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الآن وق��د انته��ى رئي�س الوزراء اجلدي��د، عادل عبد 
املهدي، م��ن مترير جزء كبري من كابينته الوزارية 
الت��ي �صّوت عليها جمل���س النواب موؤخ��راً، غري اأن 
الرجل يواجه الآن امتحانًا �صعبًا حموره التخّل�س 
من ت��ركات حلكوم��ات تغلغلت فيه��ا املحا�ص�صة 
بعمق خميف. واأهمه��ا اأي�صًا التخل�س من ترهالت 
منت�رشة يف العديد م��ن موؤ�ص�صات الدولة اخلا�صعة 
مل�صوؤول��ن ومنه��م م��دراء عام��ن ب��ال كف��اءة ول 
نزاه��ة ول حت��ى موؤه��ل علم��ي ل�صغ��ل املنا�ص��ب. 
ن�صب��ة لي�صت قليلة من هوؤلء املدراء جتاوزوا املدة 
القانوني��ة امل�صموح بها فهناك من اأم�صى اأكرث من 
اأرب��ع �صن��وات يف من�صب��ه وه��و ما يعت��ربه خرباء 
وقانوني��ن "ف�ص��اداً" وي�صتدع��ي التح��رك ال�رشيع 

لإبعاده��م قب��ل اأن يخم��د احلما���س ال��ذي يجتاح 
احلكومة والربملان اجلديدين معًا.

حملة نيابية ..
م�ص��در نيابي اعل��ن، عزم عدد م��ن اأع�صاء جمل�س 
الن��واب، اإطالق حملة نيابية وا�صعة ملطالبة رئي�س 
الوزراءع��ادل عب��د امله��دي وال�صغط علي��ه باأبعاد 
امل��دراء العام��ن وا�صح��اب الدرج��ات اخلا�ص��ة 
ووكالء الوزراء الذين ام�صوا اأكرثمن اربعة �صنوات 

يف املن�صب.
وبح�ص��ب امل�ص��در، ف��اإن "هن��اك م��دراًء جت��اوزوا 
الربع��ة �صن��وات يف منا�صبه��م بل البع���س الآخر 
و�صل اىل ثمان �صنوات واأكرث يف منا�صب ووزارات 
خمتلفة". ويقول امل�صدر، اإن "هناك عددا غري قليل 

م��ن اع�صاء جمل�س النواب �صيطلق��ون حملة وا�صعة 
ملطالبة رئي�س الوزراء باإبعاد هوؤلء".

وت�ص��ري امل�صادر اإىل اأن "م��ن �صمن برنامج رئي�س 
الوزراء عادل عبد املهدي الق�صاء على جميع انواع 
الف�ص��اد"، واأن بقاء املدراء العام��ن يف منا�صبهم 

ملدة طويلة تتجاوز الربعة �صنوات يعد ف�صادا".
وك�ص��ف م�ص��در ع��ن وج��ود "وزراء يعمل��ون على 
تعي��ن امل��دراء العامن بالوكال��ة"، وهو ما يعترب 

خرقًا قانونيًا يعد رئي�س الوزراء باإنهائه".
ويف وق��ت �صاب��ق، م��ن ع��ام 2015 اأ�ص��در رئي�س 
ال��وزراء ال�صاب��ق، حي��در العب��ادي، ق��راراً باإعف��اء 
123 م��ن الوكالء وامل��دراء العامن يف الوزارات 
�صم��ن �صل�صلة الإ�صالح��ات التي تبناها بعد موجة 
تظاهرات عارمة انطلق يف اآب/ اأغ�صط�س من العام 

نف�صه".
مدراء بال �صهادات حقيقة

الأم��ر ل يق��ف عن��د جت��اوز امل��دة املح��ددة ل�صغل 
ه��ذه املنا�صب، فهناك درج��ات وظيفية ومنا�صب 
خا�صة تبواأها اأ�صخا�س غري موؤهلن وبال �صهادات 

فعلية اأو كفاءات مهنية.

