
قراطي على مـدى السـنوات التي اعـقبت الـتغيـير نـحو النـظام الـد
مـا بـعد 2003 طـرحت تـسـاؤالت خجـولـة عن غـيـاب الـسـيدة االولى
لـرؤساء اجلـمـهوريـة الـذين تعـاقـبوا عـلى حـكم العـراق مـنذ مـجلس
احلكم ورئـاسته الدوريـة. هذه التـساؤالت سرعـان ما تخـتفي نتـيجة
لـعـوامل عدة لـعل ابـرزهـا التـعـقيـدات الـسـياسـيـة واالزمات االمـنـية

واالقتصادية السابقة.
وألن منــــــــصب الــــــــسـيـدة االولى في مخـتلـــــــــف دول الـعالم
ــهـام وبال مـرتب ومـنـهــا الـعـراق يــعـد وظـيــفـة غـيــر مـحـــــــــددة ا
شـهري سـوى االمـتيـازات الـتشـريـفيـة فقـد اعـتاد الـعـراقيـون على
رأة وانــــــــعـدام دورها بل لــــــــم يـتـعرف حـتى على غـياب هـذه ا
ـنصب اغـلب اســــــــمـاء اولـئك السـيــــــدات الالئي تـعـاقـ عـلى ا
ســـــــوى عقيلة الرئيس االسبــــــق جالل الطالباني - وبصــــــورة
حـزبـــــــــيـة اكـثر مـنـهـا كـزوجـة لـلـرئيس  –وايـضـا عـقـيـلـة الرئـيس

احلالي برهم صالح.
تـتبع ان السـيدة االولى سـرباغ صالح ـعتاد يـرى ا وعلى خالف ا
وقـع دأبت على استـثمار صـــــــــفتهـا احلالية ومنـذ تقلـدها هذا ا
ــــلـــفــــات الـــتي تــــســــــــــعـى لـــتــــذلـــيل لــــتـــــــــــتــــبـــنى عــــدداً من ا
الـصعــــــــــوبـات امام اجلـهات الـرسـميـة اخملتـصـة ولعل ابـرز تلك
ـــــــــلفـات التـي تعـمل علـيـها مـكافـحة الـعـنـــــــف اجملتـــــــــمعي ا
الذ اآلمن لـلنساء رأة حيث قـامت بزيارة لدار ا الذي تتعـرض له ا
في بغـــــــــداد وطـالبت من هنـاك باالسراع في تـشريع قانــــــــون

مكافحة العنف االسري.
ـثلي وكـذلك تـسـتـقبل الـسـيـدة االولى من مـوقـعهـا هـذا عـدد من 
وسـفـراء الـدول االجـنـــــــبــيـة وتـضع عـلى جـدول اعــمـالـهـا اولـويـة
كـسب دعم تـلك الدول لـلـنهـوض بـالـواقعـ الـزراعي والبـيـئي حتى
ثل مـنظـمة الـفاو في الـعراق واسـتعـرضت معه انـها اسـتضـافت 
ـائـيـة في الـبالد وآلـيات الـتـحـديـات الـتي تـواجه الـزراعـة والـثـروة ا

تذليلها.
ـؤتـمـرات اخلـاصـة ــسـتـوى اخلـارجي شـاركت بـعـدد من ا وعـلى ا
ـــرأة في دورة احلــيــاة ــرأة وحتـــدثت عن ضــرورة مـــشــاركــة ا بــا

االقتصادية وضمان حقها في تكافؤ الفرص.
ـرأة والـقـطاع ; ا تـركـيـز سربـاغ صـالح عـلى مـلفــــــــــ اسـاسـي
رأة تتـــــــــبع بان هذه ا الزراعي هكذا يعطي انطـــــــباعا لدى ا
تعمل وفق منهج مـدروس وخـــــــطوات محسـوبة ومخــــــــطط لها
فهي تركز في جميع اللقاءات مع البعثات الدولية على حشد التأييد
.. لـكـن يـبـقى الـسـؤال قـائـمـاً : الـسـيـدة ـلــــــــــفـ والـدعم لـهـذين ا

االولى أين ?
االجابة عن هذا السـؤال حتتاج الى تغيـير بوعي عدداً من اجلهات
لف فـهي ال تزال تـعـده ملـفاً الـتي يفـتـرض ان تكـون معـنـية بـهـذا ا

ثانوياً !!
ـكـــــــتب االعالمي الـــــــذي تـلك اجلــــــــهــات تـتـنـوع وتـبـدأ من ا
يـجـــــــب عــلــيه ان يـصــرح عن تــلك الـنــشــاطـات الــهـامــة الـتـــــــي
تـقــــــــوم بـها الـسـيـدة االولى وعـدم االكــــــــتفـاء بـوضـــــــعـها في
ــــوقـــــــع االلـــــكـــــــــــتــــروني اخلـــــاص بــــرئــــيس احــــد اقــــســـــام ا

اجلمـــــــهورية.
ومن ثم تأتي مســــــــؤولية تغيـيب االعالم لهذه الفـــــــعاليات التي
ســــــــتدامـة وحقـوق االنســـــــــان بشكل تركـــــــــز على الـتنـميـة ا
ـــــــــرأة عـلـى وجه الـتـحــــــــــديـد فـمــا زال االعالم ايـضـا عــام وا
يــســــــــــلط الــضــــــــوء عــلى الــصـراعــات الــسـيــاســيـــــــــــة الـتي
هـــــــــي بـــالــغــالب مــكـــررة ويــنــشــــــــغل عـن مــــــــــلــفــات اكــثــر
اهـمـــــــــيـة في مـقـدمـتـهـا مـلـفـات تـمـكـ الـفـئـات اجملـتـمـعـيـة الـتي

