الدقي��ق، واأن الكثرين مم��ن يفرت�ض بهم 
اأن يكون��وا اأك��رث وعيا وثقاف��ة وعمقا فكري��ا، ينبغي 
عليهم اأن ال ين�ص��اقوا خلف االإحلاد. ونظرا الأهمية هذا 
املو�ص��وع وح�صا�ص��يته، قمن��ا با�ص��تطالع كي تتبني 
اأ�ص��باب انت�ص��ار هذه الظاهرة، وكيفي��ة اإيجاد احللول 
القطعية لها، فتوجهت اإىل اأ�صحاب االخت�صا�ض، ومن 

يهمه االأمر، واإىل اجلهات املعنية ملناق�ص��ة تفا�ص��يل 
ه��ذه الظاه��رة. ال�ص��وؤال االأول: كي��ف ينظ��ر املجتمع 
العراق��ي اىل امللحدين، وه��ل يعترب االإحلاد ظاهرة اأم 
فقاعة؟. اأجابنا االأ�صتاذ )منتظر العتابي/ علم نف�ض(، 
قائ��ال: اإن فك��رة االإحل��اد لي�ص��ت جديدة ب��ل موجودة 
من��ذ اأك��رث من ن�ص��ف ق��رن، ولكنه��ا مل تك��ن ظاهرة 
كم��ا االآن، ب�ص��بب التعتيم االإعالم��ي عليها، ولكن يف 
ال�صنوات االأخرة �صاهمت مواقع التوا�صل االجتماعي 
يف ت�ص��ليط ال�ص��وء عليها، حيث اأن هذه املواقع كانت 
حمظورة �ص��ابقا مث��ل القنوات الف�ص��ائية، لهذا كانت 
االأف��كار االإحلادي��ة تعي�ض يف الظل، ف�ص��اهمت مواقع 
التوا�ص��ل االجتماع��ي يف ت�ص��ليط ال�ص��وء على فكرة 
االإحل��اد، وتكوي��ن جمموع��ات امللحدي��ن واإعطائه��م 
ف�ص��حة وا�ص��عة من احلري��ة الإ�ص��هار اإحلاده��م، اأثناء 

احل�صار االقت�صادي وحظر ال�صفر على العراقيني.
واأكم��ل اأ�ص��تاذ منتظر قائال: ما تعر���ض له العراقيون 
م��ن ظل��م وقه��ر واإب��ادة، جعلته��م يف �ص��حوة م��ن 
غيبوبتهم واإميانهم بالغيبيات، وهناك فئات خمتلفة 
م��ن التوجهات االإحلادي��ة والالديني��ة، وهناك فئات 
توجه��ت اإىل االإحل��اد ع��ن دراية وعل��م وبحث يف هذا 
املج��ال، كذلك فئات حتول��ت اإىل االإحلاد اثر �ص��دمة 
نف�ص��ية اأو ظلم كبر تعر�ص��ت له من قبل املت�ص��لطني 
عليه��ا، وبينهم��ا فئ��ة ال اأدري اأحيان��ا ه��م ملحدون 
واأحيان��ا هم موؤمن��ون باالأديان، وبراأي��ي اأن االإحلاد 
ظاه��ره يج��ب معاجلته��ا من قب��ل اجله��ات املعنية، 

بطريقة منا�صبة.

 
 يع��رف ال�ص��ابط املتقاعد �ص��لمان الهّزاع )65 عامًا( �ص��بيله جيدا يف 
الو�ص��ول اىل احلم��ام العثماين رغم وقوعه بني الدكاكني املتال�ص��قة، 
وهو ياأتي مرتني اأ�ص��بوعيا، كما يق��ول، وميّر حتت الفتته امللّونة التي 

حتمل ا�صم )احلّمام احل�صيني(.
  ين��زل �ص��لمان الدرج��ات اإىل باحة واطئة مّمتدة ينحني فوقها �ص��قف 
عتي��ق مقّب��ب معق��ود من االآجر وتتو�ص��طه كوى يت�ص��لل ال�ص��وء منها. 
يلق��ي التحّية على �ص��احب احلّمام علي عبد احل�ص��ني العب��ادي. اإنهما 
�ص��ديقان وب�ص��ن متقاربة جمعت بينهما حمّبة اال�ص��تحمام كما يقول 
الهّزاع الذي ُيبادر اإىل الكالم ب�ص��وت قوي "اأقول لك �ص��يئًا: اأنا مدمن 
على احلمام. ال يريحني حّمام البيت احلديث، اأت�ص��ل بالداّلك قبل يوم 
لالتفاق على املوعد، ال ا�صتمتع وال اأ�صرتخي اإال يف هذا املكان حتت يد 
املدلك".   يوؤيد �صاحب احلّمام كالمه قائال اأن اال�صتحمام يريح النف�ض 
ويعدل املزاج وفيه فوائد �ص��حّية. ويطلق ح�رصة فالنا�ض مل تعد تعرف 
قيم��ة احلمامات العاّمة، وي�ص��يف حول ذلك "مل يع��د عملنا جيداً كما 
يف العقود املا�ص��ية، بالكاد يزورنا اأربعة اأو خم�ص��ة اأ�ص��خا�ض يوميًا. 

