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ارتفاع نسبة االمية في العراق بشكل " مخيف"القضاء يبت بمشكلة إجتماعية تفاقمت في العراق

دولة داخل الدولة.. “الفيزا اإللكترونية” لكردستان

ال�سكن  يف  املطلقة  الزوجة  حق  قانون  �رشع 
ليتيح  ال�سكنى"،  "حق   1983 ل�سنة   77 رقم 
نفقة  على  ال�سكن  يف  حقا  املطلقة  للزوجة 
الزوج درءا لها من خماطر الت�رشيد وال�سياع 
يكون  اأن  ي�سرتط  القانون  لكن  الطالق،  بعد 
الطالق رجعيا اأو اأن ت�ستح�سل الزوجة تفريقا 

ق�سائيا عن زوجها.
الأح��وال  بق�سايا  خمت�سون  ق�ساة  واعترب 
بعد  للزوجة  ال�سكن  توفري  اإن  ال�سخ�سية 
توفري  حلني  لها  موؤقتة  حماية  هو  الطالق 
اأن  حني  يف  حياتها  تنظيم  واإع���ادة  م��اأوى 
كثريين يعتقدون ان �سكن املطلقة حق دائم او 
انه يتوجب على الزوج املطلق توفريه اأو دفع 

بدل لالإيجارات ملن ل ميلك عقارا. 
حمكمة  قا�سي  رجب  حممد  القا�سي  وق��ال 
الأحوال ال�سخ�سية يف الكرخ اإن "قانون �سكن 
املتفرعة  العينية  احلقوق  من  يعد  الزوجة 
�ساحبه  يخول  حق  وه��و  امللكية،  حق  عن 
نظمه  وقد  للغري  مملوك  عقار  �سكنى  واأ�رشته 
 -1621  1621 املواد  يف  العراقي  امل�رشع 
قانون  اأن  اإل  العراقي  امل��دين  القانون  من 
اأمر  جعل  ما  ينظمه  مل  العقاري  الت�سجيل 
الواقع  ار�ض  على  م�ستحيلة  ترتيبه  اإمكانية 
كما  عقار  على  ال��واردة  الت�رشفات  ان  ذلك 
هو معروف ل يعتد بها ما مل تكن م�سجلة يف 
دوائر الت�سجيل العقاري، وهذه الأخرية متتنع 
عن ت�سجيله لعدم تنظيم اإجراءات ت�سجيله يف 
له  العيني  "هذا احلق  ان  القانون"، لفتا اىل 
القانون  وج��د  ومعاجلات  وح��الت  اأ�سباب 

جزءا من احللول لها".
هذا  املطلقة  ا�ستحقاق  و�رشوط  ظروف  وعن 
هذا  ت�ستحق  "الزوجة  اأن  رج��ب  ذك��ر  احل��ق، 
احلق يف حال اإيقاع الطالق الرجعي والتفريق 
الق�سائي"، م�سريا اإىل اأن "حق ال�سكنى يقت�رش 
على هذه الطالقات فقط اأي ل ت�ستحقه عندما 

يكون الطالق خلعيا اأو طالق قبل الدخول".
الأح���وال  حمكمة  قا�سي  الإج����راءات  وع��ن 
العادة  يف  "املحكمة  ب��اأن  اأف��اد  ال�سخ�سية 
بالإقامة  رغبتها  عن  املطلقة  الزوجة  ت�ساأل 
يف حق ال�سكن فهو ممنوح وفق حالت ال�سكن 
مع الزوج والتي حددها القانون وكذلك كون 
املحكمة ل حتكم من تلقاء نف�سها قبل معرفة 
ق��رارات  يف  تف�سله  ما  وه��ذا  الزوجة،  رغبة 

احلكم ومنح احلق".
وعن احلالت واملوا�سفات التي يكون عليها 
ال�سكن الذي يحدد للزوجة يلفت رجب اىل ان 
"الدار يجب اأن تكون مملوكة كال اأو جهة منها 
الزوج للزوجة  اأو تكون م�ستاأجرة من  �سائعة 

قبل حلول الطالق".
وزاد رجب اإن "الزوجة اذا طلبت حق ال�سكنى 
اأمدها  زمنية  ملدة  احلق  هذا  ت�ستحق  فاأنها 
ال��ق��رار  اكت�ساب  ت��اري��خ  م��ن  �سنوات  ث��الث 
الدرجة القطعية للدار ال�ساكنة فيه اأما اإذا بيع 
اأو اخلي فانه ل ميكن دفع بدل مادي عنه اأي 