توصف باالضعف.
ـدنـي والسـيـما ولـيس آخـر ضــــــرورة اعـادة مـنـظـمـات اجملـتـمع ا
ــنــظـمــات لـبــرمـجــة وعـيــهـا ـــــرأة اعــادة هـذه ا ــعـــــــــــنــيـة بــا ا
دافـعة لـتحـقيق مـا تســـــــــعى اليه واسـالــــــيب الـقيـام بحـمالت ا
وتـستـثـمر وجـود سيـدة اولى تعـي مهـامهـا والتـزامـاتهـا جتاه قـطاع
مـكن استـثمار رأة خـاصة وانـها تـسعى الى تـمكـينهـا لذا فـمن ا ا
رأة ـنصب لـيكـون بدايـة مرحلـة جديـدة من مشـروع تمـك ا هذا ا

في العراق اجلديد.
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ندائية وصور عن طقوس الطائفة UI¡∫ (الزمان) خالل لقائها برئيس الطائفة ا
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ديــانـــات أخــرى فـــيــمـــا تــعـــامــلت
طائـفتـنا مع االخـرين بـروح احملبة
ــعـتــقـدات والـسالم ولـم نـتــدخل 
االخرين او نفرض رأينا ومعتقدنا
علـيـهم ومن جـانـبـنـا كـنـا ومـازلـنا
ـارس طقـوسنـا ونـقيم صـلواتـنا
دون الـتـأثـيـر عـلى بـقـيـة الـطوائف
س مــشــاعــرهم  وان االخــرى او 
عـــدم االفــصـــاح او الــتــبـــشــيــر او
الـدعـوة والـتـثـقـيف لـديـانـتـنـا بـ
الـنـاس جــعـلـنـا جنــد صـعـوبـة في
تفهـم االخرين لنـا وبالرغم من ذلك
ـيزة فـان لـديـنـا عـالقـات طـيـبـة و
مع كـبار رؤسـاء الـطـوائف االخرى
وتــربـطــنـا مــعـهـم عالقـات اخــويـة
وانـسـانـية واسـعـة راسـخة مـبـنـية
عــلى احملـــبــة واالحــتــرام بــعــد ان
جتــاوزنــا أصــعب الــظــروف الــتي
كــانت تــهــدف الـى جــر الــبالد الى
احلرب االهـلية والـصراع الـطائفي

ـقـيت بـ ابـنـاء الـشـعب الـواحد ا
وكـثـيــرا مـالـتـمـسـنــا الـعـذر لـلـذين
اليتفهـمون مبدأ التـعايش السلمي
بـ االطـيـاف الـعــراقـيـة اخملـتـلـفـة
ا يتيح الفرصة لالعداء بااليقاع
سنا ب أبناء الوطن الواحد كما 
ــخــتـلف من اخــوتـنــا االخــرين و
توصـيـفـاتهـم ومسـمـيـاتهم تـفـهـما
كامـال  خملاطـر التـفرقـة على اسس
دينـية ومـذهبـية وعـرقيـة ورفضهم

فاهيم اخلاطئة . القاطع لهذه ا
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ـاء وماذا { مـاهو تـفـسـيـر عالقـتـكم بـا
ندائية ? ثل لكم  في الديانة ا

ــاء هـو - فـي ديـانــتــنــا نــعــتــبــر ا
أسـاس احلــيـاة ومـصـدر وجـودهـا
ياه ـاء احلي أي ا ونحن نـعتـمد ا
اجلارية ولـيست الساكـنة  وهنالك
ياه مـية تاهمي انواع عديـدة من ا
وهـي مـــــيــــــاه الــــــبـــــحــــــار الــــــتي
النـسـتـخـدمــهـا أبـدا ومـيـة مـريـري
ـــر ومــيـــة بـــيــري ـــاء ا ويــعـــني ا
ويـعـني مــاء االبـار وفي عـقــيـدتـنـا
ومة ـياه اجلاريـة هي  د نعـتبر ا
ــيــاه احلـــيــاة ونــســتــخــدم هــذه ا
لـلــصـلـوات ولــلـغـسل والــطـهـر من
اجلنابات  وللـصباغات والطقوس
الـكـبــرى والـزواج  فـاذا لم يــتـوفـر
ـــكـن تـــكـــمـــلـــة ـــاء اجلـــاري ال  ا
طـقـوسـنـا الديـنـيـة  ال تيـمم عـنـدنا
واذا وقف اجلـــريــان ال يـــحق لـــنــا
كن القيام اء ولهذا ال استخدام ا
بطـقوسنا ان لـم تكن معـابدنا قرب
ا نـواجهـها ـاء وهذه مـشكـلة طـا ا
في احلــــصـــول عــــلى مــــوافــــقـــات
احلـكـومـة بـحـصــولـنـا عـلى أمـاكن
يـاه وما زلنا نشعر قريبة جملرى ا
بـضيـاع حقـوقنـا بهـذا الشـأن لذلك
التـوجد لـدينـا مـعابـد اال في أماكن
ــا مـــحــدودة جـــدا في الــعـــراق  
يضـطر ابـناء الطـائفـة الى الذهاب
ـكن المـاكـن بـعـيـدة عن سـكـنـاهم 
ـيـاه ان  يـتـيـسـر فــيـهـا االنـهـار وا
اجلــاريــة القــامـة الــطــقــوس وفــقـا