يق��ول النائب عن تي��ار احلكمة، ف��رات التميمي اإن 
"الكث��ري من امل��دراء العام��ن والدرجات اخلا�صة 
هم بدون �صه��ادة فعلية وقدح�صل��وا على �صهادات 
من اخل��ارج دون معرفة حقيقتها اويعملون خارج 
اإط��ار التخ�ص�س اوحتى الكف��اءة واملهنية ولي�صوا 
مم��ن تدرجوا بعملهم وميلكون اخل��ربة �صمن نف�س 

التخ�ص�س مبوؤ�ص�صاتهم".
ومي�ص��ي القول: "بل مت املجيء به��م ب�صكل مبا�رش 
ل�صغ��ل تل��ك املنا�ص��ب م��ن خ��الل تر�صيحه��م من 

احزابهم ليكونوا تابعن لهم".
وي��رى التميمي اأمن��ا اأ�صم��اه ب�"املحا�ص�صة"، هو: 
"�رّشعن��ة حقيقي��ة لدماء وام��وال الدولة، وتتحمل 

م�صوؤولياتها بع�س الحزاب والكتل ال�صيا�صية".
واأردف قائ��اًل: "ينبغ��ي ان ليبق��ى ه��ذا الم��ر اىل 
م��ا لنهاي��ة خا�ص��ة يف ظ��ل الو�ص��ع القت�صادي 
ال�صع��ب الذي يعي�صه البلد"، مبينًا اأن "املحا�ص�صة 
بالدرج��ات اخلا�ص��ة متث��ل ثق��ل الف�ص��اد امل��ايل 
ال��وزارات  �ص��دور  عل��ى  تربع��وا  للذي��ن  والداري 

بتوجيه من الحزاب".
"تق��دمي  اإىل  ال��وزراء  رئي���س  التميم��ي  ودع��ا 
احلل��ول الكامل��ة وانه��اء تلك املحا�ص�ص��ة وتغيري 
ال�صخ�صي��ات الت��ي بقي��ت مبنا�صب خا�ص��ة لفرتة 
اأكرث من اأربع �صنوات خا�صة التي مل تثبت كفاءتها 

مبواقعها"، على حد تعبريه.
اإجراءات �رشيعة لإنهاء العمل بالوكالة

الإجراءات الت��ي ينبغي اتخاذها تكمن يف �رشورة 

والت��ي  وامل��دراء  ال��وزراء  مبوؤه��الت  "التدقي��ق"، 
تت�صّدره��ا "الكف��اءة" و"النزاه��ة" واإنه��اء العم��ل 
بالوكال��ة. وه��و م��ا دع��ا ل��ه النائ��ب ع��ن حتالف 

�صائرون م�رش ال�صلمان الإزيرجاوي.
يقول الزيرجاوي اإن "هن��اك �رشورة للتدقيق يف 
كف��اءة ونزاه��ة وكالء ال��وزراء وامل��دراء العام��ن 
وروؤ�ص��اء الهيئات امل�صتقلة وتقييم عملهم وتطبيقا 

للمعايرياملهنية يف اختيارهم".
ودعا، رئي���س الوزراء اإىل "اتخ��اذ اجراءات �رشيعة 
لإنه��اء العم��ل بالوكال��ة يف الدرج��ات اخلا�ص��ة 
واختي��ار �صخ�صي��ات كفوءة والت�صوي��ت عليها يف 
جمل���س الن��واب". ويدع��و الإزيرج��اوي اأي�ص��ًا اىل 
"ا�صتبدال املدراء العامن غريالكفوئن ممن م�صى 

عليه��م ف��رتة طويل��ة باملنا�صب باآخري��ن ميلكون 
الكف��اءة واخل��ربة والق��درة عل��ى تق��دمي اخلدمات 