اإيجارات".
ويلفت "اإما اأن كانت الزوجة �ساكنة يف الدار 
امل�ستاأجرة فالزوج مكلف بدفع الإيجار ملدة 

ثالث �سنوات اأي طوال فرتة اإ�سغالها للدار".
وهو  القا�سي  يذكره  اآخ��ر  تف�سيل  وهناك 
"عندما متلك الزوجة دارا على وجه ال�ستقالل 

فالهدف  داره  ت�سكن  اأن  ميكنها  ل  فهنا 
الأ�سا�سي من ت�رشيع القانون هو اإيواء الزوجة 

التي ل متتلك دارا بعد الطالق".
وي�سيف من جانبه القا�سي جابر عبد جابر 
حدد  "القانون  اأن  ال�سخ�سية  الأحوال  قا�سي 
على الزوج عدم الت�رشف بالعقار اأو نقله بيع 
وتخليته ملدة �ستة اأ�سهر اإذا كان مملوكا حيث 
ينتفي حقها القانوين اإذا قام الزوج ببيعه قبل 
فقط  اأ�سهر   6 ال�  فلها  الطالق  واقعة  من  �سنة 

وان انتقلت ملكية ال�سكن للغري".
ويوؤكد اأنه "ل يحق للزوجة املطالبة بال�سكن 
اخليانة  عن  نا�سئة  الطالق  واقعة  كانت  اإذا 

الزوجية اأو التفاق بني الطرفني". 
على  م��رت  التي  احل��الت  اأو  الق�سايا  وم��ن 
ي��روي  واقعيا  ال��ق��ان��ون  وت��رتج��م  املحكمة 
الزوج  قام  احلالت  "احدى  يف  اإنه  القا�سي 
ل  وهو  مالكه  اإىل  امل�ستاأجر  املنزل  بت�سليم 
�سعب  اأ�سبح  ال�سكنى  حق  هنا  �سكنا  ميلك 
التنفيذ وهنا ممكن حتويل الدعوى اإىل حمكمة 

البداءة".
ويذكر اأي�سا حالة اأخرى "ت�سمنت بيع الزوج 
للدار قبل فرتة ال�ستة اأ�سهر ما يعني ان هناك 
اجلديد  املالك  اأن  األ  �سكنها  للزوجة يف  حقا 
قام بهدم الدار وهنا مل تعد هناك دار لل�سكن". 
ت�رشيع  م��ن  "احلكمة  اأن  اجل��اب��ري  وي���رى 
اأن  يحاول  انه  للمطلقة  ال�سكنى  حق  قانون 
و�سع  وت��وف��ري  لبناء  زمنية  ف��رتة  يعطيها 
وكذلك  م��اأوى  توفري  اأو  لها  منا�سب  معي�سي 
الأح��وال  " بكل  ب�  ان��ه  م�سريا  ال���زوج،  ل��ردع 
ثالث  اأمدها  موؤقتة  حماية  هو  القانون  فان 

�سنوات".

خطوات  العراق  خطى  املا�سي،  القرن  �سبعينات  يف 
كبرية �سوب مكافحة الأمّية، اإىل احلد الذي دفع منظمة 
اإىل  يون�سكو"   " والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم 
عقود  بعد  لكن  الأم��ّي��ة،  من  العراق  خلو  عن  الإع��الن 

تدهورت اأو�ساع التعليم يف العراق اإىل حالة يرثى لها.
وقبل عدة اأيام، �رشحت ع�سوة جلنة الرتبية يف جمل�ض 
يف  الأمّية  ن�سبة  ب��اأن  ه��ادي،  ن�رشين  بغداد،  حمافظة 
العا�سمة العراقية بلغت 50 يف املئة، لالأ�سخا�ض الذين 
40 عاما، وفق اإح�ساءات مل  ترتاوح اأعمارهم بني -6 
ارتفعت  الأمّية  ن�سبة  اأن  اإىل  واأ�سارت  م�سدرها.  تذكر 
املرتدية،  القت�سادية  الأو�ساع  ب�سبب  خميف  ب�سكل 
اأن  مو�سحة  التعليمية،  النظم  وف�سل  الرقابة  وغياب 
مقاعد  تركوا  ممن  الأيتام  من  هم  الأميني  "غالبية 