لتعاليم الديانة الصابئية .
{ ماهـي االطعمة التي شرعـتها الديانة
ندائية وكيف تتم طريقة حتضيرها ? ا
- جتـــلب الــنـــســاء مــعـــهن بــعض
االطــعـــمــة والــفــواكـه اضــافــة الى

احـتـضـنتـهم مـنـذ القـدم وهـو دليل
عـلى الــتـنــوع االنـسـانـي والـديـني
واالثـني واحلـضاري الـذي تـمـيزت
ـا بـه أرض وادي الــرافــدين ولــطــا
أحلـقت كــلــمــة الـصــابــئــة بـكــلــمـة
مـنـدائـيـة فـالـصـابـئـة هي من أصل
ــنـدائي صــبـا اي الــفــعل االرامي ا
ــاء اجلــار غــطـس أو تــعــمـــد في ا
ـــنــــدائـــيــــون من أصل الــــفـــعل وا
ــنـدائـي  دا  الـتي تــعـني االرامي ا
ـعرفـة  وهـما من صـفات الـعلم اوا
احلي العظيم جل عـاله  والصابئة
ـــصــطـــبـــغــون ـــنــدائـــيـــون هم ا ا
الـعـارفـون بـدين احلي الـعـظيم ألن
دين الـــصــــابـــئــــة يـــعــــد من أوائل
األديان غير التبشيرية التي انزلت
عــــلى آدم أســــاس الـــــذريــــة عــــلى
األرض  فـلـدينـا الـصـحائف االولى
صـحــائف ادم وبـعـد صـحـائف ادم
كانت هناك صحائف شيت ابن ادم

أو شيت الغـرس الطيب
ـنـدائـيـة دنـا وتـعـني بـا
نــوخت أو ادريس نــبي
وبــعـــده ســـام بن نــوح
وآخــر انــبـــيــائــنــا هــو
يـــــحـــــيى ابـن زكـــــريــــا
علـيهمـا السالم وكانت
أولى بــدايـات الــديـانـة
ندائية ونشوئها في ا
أرض وادي الـــرافــدين
جـــنــوبي الـــعــراق في
أور حتديدا وانتشرت
بـــــعـــــد ذلـك في ارض
الـعــراق وبالد الـشـام
ولــــــــنــــــــا اثــــــــار  في
فلسـط وفي حوض
األردن الذي عـمد فيه
نـــبــيـــنـــا يــحـــيى بن
زكــــــريــــــا جــــــمـــــوع
ــصـطــبـغــ واخـر ا
من عمـده يحـيى هو
الـنـبي عـيـسى عـلـيه
الـــسالم في حــوض
األردن ولـديــنـا اثـار
اخــرى في مــنــطــقـة
الـــــــــــطـــــــــــيـب  فـي
مـحــافـظـة  مـيـسـان
ــــكــــان وفي هــــذا ا
وجـــدوا الــكـــثـــيــر من

ــســكــوكـات الــلــقى والــقـحــوف وا
الــنـقـديـة مــكـتـوب عــلـيـهـا بــالـلـغـة
ـــنـــدائـــيـــة وهـــذه داللــة عـــلى ان ا
ندائـية من أقدم الديانات الديانة ا
وكـانت مـوجـودة ومـنــتـشـرة ولـهـا
عـتقدات مكـانتهـا ب الديـانات وا
االخـرى انــذاك وشــعـارنــا الــديـني
ـوجــود والـذي يـسـمى بـالـدرفش ا
أو الـرايـة  حـيث يـظـهـر علـى شكل
صليب مـلفوف عـليه  قطـعة قماش
بــيـــضــاء مــصــنــوعــة من احلــريــر
اخلــالص وهـــو يــرمــز الجتــاهــات
الكـون االربعـة شمـال شرق جـنوب
غـرب هـو لـيـس صـليـبـا هـذا جـلـبه
جـبـرائـيل الـرسـول من عـالـم الـنور
ووضـعه عــلى حـافــة نـهــر الـفـرات
وقام بصباغة آدم  وأعني عمد آدم
وحـواء وزوجـهـمـا كـمـا اسـتـخـدمه
نـبـينـا يـحـيى ع  في حوض االردن
ووضعه عـلى احلـافة هـو قبس من
نـور جـلب من عـوالم الـنور الـعـلـيا
لكي يضيء هذا العالم حيث توجد
عـنـدنـا  ثـالثـة عـوالم مــنـهـا عـوالم
الـنـور الـعـلـيـا والـعـوالم الـوسـطى
الــتي نــعـــيش عــلــيـــهــا والــعــوالم
الــســفـلى وهي اجلــحــيم أو عـوالم
الظالم فهذا القبس من النور تميز
او ارتــــسـم بــــالــــرداء والــــرداء من
احلــريـر اخلــالص يــأتي من ايـران
ـثل الـنـور او نــسـمـيه جـز وهــذا 

