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  ييــل الثانل الثانــالفصالفص
 

  ةةــي والثقافي والثقافــاء الوطناء الوطنــاالحياالحي

 

 

 مة تنهضأال دولة تستقر، وال  دون ثقافة الهوية الوطنية الجامعة،* 

 !              عن آللئ الفرح والكرامة  م، بحثافي بحر الحزن والهزائلنغوص  *

 من اجل ثقافة وسطية جديدة، بين تعصب الحداثة وتزمت الدين! *

 وال للنقد الهّدام العنصرييجابي االنساني، نعم للنقد اال *

 وسطها(أ)خير االمور  ما هو الفكر الوسطي؟ *

 الشارع للمتدينين والثقافة لليساريين؟؟!!  من غرائب الوضع العراقي: *

 حول ما يميزنا عن اليسار وعن المتدينين!  *

 دعاة العنف المسلح، مثل الذي يقطع لحم قدمه لكي يدخل حذائه! *

 وسع بكثير من السياسة!أاب الوطن: الحياة يا كتّ  *

 وهويتنا المنسية، وكفى لهذا التباكي! تعالوا نستعيد ذاكرتنا الممسوخة *

  الوطنية العراقية ترفض عقلية المظلومية التي تبرر العنصرية واالحقاد! *

 ..والولعالفرق بين المحبة  *

 يكن عيدنا عيد المحبة:ل *

 ...المحبة هي هللا.. المحبة هي الحياة

 لكردستان ةبالُد الُعرِب أوطاني /  مَن الّشـاِم لبغداِن.. أم: بالد النهرين بستاني/ من بصر* 

 بمحبة وضمير يضا  ألننظر الى مجتمعنا بنقد وتحليل، ولكن  *
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 ئركم..ضما اكفاكم سلبية يا قادة الوطن، حركو *

 للمحبة والوحدة والخضرة.. عيدا   الى كل من يحب العراق: هلموا لنجعل من )عيد الربيع العراقي ـ نيروز( *

 ألسماء االشهر الميالدية!شامية على التسمية العراقية ـ ال يلنبق *

 ..هو االسلوب الواحد الوحيد لشفاء نفوسنا وبالدنا التمسك باالمل والقيام بالفعل االيجابي، *

 ..لنبحث عن القـوى االلهية التي فينا *

 خي الحالم بالهجرة.. هذه هي حقيقة )جنتنا الجهنمية(!أ *

 

 ــــــــــــــ                                    

 

 فة الهوية الوطنية الجامعةادون ثق

 دولة تستقر، وال أمة تنهض ال
 

ا هيي سياسيية. وتتمثيل بغيياب اليوعي والتثقييف بالهويية الوطنيية العراقيية إن مشكلة بالدنا وشعبنا، هي مشكلة ثقافية بقدر م

التي تشكل القاسم المشترك الروحي الثقافي بين جميع فئات الوطن، وتوحد الفئات القوميية والدينيية والمذهبيية، وكيذلك االحيزاب 

 واالتجاهات السياسية، مهما اختلفت في التفاصيل والخصوصيات.

والفساد االداري مرتبطان بالتخلف الثقافي وعيزل المثقفيين عين لعيب دورهيم القييادي الثقيافي والمعنيوي  ن التخلف السياسيإ

االرهيياب  ، مييعميين تنيياحر طييائفي وقييومي وسياسيييالييذي حصييل ويحصييل فييي بالدنييا بجانييب الييزعيم السياسييي واالداري والييديني. 

 .وانسانيا   ة ضميريا  شامل، سببه غياب الحس الوطني ومشاعراالنتماء للجماعالفساد وال

تشيعر  ةشيامل ثقافية وطنيية جامعيةمة في العالم النهوض وبناء ذاتها وتحقيي  سيالمتها وكرامتهيا، ميا ليم تمتليك أال يمكن ألية 

 جميع الفئات بانتمائها التاريخي والوطني المشترك.