كم��ا اأن الكثري��ن ال يعلمون بوج��ود احلّمام". يقول العب��ادي اإن بناء 
احلّمام احل�ص��يني يع��ود اإىل اأواخر العهد العثماين وهو ما كان ي�ص��تدل 
عليه من وجود عالمات على االآجر القدمي مثل الهالل والنجمة والتاج 
وعالم��ات وتواري��خ اأخرى زالت متاما ب�ص��بب تعر���ض احلمام للحرق 
خالل انتفا�صة 1991 والفو�صى التي رافقتها. وي�صيف "اأن�صاأ احلّمام 
كم��ا تذكر الوثائ��ق القدمية اأحد اأجداد احلاج عبد الرزاق ال�ص��بتي الذي 
كان يعي�ض يف تركيا وا�ص��تلهم الفكرة من احلمامات الرتكية. ثم جرى 
بيعه جلدنا حاج �ص��الح ها�ص��م وانتقل للوالد حتى انتهى اإىل ومازلت 
حمافظ��ًا علي��ه".  اندثرت حمامات عام��ة كثرة يف الب�رصة بع�ص��ها 
يعود للع�رص العبا�صي، ويف الت�صعينيات انتقلت ملكّية احلّمام احل�صيني 
لبلدي��ة الب���رصة بهدف �ص��م منطقت��ه اإىل جزي��رة ال��دوكارد املقابلة 
وجعلها منطقة �صياحية، غر اأن الفكرة مل تنّفذ، وقد انتبهت له مديرية 
االآث��ار يف ذلك الوق��ت وطالبت باالإبقاء علي��ه كاإرث معماري، لكن قد 
ياأت��ي يوم يزال من الوجود، كما يقول العبادي.    وعن دور احلّمامات 
�صابقا يف الب�رصة يقول العبادي "كان للحمامات دور اجتماعي مميز، 
فالبي��وت مل تكن مزّودة باحلمامات وال�ص��خانات الكهربائية احلديثة. 
ولعدم توفر الكهرباء اآنذاك كان ي�ص��تخدم املنفاخ الإيقاد النار وبقايا 

ح�ص��يد احلنطة كوقود". ويف ال�ص��تينيات وخالل االأعياد واملنا�صبات 
االأخ��رى واأي��ام اجلم��ع كن��ا جنّه��ز اأنف�ص��نا وجنل��ب داّلك��ني وعم��ال 
اإ�ص��افيني مل�ص��اعدتنا، اإذ يبداأ عملنا يف اخلام�ص��ة �ص��باحا ال�صتقبال 
زخم امل�صتحمني. كنا ننفق )10( براميل نفط يوميا، كما اأزدهر عملنا 
خ��الل احلرب العراقي��ة االإيراني��ة بالثمانينيات ب�ص��بب حاجة اجلنود 
لال�صتحمام". يتحدث ال�ص��ابط املتقاعد �صلمان الهّزاع عن اليوم الذي 
وق��ع فيه بغ��رام احلّمام ويق��ول : ان��ه "يف الثمانينيات األزمنا �ص��دام 
ح�صني بالر�ص��اقة وتخفيف الوزن واالحتفاظ ب�صكل ريا�صي متنا�صق، 
اأ�صبحت البدانة تعيق الرتقية يف �صلم الرتب الع�صكرية". وي�صيف "كنا 
جن��ّوع اأنف�ص��نا كث��را ثم رافق��ت بع�ض الزم��الء اإىل احلّمام احل�ص��يني 
ومار�ص��نا متارين الهرولة والتع��ّرق داخل احلّمام واخل�ص��وع للتدليك 
عل��ى اأي��دي دالكني اأ�ص��ّداء طيل��ة اأيام، ك��ي نتخل�ض من بع���ض الوزن 
ومن حينها مل اأعد ا�ص��تطيع مفارقة احلّمام". يبحث الهّزاع عن املدلك 
خ�ّصان جنم عبد اهلل، وهو االأقدم، يبدو نحيفا يف ال�صبعني اإال اأنه مازال 
يحتفظ ب�صالبته، وهو يقول اأن عمل الداّلك يتلخ�ض بتنظيف امل�صتحم 

