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  االولاالول  للــالفصالفص
  

  ةةــالعراقيالعراقية ة ــاالماالم  ويةويةــروع احياء هروع احياء هــو مشو مشــماهماه

  
  

 فتنتك االبدية!خذيني لمنابع ي عن تمنعك ونا مازلت هنا، فكف  أ يتها الحياة،أيه إ الجديد: عراقيال صلوات *

 مشروعنا يعني: وحدة العراق وكرامة العراقي! *

 لماذا نشأ تيار االحياء الوطني العراقي؟! *

 بــ: اللــه والوطـــن واالنـســـان نحن نؤمن *

 !قوميات عربية مختلفةهنالك أمم و نعم االمة والقومية.. ما الفرق بينهما؟ *

 لماذا: االمة العراقية؟  *

 الهوية الوطنية *

 شعاراتنا االساسية              *

 مفاهيمنا االساسية *

 نشاطاتا المطلوبة *

 اء الوطنينداء من اجل تكوين جمعيات االحي *

 مختصر مبادئ االحـياء الوطني *

 ماذا نقصد بـ )نظام ال مركزية المحافظات(؟ *

 مشروع االحياء الوطني، ودسائس البعث الكردي! *

 ألف تحية وتحية لكركوك قلب العراق، وقلب مشروعنا االحيائي *

  مة!تكتمل هذه االبوجودهم االكراد نهر كبير يصب في بحيرة االمة العراقية، و *
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 الجديد: عراقيال صلوات

 نا مازلت هنا،أ يتها الحياة،أيه إ

 فتنتك االبدية!خذيني لمنابع ي عن تمنعك وفكف  
 

أيتها الحياة، أنت معبودتي ومعشوقتي وأمي وأختي وابنتي وسمائي وشمسيي ونسييمي وما يي وحا يري ومسيتقبلي.. أنيت 

 دنياي وآخرتي.. أنت موتي وميالدي..

 أجهل كم مرة كررت ميالدي فيك وترعرعت في أحضانك وعشقتك وتعبت منك. أيتها الحياة

 عشتك شاعراً وتاجراً ومعتوهاً وملكاً وعبداً ومحارباً، وها أنا فيك حكيماً حائراً معذباً منذ ميالدي بحثاً عن كشوف ألسرارك.

 بحثاً عن ملكوت نشوتك االبدية. كل يوم أقول ها أنا أرفع عنك بعضاً من حجابك ألتيه في دروب فتنتك الموعودة

 كم مقتك وأنت معبودتي، وكم عبدتك وأنت معذبتي. دنستني ملذاتك وأغرتني مذالتك.

 في كل مرة أعود اليك وأنت جبالً جباراً، فأسير صاعداً تائهاً في دروبك.

لسيفر واالغتراب..الميال والشيره.. في كل حياة أجرب وسيلة جديدة : المال والسيلطان.. الحيرب واالنتقيام.. العشيل والفسيل.. ا

 العلم والفن واالدب...

 لكن في كل مرة يخيب ظني وأكتشف إن قمتك ال زالت بعيدة بعيدة بعيدة، فأتعب وأمل.

ن اليك وأعيود اليب بييت  خالل آالف وآالف االعوام ، كلما غادرتك سأماً خائباً ألستريح زمناً في ملكوت خالقي ودار سالمه، أح 

 مطه راً بأنهار حيوات ما ية وميالدات ال تحصب. رحمك جنيناً 

آه لو تعرفي أيتها الحياة، كم أود أن أحتسي أنهيارك.. أغيور فيي خصيبك.. أعيانل بوادييك.. أداعيب جباليك.. أستنشيل غاباتيك.. 

ر كييوني اسييتحيل صييقراً خرافييياً فييي سييمواتك.. ألييتهم أنييوار شمسييك.. أمخيير فييي بحييارك، قلبييي مركبييي، تقييودني عواصييفك، وتنييي

 صواعقك، وصوتي يصدح برعودك..

 نعم أيتها الحياة أنا مازلت هنا، أحلف ك بكل ملذاتك، كف ي عن تمنعك وخذيني لمنابع فتنتك االبدية..

 الب المحبـــــــــــــــــة!
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 مشروعنا يعني:

 العراقي! وكرامة العراق وحدة

  
 

  )سرياني ـ تركماني ـ عربي ـ كردي(
 

 ه بالكلمتين التاليتين:ريمكن اختصا ء هوية االمة العراقية(احيامشروع )ن إ

 ))الوحدة والكرامة.. وحدة وكرامة الوطن والشعب((.. كيف؟

 ن هاتين الكلمتين ترددهما كل االحزاب، فما الجديد؟إقد يرد علينا البعض، 

 نقول ان الجديد هو التالي:

في عقائدها وبرامجها التفصيلية. بل هي  ا فعلياً ماهنارين فقط، ولم تتبنعم ان جميع االحزاب رددت هاتين الكلمتين، ولكن كشع

لوحيدة وكرامية العيراق  ، في برامجها وعقائدها التفصيلية دعت وربت االجييال عليب كيل ميا هيو مخيالف تمامياً عملت العكس تماماً 

 والعراقيين! وهاكم التفاصيل:
 

 !التيارات العراقية الرافضة لوحدة وكرامة العراقيين

االعتراف بالوطن العراقي واعتبره مصطنعا مين قبيل االسيتعمار. ودعيب اليب ال ياء  : فهو رفض تماماً  ـ التيار القومي ـ البعثي

وخلل التناحرات القومية بين العيراقيين  وعنصرياً  م العراقيين قومياً العراق و مه الب )الوطن العربي االم(! باال افة الب انه قس  

ن يجعييل العييراقيين االوائييل كجماعيية أد والتركمييان. وبيينفس الوقييت هييو احتقيير تيياريد العييراق القييديم وحيياول  ييد االكييرا وخصوصيياً 

ه الجيزء االعظيم مين االبيداع العراقيي فيي العصير العباسيي من منطيل قيومي عنصيري، شيو   يضاً أمهاجرة من الجزيرة العربية. ثم 

 عجمي.أنه ابداع شعوبي أوعنصرية ب ياه ظلماً إ معتبراً 

طروحات البعيث العربيي، ولكين عليب الطريقية الكردويية، حييث ظيل وال زال  د حرفياً فهو قد قل   : القومي البعثي الكردي التيارـ 

  د العرب والتركمان. يطالب ويعمل علب تدمير العراق وتقسيمه وبث الفرقة والعنصرية والحقد  د باقي العراقيين وخصوصاً 

نه جهد وال زال بكل امكانياته االعالمية والثقافية الب رفض وحدة الوطن العراقيي مين خيالل فا: ـ التيار الماركسي ـ الشيوعي 

مضيطهدة  ه الخبيث لشعار)حل تقرير المصير( وكأن العراق مثل بريطانيا العظمب، هو امبراطورية اسيتعمارية تضيم شيعوباً دتردي

 مستعمرة يتوجب تحريرها من االستعمار العراقي!!!

ن هذا التيار الحداثي بحجة التقدمية والتطور ومكافحة الرجعية والتخلف، ربب االجيال العراقية علب احتقار كيل باال افة الب ا

الدين والتقاليد الشعبية، بحجة انيه ما يي رجعيي قيديم ال نحتاجيه. بيل االنكيب مين هيذا انيه  ما هو تراث وتاريد وطني، وخصوصاً 
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ـ و فيما يسيمب بيأل ابداعها الحضاري العالمي، الب مجرد مذابح  د المثقفين والعبيد اختصر تاريد الحضارة العباسية العراقية بك

 )ثورتي الزنج والقرامطة(.

ي متعصباً  طائفياً  فيكفينا انه كان وال زال تياراً  : ـ التيار االسالمي بالوحيدة العراقيية  ب زيفياً بشقيه الشييعي والسيني. ومهميا ادع 

شياع أينتمي الب طائفة وليس الب جميع المسلمين العراقيين. ثيم ان هيذا التييار،  وعقائدياً  و حزبياً مادام ه فأنه يناقض نفسه تماماً 

سم العودة الب السلف الصالح! حتب المالبس الشعبية للنساء العراقيات أ، بل بسم الحداثة طبعاً أاالحتقار لكل ما هو عراقي، ليس ب

والنقابيية االسيالمية. ثيم ان هيذا التييار يحتقير وييرفض كيل تياريد العيراق القيديم نها ال تجاري الثيياب العسيكرية تعتبر مرفو ة أل

ختصييروها بمييذابح العلييويين، والسيينة إن الشيييعة إمييا بالنسييبة لحقبيية الحضييارة العباسييية العراقييية، فييأ)وثنييي(!  بحجيية انييه تيياريد

 اعتبروها شعوبية فارسية!!

 لعراقامشروع احياء 

( ليس مجرد تسمية، بل هو مشروع حضاري متكامل، يميس الحا ير والما يي والمسيتقبل. يحياء الوطنذن ان )مشروع االإ

، نعمييل منييذ الءيمييس التيياريد والييدين والمجتمييع وعمييوم النشيياط الثقييافي والسياسييي. نحيين والكثييير ميين المثقفييين العييراقيين االصيي

العشيرات مين الكتيب والمجيالت والموسيوعات بهيذا  صدرناأعلب الكتابة والتأليف والحوار لبناء هذا المشروع. وقد  اً عشرين عام

 الخصوص.