تحتيرم القيانون وحقيوق اانسيان وتسياوي جذرية تساعد على بناء دولة حديثة، ديمقراطيية تعدديية، الثقافية النهضة ال وحدها

 بين أفراد الشعب بغض النظر عن الجنس واللون وانتماءاتهم المذهبية والقومية والفكرية.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ                             

 في بحر الحزن والهزائملنغوص 

 !عن آللئ الفرح والكرامة  بحثا
 

 لدى العراقيين نحو االخبار المحزنة والمتشائمة واالنهزامية. بير كبير جدا  لالسف هنالك ميل كبير ك

 ال اعتقد ان هنالك شعب على االرض يقدس النقد والتشكي مثل العراقيين..

 الجميع يشكوا من الجميع..

مسيكينة  كل كيان ديني وقومي وطائفي وعشائري وحزبي وفردي ونسواني ورجالي وعجائزي وطفولي، يعتبير نفسيه ضيحية

 بريئة، والباقين هم المسؤولين عن كل المصائب!!!!!!!!!!!!
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 الحياة ليست جهنم!

 كله فساد وتفجيرات وهزائم.. خي..أهنالك من يرد علينا: هذا هو الواقع 

يجابيية ميور اأن يكيون فييه أ، البيد انهزامييا   سلبيا   ن الواقع مهما كان سيئا  خوتي، لكن كالمكم هو نصف صحيح، ألأنقول: نعم 

 يتقلبون في أسياخ المشاوي!! شبه أحياءصبح جهنم ومن فيه أفأن هذا يعني بكل بساطة ان الوطن  الّ إانسانية مفرحة، و

 غاني تصدح ورسائل حب ترسل وحكايات تسرد..أو ةتبادلمحتى في خنادق الحرب هنالك عالقات انسانية ونكات 

صييل االنسيانية االيجابيية، بجانيب حديثيه عين قنابيل تتفجير وجثيث تتنياثر والمراقب الحقيقي، هو من يتحدث عن كيل هيذه التفا

 .تعلواوصرخات وجع 

غان تصدح وصداقات تستمر وابداعات تنبث .. أعراس تقام وأطفال يولدون وأنعم حتى في الحروب االهلية والكوارث، هنالك 

 نها: الحيـــــــــــــــــــــــــاةإأي بكل بساطة 

 بيةالثقافة االيجا

 الحيـــــــــــــــــاة( يكمن الفرق الكبير بين:محبة ) في

ذي فيي نفسيه وفيي غيـ الشعب السلبي االنهزامي المتشائم الذي ال يشياهد مين الواقيع غيير الكيوارث والمفاسيد. وبالتيالي فأنيه ي

 ائم مستمرة.واقعه الثقافة السلبية االنهزامية، التي بدورها تغذي الواقع السلبي وتجعل الكوارث والهز

 يضيا  أـ الشعب االيجابي، الذي يشاهد واقعيه السيلبي وينتقيده ويحلليه ولكين بينفس الوقيت يخلي  الثقافية االيجابيية التيي تشياهد 

 عناصر القوى فيه وتعضد كرامته وتمنحه االمل بالمستقبل.

للييوطن وييية لطماوييية محتقييرة للييذات ن يتغييذى بثقافيية سييلبية انهزامييية بكائأنعييم اخييوتي، ان الواقييع السييلبي لكييي يسييتمر عليييه 

 وللحياة.

تنيا وتسيتذكر ان نخلي  ثقافية ايجابيية تيرى محاسيننا وتبيرز ايجابيأصيحيح، ان الواقيع السيلبي حتيى ينتهيي، علينيا  يضيا  أولكن 

 عماق الظالم..أحضاراتنا وانجازاتنا االنسانية الكبرى وتشجع مبدعينا وتبحث عن الفرح والمتعة حتى 

نهميا ن صيعبتين جيدا، ألين تخل  ثقافة وعقلية تتمتيع بخصيلتأبط يأتي دور النخب المثقفة والسياسية والدينية: نعم وهنا بالض

 متكاملتين: يضا  أمتناقضتين، ولكن 

 نقد السلبي في الواقع وفضحه.الـ 

 ـ تشجيع االيجابي في الوقع وتمجيده.

