
ال ميك��ن احلدي��ث ع��ن انفراجات كبرية يف ع��ام 2018 
"داع���ش".  الرغ��م م��ن هزمي��ة تنظي��م  بالع��راق، عل��ى 
وت�ستمّر االأزمات يف الب��اد، من نزوح وغياب للخدمات 

واغتياالت وغريها... لكّن العراقيني ما زالوا ياأملون.
التق��ّدم الكب��ري الذي حّقق��ه العراق يف مل��ف احلرب على 
االإره��اب وحتري��ر كل امل��دن واالأرا�س��ي العراقي��ة، مل 
ين��ِه امل�سكات املتعّلق��ة بنق�ش اخلدم��ات وتفاقم اأزمة 
النازح��ني االإن�ساني��ة والت�سييق على احلري��ات من قبل 
الف�سائل وامللي�سيات امل�سلحة واالغتياالت التي طاولت 
نا�سط��ني وكذلك نا�سطات وفنان��ات و�سخ�سيات ن�سوية 

تختلف هوّيتها. 
لك��ّن ثّمة اإيجابي��ات تبقى، من قبيل ب��روز التيار املدين 
املطال��ب ب�س��ّن قوان��ني وت�رشيع��ات ت�سم��ن احلري��ات 
ال�سخ�سي��ة للمواط��ن العراقي، واإف�س��ال مترير قانون يف 
الربملان يتعلق باحلري��ات واالأحوال املدنية، اإىل جانب 

رفع الكتل االإ�سمنتي��ة التي كانت ُتطبق على �سدر بغداد 
منذ 15 عامًا وفتح اأكرث من األف �سارع فيها وتفكيك ما 

يعرف باملنطقة اخل�رشاء.
 �سه��د ع��ام 2018 عملي��ات خط��ف كانت تنته��ي عادة 
بقت��ل ال�سحايا. وطاولت تلك العمليات املدنّيني ورجال 
االأم��ن والنا�سط��ني يف التيار امل��دين ون�سويات فاعات 
يف جم��ال احلريات واحلقوق املدنية. وتّتهم قوات االأمن 

العراقية تنظيم "داع�ش" بالوقوف وراءها.
 م��ن اأبرز تلك العمليات خط��ف 10 اأفراد من قوى االأمن 
وقتله��م بالق��رب م��ن كرك��وك )�سم��ال(، وامراأَت��ني من 
اجلن�سي��ة الفيليبيني��ة يف دياىل )���رشق(، وثاثة زعماء 
قبلّيني يف �س��اح الدين )و�سط(، و30 من رعاة االأغنام 
يف نينوى )�سمال(، و14 نازحًا كانوا يف طريق عودتهم 
اإىل مدينته��م ق��رب تلعفر )�سمال غ��رب(، اإىل جانب عدد 
م��ن االأطباء يف االأنب��ار )غرب( وبغداد. كذل��ك ُعرث على 

جث��ث جمهول��ة كث��رية يف بغ��داد، وق��د وّجه��ت ال�رشطة 
اأ�ساب��ع االتهام اإىل ملي�سيات مرتبط��ة باإيران بالوقوف 
وراءه��ا. يف ال�سياق، اأعلنت ال�رشطة واحلكومات املحلية 
يف املحافظ��ات ال�سمالية والغربي��ة العثور على اأكرث من 
150 مق��ربة جماعي��ة ت�س��ّم رفات �سحاي��ا ُقتلوا على 
ي��د عنا���رش "داع�ش" وجماع��ات راديكالي��ة اأخرى على 
االأرج��ح. وقد �سهدت الباد حمل��ة اغتياالت طاولت اأكرث 
م��ن 20 نا�سطًا يف بغداد والب�رشة )جنوب(، لعّل اأبرزهم 
ن�س��اء من اأمث��ال رفيف اليا���رشي ور�سا احل�س��ن و�سعاد 
العل��ي، وكذلك مراهق��ون اتهموا باأّنهم م��ن ذوي امليول 