وتلبية تطلعات اجلماهري". 
انهاء املحا�ص�صة ل يقت�رش على الوزراء فقط 

يق��ول النائب عن �صائرون �صباح العكيلي، اإن بقاء 
املنا�ص��ب ت��دار بالوكال��ة او ا�صتمرار عم��ل مدراء 
عام��ن بنف�س امل��كان لفرتات طويلة ه��و باب من 
ابواب ت�رشيع الف�صاد، م�صريا اىل ان اغلب املنا�صب 
الت��ي كانت ت��دار بالف��رتات ال�صابق��ة ح�صلت وفق 

مبداأ املحا�ص�صة احلزبية وال�صيا�صية. 
وبن ان التكنوق��راط وانهاء املحا�ص�صة ل ينبغي 
ان يقت���رش على ال��وزراء فقط بل ينبغ��ي ان ينتقل 
وي�صمل جميع مفا�ص��ل املوؤ�ص�صات احلكومية كافة 

وم��ن بينها الدرج��ات اخلا�صة وال��وكالء واملدراء 
العامن وروؤ�صاء الهيئات امل�صتقلة.

 العكيل��ي دع��ا، كذل��ك، رئي���س ال��وزراء اىل تغي��ري 
اخلا�ص��ة  الهيئ��ات  وروؤ�ص��اء  العام��ن  امل��دراء 
والدرج��ات اخلا�ص��ة الذي��ن م�ص��ى عل��ى ت�صلمهم 
املن�ص��ب ارب��ع �صنوات فم��ا فوق خا�ص��ة الذين مل 
يقدموا �صيء او خدمة للبلد، واإنهاء العمل بالوكالة 

يف الهيئات امل�صتقلة والدرجات اخلا�صة. 
وج��دد العكيل��ي التاكيد على ان ه��ذا المر �صيكون 
م��ن �صمن اولوي��ات عمل جمل���س الن��واب بدورته 
احلالية تفعيال لدوره الرقابي بغية ا�صالح العملية 
ال�صيا�صي��ة وت�صويبها بال�ص��كل ال�صحيح مبا يقدم 

اخلدمات للمواطن وينهي مرحلة املحا�ص�صة.

تحركات برلمانية للتخلص من مدراء "األحزاب" و "المحاصصة"
بغداد - متابعة

طلبات تبني مجهولي النسب تفوق أعدادهم 
في بغداد

الهواتف اللوحية ووسائل التواصل االجتماعي عقبة 
حقيقة في صقل اخالق االبناء

البصرة... المندائيون يحيون عيد االزدهار من دون 
مظاهر احتفالية

رقم  الأح��داث  قانون  العراقي  امل�رشع  اأ�صدر 
 1983 عام  يف  والغي   ،1972 عام  يف   64
ب��اإ���ص��دار ق��ان��ون رع��اي��ة الأح����داث رق��م 76 
الن�صب  وك��رمي  اليتيم  حق  كفل  وفيه  املعدل 
بالرعاية واعتربهم اأبناًء للدولة حتى بلوغهم.

ومل يتطرق قانون رعاية الأحداث اإىل تعريف 
حمدد لليتيم اأو لكرميي الن�صب ولكن ن�صو�س 
القوانن الأخرى والقرارات الإدارية ال�صادرة 
وال�صوؤون  العمل  ووزارة  املالية  وزارة  عن 
الأخ��رى  الإداري���ة  والتعليمات  الجتماعية 
هو  القانون  يف  اليتيم  تعريف  اأن  اإىل  ذهبت 
"ال�صغري الذي فقد الأب اأو والديه ومل يبلغ �صن 

الر�صد".
اأما عن م�صطلح كرمي الن�صب فهو الطفل اللقيط 
اإن�صانية كبرية  الن�صب، ويف خطوة  اأو جمهول 
الجتماعية  النعكا�صات  تخفيف  �صاأنها  من 
الطفل  لها  يتعر�س  اأن  ميكن  التي  ال�صلبية 
اأو  الن�صب{  ب�}جمهول  عليه  ا�صطلح  ممن 
يف  الطفولة  رعاية  هيئة  ق��ررت  }اللقيط{ 
وزارة العمل وال�صوؤون الجتماعية اإطالق هذه 