ثيييروا مييين التشيييجيع والتضيييامن ومحبييية اليييذات واليييوطن كأ وأرجيييوكم قلليييوا مييين التشيييكي والتبكيييي واليييتلطم.. نخيييوتي أفييييا 

 .والحيـــــــــــــاة

والثقافة التي نعنيها، ليست االفكار النخبوية، بيل خصوصيا  االبيداعات التيي تميس الشيعب وتيؤثر بنفسييته: االغياني والقصيائد 

 واللوحات والقصص واالفالم والمقاالت، باالضافة الى البحوث والدراسات..

 وحدها القادرة على صنع مستقبل ايجابي.. المتفائلة الثقافة االيجابيةنا: وليكن شعار
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 من اجل ثقافة وسطية جديدة،

 بين تعصب الحداثة وتزمت الدين!

 

نهيا منيذ بيدايات النهضية العصيرية إالعيالم العربيي واالسيالمي،  مجتمعاتنا فيلسبب االعظم لكل مشاكل العقلية السائدة في ن اإ

 : وحتى اآلن تعاني من االنقسام الحاد والمتطرف بين اتجاهين متصارعين قرنكثر من أقبل 

والطرفيان يعانييان مين مشيكلة (، االلحياديـي  )العلمياني واتجياه التعصيب الحيداثي ـي الطيائفي(، )السلفي ـ اتجاه التعصب الديني

 مييا بتهميية الكفييرأييير الغيياء اآلخيير المختلييف، واالشييمل واالوحييد، وبالتييالي تبر االصييح يهيي ثقافتييه االنغييالق علييى عقيدتييه واعتبييار

 .و بتهمة الرجعية والتخلف من قبل الحداثيينأ ،والزندقة من قبل المتدينين

وهيام المسيتقبل أفقيد سيجنوا عقيولهم فيي  نيميا الحيداثي.. أن قد سيجنوا عقيولهم فيي دهياليز الماضيي والسيلف الصيالحيالمتدين

 .الموعود حسب النموذج الغربي المقدس

 يمان بالخال  والقوى الغيبيةاال

 في البدء، يتوجب ازالة هذه االكذوبة الكبرى التي فرضها الحداثيون، عن )التناقض بين العلم والدين(!!

حضيارة  فلييس هناليك وبيالقوى الغيبيية. سياس االيميان بالخيال أكل تاريخ البشرية وجمييع شيعوبها وحضياراتها قاميت عليى ف

 د.واحدة لم يكن لها آلهة ومعاب

، وألسباب سياسية تتعل  بالصيراع ميع الكنيسية، اصيطنعت هيذا الصيراع بيين الحداثية والتيدين، الحضارة الغربية الحديثةلكن 

 وتمكنت من جعله فكرة مقدسة يؤمن بها جميع حداثيي االرض!!

الموعيودة. فيرغم كيل  ةتدرك بيأن العليم وحيده ال يخلي  السيعادة والجني نفسها االخيرة جعلت شعوب الغرب جياللكن تجارب اال

يعيياني ذات  فييي اوربييا وامريكييا، كمييا فييي بيياقي العييالم، ال زال االنسييان هييذا التطييور المييادي الكبييير وهييذه التقنيييات الجبييارة العجيبيية

هيم معضيلتين تواجهيان أ اسيتمرار والغيرة والخيوف مين المجهيول. وخصوصيا   المشاكل الروحية المعروفة: الكبت والعزلة والقل 

 :وهي ت االنسانيةن وجدأ منذاالنسان 

 !المرض والموت

 البحث عن الطري  الثالث!

)صيراع العليم واليدين(،  والمشكلة الكبرى، إننا في البلدان العربية، تبنينا بشكل ساذج ومتطرف هذه )االكذوبية االوربيية( عين

شيعواء حتيى فيي داخيل البييت الواحيد بيين  وخلقنا االحزاب وقسمنا الثقافات والمجتمعات وحفرنا الخنادق الحربية لنمارس حروبيا  

 طرفين كل منهما يعيش في كوكب مختلف ومعادي تماما  لآلخر: الحداثين والمتدينين!!