االشعاع .  
{ كــمـــرجــعــيــة لـــتــلك الــطـــائــفــة كــيف
تـتــعــامـلــون مع الــذين يـســيــئـون الــفـهم

عتقداتكم ?
عتقدات كل الديانات السماوية وا
الـــديــنــيـــة الــتي ظــهـــرت في عــالم
االنسانية لم يتقبلها الطرف األخر
أو الذيـن يتـعايـشون مـعا في وطن
مــا  ومـازال اخلـالف بــذلك قــائــمـا
فـاهيـمنا ان حتى هـذه السـاعة و
هـذا اخلالف يعـتـبر عـافـية جلـميع
االديــان لـــو لم يــكن مـــبــنــيــا عــلى
أهداف سـياسيـة أو منافع دنـيوية
ـتـســلـطـ يـصــنـعــهـا احلـكــام وا
ـنــتـفـعــ في كل زمــان ومـكـان وا
وان مــــعــــظـم الــــديــــانــــات غــــيـــر
التبـشيرية وبـالذات الصابـئية قد
تـعرضت لـسـوء الفـهم أو الرفض
من قـبل االخرين الـذين يعـتنـقون
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ــصـطــبـغـ ــ  الــصـابــئـة تـعــني ا
ان .. بنور احلق والتوحيد واال
ــ  كـــنـــزا ربـــا  من أقـــدس الـــكـــتب
ـصـدر لتـشـريـعـاتـنا عنـدنـا وهـو ا

وتعاليمنا الدينية ..
ــيــاه اجلــاريـة ــ  ديــانــتــنــا تـعــد ا
مصدرا لـلحياة وأسـاسا لوجودها

ومتها .. ود
ــ  كـل الــــرســــاالت الـــــســــمــــاويــــة
ـعـتقـدات الـدينـيـة في الـعالم لم وا

يتقبلها الطرف االخر بسهولة ..
ــ  نـحن ضد هـجـرة أبنـاء الـطائـفة
خــارج الـعــراق كـونــهـا تــسـتــنـزف

الهوية الوطنية بشكل مؤلم ..
تــعــود أصــول طــائــفــة الــصــابــئـة
ـنــدائـيــ إلى اجملــتـمع الــنـاطق ا
ـتـأثرة بـالـلغـة اآلرامـيـة الشـرقـية ا
بــاألكــديـة وقــد اســتــوطــنـوا وسط
ـمتدة ـنطـقة ا العـراق وباألخص ا
من بـغـداد الى سـامـراء مـن نـاحـية
نـهـر دجـلـة كـمــا ظـلـوا قـريـبـ من
نــهـر الـفـرات أالف الـسـنـ  وعـلى
الرغم من انخفاض أعدادهم بشكل
مــؤسـف والســيـــمـــا بــعـــد الـــغــزو
األمـيـركي لـلـبالد عـام 2003 جراء
االنــــــــفـالت األمــــــــني وظــــــــهــــــــور
سـلـحة ـلـيشـيـات ا الـعـصابـات وا
واجلـــمــــاعـــات اإلرهــــابـــيــــة عـــلى
الـسـاحة الـعـراقـية وتـعـرضهم الى
اخملـــاطــر الـــهـــائـــلــة الـــتي طـــالت
حـــــيـــــاتـــــهم  اال أنـــــهـم مـــــازالــــوا
مـتــمـســكــ بـهــويـتــهم الــوطـنــيـة
والــكـثـيـر من الـطـوائف وأصـحـاب
ـتـعـددة لم الـديـانـات الـســمـاويـة ا
يطلـعوا على خـفايا طقـوس طائفة
ـندائـيـ وطبـيـعة دين الـصـائبـة ا
الــتــوحـيــد الـذي يــعـتــنــقـونه كــمـا
عرفة لكون التفاصـيل الكافية  ال
تـأريخ وأصول وجـود تـلك الديـانة
في الــعــراق والــسـبـب هــو حـرص
تـلك الـطــائـفـة بــعـدم االفـصـاح عن
طـقـوس ديـانـتهم غـيـر الـتبـشـيـرية
التي انحصدت في أجواء محدودة
مــتــحــفــظــة وألســبــاب مــخــتــلــفــة
وبـالـرغم مـن الـظـروف االنــسـانـيـة
والعقائـدية واالجتماعـية والدينية
والـــســـيــاســـيـــة الــصـــعـــبـــة الــتي
اضية عاشوها على مدى العقود ا
من الزمن سيـما السـنوات االخيرة
اال أنـهم مـازالــوا يـحـافــظـون عـلى
الـعـيش بسـالم مع بقـيـة الـطوائف
األخــرى الــتي تــعــتــنـق الــديــانـات
ـزيد عن اخملـتـلـفـة وألجل مـعـرفـة ا
ارسـة طقوسـهم الدينـية التـقينا
ـندائـي رئـيس طائـفـة الصـابئـة ا
في الــعــراق والـــعــالم الــريش أمــة
الـشـيخ ســتـار جـبــار احلـلـو الـذي
كـان لـ (الزمـان )  مـعه هـذا احلوار

:
ـتـكـررة { كـيف تـصف لـنـا زيـاراتـكم ا

الى أنقرة وما الغاية منها ?
مـنــذ زمن بـعـيــد تـعـد دولــة تـركـيـا
اجلـار والـصــديق الـطـيـب لـلـعـراق
ويــسـتــضـيف شــعـبــهـا الــعـريق