الت�صمية }كرمي الن�صب{.
املخت�صة  بغداد  اأحداث  حمكمة  رئي�س  ويرى 
والكفالة  }ال�صم{  التبني  ق�صايا  بنظر 
القا�صي حيدر جليل  الن�صب  لليتامى وكرميي 
البرياوي اأنه "من املمكن �صم الأيتام كرميي 
الن�صب من دور الأيتام بعد ان يقوم الزوجان 
بتقدمي طلب ر�صمي اىل املحكمة املخت�صة يف 
عراقيي  الزوجان  يكون  ان  �رشط  املحافظة 

وال�صلوك  ال�صرية  بح�صن  ومعروفن  اجلن�صية 
املعدية  الأم���را����س  م��ن  �صاملن  وع��اق��ل��ن 

وقادرين على تربية واعالة ال�صغري".
اأن  اإىل  البرياوي  اأ�صار  ال�رشوط  هذه  ولتطبيق 
املحكمة  التقديرية  ال�صلطة  منح  "القانون 
الأزواج  من  الن�صب  اختيار  يف  املخت�صة 
امليداين  الك�صف  على  بالعتماد  املتقدمن 
ليبن  الجتماعي  الباحث  ب��ه  يقوم  ال��ذي 
القدرة املالية لطالبي التبني من خالل معرفة 
عمال  ميلكون  احدهما  او  ال��زوج��ان  ك��ان  ان 
عقارا  او  للطفل  املادية  احلالة  تاأمن  ميكنه 
التاأكد  اىل  ا�صافة  احدهما  با�صم  �صيارة  او 
من ان الرابطة الزوجية قائمة ول تعرتيها اي 

م�صكالت ميكنها احلاق ال�رشر بالطفل".
"من  اأن  بغداد  اأح��داث  حمكمة  رئي�س  وتابع 
على  القانون  و�صعها  التي  ال�رشوط  �صمن 
امل��ادة  ا�صرتطت  فقد  �صّمه  املطلوب  الطفل 
يكون  اأن  الأحداث  رعاية  قانون  }39{ من 
لالأبوين  وفاقدا  املطلوب �صمه �صغريا  الطفل 
وبعد  "املحكمة  ان  البرياوي  وا�صاف  معا". 
واملفا�صلة  القانونية  ال�رشوط  كافة  متابعة 
ق��رارا  ت�صدر  }ال�صم{  التبني  طالبي  بن 
متابعة  لتتم  اأ�صهر  �صتة  ملدة  بالتبني  موؤقتا 
الطفل املتبنى من قبل الباحث الجتماعي يف 
املحكمة وتاأييد حالته بتقارير دورية، لت�صدر 
اىل  الطفل  ب�صم  دائميا  قرارا  بعدها  املحكمة 
املخت�صة  اجلن�صية  دائ��رة  واإ�صعار  الزوجن 
ملدة  موؤقتا  قرارا  او  الأبوين،  با�صم  لت�صجيله 
�صتة اأ�صهر اأخرى يف حال عدم التاأكد من حالة 
حق  للمحكمة  واأي�صا  له،  املتبنن  مع  الطفل 

اإبطال التبني و�صحب الطفل من الأ�رشة واإعادة 
وجدت  حال  يف  الدار  اإىل  الن�صب  كرمي  اليتيم 
وجود  او  الطفل  م�صلحة  حتقق  عدم  املحكمة 

اأ�رشار احلق الطفل بها من قبل املتبنن".
ب�صّم  الأزواج  قبل  من  طلبات  وج��ود  وع��ن 
"اأعداد  اأن  البرياوي  القا�صي  اكد  الأط��ف��ال، 
ب�صم  ق��رار  على  واحلا�صلن  التبني  طالبي 
الأط��ف��ال  اأع���داد  تفوق  الن�صب  ك��رمي  الطفل 
اليتامى من كرميي الن�صب يف دور الأيتام يف 