ـيي السياسييية ـ النفسييية ـ االجتماعييية( سييببها االول واالكبيير واالخطيير هييو هييذا  جميييع مشيياكلنا السياسييية الحضييارية )الثقافييية

 ين!!!نلطرفين: الحداثيين والمتديالصراع الوحشي الهمجي بين هذين ا

 وجامعيا   اختييار طريي  ثاليث يكيون وسييطا   ننيا نعتقيد بيان الحيل الوحييد للخيالص مين هيذا الميأزق التياريخي، يكمين فييإلهيذا ف

 روحانييا   فكريا  ثالثا،  نلغي الحداثة، بل نريد خل  تيارا   أنن نلغي الدين وال أنحن ال نريد ن. بين هذين الطرفين المتصارعي وجسرا  

 .للطرفين المتصارعين ومهدئا   يكون وسيطا   أن على قادرا  

 الوسطية الجديدة(..ويمكن تسمية هذا التيار بـ: )

 الوسطية والروحانية

ان الميزة االولى لهذه الثقافة الوسطية، إنها تؤمن بـ )الروحانية(، ولكين لييس بمعنيى )اليدين(. إنهيا أبيداَ ال تعيارض أي ديين، 

 رك االيمان الديني المحدد عقائديا  ومذهبيا  الى االختيار الحر للشخص نفسه.ولكنها تت
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أما المقصود بـ )االيمان الروحاني( فهو أشمل من )الدين(، ألنه يؤمن بأساسيات جميع االديان، أي: )االيمان بوجود اله جبار 

 أو قوى مطلقة غامضة تتحكم بالكون(.

االنسيانية منفتحية عليى كيل االدييان والعقائيد الروحانيية و ين وال عقييدة معينية، بيل هييليست مرتبطة بيدوسطية هذه ال نعم ان

. وتكيون مصيادرها المعرفيية جمعأثم العالم  وال  أوجودها من كل التراث الديني والروحاني لمنطقتنا  العرفانية والصوفية. تستلهمو

 كالتالي :

 ..وغيرها والقرطاجية، ة والكنعانية، العراقية والمصرياالولى ديان حضاراتنا القديمةأـ 

)المانويية العراقيية(  و )الهرمسيية المصيرية( عقبيت االدييان القديمية، وهييأ)الغنوصية( التي  ساسيات الروحانية العرفانيةأـ 

 .الجديدة )االغريقية ـ الشرقية(ة ياالفالطونو

 ..وصوفية االسالم ،اليهودية، وعرفانية المسيحيةالقباال دياننا السماوية، أـ روحانيات 

 .ـ األديان اآلسيوية المعروفة: الهندوسية والبوذية والتاوية والكونفوشسية

 .)عبادة الطبيعة( في آسيا وافريقيا وامريكا الالتينية ـ األديان الشامانية واالحيائية

 المعارف الحديثة البديلة

 يثة التي أصبحت تشكل تقريبا  نصف االنتاج المعرفي الغربي.كذلك ان هذه الوسطية تدعوا الى دراسة التيارات البدائلية الحد

 (NEW AGEفمنذ ستينيات القرن الماضي مع حركات الهيبز واليسار الجديد و)النيو ايج ـ  

بيدأت االجييال الغربيية الجدييدة تسيتفي  مين عبوديية التطيرف الميادي )الصيناعي ـ االقتصيادي ـ العلميي( والتصينيع العسيكري 

نوني وتفاقم الخراب البيئي الخطير، مما دفع الكثير من أصحاب الضمائر في اوربا وامريكا، اليى اليتخلص مين عبيادة والنووي الج

 الثقافة المادية الصناعية بمسمياتها الليبرالية والماركسية، واالتجاه نحو مفاهيم بديلة للتطور والتنمية تحترم:

  الصناعي.الميراث الروحي للبشرية بدال  من العلم المادي 

 وتحترم الطبيعة وتقدس االنسان بدال  من االنتاج واالرباح 

 ومن أبرز عالمات هذا الموجة الجديدة، ظهور: 

ـيي الحركييات البيئيية ومنظمييات الخضيير والسييالم التييي أصييبحت اآلن أحزابييا  ومؤسسييات كبييرى فرضييت نفسييها علييى الحكومييات 1

 العالمية نفسها.