صحاب الضمائر والحريصين علب مستقبل بالدنا، أ، مثقفين ومتعلمين، من الً ورجا كل الوطنيين العراقيين، نساءً  الهذا ندعو

 نتم، )مشروع االمة العراقية(.أتعالوا معنا لنبني وندعم مشروعكم 

 

 العراقي؟! تيار االحياء الوطني لماذا نشأ 

و حيزب أو التيار الجدييد، نقيول، ان )تسيمية التييار( ال تعنيي تنظييم ألالجابة علب التساؤالت المطروحة عن ماهية هذا االتجاه 

محدد، بل اتجاه ثقيافي ـ سياسيي بيالمعنب الواسيع والمفتيوح، ويشيمل مختليف االفيراد والجماعيات والتنظيميات التيي تيؤمن بثقافية 

 .ومبادئ هذا االتجاه

 ت االربعة التالية:اوائل القرن العشرين، ظلت تسيطر علب الساحة التيارأعادة ميالد العراق في إمنذ 

بسبب  يعف  باالقتصاد الحر والديمقراطية الليبرالية. وقد ظل  عيفاً  ساساً أـ التيار الليبرالي، وهو تيار غربي حداثي يؤمن 1

 سمال الخاص وسيطرة اقتصاد الدولة النفطية.أالر

سيا  القوميية الل ويية العرقيية. وهيو أوطيان جدييدة قائمية عليب أاليب  اوهو ال يؤمن بالعراق الحالي ويدعو ،ـ التيار القومي2

شيورية وغيرهيا. وقيد  يعف قسيمه تيار واسع ونشط وشمل العدييد مين التنظيميات واالحيزاب العربيية والكرديية والتركمانيية واآ

 بي، كذلك النهاية مقبلة بالنسبة للبعث الكردي.بعد سقوط البعث العر العروبي كثيراً 

بوحيدة العيراق بيل يفضيل عليهيا االمميية العالميية.  الب سيطرة الطبقيات الكادحية، وال يهيتم كثييراً  اويدعو ،ـ التيار الماركسي3

تراثية ـ الدينية ـ التاريخية(. لخصوصيات الهوية الوطنية )الثقافية ـ ال وهو يؤمن بالثقافة المادية العلمية والطبقية الرافضة تماماً 

كبرهيا الحيزب الشييوعي العراقيي التيابع أويشمل مختلف التنظيمات واالحزاب التابعة للقوى الشيوعية العالميية المتنافسية، وكيان 

 عوام التسعينات.أجميع هذه التنظيمات بعد نهاية المعسكر االشتراكي في  لموسكو. وقد انتهت تقريباً 

الب الثقافة والشريعة االسالمية ووحدة العالم االسالمي. ويشيمل العدييد مين التنظيميات واالحيزاب  اويدعو ،يـ التيار االسالم4

 بقسمه الشيعي. خصوصاً  ،قوى التيارات وله شعبية وسيطرة كبيرة علب الدولةأالشيعية والسنية والكردية. ويعتبر حاليا 

 : ساسيةأنها تجتمع علب نقطة مشتركة واحدة كبيرة وأ ال  إبيرة، كل هذه التيارات رغم اختالفاتها وحتب صراعاتها الك

ميرين أـي الدينيية(، باال يافة اليب مسيألة )وحيدة العيراق(  ـي التراثيية ـي التاريخيية اعتبار )الهوية العراقيية بكيل ابعادهيا الثقافيية

قيييل بالنسيييبة لالسيييالميين أبدرجييية و بالنسيييبة للقيييوميين العيييرب واالكيييراد!!! ، بيييل وقتييييين ومرفو يييين، خصوصييياً ثيييانويين جيييداً 

 التيار الذي يهيمن علب الساحة. ما الليبراليين فهم في كل االحوال  عفاء ويتبعونأوالماركسيين. 
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 ميالد تيار االحياء الوطني

لكيين ، ووماركسيياً  ودينيياً  ن تكييون ليبرالييا وقوميياً أميم ال يرب المعروفية، يمكنيك أميم االر  المسيتقرة، بميا فيهييا أفيي غالبيية 

)الهوية المشتركة الجامعة( التي تتوحد عليها اطياف الوطن وتنتميي اليهيا  نك تؤمن بـإ، بنفس الوقت، من البديهي والطبيعي جداً 

ن تؤمن وتثقف بيـ )الوحيدة الوطنيية أجيات وتيارات االمة، فأنه من الواجب الحتمي عليها لوويآيد توتفتخر بها. كذلك مهما اختلف

 وقدسية الحدود(.

ن تكون الوحيدة فيي العيالم التيي لهيا: ) دولية وعليم ونشييد وطنيي(، ولكنهيا بيال: )هويية وطنيية جامعية، أنها تكاد إبالدنا، ف ال  إ

 يمان بقدسية الحدود(!!!!!!.إو

البيديهي  بسبب  عف النخب العراقية وتبعيتها منذ البداية الب قوى خارجية، فأنها تجاهليت شيرط )الهويية والوحيدة الوطنيية(

 الطبيعي، بل حاربته!!!؟؟؟؟و

 في هذا النقص الخطير يكمن السر العظيم في كل مشاكل بالدنا و عف مجتمعنا وقمعية دولتنا وتبعية نخبنا للخارج.

كيدت بصيورة قاطعية للعيراقيين أن الحرب الطائفية االخييرة، ونهايية البعيث العربيي ميع خيانية وتخرييب البعيث الكيردي، كلهيا إ

هميية وجيود جيامع ثقيافي ـ تياريخي ـ تراثيي ـ دينيي ـ مشيترك اسيمه: )الهويية الوطنيية(. وكيذلك أقناعياتهم، بمختليف تيياراتهم و

 ال وهو: )تقديس الوحدة وحدود الوطن(.أية دولة ووطن، أعظم شروط وجود أول وأبسط وأ رورة االتفاق علب 

ن يولييد مييع بيياقي أذ كييان ميين المفييرو  إ، جييداً  تييب متييأخراً أنييه قييد إوهنييا بالضييبط يكميين دور)مشييروع االحييياء العراقييي(. نعييم 

هي اآن تتوافر كل الظروف والقناعيات  نبثاقه. وهاإ ر  كثر من قرن. ولكن  عف النخب العراقية وتبعيتها قد أخ  أالتيارات، أي منذ 

 .اً وخطير اً كبير لكي يولد هذا التيار الضروري واالساسي ليملي فراغاً 

 .بداً أ بداً أساسي ومن دونه سوف لن تقوم قائمة لبالدنا أ(، تيار جديد ولكنه ن )تيار االحياء العراقيانعم 

ي تركتيه هيذه التييارات ذن نسد الفيرا  الكبيير اليأمن باقي التيارات الموجودة، ولكننا نريد  أينحن تيار ال يتعار  مع جوهر 

 في الروح والثقافة والسياسة العراقية.

 عماق التربة العراقية.أن تمد جذورها في أصيلة ونساعدها علب أوطنية  وحاً ن نمنح التيارات الموجودة رأنريد 

و تنظيم محدد، بل نحن نهر وطني كبير تتفرع منه نهيرات وسواقي ونواظم بمختليف أنحن تيار ثقافي ـ سياسي، ولسنا حزب 

 همها:أعظمها وأكبرها وأساسية، من أحزاب وحركات وجمعيات(.. ولكننا نجتمع كلنا في عدة مبادئ أالمسميات : )

 بعادها الثقافية ـ التاريخية ـ التراثية ـ الدينية..أـ احياء هوية االمة العراقية ب1

 ـ االيمان المطلل بوحدة االمة العراقية وقدسية حدود الوطن، والرفض القاطع لكل النزعات القومية والطائفية االنفصالية.2

 تمع تحتها مختلف التنظيمات والجمعيات والمبادرات..شبه بخيمة يجأنكرر نحن تيار واتجاه هو 

 لف زهرة تتفتح..أ: دع  وشعارنا التنظيمي

لنجتمع في بستان كبير  بكل مثقفي وشباب الوطن، وليبادر كل منا ويزرع نبتات ثقافة االحياء والتجديد والميالد. وسهالً  هالً أف

 ومفتوح، اسمه: تيار االحياء الوطني العراقي...
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 نحن نؤمن بــ: اللـه والوطــن واالنـسـان

 
 
 

 داب وبال مسارحآسوار وبال ملوك وبال ثروة وبال أبال  ن نجد مدناً أ"من الممكن 

 ولكن لم نجد قط مدينة بال معبد، يمار  فيه االنسان العبادة"

 (بلوتارك، مؤرخ اإلغريقيال)                                                                          

 

باالعتميياد علييب مقدسييات  ال  إال تقييوم وال تييدوم  ،مييم وامبراطوريييات( عبيير كييل تيياريد البشييريةأقييوام وأكييل التجمعييات البشييرية )

 سا  األيمان الديني والرموز االلهية الخاصة بها.أمعينة. الحضارات القديمة كلها قامت علب 

 ر  وسماء وبشر.أة وسقف وبشر يقطنون. كذلك الوطن يتكون من: ر يأاالوطان مثل البيوت، تتكون من: 

 نها تعبر عن هذا الثالثي: االر  والسماء واالنسان.ألوانها، فأن جميع الرموز الدينية مهما اختلفت مسمياتها وألهذا ف

 ية:رت عن هذا الثالثي بالرموز التالحضارتنا العراقية النهرينية )كذلك حضارة بلدان الشام(، عب  

 )شمش ومردوخ( وهو )هللا( رب السماء والسيد االب مالك القوة المطلقة. يضاً أـ ايلو )العالي(، وسمي 

 ـ عشتار، رمز االر  واالمومة المانحة للحياة.. رمز الوطن بمعناه المادي الحي المعاش.