اجلن�سية املثلية، مثل الطفل حممد املطريي يف بغداد.
يف ع��ام 2018، اأ�س��در الربمل��ان العراق��ي قوانني عّدة. 
فف��ي اخلام�ش م��ن مار���ش/ اآذار املا�س��ي، اأُق��ّر قانونًا 
يق�سي بت�سمي��ة بابل )و�سط( عا�سمة العراق احل�سارية، 
االأم��ر الذي يع��زز الدوَرين احل�س��اري والديني ملحافظة 
باب��ل وي�ساه��م يف تن�سيط احلرك��ة ال�سيا�سي��ة والثقافية 
والديني��ة يف الع��راق. يف اليوم نف�سه، اأُق��ّر قانون حماية 
اإىل  يه��دف  ال��ذي  الرتبوي��ني،  وامل�رشف��ني  املدّر�س��ني 
حمايته��م م��ن االعت��داءات وابت��زاز الع�سائ��ر يف خ��ال 
قيامه��م باأعمالهم يف االإدارات الر�سمية، وكذلك اإىل رفع 
م�ست��وى ه��وؤالء العلمي واملعي�سي وال�سح��ي. واأُقّر كذلك 
قانون يق�سي بت�سمية �سامراء عا�سمة العراق للح�سارة 
الدوَري��ن  تعزي��ز  اإىل  يه��دف  ال��ذي  االأم��ر  االإ�سامي��ة، 
احل�س��اري والدين��ي ملحافظ��ة �س��اح الدي��ن وين�ّس��ط 
احلرك��ة ال�سياحي��ة والديني��ة والثقافي��ة يف الب��اد. اإىل 
جانب تلك القوانني، ياأتي قانون املختارين الذي يهدف 
اىل اإف�س��اح املج��ال اأم��ام �رشيح��ة اأك��رب للم�ساهم��ة يف 
تقدمي اخلدمات للمواطن��ني يف مناطق عملها، مع تعزيز 
دور ه��وؤالء املختارين كونهم حلقة الو�سل بني املواطن 
واحلكوم��ة املحلي��ة. ومل ُيح�َس��م مل��ف النازح��ني خال 
العام ال��ذي انق�سى. �سحيح اأّن بع���ش املهّجرين عادوا 
اإىل قراهم وبيوتهم، اإال اأّن اآخرين رف�سوا العودة الأ�سباب 
اأمني��ة باالإ�ساف��ة اإىل انع��دام اخلدم��ات يف مناطقه��م 
االأ�سلي��ة. كذل��ك، �ُسّجل نزوح عك�س��ي يف بع�ش املناطق 
الأ�سب��اب ع��ّدة. ويف ال�ساد�ش من مار���ش/ اآذار املا�سي، 
اأعل��ن وزير الهج��رة واملهّجرين جا�سم حمم��د اجلاف اأّن 
اأ�سباب��ًا ع��ّدة متنع ع��ودة النازح��ني اإىل دياره��م، منها 
الو�سع الع��ام يف املناطق التي �سه��دت معارك �سارية، 
وخ�سي��ة بع�سهم من انعدام اخلدم��ات واالأمن، م�سرياً اإىل 
اأّن املبال��غ املخ�س�سة للنازحني يف موازنة عام 2018 
كان��ت �سئيل��ة. ويف 22 يولي��و/ متوز املا�س��ي، اأعلنت 
وزارة الهج��رة واملهجرين ع��ودة نحو خم�سة اآالف نازح 
اإىل مناطقهم االأ�سلية يف مراكز واأق�سية ونواٍح ومناطق 

خمتلف��ة من حمافظة نين��وى. ويف الرابع م��ن �سبتمرب/ 
اأيل��ول املا�س��ي، اأعلنت املنظم��ة الدولي��ة للهجرة عودة 
نحو اأربعة مايني �سخ���ش نزحوا ب�سبب "داع�ش". كذلك 
اأعلن��ت الوزارة ع��ودة 724 نازحًا، اأي م��ا يقارب 127 
اأ�رشة نازحة، م��ن خميمات عامرية الفلوجة والكيلو 18 
اإىل مناط��ق �سكناهم االأ�سلية يف ق�س��اء القائم وجزيرة 

الرمادي يف حمافظة االأنبار غربّي الباد.
و�سه��دت الباد موجات نزوح عك�سية كذلك. ففي ال�سابع 
م��ن �سبتمرب/ اأيلول املا�س��ي، اأعلنت املفو�سية ال�سامية 
ل��اأمم املتحدة ل�سوؤون الاجئني يف العراق عودة عك�سية 
للنازح��ني م��ن مناط��ق �سكنه��م االأ�سلي��ة اإىل خميمات 
النزوح يف مناطق خمتلفة من العراق. وتوؤكد املنظمة اأّن 
1.9 مليون نازح تقريبًا لن يتمكن معظمهم من العودة 