ومعاجلة الت�صنجات واآالم الظهر وعرق الن�صا اإذا اقت�صى االأمر.
  اخل�ّص��ان من رعي��ل الدالكني القدامى. يقول عن �ص��بب مت�ص��كه بعمله 

ال��ذي مل يع��د يدر �ص��يئًا يذكر "ال اأحب التكا�ص��ل يف البي��ت فهذا يورث 
العل��ل، لذل��ك اأج��يء للعم��ل يف احلّم��ام واأرى اأ�ص��حابي، ويف اأف�ص��ل 

االأحوال ال اأح�صل على اأكرث من ثالثة زبائن يوميًا".
  وي�ص��يف مو�ص��حًا طبيع��ة عمله "بقدر م��ا يكون ال��داّلك قويًا ميتاز 
بالرق��ة اأي�ص��ا وعل��ى �ص��بيل املثال معرفت��ه بكيفي��ة ا�ص��تخدام كي�ض 
ال�ص��وف للتنظي��ف، ون�ص��ميها �ص��حبة الكي���ض دون اأن ي�ص��تخدم القوة 
املفرطة فيجرح ج�ص��م امل�ص��تحم ودون اأن يلني كثرا فال يجني فائدة. 
كم��ا اأنن��ا ن�ص��تخدم احلن��اء خملوطا بخ��ل التمر مل��داواة من ي�ص��كون 
ال�ص��داع بو�صعه على روؤو�ص��هم مدة �صاعتني واأ�ص��اليب اأخرى للعالج 
القدمي". داخل قاعة اال�ص��تحمام الدائرية التي تتو�صطها دكة م�صتديرة 
�صاخنة وحتيطها ايوانات قدمية مقّو�صة للخلوة واالغت�صال، يتعّرق بدر 
عبد اهلل )50 عاما( ويعمل جّنارا ن�صبة البخار قليلة لكنها كافية، وهو 
يتذكر احلمام يف اأوقات الثمانينات. ويقول عن ذلك "من �صدة احلرارة 
مل نكن ن�ص��تطيع حتمل الوقوف على االأر���ض دون لب�ض القبقاب وكان 
يت��م تناول �رصاب الدار�ص��ني بعد اال�ص��تحمام خالل اال�ص��رتاحة. كانوا 
ي�ص��تخدمون دار�ص��ني عيدان اأ�ص��لي وي�ص��يفون له عرق حار ملقاومة 

االإ�صابة بالربد".

صحة كربالء: 121 حالة والدة في يوم أربعينية 
اإلمام الحسين )عليه السالم(

انطالق استمارة تقديم خريجي الدور الثالث 
وطلبة نينوى إلى الجامعات

صحيفة بريطانية تصف زيارة األربعين بالحج األعظم 

بغداد – اجلورنال: اأعلنت دائرة �ص��حة كربالء املقد�ص��ة، ال�صبت، ان م�صت�صفياتها قد 
�صهدت والدة ) 121( طفل وطفلة يف يوم اأربعينية االإمام احل�صني ) عليه ال�صالم (.

وقال مدير الدائرة االعالمية �صليم كاظم يف بيان تلقته" اجلورنال" ان "م�صتت�صفيات 
)الن�ص��ائية والتولي��د التعليمي ، الهندية العام ، عني التمر العام( �ص��جلت 121 حالة 
والدة"، م�صرة اىل ان "ن�صبة الذكور هي االأعلى بني الوالدات "، و وجود �صتة حاالت 
والدة م��ن خ��ارج املحافظ��ة ".  وا�ص��اف كاظ��م، اإن "ع��دد ال��والدات الطبيعية بلغ 
)115( والدة ، تّوزع��ت بواق��ع ) 62 ( ذك��ور و ) 53 ( اإناث "، بينما "بلغت الوالدات 
نتيجة العمليات القي�رصية ) 6 ( والدات ، ) 4 ( منها ذكور"، مما يدل على اإن "ن�صبة 
الذكور كانت هي االأعلى مقارنة باالأناث ". واو�صح، اإن " من بني اإجمايل الوالدات، 
هن��اك ) 6 ( ح��االت والدة من خارج املحافظة، ) 4 ( منها ب�ص��ورة طبيعية، و) 2 ( 
بعمليات قي�رصية "، مبينَا اإن " املواليد اجُلدد من الذكور اأُطلق عليهم اأ�ص��ماء ) علي 
، كرار ، ح�ص��ني ، عبا�ض ، اأحمد ، عقيل ( ، بينما مت ت�ص��مية االأُناث ب� ) فاطمة ، زهراء 
، رقية ، �ص��كينة ، مالك ، بنني ، زينب ، اأ�رصاء ، �ص��هى ، جنالء ( " .  وك�ص��ف كاظم اإن " 
م�صت�ص��فى الن�صائية والتوليد التعليمي �ص��َجلت الن�صبة االأعلى من الوالدات، اإذ �صهدت 
ت�ص��جيل ) 103 ( حال��ة والدة ب�ص��ورة طبيعي��ة، و )6( والدات بعمليات قي�رصية "، 
اأما م�صت�ص��فى الهندية العام فقد �ص��جلت ) 9 ( حاالت والدة، وعني التمر العام ) 3 ( 