عمياق أول الربييع، يخيرج مين أم فيي نيه يوليد كيل عياإـ تموز، رمز االنسان، ابين رب السيماء )ايليو( وربية االر  )عشيتار(. 

مه عشتار ليجلب الخصب والحياة. لكنه يميوت ميع قيدوم الصييف )شيهر تميوز( موسيم القحيط والجفياف فيي بالدنيا. ويبقيب أر  أ

 ول الربيع..أعماق االر ، ليولد من جديد أفي  شهر!!( من كل عام غائباً أ)تسعة 

اشر، الب التشبيه التجريدي، انتقيل هيذا التثلييث اليب المسييحية: االب )هللا(، ومع تطور العقل الديني من التصوير الطبيعي المب

ول الربييع ـ الفصيح(، واليروح القيد  )وميريم العيذراء أمثيل تميوز فيي  يضاً أواالبن )المسيح عيسب، المنقذ الذي يخرج من قبره 

 وطاقة االمومة والحياة(..

والنبي محمد )حبيب هللا( مع القرآن الكريم )كالم هللا الموحب من قِـب يـل اليروح  : هللا رب السماء،يضاً أما في االسالم ، فهنالك أ

 ما االر  والوطن فهي الحياة الدنيا بكل محاسنها ومتاعبها.أالقد (، 

المقدسات الدينية المتداولية، لتحيل محلهيا: بيدل هللا، حيل  هن تخرج من هذأالحضارة ال ربية الحديثة هي الوحيدة التي حاولت 

 جيا( ; وبدل االر ، حل )االنتاج المادي( ; وبدل االنسان، حل )المنتج العامل والمالك الرأسمالي(..لو)العلم والتكنو

 الرب الحاكم.صبح أاالسواق والبنوك هي معابد هذه الحضارة، ورأ  المال ولهذا فان 
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 المقدسات العراقية

ن تل يي المقدسيات الدينيية، لتحيل محلهيا أن تقليد ال يرب. فجهيدت أحاوليت ن النخب العراقية الحداثية، كالعيادة أما في بالدنا فأ

 )مقد  الشيوعية( من قبل الماركسيين، ثم )مقد  االمة العربية واالمة الكردية( من قبل القوميين..

حلت الصدمة مل النا  بهذين المقدسين، لم يبل غير العودة الكاسحة الب المقد  الديني. لكن سرعان ما أن خاب أولكن بعد 

 رهاب االحزاب الدينية.أبهذا المقد  الديني بسبب فساد وتعصب و

 نعم هنا يكمن سر الخواء العظيم وحالة االنكسار الروحي التي يعيشها االنسان العراقي: فقدانه للمقد  األصلي!

 انية التاريخية االصيلة:ننا في مشروع )احياء هوية االمة العراقية( نريد احياء المقدسات العراقية واالنسإلهذا ف

 هللا والوطن واالنسان.. ايلو وعشتار وتموز..

  .نييه الرمييز الجييامع االعظييم المتخطييي لكييل الخالفييات إهللا : هييو رمييز مقييد  ميين قبييل جميييع االديييان والمييذاهب العراقييية

للكيون  ن يعتبيروا اسيم هللا رميزاً أوالتعصبات والتحزبات الدينية والطائفية. حتب الملحدين، إن شياءوا وميع قلييل مين سيعة االفيل، 

 ال ير محدود ولقوى الخير والمحبة والحياة..

  ،منا الحنون التي تولدنا وتحمينا وتمنحنا الديمومة والحياة..أر نا وأالوطن: فهو وطن الجميع 

 .وكيذلك )االنسيان(  االنسان: فانه بمعنييين متكياملين: االنسيان الفيرد، بكينونتيه المسيتقلة التيي تسيتحل االعتيراف والتميايز

ننا نعود اليب عقليية االحقياد والميؤامرات. بتقديسينا لالنسيان إ)االنسانية( جمعاء. فمن دون البعد االنساني للهوية العراقية ف بمعنب

 مم العالم..أمتنا ومع أالفرد واالنسانية جمعاء، نضمن ثقافة السالم والتسامح والمحبة، في داخل 

 الوطن واالنساننعم ، نحن نؤمن بــ: هللا و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .روح، حياةدومو = ابن/  ِزد =  .(، وتلفظ: )دومو ِزد(بن الحياة)ا ( من السومرية وتعني)تموز

 

 

 

 

http://www.facebook.com/browse/likes/?id=10150438759968304
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 االمة والقومية.. ما الفرق بينهما؟

 !قوميات عربية مختلفةهنالك أمم و نعم

 
 

 و )مجموعية ل ويية(أ (Ethnieي االثنية أان مفهوم )القومية( هو ترجمة مباشرة من الفرنسية واالنكليزية  لمفهوم )العرق 

(Languestique Groupe) ،ة واحيدة وميا يصياحبها مين ثقافية ـمجموعية مين النيا  يتكلميون بل ي ةوهيو يعنيي بالضيبط : أيي

 مشتركة ومشاعر وتقاليد.

 دة.ـة واحـ( وتطلل علب كل وطن وشعب تقوده دولNATIONة( فهو ترجمة من )ـما مفهوم )االمأ

ان امريكا بكل تنوعها القومي وااللواني والديني والل وي، فانها تطلل عليب  ف والل ات، فمثالً تعدد االديان والطوائ اً ليس مهم

كييذلك فرنسييا واسييبانيا والهنييد والصييين والبانيييا  .، ألنهييا بدوليية فدرالييية واحييدة( American nation)االميية االمريكييية نفسييها

( لمجيرد انهيا موحيدة فيي NATION)امية  تطلل علب نفسيها تسيمية، جميعها وتاريخياً  وجيبوتي، وباقي البلدان المتنوعة ل وياً 

 دولة واحدة.

زاليوا يحتفظيون  الفرنسية كانت باالصل ل ة بياريس وميا حولهيا، وغالبيية الفرنسييين الحياليين ال فأن الل ة .فرنسامثال خذ لنأ

، بالمطالبية بيداً أت ليم يفكير الفرنسييون وغييرهم. وبينفس الوقي بل اتهم االصيلية، مثيل البروتيون والباسيك والكيور  واالكسيوتان،

كيل سيكان الدولية الفرنسيية  الفرنسيية( يشيمل )االمية التي تتكلم الفرنسيية، فيي سويسيرا وبلجيكيا. وان مفهيوم المحاذية بالمناطل

 بالجماعات الناطقة بالفرنسية في الدول المجاورة. له أي دخل ، وليسالل وية صولهم العرقيةأمهما اختلفت 

 فة أبداً إن )الرئيس ساركوزي( ولد في فرنسا لكنه من أبوين مهاجرين، أب هن اري مسيحي وأم يونانية يهودية!وليس صد

اسيتيطان فرنسيا فيي  التيي بيدأت تدخل في مفهوم االمة الفرنسية هي الجماعات العربيية والمسيلمة التي بدأت وآخر الجماعات

 .االمة الفرنسية، رغم محافظتها علب تمايزها الديني االسالمي من جزءاً  تماماً  ن تصبحوائل القرن العشرين وفي طريقها ألأ

 وحتب سويسرا رغم نظامها الكونفدرالي وتمايز قومياتها وطوائفها، إالً أنها تطلل علب نفسها )االمة السويسرية(.
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ويية( مختلفية، ولكنهيا موحيدة فيي و جماعيات ل أو )اثنييات أن تضم عدة قوميات أكبر من )القومية(. االمة يمكن أذن )االمة( إ

 الدولة والوطن وما يعنيه من تاريد ومشاعر ومصالح مشتركة.

اعتبار الناطقين باالنكيزية في  )قومية واحدة(، فهل يمكن مثالً  )امة واحدة( أو الل ة الواحدة ليست كافية العتبار الناطقين بها

 و امة واحدة(؟أانكلترا وامريكا واستراليا )قومية 

 ك بالنسبة للناطقين باالسبانية في اسبانية وامريكا الالتينية.كذل

وطانها ولها تواريخهيا أكذلك القوميات الناطقة بالتركية في آسيا الوسطب وايران والعراق وتركيا، هي قوميات مختلفة حسب 

 الوطنية المختلفة.

اقية وسورية وايرانية وتركية وارمنية واف انية، وكل علب االكراد. فهنالك قوميات كردية مختلفة، عر يضاً أوهذا االمر ينطبل 

 واحدة منها لها تاريخها المختلف حسب وطنها.