اإىل ديارهم يف وقت قريب.
و�سهدت الباد يف عام 2018 تظاهرات حا�سدة، انطلقت 
يف الثامن من يوليو/ متوز املا�سي من جنوب العراق، اإذ 
اإّن �رشارتها كان��ت يف الب�رشة، وذلك للمطالبة بتح�سني 
واق��ع اخلدم��ات العام��ة، خ�سو�س��ًا املي��اه والكهرب��اء، 
وتوف��ري فر�ش عم��ل لل�سب��اب. وق��د امت��ّدت التظاهرات 
لت�سم��ل كل م��دن جن��وب الع��راق و�س��واًل اإىل العا�سم��ة 
بغ��داد. ُيذك��ر اأّن التظاه��رات خرج��ت ع��ن ال�سيطرة ومل 
يقب��ل املحتجون بالوع��ود التي اأطلقه��ا رئي�ش احلكومة 
ال�سابق��ة حي��در العب��ادي، مطالبني باإجن��ازات حقيقية. 
واأحرق ه��وؤالء مقار االأح��زاب والقن�سلي��ة االإيرانية، يف 

وق��ت وقع��ت ا�ستباكات بينهم وبني الق��وى االأمنية التي 
ا�ستخدم��ت الر�سا�ش احل��ّي، ما ت�سب��ب يف �سقوط قتلى 

وجرحى.
وب�سعوب��ة بالغ��ة وتدخ��ل �سيا�سي، ا�ستطاع��ت احلكومة 
ال�سابق��ة تهدئة التظاهرات م��ن دون اأن تخمد. وجتّددت 
التظاه��رات يف ظ��ل حكومة عادل عبد امله��دي، انطاقًا 
من الب�رشة كذل��ك، يف دي�سمرب/ كانون االأول املن�رشم. 
وطال��ب املحتج��ون بتح�س��ني اخلدم��ات وتوف��ري فر�ش 
العم��ل للعاطلني م��ن العمل، فاأطلقت اأجه��زة االأمن النار 

معللة االأمر باأّنها ا�سطرت اىل تفريقهم.
يف نوفم��رب/ ت�رشي��ن الث��اين املا�س��ي، غم��رت ال�سيول 
اجلارف��ة مناط��ق عراقية ع��ّدة نتيجة االأمط��ار الغزيرة، 
م��ا اأّدى اإىل مقتل واإ�سابة اأك��رث من 200 �سخ�ش، كذلك 
اأحلق��ت اأ���رشارا كب��رية مبناط��ق كث��رية، وال �سّيما هدم 

ع�رشات املنازل.
م��ن جهت��ه، مل ي�سّج��ل مل��ف االإعم��ار يف املحافظ��ات 
العراقية الت��ي �سهدت معارك ع�سكري��ة، اإجنازات كبرية. 
مل ُت��زل خمّلفات احل��رب واأنقا�ش املب��اين، كذلك تنعدم 
اخلدم��ات خ�سو�س��ًا يف اجلان��ب االأمي��ن م��ن املو�س��ل 
)�سم��ال(. ف�ُسّجلت اإجنازات ب�سيطة قيا�سًا بحجم اخلراب، 
م��ن بينها، تاأهيل �ستة ج�سور يف املو�سل الإعادة احلياة 
الطبيعي��ة اىل املدين��ة، وه��ي ج���رش املو�س��ل القدمي��ة، 
واجل�رش الرابع، وج�رش اخلو�رش، وج�رش املثنى، وج�رشان 
اآخ��ران يربطان اجلانب االأمين باالأي���رش. كذلك ا�ستحدث 

ج�رش عائ��م من قبل وزارة الدف��اع، واآخر حديدي موؤقت 
بداًل من اجل�رش اخلام�ش اإىل حني تاأهيله.