الدرا�سة، اأو من ذوي الدخل املحدود لإعانة عائالتهم".
وزارة  يف  الأمية  حمو  برنامج  يف  التخطيط  م�سوؤول 
ان  قال  احللبو�سي،  حفظي  العراقية،  والتعليم  الرتبية 
الن�سبة املذكورة مبالغ فيها، لكنه عرب عن اعتقاده اأنها 

يف حدود 25 يف املئة، وهي ن�سبة كبرية.
بغداد،  حمافظة  جمل�ض  يف  الرتبية  جلنة  ع�سوة  اأم��ا 
اإنه  قائلة  ال��رق��م،  ه��ذا  يف  �سككت  فقد  ال���راوي،  ده��اء 
العالقة  افتقار  اإىل  اأقل، م�سرية  اأو  اأعلى  اأن يكون  ميكن 
لالإح�ساءات الدقيقة يف �ستى املجالت ومنها التعليم، 

لكنها اأكدت، وفق م�ساهداتها، اأن الظاهرة م�ستفحلة.
املجتمع  منظمات  دعم  غياب  من  احللبو�سي  وا�ستكى 
التعليم  وزير  اأن  اإىل  م�سريا  الدولية،  واملنظمات  املدين 
قلة  خ�سو�سا  ال�سعب  ال��ظ��رف  م��ن  ا�ستكى  نف�سه 
تتح�سن  اأن  يف  اأمله  عن  معربا  املالية،  العتمادات 

الأحوال مع احلكومة اجلديدة.
وعلل تف�سي الأمّية يف العراق باأ�سباب عدة، منها تردي 
اإىل  العائالت، مما يدفعها  الظروف املعي�سية لكثري من 
الأ�رشة  اأفراد  لإعالة  الدرا�سة  مقاعد  عن  اأبنائها  اإبعاد 
اأجربت  التي  داع�ض  على  احل��رب  عن  ف�سال  الأخ��ري��ن، 
فباتت  منازلهم،  عن  ال��ن��زوح  عن  العراقيني  ماليني 

اأولوياتهم ترتكز على املطعم وامللب�ض.
واأكد اأن كل �سيء يف العراق تراجع بعد 2003، مبا يف 

ذلك التعليم، من جراء الف�ساد والر�ساوى.

 3 من  اأكرث  اإن�ساء  العراق  ا�ستطاع   ،2012 عام  ويف   
اآلف مركز حمو اأّمية يف البالد، بالتعاون مع اليون�سكو، 
وفق  الأمية،  حمو  قانون  العراقي  الربملان  اإق��رار  بعد 

احللبو�سي .
 20 معدله  ما  اإىل  الأمّية  ن�سبة  بلغت  العام،  ذلك  ويف 
وفق  الأري����اف،  يف  املئة  يف  و50  ب��امل��دن  املئة  يف 

"اليون�سكو".
يف  انهار  الأمّية  حمو  برنامج  اأن  اإىل  احللبو�سي  ولفت 
حمافظات  الإرهابي  داع�ض  تنظيم  اجتياح  مع   2014
عدة يف العراق، اإذ توقف امل�رشوع يف تلك املحافظات، 

وانعك�ض الأمر �سلبيا على العا�سمة بغداد.
اأما الراوي، فراأت اأ�سباب عدة لتف�سي الأمّية يف العراق، 
قلة  اإىل  احللبو�سي، م�سرية  التي ذكرها  تلك  اإىل  اإ�سافة 
الكوادر التعليمية )املعلمون(، وقلة امليزانية املخ�س�سة 
املجال،  هذا  اإىل  املايل  الف�ساد  و�سول  والأهم  للتعليم، 

بحيث جرى ال�ستيالء على اأموال خم�س�سة له.
ومع ذلك، اأ�سارت اإىل اإحراز تقدم يف جمال حمو الأمّية، 
اأخريا، رغم تردي الأو�ساع، وذلك بعد ا�ستقرار الأو�ساع 

يف بغداد وحمافظات العراق الأخرى.