 كذلك العرب أمم وقوميات مختلفة

لهذا يحل القول ان العرب ليسوا )امة واحدة( وال )قومية واحدة(، رغيم اشيتراكهم بل ية عربيية واحيدة، لكينهم مختلفيي اليدول 

 .ومصالحه الوطنية الخاصة، ومشتركاته الثقافية والتراثية الخاصة الخاص الوطني اريخهواالوطان، وكل منهم له ت

ولكيين يمكيين أن نفتيير  ان )العييرب( يمكيين أن يتحولييوا الييب )اميية واحييدة( لييو تمكنييوا ميين بنيياء )دوليية واحييدة(. فهيياهي )االمييم 

هيم )اميم مختلفية( فهناليك االمية حالييا العيرب  ة. اذناالوربية( في طور التحول الب )امة اوربية واحيدة( ميع تنيامي الدولية الواحيد

 .الد المصرية، والجزائرية، والعراقية، والسورية،

هناليك ، نفسيه. ميثالً  )قومية عربية خاصة بالبليد( و دولة عربية(أقوميات مختلفة، فهنالك في داخل كل )امة  يضاً أوالعرب هم 

قوميية عربيية عراقيية، وقوميية عربييية ة االرمنيية اللبنانيية. كيذلك هناليك )مسييح ومسيلمين( بجانيب القوميي قوميية عربيية لبنانيية

 ، رغم الوحدة الل وية.ختالف الدولأمصرية، وقومية عربية جزائرية.. الد.. وكل قومية عربية تتميز عن باقي القوميات ب

)االقبياط  عربيية وقبطيية مصيرية مازي ية. واالمية المصيرية تتكيون مين قوميياتأفاالمة الجزائرية تتكون من قوميات عربية و

 يتميزون بل ية خاصية( ونوبيية. واالمية السيورية تتكيون مين قومييات عربيية وكرديية سيورية وسيريانية يضاً أنهم قومية ودين، أل

 )السريان قومية ودين( وتركمانية.

)اليزيييد  ويزيدييية وصيياب يةكييذلك االميية العراقييية، تتكييون ميين : قوميييات عربييية وكردييية وتركمانييية وسييريانية وفيلييية وشييبكية 

 والصاب ة قومية ودين(.

 نعم لقد آن أوان فك االشتباك بين هذين المفهومين الذين جلبا ويجلبان لنا الكثير من الصراعات والمشاريع الفاشلة:

 )االمة( تعني الشعب الموحد  من دولة ووطن واحد.

 د.)القومية( تعني الجماعة التي تتكلم بل ة واحدة  من وطن واح
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 ؟االمة العراقيةلماذا: 

 
 

 
 ..هاهي الطفلة الطيبة الحلوة )ماري رضا( ابنة مندلي وبغداد

 نها رمز االجيال القادمة التي ستعيد الحياة لالخوة العراقية العراقية.. االخوة بين جميع العراقيين..إ

 

ن التقيارب والتوحيد ، إ)امية(ا باعتبيار نفسيه احقهيمين  ا، وألسيباب قوميية عروبيية ـ كردويية، تيم حرمانهيبالدنامن سوء حظ 

)شيعب لمليوم( تيابع  )امة( متميزة ومستقلة، ولسنا نفسناأن ال يمنع من إعتبار أوسطي واالسالمي(، يجب أالعربي )كذلك الشرق 

 و إسالمية كبرى(!أالب )امة عربية 

 :)امة( هو ن الشرط االول واالكبر والحاسم في تسميةإ

 والشعب الواحد./ والدولة الواحدة  /الوطن الواحد 

، لكنه متوحدا في امتداده وحيدوده، ولييس ن يكون متنوعاً أالتام، بل يمكن  ي يال يعني التوحد الج رافي والب : الوطن الواحدـ 

و أاع غيزة(. )المقسيمة اليب الضيفة ال ربيية وقطي جزاء متباعدة، كما في حاالت اسيتثنائية قليلية، مثيل فلسيطين حاليياً ألب إ منفصالً 

 حالة امريكا التي تضم والية االسكا المنفصلة عنها بكندا!
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ن تكيون اتحاديية متعيددة المراكيز، ولكين لهيا عاصيمة واحيدة أن تكيون مركزيية، بيل يمكين ألييس بالضيروة  : الدولة الواحدةـ 

 .وسياسة خارجية وداخلية مشتركة وحكومة مركزية واحدة وجيش مشترك

ن أمتنوع الل ات والقوميات واالديان، لكنه يجيب يكون ن أموحد الل ة والدين، بل يمكن  هنإبالضرورة  ليس : الشعب الواحدـ 

ن غالبيية بليدان العيالم تحتيوي عليب شيعوب متعيددة الل يات إبالروح التاريخية والشعور باالنتماء اليوطني المشيترك.  موحداً يكون 

 لمشتركة.واالديان، لكنها موحدة بالروح والمشاعر الوطنية ا

، رغم كل المشتركات بيين اليدول االوربيية وتوحيدها )امة(. فمثالً  ن تكون متوفرة لكي تطلل تسميةأهذه الشروط الثالثة يجب 

)امية اوربيية( النهيا ال زاليت تتشيكل مين دول عدييدة  ن تطليل عليب نفسيها تسيميةأنهيا ال تتجيرأ إ)االتحاد االوربي(، ف التقريبي في

 )امة اوربية( من خالل التوحد التدريجي لتكون في المستقبل دولة اتحادية اوربية. في طور التحول البمم مستقلة. لكنها أو

ميم عربيية( أ) مت مختلفة الدول. فهيا)امة عربية(، ماد نه من الخطأ والسذاجة تسميتهاإنفس الحال بالنسبة للدول العربية، ف

 . نفس األمر ينطبل علب الدول االسالمية، والدول الشرق االوسطية.ن تصبح )امة عربية( لو توحدت في دولةأولكنها يمكن 

 مم العالم الص يرة والكبيرة.أذن )العراق امة(، مثل جميع إ

ن رفضينا لهيا إهمية حاسمة في حياة بالدنا وتاريخنا المعاصير. أ)امة عراقية( ليست تسمية سطحية شكلية، بل لها  ان تسمية

ب واحييد ووطيين واحييدة ودوليية واحييدة تجمعنييا هوييية وطنييية مشييتركة واحييدة، مهمييا تنوعييت ل اتنييا يعنييي رفضيينا القبييول بأننييا: شييع

 دياننا ومذاهبنا. أو

 عادة ميالد االمة العراقيةإ

كما هو معلوم، ان )االمة العراقية( مثل جميع االمم قد عاشت طيلة تاريخهيا مختليف الحقيب الصياعدة والهابطية، مثيل البشير، 

زدهار، تنتهي بحقبة انحدار وانحطاط وموت. وآخر حقب الموت كانت بعد نهاية الدولة العباسيية العراقيية فيي حقبة ميالد ونمو وا

القرن الثالث عشر وطيلة قرون طويلة حتب ميالدها الجديد بعد الحرب العالمية االولب وحلول االستعمار االنكليزي، واعالن ميوت 

بثاق الدولة العراقية االولب في العصر الحديث. لكين تليك اليوالدة االوليب، كانيت مشيوهة وإن المرحلة أآسيوية ـ العثمانية السابقة،

شيرفت عليب عمليية المييالد وتربيية الولييد. ان المهمية التاريخيية العظيمية التيي عجيزت النخيب أبسبب تشوه النخب العراقية التيي 

 العراقية، الحداثية والتقليدية، عن انجازها هي:

نجزتها غالبيية االوطيان التيي خرجيت مين أحيائها وجمع شمل العراقيين حولها. وهذه المهمة عادة إلوطنية وـ  تجديد الهوية ا

و الجديييد وشيرعت ببنيياء دولتهييا الوطنيية المسييتقلة. فميين المسيتحيل بنيياء دوليية وطنيية مسييتقلة ومسييتقرة دون أاالسيتعمار القييديم 

 طياف المجتمع.أحوله جميع  تجتمع مشتركاً  االستناد علب هوية وطنية تكون قاسماً 

إذ راحيت مثيل اليتييم التائيه، تبحيث عمين يتبناهيا مين  ،هو معياكس لهيذه المهميةميان هذه النخب عملت كل إبل الطامة الكبرى 

و عالميية أ)شيعية وسينية وغيرهيا(،  )عروبية وكردية وتركمانية وآشورية وغيرها..( كذلك دينية طائفية االمم الخارجية، قومية

عي االنتمياء لهويية وألمية طرافه، كل واحيد ييد  أبين  يوغيرها. فأصبح العراق خالل قرن ساحة لصراع دام و شيوعية(أ ليةليبرا)

)العائلية(  ولم تبادر أي جهة ثقافية ودينية وسياسية الب االهتمام بمو يوع الهويية مختلفة ومتصارعة مع باقي جماعات الوطن:

دى اليب نشيوء أمية أميية والدينيية المختلفية. هيذا الينقص الخطيير باالهتميام بالهويية الوطنيية، الوطنية الجامعة لهذه الهوييات القو

، يتيمية تبحيث عين شخصييتها فيي خلييط عجييب مين الهوييات وعرقيياً  عراقية معوقة  عيفة الشخصية منقسمة علب ذاتها طائفيياً 

 الخارجية المتناقضة.

ريكي، يمر في حالة موت المرحلة السابقة التي داميت حيوالي القيرن، وبينفس وها هو العراق اآن من جديد، منذ االحتالل االم

عن النخب السيابقة.  يلد من جديد علب يد قابلة امريكية ومجموعة من النخب الحداثية والدينية التي ال تقل تشوهاً  يضاً أالوقت هو 

تطرفيية بالتمسييك بالهويييات الفرعييية، القومييية للييوعي بأهمييية مو ييوع )الهوييية الوطنييية(، بييل هييي م يضيياً أنهييا نخييب فاقييدة إنعييم 

مثل سابقيهم االنكليز، يعمليون المسيتحيل لكيي يمنعيوا  يضاً أن االمريكيين هم إنكب من هذا، والطائفية لخدمة مصالحها اآنية. واأل

 سهل االنقياد واالحتالل.. مشوهاً   عيفاً  ية هوية عراقية موحدة، لكي يبقب العراق دائماً أن من تكو  
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لكن هنالك ظاهرة إيجابية جدييدة فيي عمليية المخيا  هيذه، تجعلنيا نيؤمن بصيورة يقينيية بيأن االمية العراقيية الجدييدة، سيوف 

 فضل بكثير من سابقتها:أتكون 

رغييم جميييع حيياالت العنييف والخييراب التييي دمييرت الييوطن خييالل السيينوات ورغييم جميييع االحقيياد القومييية والطائفييية السييائدة.. 