و�سع��ت  املا�س��ي،  االأول  كان��ون  دي�سم��رب/   16 ويف 
ال�سلط��ات املحلي��ة يف املو�سل حج��ر االأ�سا�ش مل�رشوع 
اإع��ادة بناء جام��ع النوري الكبري غرب��ي املدينة، والذي 

تعّر�ش اإىل التخريب والهدم على يد "داع�ش". 
يف العا���رش من دي�سمرب/ كان��ون االأول املا�سي، فتحت 
ن��ة يف  العراقي��ة املنطق��ة اخل���رشاء املح�سّ ال�سلط��ات 
قل��ب بغ��داد اأم��ام املواطن��ني، بعد نح��و 15 عام��ًا على 
حت�سينه��ا، ما ي�سري اإىل حت�ّسن يف امللف االأمني. فُرفعت 
اأك��رث من 100 األ��ف كتل��ة اإ�سمنتية وُفتح اأك��رث من األف 
�سارع مغلق منذ بدء االحتال االأمريكي يف عام 2003.
يف �سي��اق مت�سل، يوؤّكد خرباء اأّن عام 2018 الذي �سهد 
حكومت��ني متعاقبتني، مل يكن على م�ستوى الطموح، وال 
ميك��ن احلكم عل��ى الفرتة املقبل��ة الأّن احلكوم��ة جديدة. 
م��ن جهت��ه، يق��ول اخلب��ري ال�سيا�سي مهن��د الع��وادي اإّن 
"الربمل��ان ا�ستطاع خال الع��ام املا�سي مترير قوانني 
ع��ّدة مهم��ة، وه��ذا اإجن��از ُيح�س��ب للربمل��ان ال�ساب��ق". 
ويوؤك��د اأّن "الو�سع الع��ام للباد طوال الع��ام الفائت مل 
يكن مب�ستوى الطموح"، مو�سحًا اأّن "ملف االإعمار �سّجل 
ف�سًا، ومل ت�ستطع احلكومة التقّدم به، يف حني ُتعّد اإعادة 
فت��ح املنطق��ة اخل�رشاء ب��ادرة جّيدة". وي�س��ري العوادي 
اإىل اأّن��ه "ال ميكن احلكم عل��ى احلكومة اجلديدة كونها مل 

حت�سل بعد على الوقت الكايف لتحقيق اأي �سيء".

تقارير وتحقيقات

العراق... أزمة النزوح والمخيمات لم تنته بعد
بغداد - متابعة

بغداد.. رصد حيوانات “مقيدة ونافقة” المغتربون ... بين نارالحنين ..وجنة الراحة 
استخدمت في السحر والشعوذة

يقال ان الغربة نار ، والوطن جنة ، لكن اأغلب من يعي�ش 
خارج الوطن يعاين من التمزق بني نارين ، نار الغربة 
و�سعوبة  واالأم��ان  اخلدمات  نق�ش  ون��ار  اخل��ارج  يف 
الوطن  جنة   ، جنتني  وب��ني   ، ال��داخ��ل  يف  املعي�سة 
الراحة  وجنة  الداخل  يف  واالأح��ب��ة  االأه��ل  واأح�سان 
مايجعلهم  ..وه��و  اخل��ارج  يف  واالأم���ان  واال�سرتخاء 
ي��زورون  عندما  �سواهم  اليدركها  م�ساعرا  يواجهون 

بلدهم بني فرتة واأخرى ..

لوال الدراسة
 ،  2005 عام  يف  ووطنها  منزلها  هدى  تركت  عندما 
الذي  زوجها  تعر�ش  لكن  الغربة  اختارت  قد  تكن  مل 
التهديد من قبل جماعة  يعمل يف وظيفة ح�سا�سة اىل 

زوجها  م��ع  ال��وط��ن  م��غ��ادرة  على  ارغ��م��ه��ا  م�سلحة 
قدمي  اأ�سع  كلما   : ه��دى  ...ت��ق��ول  الثاثة  واطفالها 
اأحبتي  واحت�سن  العراق  هواء  واأ�سم  املطار  عتبة  على 
ا�سطررت  اذ   ، فيها  غادرتهم  التي  اللحظة  تلك  اأكره   ،
اوروبي  بلد  يف  االقامة  على  واحل�سول  اال�ستقرار  اىل 
زوجي  تعر�ش  ب�سبب  البلد  ذلك  جن�سية  على  وح�سلنا 
يف  اوالدن���ا  بت�سجيل  قمنا  وهكذا  بلده  يف  للتهديد 
واعتادوا  متقدمة  مراحل  االآن  وبلغوا  اوروبية  مدار�ش 
عودتنا  تظل  ،لذا  هناك  والعي�ش  الدرا�سة  ا�سلوب  على 
من  عدد  الغاء  يعني  ذلك  الأن  �سعبة  اأمنية  البلد  اىل 
يف  الدرا�سية  �سهاداتهم  معادلة  بعد  درا�ستهم  �سنوات 
العراق ف�سا عن عدم ا�ستيعابهم املواد باللغة العربية 
..وحتاول هدى وزوجها تعوي�ش حرمانهم من بلدهم 
بزيارته �سنويا خال عطلتهم الدرا�سية ليعتاد اوالدهم 
بالتعرف  ا�ستمتاعهم  يراقبوا  ان  اأهلهم وي�سعدهم  على 