حاالت والدة وجميعها جاءت ب�صورة طبيعية".

 بغداد – اجلورنال: اطلقت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ا�صتمارة التقدمي 
االلكرتوين اىل اجلامعات خلريجي الدور الثالث وطلبة حمافظة نينوى.

وق��ال املكت��ب االإعالم��ي لوزي��ر الرتبي��ة والتعليم حمم��د اإقبال يف بي��ان تلقته 
"اجلورنال "تنفيذاً ملقررات اللقاء امل�ص��رتك بني االخر، و وزير التعليم العايل 
والبح��ث العلم��ي عبد الرزاق العي�ص��ي مت اطالق ا�ص��تمارة اطالق ا�ص��تمارة تقدمي 

خريجي الدور الثالث وطلبة نينوى اىل اجلامعات العراقية  .
وا�ص��اف البيان، ان "اطالق ا�ص��تمارة التقدمي ميثل خطوة مهمة يف م�ص��ار دعم 
طلب��ة املناطق املحررة وتقديراً جلهودهم الت��ي بذلوها من اجل مواجهة ارهاب 
داع�ض واال�ص��تمرار يف طرق العل��م واملعرفة". و دعا اإقبال الطلبة اإىل "ا�ص��تثمار 
ه��ذه الفر�ص��ة ، واال���رصاع مب��لء ا�ص��تمارة التق��دمي، لاللتح��اق بزمالئه��م يف 
اجلامعات العراقية املختلفة، مو�ص��حًا ان "نينوى اختارت احلياة والنور والعلم 
وطوت ب�ص��ربها وبطوالت مقاتلينا البوا�ص��ل �صفحة االرهاب واجلهل والظالم". 
وثم��ن اقب��ال "الدعم الكبر ال��ذي قدمت��ه وزارة التعليم يف هذا املج��ال لتاأمني 

القبوالت لطلبتنا االأعزاء" .

متابعة – اجلورنال: و�ص��فت �ص��حيفة االندبندنت الربيطانية، ال�صبت، زيارة االربعني 
باحلج االعظم يف العامل، عادة اياها ملهمة اجلهاد والت�صحيات التي يقدمها ال�صيعة.

وقالت ال�ص��حيفة يف تقرير لكاتبها )باتريك كوكربن(،ان "ماليني من كل انحاء العامل 
يوؤدون احلج االعظم مع نهاية وجود داع�ض يف العراق"، مبينة ان "العراقيني من خالل 
التجم��ع املليوين اثبتوا تعلقهم بوطنهم وحبهم، ف�ص��ال عن رفعهم االعالم العراقية اىل 

جانب راية احل�صني )عليه ال�صالم(".
وا�ص��افت، ان "الزيارة وبح�ص��ب رجال الدين فاإنها مكر�ص��ة لل�ص��الم"، م�ص��رة اىل، ان 
"انت�صار القوات االمنية العراقية على داع�ض كان له تاأثر كبر على جناحها واعادة 

الثقة بالنف�ض للمواطنني".