جمييع هيذه المظياهر السيلبية مين رغم بيالمييع الطروحيات العنصيرية والطائفيية والتعصيبية المسيتفحلة.. نقيول، رغم جوالسابقة.. 

شدهم عنصرية وتعصب، أن أالب التشاؤم واليأ .. هنالك دائما ثمة إيمان متعاظم لدى جميع العراقيين، حتب  االمدمرة التي تدعو

بقبطان واحد ودولية واحيدة،  واحداً  ببقائه مركباً  ال  إن يواجه عواصف الزمن أمكن ن مركب وطننا ال يإبتوحدنا، و ال خالص لنا إال  

 .عماق المجهولألمركب يعني ال محالة غرقه و ياع الجميع في او تصدع في هذا أن أي تقسيم إو

 ـــــــــــــــ                           

 ةـة الوطنيـالهوي

 

نية، مثل حكاية تلك االسرة التي ورثت قصراً مهيباً شامخاً من أسالفها النيبالء العيريقين، إن حكاية العراقيين مع هويتهم الوط

لكن غدر الزمان واستفحال النسيان وسيطرة عقائد مستوردة شاذة، جعلت أبناء تلك االسرة يحتقرون قصيرهم ويتجياهلون قيمتيه 

دائقيه ال نياء اليب أدغيال عصيية، وينيزوون فيي أقبيية بائسية ويهجرون قاعاته الفخمة ويهملون كنوزه الفنيية الرائعية ويحيليون ح
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ن بيييوت الجيييران المتوا ييعة هييي االفضييل إعتيقيية، وينطييوون علييب أنفسييهم خجييالً ميين قصييرهم وميين ميييراثهم، معتقييدين بسييذاجة 

 واالحسن واالكثر أصالة وفخامة من قصرهم!!

جهليون عظمية هيويتهم رغيم انهيم يعيشيون كيل لحظية مين نعم هذه حقيقية العيراقيين المؤلمية، منيذ قيرون وحتيب اآن تيراهم ي

حييياتهم فييي ظلهييا: طييرق معيشييتهم وتقاليييدهم وفنييونهم وآدابهييم ول يياتهم ولهجيياتهم وميراثيياتهم وأديييانهم ومييذاهبهم ونفسيييتهم 

لواحيدة وعقليتهم وثيابهم ومأكلهم وأر هم ونهريهم ومناخهم، كل شييء فييهم يحميل مييراث آالف االعيوام مين تليك الحضيارات ا

يبهم وأحيزابهم منيذ قيرن  المتسلسلة العريقة الشيامخة، منيذ فجير التياريد وحتيب اآن. لكينهم أبيداً ال ييدركون هيذه الحقيقية، ألن نخ 

االر ، مين جزييرة العيرب ومصير  (بيوت وأكواخ وقصور)تقريباً وحتب اآن، ظلت تقول لهم العكس تماماً. جعلتهم يقدسون كل 

العيراق، اليذي بكيل بسياطة اتفقيت جمييع االحيزاب، القوميية  (قصيرهم)وباريس ولنيدن وواشينطن، إال   حتب ايران وموسكو وبكين

قديمة اصطنعها االستعمار وتابعة ألحد القصيور الخارجيية  (أطالل)واالممية والدينية والليبرالية علب نفي وجوده واعتباره مجرد 

 الكبرى!! 

*  *  * 

 شعاراتنا االساسية
 

 عراق وكرامة العراقي..وحدة ال من اجل 

  حب العراق وانتمب اليه.. أالعراقي الحقيقي ليس بأصله وفصله، بل كل من 

 ..نحن نؤمن باهلل والوطن واالنسان 

 .من ال يتعرف ويتصالح مع ما يه لن يتفهم ويتصالح مع حا ره، ويستشرف ويبني مستقبله 

 وطن، ننتصر علب أعتب القوى.بالكفاح السلمي الشعبي والثقافي، وااليمان باالنسان وبال 

 تكتمل هذه االمة!بوجودهم االكراد نهر كبير يصب في بحيرة االمة العراقية، و 

 ..لنشعل شمعة بدل النحيب من الظلمة 

 .لتكن بالدنا وب دادنا عاصمة للسالم والتقارب والتوحد ألوطان الشرق االوسط والعالم العربي 
 
 

أمــاگـيييـي.. وهيييي كلمييية 

مرية، وهيييي الحريييية بالسيييو

 قدم كلمة )حرية( فيأتعتبر 

تييييياريد البشيييييرية. وتعنيييييي 

 ،()العييودة الييب االم حرفييياً 

حضيييييييييان االم ليييييييييدى أن أل

جييييييدادنا تميييييينح الشييييييعور أ

باالمان والحرية. ويحيل لنيا 

ن )عودتنا الب امتنا أب القول

 :ستمنحنا الشعور باالمان والحرية يقيناً إنها و ،مناأحضان أمتنا مثل أحضان أنعم ف ..(تمنحنا )الحرية ـ أمـاگي يضاً أالعراقية( هي 

http://www.facebook.com/media/set/?... 
 

*  *  * 

 مفاهيمنا االساسية

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.235633349796866.81834.164891173537751&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.235633349796866.81834.164891173537751&type=3
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 ع الهوييات الفرعيية، القوميية والدينيية والمذهبيية والعشيائرية والمناطقيية، ألنهيا مثيل هوية االمة العراقيية ال تتعيار  مي

 البحيرة التي تصب فيها مختلف االنهار والسواقي واالمطار..

 .وترفض بصورة مطلقة العنيف والتعصيب  االمة العراقية تقوم علب السالم والتضامن الداخلي مع الجيران ومع العالم كله

 والعنصرية..

 رة الدوليية ادإاليية بييميية العراقييية تييؤمن بحييل جميييع القوميييات والطوائييف بالتمييايز الثقييافي، وكييذلك حييل المشيياركة الفع  اال

 درالي(..ي)التقسيم الف )حل تقرير المصير( و اكذوبة والمجتمع، لكنها ترفض تماماً 

 وقوميية تركمانيية  ،كرديية عراقييةوقوميية  ،االمة العراقية تؤمن بوجود قومييات عراقيية مختلفية: قوميية عربيية عراقيية

ن كيل قوميية عراقيية تنتميي اليب وطنهيا العراقيي إوكيذلك قومييات شيبكية ويزيديية وفيليية. أي  ،وقومية سريانية عراقيية ،عراقية

 الل وي. صلها العرقيأوتاريخه وهويته المشتركة، وليس الب 

 ( التييي تتعييار  مييع تمييايز االميية العراقييية مييع االنتميياء الييب العييالم العربييي، ولكننييا نييرفض )العروبيية العرقييية العنصييرية

 واستقاللية الهوية العراقية.

 

*  *  * 

 نشاطاتنا المطلوبة
 

بنياء االمية العراقيية. لهيذا علينيا نحين ل أو جهة، بل هو بستان مفتوح لكأ)مشروع االمة العراقية( ليس حكرا علب شخص  نإ

مين  عيداء اليوطن اليذين يعمليون لييل نهيارأاية هذا البستان من المخيربين ووطوعية لحم ن نتجمع بصورة حرةأصحاب الضمائر أ

 .اجل تدمير العراق: شعبه ودولته وهويته الثقافية والتاريخية

 وتاريخييياً  وسياسييياً  هييو مشييروع حضيياري شييامل ومتكامييل لمختليف جوانييب حييياة هييذه االميية: ثقافييياً  ساسيياً أن مشيروعنا هييذا إ

 ..دينياً و وروحياً 

ن يبيادروا كيل حسيب مسيتطاعه اليب نشير ثقافية أصيحاب الضيمائر الوطنيية، أبناء النهيرين مين أمفتوحة لكل بنات و نه دعوةإ

 ومبادئ الهوية العراقية بمختلف السبل الثقافية والسياسية السلمية واالنسانية، منها:

  االحياء الوطني العراقي(.) سمأشاعة إنصارها وأنحاء الوطن والخارج من اجل تجمع أبناء جمعيات ثقافية في كل 

 فتح مراكز ودورات للتثقيف بمعاني الهوية العراقية. 

 فالم وبناء مواقع لنشر مبادئ هذه الفكرةأصدار نشرات وكتب وإ. 

 والحكوميييية لمطالبتهيييا بيييدعم االبيييداعات  تشيييكيل شيييبكات ومراكيييز  ييي ط مييين اجيييل االتصيييال بالجهيييات الحزبيييية والدينيييية

 .ة العراقيةوالنشاطات التي تبرز الهوي

 العمل علب الحصول علب دعم الجهات والشخصيات المتمكنة لتطوير نشاطات الهوية العراقية. 

  ًوثقافياً  تكوين تنظيم سياسي مركزي يؤمن وينشر ويدافع عن مشروع االحياء الوطني، ويعمل علب تحقيقة ديمقراطيا. 

