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

ال ميك��ن احلدي��ث ع��ن انفراجات كبرية يف ع��ام 2018
بالع��راق ،عل��ى الرغ��م م��ن هزمي��ة تنظي��م "داع���ش".
وت�ستم ّر الأزمات يف الب�لاد ،من نزوح وغياب للخدمات
لكن العراقيني ما زالوا ي�أملون.
واغتياالت وغريهاّ ...
التق�� ّدم الكب�ير الذي حقّق��ه العراق يف مل��ف احلرب على
الإره��اب وحتري��ر كل امل��دن والأرا�ض��ي العراقي��ة ،مل
ين�� ِه امل�شكالت املتع ّلق��ة بنق�ص اخلدم��ات وتفاقم �أزمة
النازح�ين الإن�ساني��ة والت�ضييق على احلري��ات من قبل
الف�صائل وامللي�شيات امل�سلحة واالغتياالت التي طاولت
نا�شط�ين وكذلك نا�شطات وفنان��ات و�شخ�صيات ن�سوية
تختلف هو ّيتها.
لك��ن ث ّمة �إيجابي��ات تبقى ،من قبيل ب��روز التيار املدين
ّ
ب�س��ن قوان�ين وت�رشيع��ات ت�ضم��ن احلري��ات
املطال��ب ّ
ال�شخ�صي��ة للمواط��ن العراقي ،و�إف�ش��ال مترير قانون يف
الربملان يتعلق باحلري��ات والأحوال املدنية� ،إىل جانب

رفع الكتل الإ�سمنتي��ة التي كانت تُطبق على �صدر بغداد
منذ  15عام ًا وفتح �أكرث من �ألف �شارع فيها وتفكيك ما
يعرف باملنطقة اخل�رضاء.
�شه��د ع��ام  2018عملي��ات خط��ف كانت تنته��ي عادة
بقت��ل ال�ضحايا .وطاولت تلك العمليات املدن ّيني ورجال
الأم��ن والنا�شط�ين يف التيار امل��دين ون�سويات فاعالت
يف جم��ال احلريات واحلقوق املدنية .وتتّهم قوات الأمن
العراقية تنظيم "داع�ش" بالوقوف وراءها.
م��ن �أبرز تلك العمليات خط��ف � 10أفراد من قوى الأمن
وقتله��م بالق��رب م��ن كرك��وك (�شم��ال) ،وامر�أتَ�ين من
اجلن�سي��ة الفيليبيني��ة يف دياىل (��شرق) ،وثالثة زعماء
قبل ّيني يف �ص�لاح الدين (و�سط) ،و 30من رعاة الأغنام
يف نينوى (�شمال) ،و 14نازح ًا كانوا يف طريق عودتهم
�إىل مدينته��م ق��رب تلعفر (�شمال غ��رب)� ،إىل جانب عدد
م��ن الأطباء يف الأنب��ار (غرب) وبغداد .كذل��ك ُعرث على