�سعيدة  اأوقات  وق�ساء  واخوالهم  اأعمامهم  اوالد  على 
معهم لكنهم يف النهاية مرغمون على العودة اىل باد 
اوالدهم  اليحرموا  لكي  الوطن  دفء  ومبارحة  اجلليد 
يف  العي�ش  على  واعتيادهم  الدرا�سي  م�ستقبلهم  من 

اخلارج ..

حلم بعيد 
الوحيد  املت�رشر  ان  الربيعي  حازم  يرى   ، جهته  من 
ومنذ  فهو  واالمهات  االآباء  الوطن هم  التغرب عن  من 
يف  االمريكية  املتحدة  الواليات  اىل  العراق  مغادرته 
يحلم  ال�سعبانية  االنتفا�سة  اأح��داث  بعد   1991 عام 
وكان  �سابا  غ��ادره  اذ   ، نهائيا  العراق  اىل  بالعودة 
الطاغية  حكم  اأي��ام  فيه  تنتهي  ال��ذي  باليوم  يحلم 
ابنة  طلب  يف  اأر�سل  ذل��ك  من  يئ�ش  وعندما   ، ليعود 
جاهدا  ح��اول  اوالدا  منها  وينجب  ليتزوجها  خالته 

معهم  ويتحدث  اال�سامي  دينهم  تعاليم  يلقنهم  ان 
عا�سوا  التي  البيئة  مع  تفاعلهم  لكن  العربية  باللغة 
يولدوا  مل  ال��ذي  البلد  وبني  بينهم  حاجزا  خلق  فيها 
فيه ..ويحاول والدهم ان يقنعهم انه بلدهم احلقيقي ، 
بعد  العراق  لزيارتهم  الفر�سة  �سنحت  وعندما   ، وهكذا 
�سقوط الدكتاتور ، مل ي�سعروا باأنهم يف بلدهم ورف�سوا 
العودة اليه رف�سا حا�سما ، لذا ا�سطر والدهم ان يعود 
معهم اىل باد الغربة ليق�سي فيها �سنوات اخرى اأما 
يف اأن يكملوا تعليمهم ويكمل ر�سالته معهم في�سبح من 
ال�سهل عليه العودة على الرغم من �سخريتهم من خطته 
التي حدثهم  اجلمال واحلميمية  نف�ش  يلم�سوا  الأنهم مل 
الكبار  رح��ل  فقد  العراق  زاروا  عندما  والدهم  عنها 
وتفرق االحباب ومل يجدوا يف الوطن اال احلر وانقطاع 
اىل  العودة  يف�سلون  التي جعلتهم  والفو�سى  الكهرباء 

بلد النظام واحلرية واخلدمات !!