�سيا�سة  تفجرها  ك���ادت  ك��ب��رية  اأدب��ي��ة  اأزم���ة 
خارجية كردية تدفع با�ستمرار اإىل اإحراج بغداد 
مبنح تاأ�سريات اإلكرتونية لدخول اإقليم كرد�ستان 
�سمال العراق ل تتيح ملن يرغب يف الو�سول اإىل 
باأنه  �سيفاجاأ  اإذ  فر�سة؛  اأية  العراقية  العا�سمة 
 ” تاأ�سرية  يحمل  ل  كونه  الدخول  من  ممنوع 

فيزا” عراقية ورمبا يتعر�ض لالإهانة!
امل�رشي  الأدي��ب  مع  تفا�سيله  وقعت  ما  ذاك 
لزيارة  دع��وة  ج��اءت��ه  عندما  زي���دان،  يو�سف 
تاأ�سرية  ل��ه  وم��ن��ح  ب��اأرب��ي��ل  ال��ك��ت��اب  معر�ض 
اإلكرتونية مع الأ�سبوع الثاين من ت�رشين الأول/

اأكتوبر 2018.
القارهرة  م��ط��ار  اإىل  مبا�رشة  التوجه  وق��ب��ل 
للو�سول اإىل اأربيل، اأعلن رغبته التوجه اإىل بغداد 
ال�ساي  لحت�ساء  املتنبي  �سارع  حيث  اأربيل  من 
الكاتب  كتب  ما  وف��ق  لديه  قدمية  رغبة  وه��ي 
على  اخلا�سة  �سفحته  على  بنف�سه  امل�رشي 
موقع التوا�سل الجتماعي في�سبوك، لكن اأحدهم 
اأبلغه اأن التاأ�سرية الإلكرتونية التي ح�سل عليها 
اإىل  الدخول  �سالحية  تعطيه  ل  اأربيل  لزيارة 
العا�سمة العراقية كونها مل ت�سدر من اخلارجية 

العراقية!
عن  الع��ت��ذار  وق��رر  الرجل  يد  يف  اأ�سقط  وهنا 
اأي  يف  طرفا  يكون  اأن  يريد  ل  فهو  الرحلة، 
باأن  اأعلن  ما  وف��ق  لإميانه  �سيا�سية،  معادلة 

الثقافة ُت�سلح ما تف�سده ال�سيا�سة ولي�ض العك�ض.
وعلى  القاهرة  يف  العراقية  ال�سفارة  حكمة  لكن 
راأ�سها ال�سفري عاجلت الأمر �رشيعا ومت الت�سال 
من  ر�سمية  تاأ�سرية  ومنحه  امل�رشي  باملفكر 

اخلارجية العراقية ملدة 6 اأ�سهر.
الإلكرتونية  التاأ�سرية  الأزمة فهي تلك  اأما �سبب 
وقفة  اإىل  العراقيني  براأي  حتتاج  التي  الكردية 
ت�سع  م��ا  دائ��م��ا  ال��ك��ردي��ة  ال�سلطات  ح��ازم��ة. 
�سيوفها يف حرج؛ لعدم اعرتاف بغداد بها وهو 
تعر�ض  اإذ  زي��دان،  يو�سف  مع  موؤخرا  حدث  ما 
ل�سدمة عندما علم اأن تلك التاأ�سرية غري معرتف 
�سيتعر�ض  واأنه  املركزية  �سلطات  قبل  من  بها 
حال  يف  م�رشوع  غري  تواجده  و�سيعد  للم�سائلة 

ذهابه اإىل بغداد من اأربيل.
من  كثري  ت�سامن  اإىل  الواقعة  تلك  اأدت  لقد 
وراحوا  زيدان  مع  العراقيني  والكتاب  املثقفني 

يوجهون اللوم اإىل من ت�سبب يف ذلك اخلطاأ.
الذي  ال�سعداوي  اأحمد  العراقي  الكاتب  فكتب 
بجائزة  بغداد”  يف  “فرانك�ستاين  روايته  فازت 
اأن  �سدق  اإذا  اأن��ه  للرواية،  الربيطانية  بوكر 
والباحث  امل�رشي  للروائي  الداعية”  “اجلهة 
الدكتور يو�سف زيدان اإىل معر�ض اربيل للكتاب 
�سيتعّر�ض  واأن��ه  بغداد،  زي��ارة  من  حّذرته  قد 
العا�سمة  اإىل  اأربيل  غ��ادر  حال  يف  لالعتقال 
ف�سيكون اأمراً خمزيًا وخمجاًل ل�”اجلهة الداعية”.
عن  ف�ساًل  مثقف،  واأي  زيدان  باأن  تعرف  لأنها 
اأي اإن�سان، يح�سل على “فيزا اإلكرتونية” �رشيعة 