وجه��ت ال�رشطة
جث��ث جمهول��ة كث�يرة يف بغ��داد ،وق��د ّ
�أ�صاب��ع االتهام �إىل ملي�شيات مرتبط��ة ب�إيران بالوقوف
وراءه��ا .يف ال�سياق� ،أعلنت ال�رشطة واحلكومات املحلية
يف املحافظ��ات ال�شمالية والغربي��ة العثور على �أكرث من
 150مق�برة جماعي��ة ت�ض�� ّم رفات �ضحاي��ا قُتلوا على
ي��د عنا��صر "داع�ش" وجماع��ات راديكالي��ة �أخرى على
الأرج��ح .وقد �شهدت البالد حمل��ة اغتياالت طاولت �أكرث
م��ن  20نا�شط ًا يف بغداد والب�رصة (جنوب) ،لع ّل �أبرزهم
ن�س��اء من �أمث��ال رفيف اليا��سري ور�شا احل�س��ن و�سعاد
العل��ي ،وكذلك مراهق��ون اتهموا ب�أنّهم م��ن ذوي امليول
اجلن�سية املثلية ،مثل الطفل حممد املطريي يف بغداد.
يف ع��ام � ،2018أ�ص��در الربمل��ان العراق��ي قوانني ع ّدة.
فف��ي اخلام�س م��ن مار���س� /آذار املا�ض��ي� ،أُق�� ّر قانون ًا
يق�ضي بت�سمي��ة بابل (و�سط) عا�صمة العراق احل�ضارية،
الأم��ر الذي يع��زز الدو َرين احل�ض��اري والديني ملحافظة
باب��ل وي�ساه��م يف تن�شيط احلرك��ة ال�سيا�سي��ة والثقافية
والديني��ة يف الع��راق .يف اليوم نف�سه� ،أُق�� ّر قانون حماية
املد ّر�س�ين وامل�رشف�ين الرتبوي�ين ،ال��ذي يه��دف �إىل
حمايته��م م��ن االعت��داءات وابت��زاز الع�شائ��ر يف خ�لال
قيامه��م ب�أعمالهم يف الإدارات الر�سمية ،وكذلك �إىل رفع
م�ست��وى ه���ؤالء العلمي واملعي�شي وال�صح��ي .و�أُق ّر كذلك
قانون يق�ضي بت�سمية �سامراء عا�صمة العراق للح�ضارة
الإ�سالمي��ة ،الأم��ر ال��ذي يه��دف �إىل تعزي��ز الدو َري��ن
احل�ض��اري والدين��ي ملحافظ��ة �ص�لاح الدي��ن وين�شّ ��ط
احلرك��ة ال�سياحي��ة والديني��ة والثقافي��ة يف الب�لاد� .إىل
جانب تلك القوانني ،ي�أتي قانون املختارين الذي يهدف
اىل �إف�س��اح املج��ال �أم��ام �رشيح��ة �أك�بر للم�ساهم��ة يف
تقدمي اخلدمات للمواطن�ين يف مناطق عملها ،مع تعزيز
دور ه���ؤالء املختارين كونهم حلقة الو�صل بني املواطن
ح�س��م مل��ف النازح�ين خالل
واحلكوم��ة املحلي��ة .ومل ُي َ
املهجرين عادوا
العام ال��ذي انق�ضى� .صحيح � ّأن بع���ض ّ
�إىل قراهم وبيوتهم� ،إال � ّأن �آخرين رف�ضوا العودة لأ�سباب
�أمني��ة بالإ�ضاف��ة �إىل انع��دام اخلدم��ات يف مناطقه��م
الأ�صلي��ة .كذل��ك�ُ ،س ّجل نزوح عك�س��ي يف بع�ض املناطق
لأ�سب��اب ع�� ّدة .ويف ال�ساد�س من مار���س� /آذار املا�ضي،
واملهجرين جا�سم حمم��د اجلاف � ّأن
�أعل��ن وزير الهج��رة
ّ
�أ�سباب�� ًا ع�� ّدة متنع ع��ودة النازح�ين �إىل دياره��م ،منها
الو�ضع الع��ام يف املناطق التي �شه��دت معارك �ضارية،
وخ�شي��ة بع�ضهم من انعدام اخلدم��ات والأمن ،م�شرياً �إىل
� ّأن املبال��غ املخ�ص�صة للنازحني يف موازنة عام 2018
كان��ت �ضئيل��ة .ويف  22يولي��و /متوز املا�ض��ي� ،أعلنت
وزارة الهج��رة واملهجرين ع��ودة نحو خم�سة �آالف نازح
ونواح ومناطق
�إىل مناطقهم الأ�صلية يف مراكز و�أق�ضية ٍ