جــنــســيــات مــخـــتــلــفــة من بــلــدان
مـتـعـددة وهي الـقـلب الـكـبـيـر الذي
وسع اجلميع باسم االنسانية دون
تــمــيـيــز ولـذلـك اعـتــدنــا ولـفــتـرات
مـختـلفـة عـلى أن تكـون لنـا زيارات
الى بـلـدان الـوطن الـعـربي والـعالم
ســيــمــا الــتي يـــقــيم فــيــهــا أبــنــاء
اجلـالـيــة الـعـراقـيـة ومــنـهـا  أبـنـاء
طائفة الصـابئة  الذين هاجروا من
الـعـراق ألاسـبـاب مـخـتـلـفـة وبـهذه
رة جـاءت الـزيارة  ألجل الـوقوف ا
عــــلى أحــــوال أبـــنــــاء الـــطــــائـــفـــة
والتـعرف على طـبيعة حـياتهم  في
تـركـيـا والـلـقـاء بـهم واالطالع عـلى
أهم قضاياهم االنسانية والتباحث
معهم في  مواجهة حتديات الغربة
الـتي يـواجــهـونـهــا خـارج الـعـراق
والـعــمل عـلى ايــجـاد احلـلــول لـهـا
ــســاعــدة ــســتــطــاع وذلك  قــدر ا
الــســـفـــارة الــعـــراقــيـــة في أنـــقــرة
ـتمـثلـة بـالسـفيـر الدكـتور حـس ا
مـحــمـود اخلـطــيب الـذي لـم يـدخـر
جـــهــدا في تـــقــد الــعـــون ألبــنــاء
اجلــالــيــة الــعــراقــيــ ســيــــــــــمــا
أخــــوتـــنـــا مـن أبـــنـــاء الــــطـــائـــفـــة
ـقـيـمـ على األراضي ـنـدائـي ا ا

التركية .  
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ـنـدائـية { ماذا تـعـني كـلـمـة الـصابـئـة ا
هل هي مذهب أم تسمية للديانة  ?

ـنـدائــيـة من أقـدم الـديـانـات تـعـد ا
ـــوحــدة عـــلى االرض وهي اقــرب ا
الــــديــــانــــات الى الــــديـن االسالمي
احلــــنـــيـف وقـــد نــــشـــأت في وادي
الرافـدين جنـوب العـراق في مـدينة
اور ومـنـاطق السـهـول القـريـبة من
االنـهـار واالهوار كـون طـقـوس تلك
ـنـدائـية اء وا الـديـانـة مـرتبـطـة بـا
ديانة غير تبـشيرية والتسمح الحد
من خـارج الـطـائـفـة ان يـعـتنـق تلك
الديانة كما حترم الزواج من خارج
الــطــائــفــة وطــقــوســنــا  تــتــضــمن
الــــصـالة والــــصــــوم والــــصــــدقــــة
والـتـعـمـيد الـذي يـعـتـبـر أهم أركان
ـندائـيـة وكـتابـنـا يـسمى الـديـانـة ا
كـنزا ربـا أي الـكنـز الـعظـيم هو من
أقـــدس الــكـــتب عـــنــدنـــا ومــصــدرا
لتشريعاتنا وتعاليمنا الدينية وان
اء مـعـابـدنـا  يتـم انـشـائـهـا قـرب ا
ــثل لـــنــا مــصـــدر احلــيــاة الـــذي 
والـصـابـئـة كلـمـة مـشتـقـة من صـبا
نـدائية اصطبغ أو وتعني بالـلغة ا
ـاء الـغـطس ارتـمس أوغـطس في ا
ـاء يـعـني الـتعـمـيـد وهـو أحد في ا
أهم شـعـائـرنـا  الـديـنـيـة  ومـفـهـوم
الـصـابئـة حسب مـعـتقـداتـنا يـعني
صـطبـغ بنـور احلق والتـوحيد ا
ــان ويــعــد الـديـن الــصـابــئي واال
أقـــدم ديـن تــوحـــيـــدي عـــرف عـــلى
ـصادر األرض كمـا أشارت مـعظم ا
الــتــاريــخــيــة ومــا زال أتــبــاع هـذا
الديـن موجـودين في العـراق سيـما
احملـــافــــظـــات اجلـــنـــوبــــيـــة الـــتي