غريب في بلده
اأما �سعد ابراهيم الذي غادر العراق يف زوارق املوت بعد 
عانى  الأنه  عمل  عن  للبحث  الهجرة  ب�رشورة  اقتناعه 
املجهول  وامل�ستقبل  البطالة  من  العراق  يف  االأمرين 
كمن  نف�سه  وجد  لكنه  مل�ساكله  كحل  الهجرة  يف  ففكر 
يقف على اأر�ش ه�سة الأنه عاجز عن التفاعل مع البيئة 
االوروبية وم�سطرا اىل االعتماد على راتب اللجوء فقط 
فاميكنه هناك ايجاد عمل منا�سب وبالتايل باتت اأيامه 
ولياليه مت�سابهة وخالية من الدفء كما انه يعي�ش على 
الكفاف عندما ير�سل اىل والدته املري�سة جزءا من راتبه 
بلده حتى  اىل  للعودة  �سوقا  يتحرق  انه  ابراهيم  ..يقول 
لو اكتوى بناره لكنه �سيحرم والدته من املعونة املالية 
وقد اليجد عما كما لن يتمكن من الزواج و�سيظل غريبا 
اأ�سعب بالن�سبة اليه فهو وان كان غريبا  يف بلده وهذا 
راتب  على  حل�سوله  بان�سانيته  ي�سعر  لكنه  اخلارج  يف 
الذي يتاأمل فيه عماد يا�سني  الوقت  وتاأمني �سحي. يف 
ب�سبب  كبرية  ورطة  يف  اأوقعته  التي  زوجته  موقف  من 
رف�سها العودة اىل الوطن بعد انتهاء مدة عاج زوجها 
التي ا�ستمرت ل�سنوات ، ويقول يا�سني ان زوجته ا�سيبت 
 – – كما يطلق عليها هناك  باأعرا�ش االنبهار بالغرب 
فلم تعد ترى راحتها يف بلدها بل بداأت تتخلى تدريجيا 
عن القيم والتقاليد التي تربت عليها فيه وعندما حا�سبها 
زوجها ، افتعلت خافا كبريا وا�ستفزت زوجها ليعاقبها 
بال�رشب ، وهنا جلاأت اىل ال�سلطات االوروبية حلمايتها 
يعاقب  جرمية  هناك  امل��راأة  �رشب  باأن  الدراكها  منه 
وم�سلما  عربيا  ال��زوج  كان  اذا  خا�سة  القانون  عليها 
فهو نوع من انواع االرهاب الذي يتهم به امل�سلمون يف 
بع�ش البلدان الغربية ..يف النهاية ، ا�سطر عماد يا�سني 
اىل التوقيع على تعهد بعدم التعر�ش لزوجته نهائيا ومت 
العراق  اىل  ، وعندما عاد  بناءا على طلبه  تطليقها منه 
م�سكلة  واجه   ، اختارته  الذي  العامل  يف  وتركها  وحيدا 
باد  يف  وتركها  عنها  بالتخلي  اهلها  اتهمه  اذ  اأخرى 
ذاته  فيه  بلد اليجد  اىل  العودة  ، وهو حائر بني  الغربة 
طليقته  اهل  لتهديدات  واخل�سوع  العراق  يف  البقاء  او 
ومطالبته بف�سل ع�سائري! كثرية هي احلكايات املوؤملة 
النف�سي والعائلي ل�سعورهم  عن عراقيني فقدوا توازنهم 
 ، جنتني  ..اأو  نارين  بني  اأب��دا  معلقني  �سيظلون  باأنهم 
ورمبا لو حظي البلد بظروف م�ستقرة ووجد فيه ابناوؤه 
فر�ش عمل وتعليم جيد وتوفرت لهم اخلدمات ال�سحية 
والكهرباء وال�سكن لن يفكروا يف مغادرته وقد يعود اليه 
على  اآ�سف  غري  بجنته  لي�ستمتع  اخلارج  اىل  غادره  من 

جنان الغرب الزائفة .

واغ��اث��ة  الإن��ق��اذ  تطوعية  ف��رق  ر���س��دت 
ح��االت  ب��غ��داد  العا�سمة  يف  احل��ي��وان��ات 
اف���واه  وتكميم  بتقييد  متمثلة  غ��ري��ب��ة 
هند�سية  بطرق  احليوانات  تلك  من  بع�ش 

ومق�سودة وهي نافقة يف املياه.
على  الر�سمية  �سفحتها  يف  الفرق  وقالت 
"الفي�سبوك"  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
انهم ر�سدوا موؤخرا حاالت من هذه اجلرائم 
والقطط،  كالكاب،  حمددة  حيوانات  بحق 

والدجاج.
جثث  انت�سلوا  عندما  انهم  الفريق  وذك��ر 
عرثوا  قيودها  وفتحوا  النافقة  احليوانات 
تعويذات  على  كممت  التي  افواهها  يف 
وطل�سمات على ما يبدو انه يتم ا�ستخدامها 

يف ال�سحر وال�سعوذة.
اجلهات  تقوم  ان  �رشورة  اىل  فريق  ونوه 
احلاالت  هذه  مبتابعة  املخت�سة  االمنية 