خمتلف��ة من حمافظة نين��وى .ويف الرابع م��ن �سبتمرب/
�أيل��ول املا�ض��ي� ،أعلنت املنظم��ة الدولي��ة للهجرة عودة
نحو �أربعة ماليني �شخ���ص نزحوا ب�سبب "داع�ش" .كذلك
�أعلن��ت الوزارة ع��ودة  724نازح ًا� ،أي م��ا يقارب 127
�أ�رسة نازحة ،م��ن خميمات عامرية الفلوجة والكيلو 18
�إىل مناط��ق �سكناهم الأ�صلية يف ق�ض��اء القائم وجزيرة
غربي البالد.
الرمادي يف حمافظة الأنبار ّ
و�شه��دت البالد موجات نزوح عك�سية كذلك .ففي ال�سابع
م��ن �سبتمرب� /أيلول املا�ض��ي� ،أعلنت املفو�ضية ال�سامية
ل�ل�أمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني يف العراق عودة عك�سية
للنازح�ين م��ن مناط��ق �سكنه��م الأ�صلي��ة �إىل خميمات
النزوح يف مناطق خمتلفة من العراق .وت�ؤكد املنظمة � ّأن
 1.9مليون نازح تقريب ًا لن يتمكن معظمهم من العودة
�إىل ديارهم يف وقت قريب.
و�شهدت البالد يف عام  2018تظاهرات حا�شدة ،انطلقت
يف الثامن من يوليو /متوز املا�ضي من جنوب العراق� ،إذ
� ّإن �رشارتها كان��ت يف الب�رصة ،وذلك للمطالبة بتح�سني
واق��ع اخلدم��ات العام��ة ،خ�صو�ص�� ًا املي��اه والكهرب��اء،
وتوف�ير فر�ص عم��ل لل�شب��اب .وق��د امت�� ّدت التظاهرات
لت�شم��ل كل م��دن جن��وب الع��راق و�ص��و ًال �إىل العا�صم��ة
بغ��دادُ .يذك��ر � ّأن التظاه��رات خرج��ت ع��ن ال�سيطرة ومل
يقب��ل املحتجون بالوع��ود التي �أطلقه��ا رئي�س احلكومة
ال�سابق��ة حي��در العب��ادي ،مطالبني ب�إجن��ازات حقيقية.
و�أحرق ه���ؤالء مقار الأح��زاب والقن�صلي��ة الإيرانية ،يف

المغتربون  ...بين نارالحنين ..وجنة الراحة
بغداد  -عدوية الهاللي

يقال ان الغربة نار  ،والوطن جنة  ،لكن �أغلب من يعي�ش
خارج الوطن يعاين من التمزق بني نارين  ،نار الغربة
يف اخل��ارج ون��ار نق�ص اخلدمات والأم��ان و�صعوبة
املعي�شة يف ال��داخ��ل  ،وب�ين جنتني  ،جنة الوطن
و�أح�ضان الأه��ل والأح��ب��ة يف الداخل وجنة الراحة
واال�سرتخاء والأم���ان يف اخل��ارج ..وه��و مايجعلهم
يواجهون م�شاعرا اليدركها �سواهم عندما ي��زورون
بلدهم بني فرتة و�أخرى ..
لوال الدراسة
عندما تركت هدى منزلها ووطنها يف عام ، 2005
مل تكن قد اختارت الغربة لكن تعر�ض زوجها الذي
يعمل يف وظيفة ح�سا�سة اىل التهديد من قبل جماعة

م�سلحة ارغ��م��ه��ا على م��غ��ادرة ال��وط��ن م��ع زوجها
واطفالها الثالثة ...ت��ق��ول ه��دى  :كلما �أ�ضع قدمي
على عتبة املطار و�أ�شم هواء العراق واحت�ضن �أحبتي
� ،أكره تلك اللحظة التي غادرتهم فيها  ،اذ ا�ضطررت
اىل اال�ستقرار واحل�صول على االقامة يف بلد اوروبي
وح�صلنا على جن�سية ذلك البلد ب�سبب تعر�ض زوجي
للتهديد يف بلده وهكذا قمنا بت�سجيل اوالدن���ا يف
مدار�س اوروبية وبلغوا الآن مراحل متقدمة واعتادوا
على ا�سلوب الدرا�سة والعي�ش هناك ،لذا تظل عودتنا
اىل البلد �أمنية �صعبة لأن ذلك يعني الغاء عدد من
�سنوات درا�ستهم بعد معادلة �شهاداتهم الدرا�سية يف
العراق ف�ضال عن عدم ا�ستيعابهم املواد باللغة العربية
..وحتاول هدى وزوجها تعوي�ض حرمانهم من بلدهم
بزيارته �سنويا خالل عطلتهم الدرا�سية ليعتاد اوالدهم
على �أهلهم وي�سعدهم ان يراقبوا ا�ستمتاعهم بالتعرف