لن  ف��اإن��ه  كرد�ستان،  اإقليم  يف  ال�سلطات  م��ن 
يتعر�ض لالعتقال لو غادر الإقليم باجتاه بغداد، 
ال  تعادل  غرامة  هو  �سيح�سل  ما  اأق�سى  واإمنا 

400 دولر.
موقع  على  اخلا�سة  �سفحته  على  بقوله  وتابع 
يف  ال��ط��ريان  �سلطة  اإن  الجتماعي:  التوا�سل 
اأو  بغداد  اأو  اأربيل  يف  كان  اإن  موّحدة،  العراق 
)غري  طبيعية  فيزا  على  يح�سل  ومن  الب�رشة، 
مدن  كل  زيارة  ي�ستطيع  خا�سة(  اأو  ا�ستثنائية 
اأي مطار يف  اإىل بلده من  العراق، وال�سفر عائداً 

العراق.
الداعية  اجلهة  “�سعداوي” اإن  يقول  عليه  وبناء 
“فيزا”  ا�ستخراج  وت�ستطيع  �سبق  ما  جيدا  تعلم 
دفعها  الذي  فما  دقائق،  بخم�ض  زيدان  ليو�سف 

لهذا الت�رشف؟!
احلا�سل  العراقي  الروائي  اعتذر  النهاية،  ويف 
املثقفني  وا���س��م  با�سمه  البوكر  ج��ائ��زة  على 
عن  “زيدان”،  ل�  واملتابعني  والقراء  العراقيني 
اأي ت�رشف غري لئق جتاهه مبا يتعلق مب�رشوع 
اأنه  واأك��د  اأرب��ي��ل،  يف  الكتاب  ملعر�ض  زيارته 
مو�سع ترحيب، واأن هناك اأكرث من جهة وطرف 
لو  وبغداد  لأربيل  زيارته  لت�سهيل  ا�ستعداد  على 
رغب بذلك! اإذ اإن اإقليم كرد�ستان ل يعرتف باأية 
قن�سلية  اأو  �سفارة  من  �سادرة  اأ�سولية  تاأ�سرية 
عراقية، بل يعتمد فقط على التاأ�سريات اخلا�سة 
التي ت�سدر من وزارة الداخلية يف الإقليم والتي 

ميكن احل�سول عليها “اإلكرتونيا”.

بغداد -  متابعةبغداد -  متابعة

بغداد - متابعة

قال اهلل تعاىل” وما هم ب�سارين به من اأحد 
اإل باإذن اهلل”. �سدق اهلل العظيم

ظهرت  قدمية  ظاهرة  وال�سعوذة  ال�سحر 
القدار  تغيري  مزاولها  يحاول  الزل،  منذ 
خمتفلة،  لهداف  النا�ض  بحياة  والتالعب 
معينة  طبقة  على  الظاهرة  هذه  تقت�رش  ول 
فهي تنت�رش بني جميع طبقات املجتمع حتى 

بع�ض املثقفني.
الفرتة  خالل  لفت  ب�سكل  ال�سحر  وانت�رش 
عرب �سفحات خا�سة ن�رشت وروج لها على 
)الفي�ض  التوا�سل الجتماعي، لي�سما  مواقع 
ل�سفحات  اإعالنات  جند  ما  فكثريا  بوك(، 
وغلب  واخلرز  الروحانية  بالعمال  تعنى 
الديانة  من  لل�سحرة  ال�سفحات  هذه  طابع 

)ال�سابئية(.
البداية )بنتج معكودة(

جميع  اأخفقت  باكر  ثالثينية  فتاة  جنات.... 
الرغم  على  تزويجها  يف  والدتها  حماولت 
كل  ان  ال  بها  تتمتع  التي  املميزات  من 

القف�ض  دخول  وخطوات  الرتباط  بدايات 
الذهبي تقف عند نقطة النهاية قبل ان تبداأ.