wFOÐd « Õö  

أنقرة

الدجاج والـبط احلي ليتم تـطهيره
ــاء ومن ثم ذبـحه حــتى يــتـخـذ بـا
صفة الشرعيـة وليكون اكله محلال
تـديـن عـنـد ابنـاء الـطائـفـة وان ا
ذبوح اال في هذه اليأكلون اللحم ا
الـطــريـقــة امـا الــفـواكه واالطــعـمـة
ــوتــانـا االخــرى فــيــكــون قـربــانــا 
والذي يـتم حتـضيـره من قبل رجل
الــديـن وهـــو مــايـــســـمى بـــطـــقس
اللـوفاني وقراءة  االذكـار واالدعية
اخلـاصة بـكـتبـنا عـلى هـذا الطـعام
قبل تناوله واما الذبيحة فال تؤكل
اال أن يــتـم نــحــرهـــا بــيــدي رجــال
الــدين وبـحـضـور الـشـهـود ويـقـوم
الذابح بعد ان يتوضأ بغمسها في
ــاء اجلـــار ثالث مـــرات ثم يـــقــرأ ا
عليها اذكارا دينية خاصة ثم يقوم
بـالــذبح مـســتـقـبـال جـهـة الــشـمـال
ويـستـنـزف دم الذبـيـحة حـتى اخر
قـطــرة ويـحــرم الــذبح بـعــد غـروب
الــشـمس او قــبل شـروقــهـا  اال في
عــيــد الـبــنــجـا
وهــو الـــعـــيــد
االكــــبــــر لـــدى
الــطــائــفــة وان
مــاتــســمــعـونه
مـن اقـــــــــــاويـل
بــانــنــا نــخــنق
الشاة او الطير
بــدال من الــذبح
الجـل الـــطـــعــام
فـــــهـــــذا غـــــيـــــر
صحيح  وسبب
هـــــذه االقـــــاويل
يعود الى أمرين
اولهـما ان رجال
الـــــــــــــــــــــديــن لــم
يوضحوا حقيقة
ــنـــدائي الـــديـن ا
لـــــلـــــمـأل واألمــــر
الــــــثـــــــانـي هــــــو
انــغالق اجملــتـمع
وعــدم انـــفـــتــاحه
عـــلى الـــصـــابـــئــة
ـعــرفـة طـقـوسـهم
الــديـنــيـة وعــنـدنـا
الــدم مـــحـــرم فــإن
ذبــــحت ذبــــيــــحـــة
وجـــــــــــرح احـــــــــــد
اصابعي وسقط دم
من اصـبـعي عـلى الذبـيـحـة يعـتـبر
الذبح بـاطال  لذلك فان كل مـا يقال
بـــخــــصـــوص هـــذه األمــــور غـــيـــر
صـحــيح وأن عـدم انــتـشــار الـلــغـة
ـــنـــدائـــيـــة وانــغـالقــهـــا أدى الى ا
احـكـام وشائـعـات كـثيـرة من قـبيل
مـن يــقــول انــنــا نـــعــبــد الــكــواكب
الئـكـة والـنــجـوم او انـنــا نـعـبــد ا
ـاء وآخـرون يـقـولـون انـنـا نـعـبـد ا
وغيـرها من األقاويـل اخلاطئـة عنا
ومن يـشــكك بـذلـك فـلـيــأتـيــنـا لـكي
نـطـلعه عـلى كـتبـنا وحـقـيقـة دينـنا
قـبل ان يـحـكم عــلـيـنـا وان كـتـابـنـا
تـمت تـرجـمتـه في عام  2000 و
ـــرجـــعـــيـــات تـــوزيـــعـه عـــلى كـل ا
كتبات وكثيرا ما نظهر الدينية وا
عــــــلى وســــــائل االعـالم ونـــــوضح
ــنــدائي ونــذكــر حـــقــيــقــة الــديـن ا
احلــقـــائق لـــلــمأل ونـــطــمح الى ان
تـكون لـدى الطـائفـة  قنـاة فضـائية
لـيـتـعـرف الـنــاس من خاللـهـا عـلى
ديننـا وعاداتنـا لكن لألسف ليست
ـثل هـذا ـاديـة  لـديـنـا االمـكـانـيـة ا

شروع . ا
{ كـــيف تـــصف لـــنــا طـــقـــوس الــزواج

ندائية ? والوفاة لدى الطائفة ا
قــبل الـــتــحــدث عن طــقــوســنــا في
الـزواج علـيـنا أن نـوضح الـظروف
الـــتي نـــعـــاني مـــنـــهــا فـي تــزويج
أبـنائـنا وبـنـاتنـا وأهمـها الـظروف
ـالـيــة واالقـتـصـاديــة الـتي أثـرت ا
بـشــكل كـبــيـرعــلى تـوجه الــشـبـاب
نـــحـــو مـــشـــروع الـــزواج ولـــكــون
األكثرية مـنهم بال عمل اضافة الى
هــجــرة شــبــاب الــطــائــفــة بـســبب
سـتقرة في الظـروف األمنية غـير ا
الـبالد مع انــنـا ضـد هــجـرة أبـنـاء
الــطــائــفــة خــارج الــعــراق كــونــهـا
تـسـتنـزف الـهـوية الـوطـنيـة بـشكل
مــؤلـم هــذا وغـيــره ادى الـى زيـادة
أعداد االناث اضف الى ذلك الكلفة
ـسـتـلـزمـات الـزواج رغم ـرتـفـعـة  ا
تشجيعـنا حلفالت الزواج اجملاني
كما أثـرت تلك األسباب عـلى نسبة
ندائية أما الوالدات ب العوائل ا
فـي طـقـوس الـزواج لــدى الـطـائـفـة
فيجب ان يـكون األشخـاص بالغ
مـتـفـاهـمــ وعـقـد الـزواج يـتـحـدد