على اوالد �أعمامهم واخوالهم وق�ضاء �أوقات �سعيدة
معهم لكنهم يف النهاية مرغمون على العودة اىل بالد
اجلليد ومبارحة دفء الوطن لكي اليحرموا اوالدهم
من م�ستقبلهم الدرا�سي واعتيادهم على العي�ش يف
اخلارج ..
حلم بعيد
من جهته  ،يرى حازم الربيعي ان املت�رضر الوحيد
من التغرب عن الوطن هم الآباء واالمهات فهو ومنذ
مغادرته العراق اىل الواليات املتحدة االمريكية يف
عام  1991بعد �أح��داث االنتفا�ضة ال�شعبانية يحلم
بالعودة اىل العراق نهائيا  ،اذ غ��ادره �شابا وكان
يحلم باليوم ال��ذي تنتهي فيه �أي��ام حكم الطاغية
ليعود  ،وعندما يئ�س من ذل��ك �أر�سل يف طلب ابنة
خالته ليتزوجها وينجب منها اوالدا ح��اول جاهدا

ان يلقنهم تعاليم دينهم اال�سالمي ويتحدث معهم
باللغة العربية لكن تفاعلهم مع البيئة التي عا�شوا
فيها خلق حاجزا بينهم وبني البلد ال��ذي مل يولدوا
فيه ..ويحاول والدهم ان يقنعهم انه بلدهم احلقيقي ،
وهكذا  ،وعندما �سنحت الفر�صة لزيارتهم العراق بعد
�سقوط الدكتاتور  ،مل ي�شعروا ب�أنهم يف بلدهم ورف�ضوا
العودة اليه رف�ضا حا�سما  ،لذا ا�ضطر والدهم ان يعود
معهم اىل بالد الغربة ليق�ضي فيها �سنوات اخرى �أمال
يف �أن يكملوا تعليمهم ويكمل ر�سالته معهم في�صبح من
ال�سهل عليه العودة على الرغم من �سخريتهم من خطته
لأنهم مل يلم�سوا نف�س اجلمال واحلميمية التي حدثهم
عنها والدهم عندما زاروا العراق فقد رح��ل الكبار
وتفرق االحباب ومل يجدوا يف الوطن اال احلر وانقطاع
الكهرباء والفو�ضى التي جعلتهم يف�ضلون العودة اىل
بلد النظام واحلرية واخلدمات !!
غريب في بلده
�أما �سعد ابراهيم الذي غادر العراق يف زوارق املوت بعد
اقتناعه ب�رضورة الهجرة للبحث عن عمل لأنه عانى
الأمرين يف العراق من البطالة وامل�ستقبل املجهول
ففكر يف الهجرة كحل مل�شاكله لكنه وجد نف�سه كمن
يقف على �أر�ض ه�شة لأنه عاجز عن التفاعل مع البيئة
االوروبية وم�ضطرا اىل االعتماد على راتب اللجوء فقط
فالميكنه هناك ايجاد عمل منا�سب وبالتايل باتت �أيامه
ولياليه مت�شابهة وخالية من الدفء كما انه يعي�ش على
الكفاف عندما ير�سل اىل والدته املري�ضة جزءا من راتبه
..يقول ابراهيم انه يتحرق �شوقا للعودة اىل بلده حتى
لو اكتوى بناره لكنه �سيحرم والدته من املعونة املالية
وقد اليجد عمال كما لن يتمكن من الزواج و�سيظل غريبا
يف بلده وهذا �أ�صعب بالن�سبة اليه فهو وان كان غريبا
يف اخلارج لكنه ي�شعر بان�سانيته حل�صوله على راتب
وت�أمني �صحي .يف الوقت الذي يت�أمل فيه عماد يا�سني
من موقف زوجته التي �أوقعته يف ورطة كبرية ب�سبب
رف�ضها العودة اىل الوطن بعد انتهاء مدة عالج زوجها
التي ا�ستمرت ل�سنوات  ،ويقول يا�سني ان زوجته ا�صيبت
ب�أعرا�ض االنبهار بالغرب – كما يطلق عليها هناك –
فلم تعد ترى راحتها يف بلدها بل بد�أت تتخلى تدريجيا
عن القيم والتقاليد التي تربت عليها فيه وعندما حا�سبها
زوجها  ،افتعلت خالفا كبريا وا�ستفزت زوجها ليعاقبها
بال�رضب  ،وهنا جل�أت اىل ال�سلطات االوروبية حلمايتها
منه الدراكها ب�أن �رضب امل��ر�أة هناك جرمية يعاقب
عليها القانون خا�صة اذا كان ال��زوج عربيا وم�سلما
فهو نوع من انواع االرهاب الذي يتهم به امل�سلمون يف
بع�ض البلدان الغربية ..يف النهاية  ،ا�ضطر عماد يا�سني
اىل التوقيع على تعهد بعدم التعر�ض لزوجته نهائيا ومت
تطليقها منه بناءا على طلبه  ،وعندما عاد اىل العراق
وحيدا وتركها يف العامل الذي اختارته  ،واجه م�شكلة
�أخرى اذ اتهمه اهلها بالتخلي عنها وتركها يف بالد
الغربة  ،وهو حائر بني العودة اىل بلد اليجد فيه ذاته
او البقاء يف العراق واخل�ضوع لتهديدات اهل طليقته
ومطالبته بف�صل ع�شائري! كثرية هي احلكايات امل�ؤملة
عن عراقيني فقدوا توازنهم النف�سي والعائلي ل�شعورهم
ب�أنهم �سيظلون معلقني �أب��دا بني نارين �..أو جنتني ،
ورمبا لو حظي البلد بظروف م�ستقرة ووجد فيه ابنا�ؤه
فر�ص عمل وتعليم جيد وتوفرت لهم اخلدمات ال�صحية
والكهرباء وال�سكن لن يفكروا يف مغادرته وقد يعود اليه
من غادره اىل اخلارج لي�ستمتع بجنته غري �آ�سف على
جنان الغرب الزائفة .