*  *  * 

 حياء الوطنيجل تكوين جمعيات االأنداء من                      
 

صبحنا بما يكفي من النضوج لكي نصينع مشيروعنا أن نثبت بأننا أن االوان آعظم الحضارات أحفاد صانعي أبناء النهرين وأ يا

الخيارج االقليميي والعيالمي مثيل تليك المشياريع المسييطرة والمخربية  مين ن نضطر الستيراده جاهزاً أمتنا بدون أالوطني الخاص ب

 ب أآن.لبالدنا منذ قرن وحت
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انحياء اليوطن  لف ميل تبدأ بخطوة واحدة. ندعوكم وكل حسب امكانياته وظروفه، الب تكيوين جمعييات ثقافيية فيين مسافة األإ

 .باالعتماد علب المبادئ المنشورة وباقي كتبنا المتعلقة بالمو وع وفي المهاجر، غايتها نشر ثقافة احياء هوية االمة العراقية

خارجيية. لهيذا نرجيوكم عيدم توقيع أي دعيم  أويية جهية داخليية أطني هذا ال يمتليك أي دعيم ميادي مين بأن مشروعكم الو علماً 

 االعتماد علب الذات وعلب الشعب. مادي من قبلنا، بل يتوجب

بينها وتكتشف فيما ن تنسل أبين هذه الجمعيات من اجل  ن نكون حلقة وصلأدورنا نحن في مجموعة الفيسبوك هذه محاولة 

 .معها المستقبليالمقبول لتج  االسلوب 

 لف زهـرة وزهرة..ألـتـتـفـتـح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   

 الوطنيحياء المبادئ امختصر 

 
 شخصيات من شمال الوطن

 

 : همهاأساسية، من أن ومبادئ وا حة واالمة العراقية( ليس اسم فقط، بل هو مضمو احياء هوية ن )مشروعإ

والدينييية والمذهبييية التييي لهييا كامييل الحقييوق الثقافييية  ميية واحييدة موحييدة، بشييعب متعييدد الف ييات القوميييةأننييا أاوال ـ االيمييان ب

ة عليب تكيون ديمقراطيية واحيد نأدارة الوطن. وطننا واحد بحدود مقدسة من زاخو اليب الفياو. ودولتنيا يجيب إب والمشاركة الفعلية

 نظييام و طائفييية. ونعتقييد انأبالدنييا ودولتنييا وشييعبنا بييدوافع قومييية  ر  الييوطن. ونييرفض بصييورة قاطعيية أي دعييوات لتقسيييمأكييل 

االنتماء الب المحافظات، وليس للطوائف والقوميات،  سا أجهزة الدولة علب أ)الالمركزية( وتقاسم قيادات الحكومة والبرلمان و

 .للحوار والتطوير ابالً ق وسطاً  ن يكون حالً أيمكن 

الحليول  يجيادإو اليديني، بيل تعميل عليب أالواقعيية المنفتحية الرافضية للتعصيب الحيداثي  ثانيا ـ االعتماد علب الفلسفة الوسيطية

 .الحداثة والتقدم الواقعية الوسطية التي تحترم التراث والخصوصية الوطنية مع تقبل
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لكيل  لجمييع العيراقيين، وو يع منياهج دراسيية وتربويية مخالفية تمامياً  شيتركالعميل عليب كتابية تياريد وطنيي عرييل م ثالثيا ـ

م ما يينا مين اجيل الوحدة الوطنية وتشوه وتقس   والمناهج المتعصبة واالنعزالية القومية والدينية والطائفية، التي تحتقر التواريد

 .تشويه وتقسيم حا رنا ومستقبلنا

 للتعصيب الطيائفي واليديني، لتكيون عنصيراً  ية ديمقراطية ووطنية منفتحية ورافضيةتشجيع تطوير ثقافة اسالمية عراق ـ  رابعا

 .في هويتنا الوطنية يجابياً إو فعاالً 

السيالم والتقيارب بيين العيراقيين، وكيذلك  شياعة روحإتقديس الكفاح السلمي ورفض العنف مهما كانت المبررات. و  ــخامسا 

 .مع الشعوب الجارة والشقيقة

السياسيين. وتشيجيعهم ليلعبيوا دورهيم المطليوب فيي  ذاللهم من قبلإشأن الثقافة والمثقفين، ورفض تبعيتهم و عالءإـ  سادسا

 .الل ات والميراثات المحلية المختلفة غناءإاحياء الهوية الوطنية و

تقتييل النييا  و العراقييية، وفضييح عمليييات التلويييث العسييكري والصييناعي والحييياتي التييي تخييرب الييوطن سييابعا ـ تقييديس البي يية

 .وتحمي بي ة الوطن يجاد ثقافة ومناهج وقوانين تحترمإوتشوه النفو . والعمل علب 

 ننييا نتفييل كييذلك مييع الكثييير ميين المبييادئإتميييز مشييروعنا عيين بيياقي المشيياريع،  عيياله والتيييأهييدافنا أباال ييافة الييب مبادئنييا و

 .واحترام حقوق المرأة والطفولة، وغيرها الكثير الة الطبقيةواالهداف الوطنية المعروفة والقابلة للتداول والتطوير مثل العد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                

 

 ماذا نقصد بـ )نظام ال مركزية المحافظات(؟

 .ها حالياً )الطوائف( المعمول ب درالية القوميات( وي)ف ن دعوتنا هذه بالحقيقة هي رد علبإ

، ألن كلميية )فيدرالييية( أصييبحت سييي ة االسييتعمال فييي الو ييع العراقييي. وإن )نظييام ال درالييية المحافظييات(ي)فوتجنبنييا تسييميه 

 واختصار شديد :بساطة مركزية المحافظات( يعني ب

الجيييش واالميين مييع االبقيياء علييب مركزييية . ن تخطييط لسياسييتها المحلييية الخاصيية بهييابييأكثيير للمحافظييات أعطيياء حرييية إاوال، 

 .للعاصمة ساسية خا عةأخرى أمور أوالخارجية، و

سييا  االنتميياءات القومييية أسييا  االنتميياء الييب المحافظييات وليييس علييب أثانيييا، يييتم اختيييار قيييادات الدوليية والبرلمييان علييب 

 .والطائفية

تم رفيض اخالقيي وقيانوني ثالثا، يكون تشكيل االحزاب علب اسا  وطنيي شيمولي بقييادات تمثيل جمييع محافظيات اليوطن، ويي

 لالحزاب القائمة علب)جزء من االمة(، مثل الطائفة والقومية وغيرها..

 بالتسياوي بيين طائفيياً  منقسيمة لكنهياوايطاليية(،  )المانيية وفرنسيية نهيا تتكيون مين ثيالث قوميياتإ، رغيم سويسرا مثالً  لنأخذ

)كانتون(. فكيل  محافظات سا  اتحادأنما علب إقومي وال طائفي، و سا أكونفدراليتها لم تقم علب  نأ ال  إ)بروتستان وكاثوليك(، 

 .في البرلمان وفي الحكومة حسب نسبتها ةمحافظة ممثل

هييل أشييخاص بييينهم وزييير مسيييحي ونائييب شييبكي، يحييوزون علييب ثقيية أن يمثييل محافظيية نينييوى أ، ميين المحتمييل يعنييي مييثالً 

 .المحافظة

 ..بعضهم سني ومسيحي وصاب ي... وهكذا شخاصأنفس الحال ربما يمثل محافظة البصرة 

 .سا  انتمائه للطائفة والقومية والدين الفالنيأنتمائه للمحافظة الفالنية وليس علب إسا  أأي يعامل المسؤول علب 

)اقليم كردسيتان(، وكيأن هيذا االقلييم  الب( )كركوك المطالبة بضم )كركوك(. فمن المضحك تماماً  حل جذري لمشكلة يضاً أوهذا 

 خرى مستقلة!!أولة د

 ..بناءها: تركمان واكراد وعرب وسريان وغيرهمأتبقب محافظة كما هي يديرها  ن محافظة كركوكإ
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 ..(المحافظات نظام ال مركزية) نعم هذا هو مقصودنا بـ

 

 ودسائس البعث الكردي! ،مشروع االحياء الوطني

 
 

جريدة العراق الحكومية 

 البعثية الصادرة في آيار

6991 

ود البرزاني يشكر مسع

سيده صدام لمساعدته على 

غريمه جالل وقتل آالف 

 االكراد وتسليم المعارضين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلك النكتة التي شاعت بعد هزيمة البرزانيين علب يد البعثيين، ومختصرها:من القرن الما ي، ات ييام السبعينأكلنا نتذكر 

 )لصاحبه حزب البعث العربي االشتراكي(! كردستاني( وتحتهاكتب علب الفتة في اربيل: )مقر الحزب الديمقراطي ال

حيزاب مزيفية مين العميالء والسياقطين لتحيل محيل أسيا  خليل أوهذه النكتة هي وصف تهكمي لسياسة البعثيين القائمة عليب 

 حزاب ماركسية وعروبية وغيرها.أاالحزاب الحقيقية. فبرزت حينها باال افة الب االحزاب الكردية، 

كثير باالعتمياد عليب خبيرات أ، بيل اتقنتيه القيادات القومية الكردية وبالذات جماعة البرزانيي تعلميت هيذا اليدر  جييداً  ان ايبدو

كبرهيا، التسيلل اليب الحيزب أوليب النجاحيات وأعيوام الثمانينيات. وكانيت أمين  بتيداءاً إالموساد االسيرائيلي والمخيابرات االمريكيية، 

)عزيييز محمييد( السييكرتير السييابل للحييزب، وتييم تأسيييس الحييزب  القيادييية الكردييية وميينهمالشيييوعي العراقييي ميين خييالل العناصيير 

 يفاء الرسيمية علييه. إجبار الحزب الشيوعي العراقي كله علب قبول هيذا االنشيقاق وإ(. بل تم 1993الشيوعي الكردستاني عام )