الـتـفـاق عـلى مــهـر حـاضـر وغـائب
وسن الـبـلـوغ عـنـدنـا هو 18 عـاما
ــتـقــدم لــلـزواج أقل من واذا كــان ا
هـذا الـعـمـرسـيـتـوجب عـلـيـنـا أخـذ
مــــوافــــقــــة االبــــوين اذ ال يــــجــــوز
الــتـــزويج قـــبل سن الــبـــلــوغ ومن
ضـمن طـقـوس زواجـنـا هي ارتـداء
الــــزوجــــ لــــلــــمـالبس الــــبــــيض
واالصــطــبــاغ اي وضع الــزوج في
األنــدرونــة وهـو بــيت من الــقـصب
يرمز للصالبة او الذكورة وتوضع
العـروس في الـكلّـة وهي قطـعة من
الـقـمـاش تـشـبه اخلـيـمـة وأمـامـهـا
صينـية فيها شـموع وبخور ودهن
ودبس ومـرايـا وبـعض احلـلـويـات
والــزهـور ونـرسل خــاتـمـ وجـوز
ولــوز وزبــيب لــلــزوجــة بــيــد رجل
الدين الـذي يسـأل الزوجة هل انت
مـوافـقـة وغـير مـجـبـرة تـرد نعم ثم
يــلــبـــســهــا احملــبس الــذهب الــذي
يـحــتـوي عـلى شــذرتـ احــداهـمـا
زرقاء لطرد الـشر والشذرة االخرى
حـمــراء وتـرمــز لـلــحب والـعــاطـفـة
وبـعـد ذلك نــأتي بـالـزوج لــنـحـزمه
بـقـطـعـة قمـاش خـضـراء داللـة على
اخــضــرار حــيــاتـهـم ونــضع ظــهـر
الـزوج عــلى ظــهـر الــزوجـة ونــبـدأ
بـــالــقــراءات داللــة عــلـى قــوتــهــمــا
واحتـــادهـــمــا فـي هــذا الـــعـــالم ثم
نضرب رأسـيهمـا تسع مرات برفق
من اخلــلف الن رقم 9 رقم مـــقــدس
عنـدنا ويـرمز الى الـوالدة اجلديدة
كـما نـضع تسـعة اوعـية من الـط
داخـل بـيت الـقـصب فـيـهـا طـيـبـات
احلــــيــــاة وهي اجلــــوز والـــبــــصل
والسـمك والـزبيب اضـافة الى  26
رغيفا من اخلـبز  ترمز الى الوالدة
اجلـديـدة وفي مـا يخص طـقـوسـنا
لـلـتـعـامل مع حـاالت الـوفـاة فـانـنـا
اء اجلاري ـتوفى با نقوم بغسل ا
بـعـد خـلع مالبـسـه ونلـبـسه الـكـفن
ـاء اجلـــــــاري ـغـسـول ايضـا بـا ا
النـنـا نـؤمن ان الـنـــــــــفـس عـنـدما
دخـــلـت جــســـد ادم دخـــلت نـــقـــيــة
طاهرة فيجب ان تخرج من اجلسد
نـظيـفـة ثـم نلـبـسه ونـقـبـله ونـضع
اكـــــلــــيـل اآلس الـــــذي يــــرمـــــز الى

ومة  . الد
{ هل تــؤمـــنــون بــأعــمـــال الــســحــر أو
الـشعـوذة ? وما هـو ردكم على اتـهامات

البعض لكم بهذا األمر ?
لـقــد ابـتـلـيــنـا ومـنـذ فــتـرة طـويـلـة
باناس يدعون السحر باسم طائفة
الصـابـئة وذلك من خالل اسـتغالل
النـاس السـذج واجلهـلة وبـوسائل
مـخـتلـفة مـنـها صـفـحات الـتواصل
االجـتـمـاعي وان مـثل تـلـك االعـمال
ـارسـهـا اال أراذل الـشـيـطـانــيـة ال
الــنــاس الــذين تــتــصف نــفـوســهم
ـكـر والـدنـاءة والـدجل بـاخلــبث وا
واننـا نعـد هذه االعـمال فـساداً في
الـدين وشــراً في الــعــمل وتــهـويالً
لالمـــور بــطــريــقــة الــشــعــوذة وان
الــــســـحـــر مـــحــــرم في كل االديـــان
ومـــنــهـــا بـــاألقــدمـــيــة الـــصــابـــئــة
ــنـدائــيــ وقـد جــاء في كــتـابــنـا ا
ـــقـــدس كــنـــزا ربـــا ايــاكـم وعــمل ا
الـســحــر انه من رجس الــشـيــطـان
وبــاسم احلي الــعــظــيم التــزاولـوا
الـسـحــر انه من اعـمـال الــشـيـطـان
ومن يــزاوله مــصــيــره الــنــار ومن
خالل صــحــيــفــتــكم الــغـراء نــوجه
عتبنـا الشديد عـلى بعض القنوات
الــفــضــائــيــة الــتي تــروج لــبــعض
ـــشـــعـــوذين والـــدجـــالــ الـــذين ا
يـسـتغـلـون طـيبـة وبـساطـة الـناس
من اجل احلـــصـــول عــلـى االمــوال
صـوغات الـذهبـية بطـريقـة غير وا
مشروعـة اضافة الى االعـتداء على
ـغـرر بـهن بـحـجة بـعض الـنـسـاء ا
اتـمـام الــسـحـر بـنــجـاح عن طـريق
ــارســـة الــرذيـــلــة مـــعــهـن حــتى
يـكتـشفن بـعـد ذلك ان هذه االعـمال
مــجـرد زيف ودجل والصـــــــــــــحـة
لــهــا تــمــامــا ومن هــنــا نــؤكــــــــــد
ونـعــلن بــراءتـنــا من تـلك االعــمـال
عنية الشريرة ونطالب السلطات ا
ـتـابعـة ومالحـقـة مـثل هــــــــؤالء
الـدجـال الـذين يـسـيــــــــؤون الى
سمعة ابناء الطائفة واحالتهم الى
الـقـضـاء لـيـنـالـوا جـزاءهم الـعـادل
وفــقـا لـلـقـانـون وأكـرر بـأن العالقـة
ـشـعـوذين ابداً لـلـصـابئـة بـهوالء ا
ونــــرفـض رفــــضـــــا قــــاطـــــــــــــعــــا
انـتـسابـهـم لـلطـائـفـة الـتي التـؤمن
ــثـل تــلك االعــمــال أبــدا كــونــهــا
شــيـــطـــانــيـــة واليـــرضـــاهــا احلي