وق��ت وقع��ت ا�شتباكات بينهم وبني الق��وى الأمنية التي
احل��ي ،ما ت�سب��ب يف �سقوط قتلى
ا�ستخدم��ت الر�صا�ص
ّ
وجرحى.
وب�صعوب��ة بالغ��ة وتدخ��ل �سيا�سي ،ا�ستطاع��ت احلكومة
ال�سابق��ة تهدئة التظاهرات م��ن دون �أن تخمد .وجت ّددت
التظاه��رات يف ظ��ل حكومة عادل عبد امله��دي ،انطالق ًا
من الب�رصة كذل��ك ،يف دي�سمرب /كانون الأول املن�رصم.
وطال��ب املحتج��ون بتح�س�ين اخلدم��ات وتوف�ير فر�ص
العم��ل للعاطلني م��ن العمل ،ف�أطلقت �أجه��زة الأمن النار
معللة الأمر ب�أنّها ا�ضطرت اىل تفريقهم.
يف نوفم�بر /ت�رشي��ن الث��اين املا�ض��ي ،غم��رت ال�سيول
اجلارف��ة مناط��ق عراقية ع�� ّدة نتيجة الأمط��ار الغزيرة،
م��ا �أ ّدى �إىل مقتل و�إ�صابة �أك�ثر من � 200شخ�ص ،كذلك
�أحلق��ت �أ��ضرارا كب�يرة مبناط��ق كث�يرة ،وال �س ّيما هدم
ع�رشات املنازل.
ي�سج��ل مل��ف الإعم��ار يف املحافظ��ات
م��ن جهت��ه ،مل ّ
العراقية الت��ي �شهدت معارك ع�سكري��ة� ،إجنازات كبرية.
مل تُ��زل خم ّلفات احل��رب و�أنقا�ض املب��اين ،كذلك تنعدم
اخلدم��ات خ�صو�ص�� ًا يف اجلان��ب الأمي��ن م��ن املو�ص��ل
ف�س ّجلت �إجنازات ب�سيطة قيا�س ًا بحجم اخلراب،
(�شم��ال)ُ .
م��ن بينها ،ت�أهيل �ستة ج�سور يف املو�صل لإعادة احلياة
الطبيعي��ة اىل املدين��ة ،وه��ي ج��سر املو�ص��ل القدمي��ة،
واجل�رس الرابع ،وج�رس اخلو�رص ،وج�رس املثنى ،وج�رسان
�آخ��ران يربطان اجلانب الأمين بالأي��سر .كذلك ا�ستحدث