منها المطالبة بفصل كل شمال العراق باال افة اليب ع الطروحات القومية العنصرية واالنفصالية ويجم وقد تبنب هذا الحزب حرفياً 

 جزاء من ايران وتركيا وسوريا، لتكوين امبراطورية كردستان الكبرى!أ

غيرب أمين  ميوال اليدعم المقدمية مين قبيل الطلبياني والبرازانيي. بيلأوال زال حتب اآن الحيزب الشييوعي العراقيي يعييش عليب 

لدولية العراقيية للمعار يين السيابقين، فيأن الشييوعيين العيراقيين وحيدهم يقبضيونها مين قرتهيا اأن رواتب التقاعد التيي إاالمور، 

. وليو اً كردسيتاني نها مدفوعة من قبل ب داد!!! وهذا دليل رسمي باعتبار الحزب الشييوعي العراقيي كليه حزبياً إحكومة اربيل، رغم 

 و اع العراق وخصوصياً ألكل  نكم ستجدون نقداً إقي، فطالعتم جميع وثائل وبيانات وحتب طروحات مثقفي الحزب الشيوعي العرا
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 )رائد فهمي( هو رئييس ن يمس القيادات القومية الكردية! بل ان الشيوعيأيمكن  اً واحد لن تجدوا حرفاً  بداً أولكنكم  لرجال الدين،

 يها؟؟؟؟؟!!!!!                             ( لتنفيذ تلك العملية العنصرية بطرد عرب كركوك لتسهيل استيالء البعثيين االكراد عل141)لجنة 

 السيطرة علب قيادات ومثقفي العراق

نجزتيه مخيابرات القييادات القوميية الكرديية بالتعياون ميع المخيابرات االسيرائيلية، أي ذما النجاح التاريخي االعظيم واالكبير اليأ

بي(. وشراء ذمم معظم قيادات المعار ة العراقية من )احمد الجل شرافأب 1991 تأسيس )المؤتمر الوطني العراقي( في لندن عام

البييوت فيي سيوريا وشيمال  ااب وحيزبيين بنيوسياسيين ومثقفيين ودفيع الرواتيب لهيم. بيل هناليك شخصييات عراقيية كثييرة مين كت ي

صيبحت هيي ألكيردي ن قيادات البعيث اإالعراق وغيرها، بفضل مكارم السيدين البرزاني والطلباني. وقد بلغ االمر نهاية التسعينات 

وبصورة غير رسمية بكل حركة المعار ة العراقية وغالبية تجمعات السياسيين والمثقفين من خيالل دفيع  الحاكمة المتحكمة فعلياً 

 الرشاوي والرواتب باال افة الب شن حمالت التهديد والتشويه لكل من يرفض الدخول تحت خيمتهم. 

 ميا حرصياً أاقية والشخصيات الفاعلة تابعة بدرجات مختلفية اليب البرزانيي والطلبياني، وال زالت حتب اآن غالبية القيادات العر

و فضييحهم ميين قبييل المخييابرات الكردييية التييي تمتلييك الوثييائل أو خشييية اغتيييالهم أمالكهييم فييي المنيياطل الكردييية، أمييوالهم وأعلييب 

يرفضيون االتفياق عليب كاميل نهيم بقيوا حيوالي عيام إية، كبر دليل علب تبعية هذه القيادات العراقأواالفالم عن فضائحهم السرية. و

تحيت خيمية  ال  إتكوين الحكومة، رغيم كيل الوسياطات الداخليية والخارجيية والضي وطات ودعيوات السيسيتاني وغييره. وليم يتفقيوا 

الشخصييات العراقيية  جميع قد  ذكره. الذي زارته وتزوره دائماً  سيدهم الجليل آية هللا ومعبود الجماهير )كاكا مسعود البرزاني(

ء ذال  أفي قصره الملكي في اربيل لتقدم له فرو  الطاعة والخنوع. فترى جميع القادة العراقيين، سنة وشيعة وخرنقعية يحومون 

)مسعود التكريتي(، فتراه بكل صالفة ووقاحة ال زال  ما )جرذ الجبل(أحول البرزاني، مثل الدجاجات التي تحوم حول فحل الديوك. 

% مين ميزانيية العيراق، باال يافة اليب 11كثر من أف عن زيارة ب داد، التي تبعث له جزية سنوية تقدر بعدة مليارات تمثل يستنك

 علب كل شمال العراق!!!!!؟؟؟؟؟؟ بار النفط في المنطقة الشمالية وسيطرة ميليشياته البيشمركية فعلياً آحقه المطلل بثروات 

ثير الحاسييم وال زال البعييث الكييردي يمتلييك التييأ

علييب جمييوع المثقفييين العييراقيين فييي ب ييداد، ميين 

خيييالل الرشييياوي والتهدييييد. وباليييذات مييين خيييالل 

)مؤسسة المدى( االعالمية التي يديرها مستشيار 

)الييدون جييوان(  الطلبيياني المليييونير الشيييوعي و

ن فيييي ب يييداد إالمعييروف )فخيييري كيييريم(. تخيليييوا 

يييية ن تنتقيييد كيييل القييييادات العراقأنفسيييها، يمكنيييك 

البرزانيييييييي  ال  إوحتيييييييب المرجعييييييييات الدينيييييييية، 

نييييك سييييتحرم ميييين الكثييييير ميييين إذ إوالطلبيييياني، 

االمتيييازات، باال ييافة الييب ان حياتييك سييتكون فييي 

 خطر!!

ن فيييرق الميييوت الكرديييية إفيييالجميع ييييدركون 

حا ييرة فييي كييل مكييان، وهييي الييب جانييب بيياقي فييرق 

سيم ميا أالسياحقة مين عملييات القتيل والتفجيير التيي تجيري فيي اليبالد بالموت الطائفية ومرتزقة االمريكان، مسؤولة عين ال البيية 

 يسمب بالقاعدة والبعث وغيرهم.

 

 مشروع االمة العراقية

 ))البرزاني يقبل يد شاه ايران((
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ال أقد  مشروع وطني عراقيي أني اكتشفت في الفترة االخيرة محاولة تسلل وسطو من من هذا النوع علب سترجع كل هذا ألأ

 وهو )مشروع االمة العراقية(.

سيم أن تصيدر بيانيا بأيادات البعثية الكردية مثل كل القيادات السياسية العراقية، اعتقادهم الساذج وال بي بأنه يكفيك مشكلة الق

نهيا ن تشكل حوله الحزب الذي تريد. وهذا االعتقاد التافه هيو سيبب فشيل كيل االحيزاب الحاليية العراقيية، ألأقضية ما، حتب يمكنك 

 روع فكري ثقافي نا ج وكبير ومطبوخ خالل سنوات طويلة من البحث والكتابة والتقصي.قامت علب بيانات ولم تقم علب مش

نيا أشيت ل أنهيم سيوف يسيطون عليب )مشيروع االمية العراقيية(. وهيو المشيروع اليذي إوبناء علب هذه السذاجة وال باء ظنيوا 

ن الكتيب الفكريية والبحثيية واالدبيية التيي صيدرت العدييد ميأوكرست كل حياتي االبداعية من اجليه. ف 1991عليه منذ عام  شخصياً 

ول مجلية أ)ميزوبوتامييا( فيي ب يداد،  تتمحور كلها حول )هوية االمة العراقية(. كذلك كونت )مؤسسة االمية العراقيية( التيي تصيدر

واالدييان الميرأة )صدرنا العديد مين الموسيوعات الكبيرى الخاصية بيالعراق، عين ألتعريف بالهوية العراقية. ولوسلسلة متخصصة 

حييزاب ومؤسسييات العييراق بكييل ثرواتهييا أن تصييدرها جميييع حكومييات وأوغيرهييا. وهييي موسييوعات لييم تسييتطع  ،(والبي يية والل ييات

بصيورة شيعبية وحملتيه عشيرات  )بيالد النهيرين( شيائعاً  صيبح اسيم ميزوبوتاميياأوجحافل مثقفيها طيلة تاريخه الحديث. وبفضلنا 

! وفيي االعيوام االخييرة كرديياً  سيماً إين االكيراد حياولوا بكيل سيذاجة السيطو علييه معتبرينيه المؤسسات والجمعيات، بل حتب البعثيي

)مشيروع  ول فيي التياريد بيأن هناليك مشيروع حقيقيي وتفصييلي وكبيير ومتكاميل اسيمهصبح القاصي والداني يعرف ويعترف وألأ

 امك عشرات العناوين عن تفاصيل هذا المشروع.مأ)سليم مطر( في االنترنت حتب تنكشف  ن تضع اسمأاالمة العراقية(. يكفيك 

)القومي العنصري االنفصالي( في مشروع االمية العراقيية  النقطة االساسية والجوهرية التي تثير رعب وجنون البعث الكردي

 هي:

ن العيالم حيدوده . وان العيراق مثيل كيل بليداومسيتقبالً  وحا يراً  ودولية، ما يياً  ووطنياً  ـ االيمان بأن العراق واحد وموحد شعباً 

لكرامية وسيالمة اليوطن. ميع االيميان التيام بحيل جمييع القومييات والف يات  ية دعوات انفصيالية وتوسيعية منافيية تمامياً أمقدسة، و

 دارة الدولة والشعب.إالعراقية بحصولها علب جميع حقوقها الثقافية والسياسية ومشاركتها الفعلية ب