الغريبة التي طراأت على املجتمع العراقي.
علم  ي�سمى  مبا  متخ�س�ش  علق  جهته  من 
ال�سحر  من  النوع  ه��ذا  ان   ، الروحانيات 
ان��واع  واخبث  ا�سد  وه��و  باالأ�سود  ي�سمى 

ال�سحر املوجود منذ القدم.
اهم  من  النف�ش  ازه��اق  ان  اي�سا  ويقول 
اىل  للتقرب  اال�سود"  "ال�سحر  طقو�ش 
اعمالهم  تتم  لكي  اهلل  دون  من  ال�سياطني 

على امت وجه، ح�سب الروحاين.
االعمال  تلك  خ�سائ�ش  ان  اىل  وي�سري 
االمرا�ش،  وار�سال  الزوجني،  بني  التفريق 
والهواتف، والتدمري، والقتل، وهيجان الدم، 
وال�سعف يف البدن، والتخيات واالمرا�ش 
النف�سية، وجميع انوع اال�سقام، واالمرا�ش 

من بينها العقم لدى الن�ساء والرجال.
ر�سدهم  واك��ادمي��ي��ون  مثقفون  اك��د  وق��د 
�سارع  يف  وال�سحر  ال�سعوذة  كتب  انت�سار 
اال�رشحة  وق��رب  ب��غ��داد،  و�سط  املتنبي 
وامل������زارات، وع��ل��ى ال��ط��رق��ات يف م��دن 

ومناطق و�سط وجنوب العراق.
بائعي  احد  امل"  "ابو  االم��ري  عبد  ويقول 
هذه  ان  "لا�سف  بغداد  القدامى يف  الكتب 
قبل  من  كبري  اقبال  عليها  يوجد  الكتب 
النا�ش، وبع�سهم يكاد يقتني كل ما ي�سدر 

ويطبع بهذا املجال".
وي�سيف ان "هذه الكتب تدر ارباحا جيدة 
الكتب  باقي  من  العك�ش  على  للبائعني 

العلمية والثقافية فان ارباحها �سئيلة".
اىل ذلك يقول جبار ابو علي وهو بائع كتب 
يف املتنبي انه "ما باليد من حيلة ان مل نبع 
هذه الكتب �سيتاأثر دخلنا املايل خا�سة مع 
ركود يف حركة بيع الكتب ا�سافة اىل اننا 
ال�سوق  يف  والتزامات  ايجارات  ا�سحاب 

ومع ا�رشنا".
"ابو  يقول  ال�سحر  ال�سعوذة  كتب  وع��ن 
مقت�رشة  كانت  الكتب  هذه  �سابقا  علي" 

الفتاح  وعبد  البوين،  احمد  موؤلفات  على 
االن  ان��ه  اال  املغربي  ويا�سني  الطوخي، 
جديدة  كتب  وطبعت  اخرون  موؤلفون  ظهر 
ا�سافة اىل احياء اخرى قدمية مل تر النور.

اآذار من  واأ�سدرت وزارة الداخلية يف �سهر 
عام 2017 قرارا يق�سي باإغاق ما ت�سمى 
والطب  وال�سحر  بالقران،  "العاج  مراكز 
و�سط  مناطق  يف  املنت�رشة  الروحاين"، 

وجنوب العراق.
انت�سار  ظاهرة  "بروز  اىل  قرارها  وع��زت 
العاج  مراكز  وادع��اءات  ال�سعوذة  مراكز 
الروحاين اأو العاج بال�سحر وما �سابه من 
اأمور ال متت اإىل القانون اأو الطب ب�سلة بل 
الكرتونية  مواقع  هوؤالء  افتتاح  اإىل  تعداه 
االإجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  وتوظيف 
اأج��ل  م��ن  املواطنني  ا���س��ت��دراج  لعمليات 

ايهامهم والن�سب عليهم".
الثقايف،  ب��ال�����س��اأن  متخ�س�سون  وع���زا 
انت�سار  االج��ت��م��اع  بعلم  واك��ادمي��ي��ون 
وال�سحرة  وامل�سعوذين  العرافني  ظاهرة 
داخل املجتمع العراقي اىل تراجع م�ستوى 
الوعي، وانت�سار التخلف، وتراجع امل�ستوى 

املعي�سي واالقت�سادي للفرد.

بغداد -  الجورنال

بغداد - عدوية الهاللي 

Mon.7 Jan. 2019 issue no 542
االثنين 7 كانون الثاني 2019 العدد 542