بغداد".
الن�صب  معروف  اليتيم  للطفل  بالن�صبة  اأم��ا 
وجاء  تبنيه،  حّرمت  الإ�صالمية  ال�رشيعة  فاأن 
حق  يعط  فلم  لل�رشيعة  وفقا  العراقي  القانون 
التبني وت�صجيله با�صم طالبي التبني ال لليتيم 
ال�صم  حق  القانون  كفل  حيث  الن�صب  ك��رمي 

لليتيم املعروف الن�صب، بح�صب القا�صي.
وعن كفالة اليتيم يرى البرياوي اأن "القانون 
العراقي منح حق كفالة اليتيم معروف الن�صب 
دون  وتربيته  واإع��ال��ت��ه  برعايته  وح��دده��ا 
اإحلاقه بن�صب الكفيل"، م�صريا اإىل اأن "املحكمة 
مقدمي  بن  للمفا�صلة  وفقا  الكفيل  حت��دد 

طلبات الكفالة والأن�صب لليتيم".
حق  منح  العراقي  "القانون  ان  اىل  وخل�س 
اليتيم  اإىل  الأ����رشة  بن�صب  واإحل��اق��ه  التبني 
جمهول الن�صب فقط، فاذا كان اليتيم معروف 
ومنحه  ن�صبه  وتغيري  تبنيه  ميكن  فال  ن�صبه 
اىل  لفتا  والرتبية"،  بالرعاية  لكفالته  حق 
قبل  من  للقانون  فقرات  اإ�صافة  "اإمكانية 
الواجب  ال�رشوط  فيها  حتدد  العراقي  امل�رشع 

توفرها يف طالبي التبني والكفالة".

من منا ل يعاين من انت�صار ظاهرة تعلق ابنائه يف 
الهاتف اللوحي اخلا�س به� ف�صال عن دخوله لعامل 
يف  حقيقة  عقبة  يعترب  الذي  الجتماعي  التوا�صل 
منهم،  املراهقن  وخ�صو�صا  البناء  اخالق  �صقل 
ولت�صاع  العامة  حياتهم  على  كبري  تاأثري  له  ملا 
ي�صع  مما  رواده  واختالف  املجتمع  هذا  م�صاحة 
جدا،  كبرية  وخ��ي��ارات  اختبارات  ام��ام  امل��راه��ق 
والتي ي�صعب على الهل متابعتها جميعا وو�صع 
خيارات لبنائها لتحديد الثوابت التي متكنهم من 
�صلوك الطريق ال�صحيح. وتقول ال�صيدة �صجى وهي 
الون��ة  يف  "لحظت  انها  اثنن  ملراهقن  وال��دة 
ان  حتى  ابنائها  �صلوك  يف  كبري  تغيري  الخ��رية 

�صلوكهم العلمي بداأ بالرتاجع ب�صكل ملحوظ.
مواقع  تاأثري  م��دى  ادرك��ت  انها  ان  اىل  وا���ص��ارت 
الذي  الم��ر  ابنهائها  على  الجتماعي  التوا�صل 
زمنية  ملدة  املنزل  عن  النرتنت  قطع  منها  تطلب 
عن  اخل��روج  قبل  الم��ور  لتدارك  منها  خطوة  يف 
اىل  ابنائها  اع��ادة  من  ولتتمكن  �صيطرتها  نطاق 

امل�صار الدرا�صي ال�صحيح.
التي  التغيريات  على  متعددة  اثار  النقال  للهاتف 
وجيدة  �صحية  اث��ار  بع�صها  حياتنا-  يف  حتدث 
عن  نتحدث  ل  وهنا  �صلبية،  الخ��ر  بع�صها  ولكن 
تاأثريه  لقيا�س  والذي  النقال  الهاتف  من  الإ�صعاع 
ال�صحة  جمال  يف  الباحثن  على  �صيكون  الكامل 