 ختلف أنواعها المتأثرة بصورة وأخرى بالميراث الروحاني اآلسيوي واالنساني.ـ انتشار المجموعات الروحانية بم2

الطب  والتي أحدثت ثورة هائلة في العالجات ومفاهيم الصحة. بل اقتحمت حتى أسوار )معابد( الطب البديلانتشار أساليب  ـ 3

ل أية آلية بيال روح وال تياريخ!! فهيذا الطيب البيديل الرسمي العلمي البدني الجاف واالكاديمي الذي يتعامل مع االنسان كبدن فقط مث

 استلهم مصادره من التقاليد الطبية الشعبية الموروثة من جميع الشعوب.

 الثقافة الوسطية الجديدة

 نعم إننا باختصار نريد إيجاد )ثقافة وسطية جديدة( تجمع بين الحداثة واالصالة بين الماضي والمستقبل.

نحن لسينا ضيد فيوالعليم، ميع الكثيير مين النقيد واليتحف .  ننيا نيؤمن بالحداثيةعلى الحوار والتفاهم أل قادرون ييننحن مع الحداث

 ..كل ما هو روحي ةالعلمي الذي يتحجج بالعلم لتبرير االلحاد ومعادا العلم، بل ضد الخطاب

رفييض  مييعالمطلقيية الغامضيية،   والقييوى الروحانيييةننييا نييؤمن بيياهقييادرون علييى الحييوار والتفيياهم أل ينمييع المتييدين نحيينكييذلك 

شيخاص اليى عقييدة حزبيية تابعية أل . نحن لسينا ضيد اليدين بيل ضيد تحوييل االيميان الروحيانيالديني والمتزمت لتعصب واالنغالقا

 ومؤسسات دينية محددة. ومصالح
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مثيل الآلليئ فيي  ائيدرة فيي كيل العقشيجزائهيا منتأ إنبأن الحقيقية ال توجيد فيي عقييدة واحيدة، بيل  ( تؤمنالوسطية الجديدةن )إ

، لييس وحانيية والحداثييةنرييد التعاميل ميع العقائيد الر ..الحقيائ  عمياق العقائيد للبحيث عين تليكأعماق البحر. ونحن نخيوض فيي أ

 .المكان متصارعة بل على انها متكاملة مثل الدروب المختلفة التي تؤدي الى نفس عتبارها متناقضةأب

بنياء أنحين  مين واقعنيا نابعة فعال  ال( الوسطية الجديدة)هذه  تطويرب والمهتمين للمساهمة ننا ندعوا كل االصدقاء من المثقفينإ

 ة..واالنساني ةالشرقي ةالروحانياتنا الحضارية وشرق البحر المتوسط بميراث

من دون هذه الوسطية سوف يبقى الصيراع الهمجيي واالنقسيام الوحشيي هيو اليذي يشيل شيعوبنا ويحجير عقولنيا ويمنعنيا مين 

 لمشاركة بالنهضة الحضارية االنسانية..ا
 ـــــــــــــ                                    

 نعم للنقد االيجابي االنساني،

 وال للنقد الهّدام العنصري!
 

 لم أرى شعبا  يميل الى نقد نفسه وتاريخه وناسه بصورة جارحة ومدمرة مثل النخب العراقية، دينية وحداثية.

 الدينية والحداثية مشتركة بهذا النقد التخريبي المرضي االذاللي.جميع االطراف 

االسالميون الشيعة والسنة، ال يكلّون عن جلد الناس بالنقد والتكفير والتخطيء واالنحراف والزندقية وتيأثيم اليذات: أميا بأسيم 

 سين وصحبه، حسب الشيعة!!!!!الخروج عن طري  )السلف الصالح( حسب السنة.. أو اتهام العراقيين بخيانة الشهيد الح

أما الحداثيون والعلمانيون واليساريون، فأن ثالثة أرباع ثقافتهم قائمة على جلد العيراقيين بيتهم الرجعيية والتخليف والتعصيب 

والتيييييييييدين والتحجييييييييير ووووو، مييييييييياداموا ليييييييييم يتبنيييييييييوا آخييييييييير صيييييييييرعات )الحداثييييييييية والتقيييييييييدم والتحضييييييييير والتميييييييييدن 

 والديموووووقرووووطييييية(!!!!!