ام جنات تقول "حاولت الولوج يف الكثري من 
البكر  ابنتي  تزوج  يف  ت�ساعد  التي  امل�سائل 
بهذا  اخلا�سة  وال�سلوات  الدعية  خالل  من 
ال�ساأن، ف�سال عن زيارة الولياء والو�سياء 
هذا  اثر  حتى  ف�سلت  املحاولت  هذه  ان  اىل 
مما  ل��)جنات(  النف�سية  احلالة  على  المر 
دفعني اىل اللجوء اىل ال�سحرة والروحانيني 
ابنتي  ان  اغلبهم  اجمع  حتى  العلة،  ملعرفة 

م�سحورة وبلغتهم )معكودة(.
�سحرك دليفري

ب�سكل  الأخرية  الآونة  يف  انت�رشت  ظاهرة 
كبري ولفت، فبعد الطلبات التقلدية التي كان 
يطلبها ال�سحرة كاملالب�ض او خ�سالت ال�سعر 
او غريها ا�سبحوا يطلبون �سورة ومعلومات 
ليتم البدء بالعمل، وغالبا ما يطلب ال�سحرة 
مبالغ تكاد تكون خيالية بالن�سبة لالعمال، 
العكدة(  ال�سحر )فك  ابطال  حتى و�سل مبلغ 

�سائق  طريق  عن  اي�ساله  ويتم   $ ل��3500 
الروحاين اخلا�ض.

ان  قال  اخلفاجي  ويل  الجتماعي  الباحث 
والروحانيني  وال�سعوذة  ال�سحر  "مو�سوع 
انت�رش يف الآونة الخرية ب�سكل كبري بالرغم 
من وجوده �سابقا ولكن على درجات قليله"، 
اىل  ادت  عديدة  عوامل  "هناك  ان  مبينا 
انت�سار هذه الظاهرة منها ) طبيعة املجتمع 
والفقر واجلهل وق�سور املوؤ�س�سات احلكومية 
وتطبيقها  القوانني  و�سعف  عملها  اداء  من 

.")
املجتمع  طبيعة  اخذنا  "اذا  بني  اخلفاجي 
لديه  العراقي  املجتمع  ان  نعلم  نحن 
ابن  نظرية  ح�سب   ) روحانيه   ( موروثات 
بثالث  مير  املجتمع  ان  يقول  الذي  خلدون 
واملدنية  والروحانية  الرببرية   ( مراحل 
توؤثر  املورثات  فان  ال�سا�ض  هذا  وعلى   )
ا�سا�ض  على  ال�سياء  كل  ويف�رش  �سلوكه  على 
روحاين فاذا مر�ض طفل اخذه اىل املال واذا 
اخفق يف الجناب قال هناك تابعه وهكذا".

املوؤ�س�سات  تق�سري  مو�سوع  "اما  وا�ستدرك 
الأدوية  غالء  مثال  واجباتها  اداء  عن 
ان  بال�سخ�ض  توؤدي  وغريها  الطباء  او 
لل�سفاء  البديل  لنهم  هوؤلء  ابواب  يطرق 
الرقابة  �سعف  عن  ناهيك  م�ساكلهم  وحل 
ميتلكون  منهم  جعلت  التي  والقوانني 
الف�سائيات واملكاتب وميار�سون العمل بكل 
حرية". ام جنات حتدثت مع احد الروحانيني 
عن  ال�سابئي(  )الروحاين  بوك  الفي�ض  عرب 
حال ابنتها فطلب منها ا�سمها و�سورة لها، 
ال�سورة  ار�سال  يف  كثريا  ترددت  انها  ال 
واتفقت معه على �سحر من دون �سورة والذي 
يكلف بح�سب قائمة العمال نحو 1500 $، 
تتجاوز  ل  مبدة  العمل  ت�سليم  يتم  ان  على 
الواحد بعد دفع ثلث املبلغ املتفق  الأ�سبوع 

عليه والثلث املتبقي ملا بعد اثبات مفعوله.
الكادميي حامد احلمراين قال "عندما تكون 
الروحانية  الوراد  لنتخاب  املواقع  تلك 
املعتربة واملرفقة بذكر اهلل وا�سمائه احل�سنى 
ق�ساء  على  خاللها  من  الخرين  وم�ساعدة 
الوراد  تلك  تعليمهم  بطريقة  حوائجهم 
املعتربة  اخلتوم  منتخبات  يف  املبثوثة 
وتعليمهم ن�سابها فهذا موقف ح�سن وجميل 
تلك  تتحول  ان  ولكن   ، التعليم  اجر  وفيه 
حتدث  التي  العرا�ض  بع�ض  لعالج  املواقع 
امل�ض  او  باجلن  التلب�ض  ومنها  لالخرين 
واللقاء  طائلة  مبالغ  دفع  على  وم�ساومتهم 
فتلك  الطرق  ب�ستى  ا�ستغاللهم  ثم  ومن  بهم 