متيياز، حييث خظيت المعيارك الفكريية واالعالميية أوليب وبأية وطنيية ضيراقية كركيوك( ق)ع يةضكبر انجازاتنا تتمثل بجعلنا قأو

)موسيوعة كركيوك  همهاأومن  ،صدرت العديد من الكتاباتأالكبيرة طيلة السنوات  د الماكنة االعالمية الجبارة للبعث الكردي. و

جميع االطراف الحزبية والدينية والحكومية المالكة للمال قلب العراق(. وهذا االنجاز جعلني العدو رقم واحد للبعث الكردي. بل ان 

 نا ممنوع عمليياً أمن غضب فحل اربيل! وبفضل البعثين العربي ثم الكردي،  تقديم أي دعم لنا خوفاً  والقرار في ب داد رفضت تماماً 

 كثر من ثالثين عام!!أمن دخول بالدي منذ 

 عمليات السطو

)مثييال اآلوسييي( القيييادي السييابل فييي )المييؤتمر الييوطني(  ميين قبييل السيييد 2114ت عييام ولييب عمليييات السييطو تمييأن إالحقيقيية 

)حزب االمة العراقية(. والطريف ان هذا الحيزب يمكين  وصيفه بكيل  سس ما يسمب بـأ)احمد الجلبي(، والذي ـ والمساعد السابل ل

ومين كيل الميؤمنين الحقيقييين بالمشيروع  نيي شخصيياً االقتيراب م )حيزب االمية العراقيية(. منيذ البدايية رفيض تمامياً  نيهأب ال  إشيء 

نيه خيرق إ)الوطنيية والبطوليية!(  كبر انجازاتهأولب وأزعاج قيادات البعث الكردي. وكانت إوبالذات المثقفين، بسبب عدم الرغبة ب

 )االنسانية التقدمية(.. تخيلوا!! ور وزار اسرائيل مرتين والتقب قادتها وراح يمتدح سياستهاظالمح

بيل فقيط  يماناً إ)االمة العراقية(، ليس  سمأكل االحوال ان االعوام بينت لكل النا  حقيقة هذا الحزب ورئيسه وسطوه علب  في

 من اجل تشويه سمعة المشروع، وبدفع من قبل اعداء االمة العراقية وبالذات القيادات البعثية الكردية.

 

 بيانات عفلقية عن االمة العراقية!
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ن يجياروا االو ياع والتقنييات الحديثية. فبميا ان الموجية أدركوا بيأنهم يجيب أالكردي ومخابراته الموسادية قد ن البعث إ ايبدو

 ة سطو جديدة:يتجريب عملبنهم بدأوا إهي للشباب والفيسبوك وغيرها، لهذا ف حالياً 

سيم أويتر واليوتييب، كلهيا تحميل عدد من الصفحات في الفيسيبوك وكيذلك التيالثقافة والسياسة لفتح بضعة هواة  قاموا بتمويل

عضياء فيي لجنيتهم. ونشيروا أنهيم إعوا شخاص وهمييين لييد  أمن أي محتوي. وقد اصطنعوا بضعة  )االمة العراقية( وفارغة تماماً 

تجييد فييي وبعييض الخييواطر الرومانسييية عيين االميية العراقييية هييي تقليييد سيياذج لخييواطر )ميشيييل عفلييل( عيين بعييث االميية العربييية! 

 لقيادات البعث الكردي!  ال  إالنقد واالدانة لجميع االطراف الحكومية،  صفحاتهم كل

ما الشيعار فهيو: كيل العيراق أتخيلوا آخر زمن: )مشروع االمة العراقية(، لصاحبه الرفيقين الخالدين كاكا مسعود وكاكا جالل. 

 )كردستان الكبرى(!!! فداك يا
 ـــــــــــــــــــ                                  

 ألف تحية وتحية لكركوك قلب العراق،

 وقلب مشروعنا االحيائي

 

  
 
 

 أطفال تركمان كركوك بأزيائهم التراثية

 

نعم كركوك تستحل أن نحييها من دون باقي محافظات الوطن، ألنها بصمودها بوجه مؤامرات البعث الكردي لالستيالء عليهيا 

 فإنها نجحت بأن تمثل وحدة العراق وديمومته. و مها الب مشاريعهم العنصرية االنفصالية،

إن صمود كركوك هو صمود أهلها: أكراد وتركميان وعيرب وسيريان وغييرهم. وقيد أدرك غالبيية أكيراد كركيوك، إن ميؤامرات 

 .البعث الكردي ليست حرصاً عليهم، بل حباً بمليارات النفط التي يريدون االستالء عليها لمضاعفة ثرواتهم وتكبير كروشهم
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)قلب العيراق(، ألنهيا بحياتهيا يبقيب العيراق حيياً، وإن  ياعت  ياع العيراق. هيي العميود اليذي يسيتند ستبقب كركوك الب االبد 

عليه سقف الوطن، وإن سقط هذا العمود سقط السقف كليه. هيي التيي تيربط شيمالنا كليه بوسيطه وجنوبيه، وهيي التيي تيربط كيرده 

 وك  اع هذا الرابط الذي يشد هذه الف ات الب بعضها البعض.بتركمانه بسريانه وبعربه، وإن  اعت كرك

ن كركوك، هي قلب العراق بكل معنب الكلمة، تاريخياً وسكانياً وثقافياً وسياسياً واقتصادياً.. بل حتيب ج رافيياً، تراهيا تقيع إنعم 

ردي والشيريان العربيي والشيريان بمو ع القلب في جسم الوطن، إذ تشكل مركز  يد والتقياء الشيريان التركمياني والشيريان الكي

السرياني. وإن  حالة نبضاتها تنب نا بحالة البدن العراقي وو عه الصحي، وإن أي أذى تعانيه يؤثر مباشرةً علب البدن بأكمليه. إن 

 حياة كركوك وسالمتها، هي حياة وسالمة بالدنا بأكملها.

 ة.ألف تحية وتحي ونستحقي وأهلها )كركوك(فإن من أجل كل هذا، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 
 

 االكراد نهر كبير يصب في بحيرة االمة العراقية،

 تكتمل هذه االمة!بوجودهم و

 

          

 هنالك الكثير من االصوات الوطنية الطيبة، تردد بخيبة وحزن:

 شروع القومي الكردي االنفصالي، وحلم كردستان الكبرى((!!))ان غالبية االكراد مع الم

 خوتنا االكراد!بقبولنا بالهزيمة واعالن فقدان أملنا بأ سبباً  بداً كون أيهذا صحيح تماما، ولكن يجب ان ال نعم 

 إن تاريد البشرية وكذلك تاريد بالدنا القريب يكشف لنا عن درو  قيمة بهذا المجال:

حتيب  غالبيية العيراقيين إن يام البعيث،أنه إ. هل نسينا وموازين القوى العابرة للمؤثرات الوقتية خا عة ن الجماعات البشريةإ

 علب الوعي العراقي: و ب ير وعي مع الشعارات البعثية المهيمنةأ الشيوعيين واالسالميين المعار ين، كانو متفقين بوعي
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 ....تحرير فلسطينوقدسية شعار  من المحيط الهادر الب الخليج الثائر،الوحدة العربية 

ألن الييزمن أثبييت للجميييع انهييا شييعارات طيبيية لكنهييا  ..ه الشييعارات% ميين العييراقيين يؤمنييون بهييذ11 حتييب  بينمييا اآن ال تجييد

سيياذجة بسييبب عييدم ارتباطهييا بييالواقع الحقيقييي. فهييي شييعارات مرحلييية فر ييتها سيييطرة البعييث وماكنتييه االعالمييية، بينمييا الواقييع 

 ال يساعد أبداً علب تحقيقها. وهاهي السنوات تثبت لنا ذلك.الحقيقي 

وسيطي أالعراقيي والشيرق  لهذا فان اخوتنا االكراد، مهما أغرتهم الشيعارات القومجيية وسييطرة البعيث الكيردي، إال  أن الواقيع

 فمن المستحيل: ..قوى بكثير من هذه الشعارات العابرةأ

لية، ألن هذا عسكرياً واقتصادياً وج رافياً مسيتحيل، وليو كيان ممكنياً ليتم تحقيقيه منيذ ـ فصل المناطل الكردية عن بلدانها االص

 أجيال وأجيال..

ـ من المستحيل تحقيل وحدة المناطل الكردية المختلفة، بسبب اختالف الجماعات الكردية تاريخياً وثقافياً وسياسياً، باال يافة 

والقييادات الكرديية نفسيها تيدرك هيذه الحقيقية ولكنهيا  تجعل وحيدتها مسيتحيلة! الب وجود موانع ج رافية جبلية بين هذه المناطل

 تستخدم هذا الشعارات للضحك علب االكراد مثلما كان يفعل البعث العربي.

وهذا بالضبط دورنا نحن في مشروع االحياء:  ..الزمن القريب سوف يثبت لالكراد خطأ وسذاجة هذه الشعارات البعثيةنعم ان 

 ..وطائفياً  قوى من كل شعارات الهزيمة واالنكسار المهيمنة قومياً أللمستقبل و رواد ومستشرفينن نكون أ

 :نعم هذه النقطة االساسية التي تميزنا

 !الما ي ونؤسس لمشروع المستقبل ننا درسنا جيداً قوى من الحا ر وشعاراته العابرة، ألأنحن 

 ن شعارنا:ألهذا ف

 تكتمل هذه االمة!بوجودهم االمة العراقية، و االكراد نهر كبير يصب في بحيرة