العظيم  . 
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ؤتمر االنتخابي باعتقادي ان انتـخابات احتاد االدباء او ماسمي بـا
ـقـراطـيـة فـي اخـتـيار ـوذجـاً للـمـمـارسـة الـد الحتـاد االدبـاء يـعـد ا

ركزي لالحتاد. رشح للمجلس ا ا
ـثـقـفـ وهم مـن صـنـاع اجلـمال وهـذا لـيس بـغـريب عـلـى  حـشود ا
تـطـلعـ لـوطن يزهـو بـاحلب والسالم واحملـبـة والذائـقـة السـليـمـة وا
ـست من خالل مـعـايـشتي ودة والـتـئـام وقـد  يـتـعـايش فـيه ابـنـاؤه 
كن ان يتـعلمه السياسيون وكل ا  لهذه التجربة ان هـناك الكثير 
دني من هذه الـتجربة الـثرة منـها حسن الـتنظيم منظـمات اجملتـمع ا
واحترام الوقت والعدالة في االعالم واحلرية فيه وفسح اجملال امام
ثلـهم في االحتاد بقـناعاتـهم الذاتية دون اي الناخـب الختـيار من 
تأثيرات او امور جانبية اضافـة الى الضبط الكبير لألدباء والسرعة
ــلــفت في هــذه الــتــظــاهــرة في االنــتــخـــاب دون اي مــنــغــصــات  وا
االنــتــخــابـيــة الــثــقــافـيــة هــو احلــضــور الـكــمي والــنــوعي من داخل
شاركـة تغـــــــــييرا في العـــــــــراق وخارجه وقد شـكلـــــــت هـذه ا
توقعة وهذه هي اس العملية فاجأت غيـر ا واقع وحصول بعض ا ا
ا قراطية ال يوجد خاســــــر في هذه العملية االنــــــــتخابية ا الد
في تـصوري الـكل فـائــــــــزون من اجل مـشـهد ثـقافـي معـافى خال
من اي عــقــد او تــراكــمــات ازدحم بــهــا الــواقع الــعــراقي في اغــلب

مفاصله .
شــــــــرف وقد كانت هذه االنتخابات من الـــــــشفافية بحيث ان ا
عـلــيــهــا من الــقــضــاة واحملــامــ والــلـــــــــجـنــة الــتــحــضــيــريــة قـد
واصـــــــلوا العمل حتى ساعات الظهيرة من اليوم التالي حلرصهم
الشـــــــديد عـلى ان يكـون عمـلهم كـامال ال تشـوبه شـائبة او ثـلمه ال
سـمــــــــح الـله  ومن هـــــــــنا اقـدم كل الـشـكـر واالمتـنـان لـهم على
ــضـني الـذي يــسـتـحق الــشـكـر جـهــودهم الـســـــــــخــيـة وعـمــلـهم ا
والـتــبــــــــجـيل وفي خــضم هـذا الـعــمل البـد من االشـارة الى ادارة
االحتاد السابقة فـــــــقد عـملت بكل اخالص وتفان من اجل الثقافة
تـاحـــــــة وحقـقـــــــت بعض االجنازات ثقـف ووفق االمكانـيات ا وا
ـهمـة وكانت عـائــــــقـا وحاجـزا امام بـعض احملاوالت فـيمـا يتـعلق ا
رضى واالهتمام بهم ماديا في تغيير النشيد الوطني وأيـضا تفقد ا
ـمكنـة وأيضـا التواصــــــــل ومعـنويـا وفق االمكانـات واالستـطاعة ا
مع الــوزيـر لــبـحـث اهم االمـــــــــور الــتي تـخـص االديب في جـوانب
عـديــدة  من حـيـاتـه االجـتـمــاعـيـة والــصـحـيــة واحلـقــــــــــيــقـة كـانت
احلــصـيــلـة او مــسك اخلــتـام  هــو االنـتــخـابــات وقــد ظـهــرت بـارفع
صـــــــــورة وانـقى مـشـــــــــهـدا وحـازت نــسـبـة الـتــصـويت عـلى 67

ـتازة ـئة من مـجـمـوع النـاخـبـ وهي نـسبـة  بـا
في ضروف الـعـراق احلالـية وأتـمنى لـلمـجلس
ــركـزي اجلــديـد اســتـكــمـال مــا حتـقق من ا
اجنـــازات والــســـيــر قـــدمـــا نــحـــو حتـــقــيق

االهداف الكاملة.
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