الكربى  "امل�سيبة  ان  وا�ساف  م�سيبة". 
بل   ، والوراد  بالحاديث  املتاجرة  هي 
العمال  النا�ض  بع�ض  تعليم  الكرب  امل�سكلة 
التي من �سانها تعطيل قدرات الخرين وبث 
ال�سموم والعمال ال�سحرية للنيل من البع�ض 
اماكن  اىل  املواقع  تلك  تتحول  وبالتايل 
تعليمهم  او  وزوجه  الزوج  بني  التفرقة  لبث 
توقف  �سانها  من  التي  الحراز  ببع�ض 
واو�سح   . العقلية  وحتى  البدنية  قدراتهم 
من  اخرتاقها  ال�سهولة  من  املواقع  "فتلك 
قبل �سعاف النفو�ض واملتاجرين مبا ي�سمى 
املادي  الك�سب  همهم  واكرب  الروحانيات 
وا�ستدراج ال�سخ�سيات املري�سة وما اكرثهم 
يف هذا الوقت الذي ا�سبح من ال�سهولة و�سع 
ال�سحر والتلب�ض من خالل الدخول اىل بع�ض 
من  الرتاب  لخذ  تعليماتهم  وبث  املواقع 
القبور وبثها يف وجوه النا�ض او ترديد بع�ض 
على  الخرين  واجبار  املاء  على  الكلمات 

�رشبها".

و�سول العمل
)خرزة(  من  املتكون  العمل  جنات  ام  اخذت 
املبعرثة  اخلدو�ض  من  جمموعة  عليها  نق�ض 
والتي من املفرت�ض ان تكون طال�سم لبطال 
ورقة  اخلرزة  مع  امل�سعوذ  ارفق  ال�سحر، 
مباء  الفتاة  تغت�سل  ان  عليها  كتب  تعليمات 
�ساعتني  مدار  على  اخلرزة  هذه  فيه  تنقع 
وت�ستمر على هذا احلال ملدة ع�رشة اأيام حتى 
يبطل مفعول ال�سحر وتتمكن من الزواج بعد 

اكتمال )البطلة(.
رواج  امل�سعودي،  عمار  العالمي  واعترب 
التوا�سل  مواقع  على  ال�سفحات  هذه  مثل 
وتراجع  اجلهل  على  كبري  موؤ�رش  الجتماعي 

امل�ستوى الثقايف للمجتمع.
خملفات  "للحروب  ان  امل�سعودي  وقال 
ومنها  املجتمعات  على  كثرية  وتداعيات 
ت�ستفحل  باتت  لالأ�سف  التي  الظاهرة  هذه 
ومن  اليائ�سني  من  لكثري  وملجاأ  العراق  يف 
التوعية  وغياب  التعليم  �سعف  اأ�سبابه 

الثقافية والدينية من قبل اجلهات احلكومية 
ومنظمات املجتمع املدين".

ي�ستخدم  ان  املفارقة  "من  ان  واأ�ساف، 
و�سائل  لأحدث  والدجالون  امل�سعوذون 
ميديا  وال�سو�سيال  الجتماعي  التوا�سل 
والأغرب  املتخلفة  ب�ساعتهم  عن  للرتويج 

انها تلقى اإقباًل حتى من املتعلمني!".
ويعتقد امل�سعودي، ان العالج يبداأ من الأ�رشة 
"اجلهات املعنية  التعليم" داعيًا  وموؤ�س�سات 
اىل  والت�سالت  العالم  وهياأة  احلكومية 
ال�سعوذة  هذه  مروجي  ومالحقة  مكافحة 
�ساحب  العراقي  املجتمع  على  الدخيلة 

التاريخ واحل�سارة منذ ولدة الب�رشية".
وبعد مرور قرابة ال�سهر ايقنت ام جنات انها 
وقعت �سحية للدجل وال�سعوذة، بعد ان اغلق 
الروحاين ال�سفحة التي توا�سل معها عربها، 
للبنت من دون  الو�سع  ذات  بقاء  ف�سال عن 
يف  ال�ساحر  وعود  كذب  الذي  المر  تغري  اأي 

تزويج الفتاة.

سحرك )دليفري(... تجارة االعمال الروحانية الكترونيا
بغداد- رغد دحام