والنتيجة ان العراقي منذ اكثر من قرن وهو يعاني من جلد المتيدينين والحيداثيين، حتيى أصيبح منكسيرا  مازوخييا  ضيعيفا  يتليذذ 

بجلد ذاته جسديا  ومعنويا  من خالل اللطم والبكاء والعنف ضد النفس وضد المجتمع. وكذلك سهولة االنخيداع والخنيوع للحكوميات 

 الجماعات االرهابية.القمعية واالحزاب الفاسدة و

 لهذا نقول: نحن مع النقد، ولكن النقد االيجابي الذي يحترم االنسان والمجتمع ويذّكره بمحاسنه ثم عيوبه.

 ونحن ضد النقد الهّدام الجارح والمذل الذي ال يرى من االنسان والمجتمع غير العيوب والكفر والتخلف والمخازي!!

 لماسة التي يحتاجها العراقي، هي ثقافة الكرامة والثقة بالذات الشخصية والوطنية.نعم ان الثقافة االولى والكبرى وا

 أي بكل بساطة: الهوية الوطنية..

 لهذا فأن شعارنا هو:

 وحدة العراق وكرامة العراقي..
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 ي؟ـر الوسطـو الفكـما ه

 ها(ـوسطأور ـر االمـ)خي

 

 
 اطفال صابئة                                                  

ن الفكر الوسطي، ليس كالم عابر ونوايا حسينة، بيل هيو فكير عميي  قيائم عليى رليية كاملية للوجيود وتأصييل الحيياة. مشيكلة إ

 و ضد:أبيض، مع أو أسود أو شر، أما خير أالى اعتبار ثنائيات الحياة متناقضة،  االنسان انه يميل عموما  

م مع أم مع الوطن؟ مع التراث والتاريخ أم مع العلم؟ مع القومية أمع الرجل؟ مع الدين م أم مع الريف؟ مع المرأة أمع المدينة 

حزابنيا أم مع السكوت والخنوع؟... والخ مما ال يحصى من الثنائيات التيي قسيمت شيعبنا وأالحداثة والمستقبل؟ مع الثورة والعنف 

 الى معسكرات متحاربة، كل منها مع طرف من الثنائية:

يقدس االمة العربية ويعتبير أي اهتميام بيالوطن هيو مييل قطيري خطيير، والقيومي الكيردي مثليه ولكين عليى الطيرف ـ العروبي 

 .اآلخر تماما  

مين التخليف والرجعيية،  الشيوعي فقد قدس الحداثة والعلم والعلمانية واعتبر أي اهتميام باليدين والتيراث والتياريخ نوعيا  أما ـ 

 ..بينما المتدين كان عكسه تماما  

نهم إنصييار التفيياهم مييع القييوي فييأسييم مكافحيية العييدو الظييالم، وعكسييهم أنصييار المقاوميية والثييورة يقدسييون العنييف والقتييال بأـيي 

 يمارسون الخنوع واالنتهازية والعمالة للظالم..

 وهكذا دواليك من ثنائيات المواقف المتعارضة..

حيدهما أتكاملية وليس تناقضيية(. فيالمرأة والرجيل متكيامالن وغلب ثنائيات الحياة هي )ثنائيات أما الوسطية، فهي تؤمن بأن أ

 ي طرف ينقص يؤدي الى نقص الطرف اآلخر بل غياب الحياة بكاملها.أيكمل اآلخر في الحياة، و

 / الماضيي والمسيتقبل / التراث والحاضير / القومية والوطنية الريف والمدينة كذلك يكمل بعضهما البعض، كذلك: العلم والدين

 الخ.. / الحرية والمسؤولية.. ديمقراطية والمركزيةال /

يجياد الحيل الوسيط العقالنيي واليواقعي إو ضيد(، بيل تعميل عليى أ)ميع  ذن الوسطية تتجنب الوقوع في التطيرف التبسييطي فييإ

 :الذي )يتوسط( ويجمع بين طرفي الثنائية، مثال  

( المنيافي لليوطن، كيذلك تيرفض )العروبي والكيردي ميثال   القوميبالنسبة لثنائية )القومية أو الوطن(، فأنها ترفض التعصب   ـ

التعصب الوطني الرافض لالنتماء القومي. الوسطية تيدعو اليى الجميع بيين االعتيزاز بيالوطن ووحدتيه، ميع احتيرام الخصوصييات 
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بحيرة التي تصيب فيهيا روافيد شبه بالأالقومية والمحلية ومنحها حقوقها المنسجمة مع الوحدة الوطنية. معتبرة )الهوية الوطنية( 

 )الهويات الفرعية( القومية والدينية والمذهبية والمناطقية.