اعل��ن وزي��ر الداخلي��ة االإي��راين عب��د الر�ص��ا رحماين 
ف�ص��لي، ال�ص��بت، عودة اك��رث م��ن 1.500 مليون زائر 
ايراين عرب املنافذ احلدودية مع العراق. وقال ف�ص��لي، 
يف ت�رصي��ح �ص��حفي لوكالة فار���ض االيراني��ة، ان " 
1.600 ملي��ون زائ��ر ع��ادوا اىل ايران ع��رب املنافذ 
احلدودية مع العراق بعد م�ص��اركتهم يف مرا�صم زيارة 
االربعني مبحافظة كربالء". واأ�ص��اف الوزير االيراين، 
ان "االإج��راءات الالزم��ة لع��ودة زوار االأربعيني��ة اإىل 
داخل البالد قد مت اإعدادها ولي�ص��ت هناك اأية م�ص��كلة 
بهذا املو�ص��وع". وكان وزير الداخلية االيراين و�ص��ل 
�ص��باح الي��وم، اىل مط��ار اي��الم لتفق��د منف��ذ مهران 
احلدودي وامل�ص��اركة يف اجتماع جلنة تنظيم �ص��وؤون 
الزي��ارة االربعيني��ة.  جدير بالذك��ر ان ماليني الزوار 
يتوجه��ون �ص��نويا يف ال���20  من �ص��هر �ص��فر لزيارة 

مدينة كربالء الحياء اربعينية االمام احل�صني "ع".

اعلن حمافظ نينوى املقال، نوفل العاكوب، اليوم ال�ص��بت، 
ع��ن قيام��ه برف��ع دع��وى ق�ص��ائية �ص��د 21 ع�ص��وا من 
اع�ص��اء جمل�ض املحافظة بتهمة "الت�ص��رت على مطلوبني".  
وق��ال العاكوب  يف حديث �ص��حفي تابعت��ه "اجلورنال"، 
اإن "21 ع�ص��واً م��ن جمل���ض حمافظة نينوى ت�ص��رتوا على 
مطلوبني للق�ص��اء من املجل�ض بجرائم 4/ارهاب"، م�صراً 
اإىل ان "الدع��وى رفعت جلرائم ت�ص��رت على املجرمني وعدم 
تنفي��ذ االوامر الق�ص��ائية من قبل اأع�ص��اء املجل�ض". واأكد 
ان "الدع��وى رفعت �ص��د 21 ع�ص��وا يف جمل���ض حمافظة 
نينوى الذين �ص��اركوا يف جل�صة اال�صتجواب ويف مقدمتهم 
رئي�ض املجل�ض ب�صار الكيكي"، م�صيفًا ان "�صابط ال�رصطة 
تعر���ض اىل االهان��ة وع��دم ف�ص��ح املج��ال امام��ه لتنفيذ 
االوامر الق�ص��ائية عن��د حماولته القب�ض عل��ى املطلوبني 

لدى الق�صاء بتهمة الت�صرت على االرهابيني".

استطالع: ما هي خطوات القضاء على ظاهرة اإللحاد الدخيلة؟

جدرانه تروي الذكريات: آخر وأقدم حمام عثماني في البصرة زبائنه يتناقصون

طهران تعلن عودة أكثر 
من مليون ونصف المليون 

زائر إيراني من العراق

محافظ نينوى المقال يقاضي 
21 عضوًا بمجلس المحافظة 

"تستروا على مطلوبين"

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ الجورنال

 بغداد ـ متابعة

البصرة ـ متابعة

هو �أحد �آخر ثالثة 
حّمامات عامة تبّقت يف 

�لب�صرة و�أقدمها على 
�لإطالق، �إذ يعود زمن 

�إن�صائه �إىل �أكرث من مئة 
عام، لئٌذ ومن�صٌي يف 
�صوق �لع�ّصار �لقدمي 

حتا�صره وتخفيه 
حمال باعة �لبهار�ت 
و�لأع�صاب وح�صود 

ظهرت يف �ملجتمعات �لعربية عامة و�ملجتمع 
�لعر�قي خا�صة، ظاهرة �صّميت بالإحلاد يف 

مو�قع �لتو��صل �لجتماعي، وقد ن�صاأت 
و�نت�صرت ب�صكل كبري، على �لرغم من عدم 

معرفه م�صدرها، وكيف �نت�صرت، ومن �أين 
ظهرت، لكن مو�قع �لتو��صل �لجتماعي تعج 

مبثل هذه �لأفكار و�ملفاهيم عرب ح�صابات 
و�صفحات خا�صة بالإحلاد، حيث متار�س 
�حل�صابات �ملذكورة �لنحر�فات �لفكرية، 
وتبث �صموم �لت�صكيك يف �لدين، وتدعو 

�ل�صباب �إىل جتاوز�ت عقائدية و�حلادية دون 
مر�قبة، �أو حجب من �جلهات �ملخت�صة يف 

�لعر�ق.
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