ج�رس عائ��م من قبل وزارة الدف��اع ،و�آخر حديدي م�ؤقت
بد ًال من اجل�رس اخلام�س �إىل حني ت�أهيله.
ويف  16دي�سم�بر /كان��ون الأول املا�ض��ي ،و�ضع��ت
ال�سلط��ات املحلي��ة يف املو�صل حج��ر الأ�سا�س مل�رشوع
�إع��ادة بناء جام��ع النوري الكبري غرب��ي املدينة ،والذي
تع ّر�ض �إىل التخريب والهدم على يد "داع�ش".
يف العا��شر من دي�سمرب /كان��ون الأول املا�ضي ،فتحت
املح�صن��ة يف
ال�سلط��ات العراقي��ة املنطق��ة اخل��ضراء
ّ
قل��ب بغ��داد �أم��ام املواطن�ين ،بعد نح��و  15عام�� ًا على
حت�سن يف امللف الأمني .ف ُرفعت
حت�صينه��ا ،ما ي�شري �إىل ّ
�أك�ثر من � 100أل��ف كتل��ة �إ�سمنتية وفُتح �أك�ثر من �ألف
�شارع مغلق منذ بدء االحتالل الأمريكي يف عام .2003
يف �سي��اق مت�صل ،ي�ؤكّد خرباء � ّأن عام  2018الذي �شهد
حكومت�ين متعاقبتني ،مل يكن على م�ستوى الطموح ،وال
ميك��ن احلكم عل��ى الفرتة املقبل��ة ل ّأن احلكوم��ة جديدة.
م��ن جهت��ه ،يق��ول اخلب�ير ال�سيا�سي مهن��د الع��وادي � ّإن
"الربمل��ان ا�ستطاع خالل الع��ام املا�ضي مترير قوانني
ع�� ّدة مهم��ة ،وه��ذا �إجن��از ُيح�س��ب للربمل��ان ال�ساب��ق".
وي�ؤك��د � ّأن "الو�ضع الع��ام للبالد طوال الع��ام الفائت مل
�سجل
يكن مب�ستوى الطموح" ،مو�ضح ًا � ّأن "ملف الإعمار ّ
ف� ً
شال ،ومل ت�ستطع احلكومة التق ّدم به ،يف حني تُع ّد �إعادة
فت��ح املنطق��ة اخل�رضاء ب��ادرة ج ّيدة" .وي�ش�ير العوادي
�إىل �أنّ��ه "ال ميكن احلكم عل��ى احلكومة اجلديدة كونها مل
حت�صل بعد على الوقت الكايف لتحقيق �أي �شيء".