النتظار لب�صع �صنوات قادمة.
منذ دخول الهاتف النقال اىل حياتنا فقد اأ�صبحنا 

اأكرث  ن�صعر  بوا�صطته  ل�صحره،  تدريجيا  ننجذب 
الوقت،  نف�س  ويف  حولنا  م��ن  بالعامل  ات�صال 
موجودة  كانت  التي  اجلوانب  اأهمية  قليال  اأهملنا 
اثار  النقالة  الهواتف  لدخول  �صابقا.  حياتنا  يف 
حياتنا  يف  حت��دث  التي  التغيريات  على  كثرية 
العديد  اأجريت  وقد  بالأخ�س.  وال�صخ�صية  املهنية 
غري  ونتائجها  املو�صوع  هذا  حول  الدرا�صات  من 
حا�صمة، ولكنها جميعا تتحدث عن انه مما ل �صك 
فيه اأنه مع دخول الهاتف النقال طراأت العديد من 

التغيريات يف حياتنا، مثل احلياة الأ�رشية
"لالأ�صف  ان  الفتالوي  وف��اء  العالمية  وق��ال��ت 
التوا�صل  وو�صائل  املحمول  الهاتف  كثريا  اث��ر 
�صبب  ما  وتربيتهم  الأبناء  �صلوك  على  الجتماعي 
كبري  ب�صكل  الجتماعية  العالقات  ن�صبة  انخفا�س 
ا�صف اىل هذا النطواء الذي ا�صبح ظاهرة منت�رشة 
اأ�صبحت  اأخ��رى  ناحية  وم��ن  الأب��ن��اء  بن  حاليا 
للنقا�صات  منربا  الجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع 
واحيانا ت�صل اىل التحدي والتهديد احيانًا ل نن�صى 
تلك املواقع الغربية املخ�ص�صة لتالف وانهاء قيم 
وعادات وتقاليد ال�صعوب العربية وخا�صة العراقية 

التي تتقيد غالبا بالتقاليد الع�صائرية والعرفية". 
فر�س  ن�صتطيع  ل  "بالتاأكيد  الفتالوي  وبينت 
ظل  يف  وال�رشب  بال�رشاخ  الأبناء  على  ال�صيطرة 
واب  ام  كل  على  لكن  املواقع  من  الهائل  الكم  هذا 
اأبنائها من خالل  الأقل متابعة مايجري مع  على 
حل  اب�صط  ولعل  احلوارات  الأبناء  م�صاركة  التقرب 
املواقع  م�صاركتهم  هو  الأبناء  به  مايفكر  ملعرفة 
وال�صيطرة  المر  لتدارك  معرفتهم  دون  من  ذاتها 

اقناعهم  وحماولة  به  مايفكرون  عن  الإمكان  قدر 
لالإن�صان  رفيق  خري  هما  الذان  والكتاب  بالدرا�صة 

عو�صا عن هذه املواقع واملحمول".
من  امل�صعودي،  عمار  الجتماعي  الباحث  وحذر 
على  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  وتهديد  خطورة 

البنية الأ�رشية يف العراق.
وا�صتفحال  ال��داه��م  اخلطر  خافيًا  يعد  "مل  وق��ال 
الع�رشي  لل�صبب  واملجتمعي  الأ����رشي  التفكك 
مبختلف  الجتماعية  التوا�صل  مواقع  وه��ي  ال 
يف  معكو�صًا  لالأ�صف  غر�صها  بات  التي  م�صمياتها 

تعزيز العالقات الجتماعية ل�صوء ا�صتخدامها".
واأ�صاف "�صمعنا الكثري من امل�صاكل العائلية ب�صبب 
هذا املواقع بل وتفاقمت اىل جرائم اأ�رشية وتفكك 
الأزواج بتهم اخليانة وما �صابه، وتعدى الأمر اىل 
فقدان بع�س الأ�رش ال�صيطرة على اأولدها لنعزالهم 
حالت  وتفاقم  الفرتا�صي  العامل  يف  والإن��ط��واء 
الإنتحار ورف�س الطاعة لويل الأمر بداعي التحرر 
تن�صجم  ل  غربية  اأفكار  تقليد  وحماولة  الفكري 