بغداد ..رصد حيوانات “مقيدة ونافقة”
استخدمت في السحر والشعوذة
بغداد  -الجورنال

ر���ص��دت ف��رق تطوعية لإن��ق��اذ واغ��اث��ة
احل��ي��وان��ات يف العا�صمة ب��غ��داد ح��االت
غ��ري��ب��ة متمثلة بتقييد وتكميم اف���واه
بع�ض من تلك احليوانات بطرق هند�سية
ومق�صودة وهي نافقة يف املياه.
وقالت الفرق يف �صفحتها الر�سمية على
مواقع التوا�صل االجتماعي "الفي�سبوك"
انهم ر�صدوا م�ؤخرا حاالت من هذه اجلرائم
بحق حيوانات حمددة كالكالب ،والقطط،
والدجاج.
وذك��ر الفريق انهم عندما انت�شلوا جثث
احليوانات النافقة وفتحوا قيودها عرثوا
يف افواهها التي كممت على تعويذات
وطل�سمات على ما يبدو انه يتم ا�ستخدامها
يف ال�سحر وال�شعوذة.
ونوه فريق اىل �رضورة ان تقوم اجلهات
االمنية املخت�صة مبتابعة هذه احلاالت
الغريبة التي طر�أت على املجتمع العراقي.
من جهته علق متخ�ص�ص مبا ي�سمى علم
الروحانيات  ،ان ه��ذا النوع من ال�سحر
ي�سمى بالأ�سود وه��و ا�شد واخبث ان��واع
ال�سحر املوجود منذ القدم.
ويقول اي�ضا ان ازه��اق النف�س من اهم
طقو�س "ال�سحر اال�سود" للتقرب اىل
ال�شياطني من دون اهلل لكي تتم اعمالهم
على امت وجه ،ح�سب الروحاين.
وي�شري اىل ان خ�صائ�ص تلك االعمال
التفريق بني الزوجني ،وار�سال االمرا�ض،
والهواتف ،والتدمري ،والقتل ،وهيجان الدم،
وال�ضعف يف البدن ،والتخيالت واالمرا�ض
النف�سية ،وجميع انوع اال�سقام ،واالمرا�ض
من بينها العقم لدى الن�ساء والرجال.
وق��د اك��د مثقفون واك��ادمي��ي��ون ر�صدهم
انت�شار كتب ال�شعوذة وال�سحر يف �شارع
املتنبي و�سط ب��غ��داد ،وق��رب اال�رضحة
وامل������زارات ،وع��ل��ى ال��ط��رق��ات يف م��دن
ومناطق و�سط وجنوب العراق.
ويقول عبد االم�ير "ابو امل" احد بائعي
الكتب القدامى يف بغداد "لال�سف ان هذه
الكتب يوجد عليها اقبال كبري من قبل
النا�س ،وبع�ضهم يكاد يقتني كل ما ي�صدر
ويطبع بهذا املجال".
وي�ضيف ان "هذه الكتب تدر ارباحا جيدة
للبائعني على العك�س من باقي الكتب
العلمية والثقافية فان ارباحها �ضئيلة".
اىل ذلك يقول جبار ابو علي وهو بائع كتب
يف املتنبي انه "ما باليد من حيلة ان مل نبع
هذه الكتب �سيت�أثر دخلنا املايل خا�صة مع
ركود يف حركة بيع الكتب ا�ضافة اىل اننا
ا�صحاب ايجارات والتزامات يف ال�سوق
ومع ا�رسنا".
وع��ن كتب ال�شعوذة ال�سحر يقول "ابو
علي" �سابقا هذه الكتب كانت مقت�رصة

على م�ؤلفات احمد البوين ،وعبد الفتاح
الطوخي ،ويا�سني املغربي اال ان��ه االن
ظهر م�ؤلفون اخرون وطبعت كتب جديدة
ا�ضافة اىل احياء اخرى قدمية مل تر النور.
و�أ�صدرت وزارة الداخلية يف �شهر �آذار من
عام  2017قرارا يق�ضي ب�إغالق ما ت�سمى
مراكز "العالج بالقران ،وال�سحر والطب
الروحاين" ،املنت�رشة يف مناطق و�سط
وجنوب العراق.
وع��زت قرارها اىل "بروز ظاهرة انت�شار
مراكز ال�شعوذة وادع��اءات مراكز العالج
الروحاين �أو العالج بال�سحر وما �شابه من
�أمور ال متت �إىل القانون �أو الطب ب�صلة بل
تعداه �إىل افتتاح ه�ؤالء مواقع الكرتونية
وتوظيف م��واق��ع التوا�صل الإجتماعي
لعمليات ا���س��ت��دراج املواطنني م��ن �أج��ل
ايهامهم والن�صب عليهم".
وع���زا متخ�ص�صون ب��ال�����ش��أن الثقايف،
واك��ادمي��ي��ون بعلم االج��ت��م��اع انت�شار
ظاهرة العرافني وامل�شعوذين وال�سحرة
داخل املجتمع العراقي اىل تراجع م�ستوى
الوعي ،وانت�شار التخلف ،وتراجع امل�ستوى
املعي�شي واالقت�صادي للفرد.