وطبيعة املجتمع العراقي".
وبن امل�صعودي، ان "عالج هذه الظاهرة ل تتحمله 
على  تقع  مهمة  هي  بل  فح�صب  وحدها  الأ����رشة 
وكذلك  وغريها  احلكومية  املوؤ�ص�صات  كل  عاتق 
اأن  ينبغي  التي  املدين  الإعالم ومنظمات املجتمع 
هذا  للحد من خماطر  علمية  ودرا�صة  ت�صع منهجا 
يف  العامة  املنا�صبات  "ا�صتغالل  اإىل  الأمر" داعيا 
اإىل  يعيد  الذي  بال�صكل  الأ�رشية  العالقات  متتن 
العائلة مرة اأخرى رونق العادات والتقاليد الأ�رشية 

العراقية الأ�صيلة".

املندائين  ال�صابئة  طائفة  من  دين  رج��ال  �صارك 
خالل  م��ن  الزده���ار  عيد  اح��ي��اء  يف   ، الب�رشة  يف 
وقد  العرب،  �صط  �صفاف  على  التعميد  طقو�س  اقامة 
باملنا�صبة  والبتهاج  الحتفال  قرروا حجب مظاهر 
وقال  )ع(.  احل�صن  الإم��ام  اأربعينية  مع  لتزامنها 
يف  الطائفة  ���ص��وؤون  جمل�س  يف  الإع��الم��ي  املن�صق 
مبياه  التعميد  "طقو�س  اإن  اخلمي�صي  ل��وؤي  الب�رشة 
اقت�صارها على  ال�صاحلية مت  العرب يف منطقة  �صط 
رجال الدين، كما مت حجب مظاهر الفرح والبتهاج 
بالعيد لتزامنه مع زيارة اأربعينية الإمام احل�صن )ع( 

النبي حممد )�س("، مبينًا  وقرب حلول ذكرى وفاة 
اأن "اأحداً مل يطلب من الطائفة حجب مظاهر البتهاج 
مل�صاعر  اح��رتام��ًا  ذل��ك  فعلنا  وامن���ا  والح��ت��ف��ال، 
الزده��ار  "عيد  اأن  اىل  اخلمي�صي  ولفت  امل�صلمن". 
والعدل  احلق  مالئكة  به  احتفلت  ال��ذي  اليوم  ميثل 
بانت�صارها على �صياطن الظالم التي مت طردها من 
النباتات  ظهرت  ثم  بعيدة،  اأخرى  عوامل  اىل  الأر�س 
وازدهرت احلياة". ويعد عيد الإزدهار )دهوا هنينا( 
واحد من اأ�صل اأهم اأربعة اأعياد �صنوية لدى ال�صابئة، 
)دهفا  الذهبي  التعميد  عيد  هي  الأخ��رى  والأعياد 
اخلليقة  وعيد  )ده��وارب��ا(،  الكبري  والعيد  دمي��ان��ا(، 
يتناول  الزدهار  )برونايا(، وكجزء من طقو�س عيد 

املندائيون خالله الرز واللنب الرائب، حيث يرمز اللنب 
النباتات  من  الرز  يعد  بينما  النا�صع،  البيا�س  اىل 
اأول نبات ظهر على الأر�س وفقًا  املقد�صة باعتباره 
تعترب  املندائية  الديانة  اأن  يذكر  املندائية.  للديانة 
ديانة  واأول  العراق،  يف  احلية  الديانات  اأق��دم  من 
موحدة يف تاريخ الب�رشية، وبح�صب م�صادر تاريخية 
وم��ازال  ال��ع��راق،  جنوب  يف  ن�صاأت  فاإنها  خمتلفة 
اجلنوبية، عالوة  املحافظات  يتواجدون يف  اأتباعها 
على اإىل حمافظة الأهواز الإيرانية، كما يوجد ع�رشات 
الآلف منهم يف دول اأوربية اأبرزها الرنويج وهولندا 
اإليها  ه��اج��روا  حيث  املتحدة،  واململكة  وال�صويد 

وا�صتقروا فيها يف غ�صون العقدين املا�صين.
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