ـيي بالنسييبة لثنائييية )الييدين أو الحداثيية(، فأنهييا تييرفض التعصييب الييديني الطييائفي والسييلفي، وكييذلك التعصييب الحييداثي العلميياني 

 بل الحداثة واالنفتاح على التقدم.للجمع بين احترام االيمان الروحي والديني، مع تق اااللحادي. فتدعو

اليى موقيف صيريح ومكيافح ضيد جمييع الظيالم مهميا كانيت قيوتهم،  او الخنيوع( فيأن الوسيطية تيدعوأـ بالنسبة لثنائية )العنف 

 ولكن دون اللجوء للعنف المسلح المدمر للجميع، بل بالكفاح الثقافي والعصيان الشعبي الطويل االمد..

ة المرأة أو حجبها(، فيأن الوسيطية تيرفض حجير الميرأة وحجبهيا عليى طريقية التعصيب اليديني، وكيذلك ـ بالنسبة لثنائية )حري

نسيانية أللجميع بيين االعتيراف ب االوسيطية تيدعو الغربيية الحداثيية فيي تحيرر الميرأة وعريهيا وتحويلهيا اليى ذكير. ةترفض المغياال

م خصوصيييتها البدنييية والنفسييية االنثوييية واالمومييية وتمايزهييا القانونييية واالجتماعييية، وبيينفس احتييرا ةالمييرأة وحقهييا بالمسيياوا

 الطبيعي عن الرجل.

 وهكذا دواليك، جميع ثنائيات الوجود والحياة..

 ثنائية الخير والشر

سياس الخيير والشير: أقائمية عليى ال ؟ ونقصد الثنائياتالجمع بينهما بدا  أن هنالك )ثنائيات تناقضية( ال يمكن أالوسطية تؤمن ب

، الديمقراطييية ةم والحييرب، المحبيية والقسييوة، التسييامح والتعصييب، العداليية والظلييم، الكييرم والشييحة، االسييتغالل والمسيياواالسييال

 ؟والدكتاتورية... الخ ...

 ال يوجد خيار وسطي ثالث بين الخير والشر، بل يتوجب الوقوف بصورة قاطعة مع الخير ضد الشر.

هميية معرفية الفكير أ)الثنائيات التناقضية( و)الثنائيات التكاملية(. وهنيا تكمين  بين ولكن يتوجب التدقي  والبحث بعم  للتمييز

 ، وعدم اعتبار )كل ما هو مخالف لي( شريرا، و)كل ما يتف  معي( خيرا!!الوسطي للمساعدة في عملية التمايز بين الثنائيات

، االجتماعيية والفكريية والدينيية والسياسيية، الوسطية تعني بكل بساطة : تجنيب التعصيب والتطيرف فيي جمييع مواقيف الحيياة

 وحتى الفردية والنفسية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                    

 من غرائب الوضع العراقي:

 الشارع للمتدينين والثقافة لليساريين؟؟!!
  

دينية هي المسيطرة على الجماهير وهي التي تسييّر الحشيود الشيعبية وتقيود الدولية. ولكين بينفس من المالح  ان االحزاب ال 

 الوقت فأن الثقافة واالعالم يسيطر عليه اليساريون من حداثيين وعلمانيين وماركسيين.

 ماذا يعني هذ الوضع؟!!

 دون بحث وتحليل فأن الجواب االول المطروح هو التالي:

 لغريب يدل على ان:هذا الوضع الشاذ وا

اوال، ان االحزاب الدينية ال زالت في عقليتها االنعزالية االنغالقية المتعصيبة التيي تمنعهيا مين االنفتياح عليى الثقافية والمثقفيين 

ورعايتهم وتفهممهيم وكسيبهم. واليذي شيجع هيذه الحالية االنعزاليية، ان االحيزاب الدينيية اسيتولت عليى الدولية واالقتصياد وجنيت 

وخونها بالنقيد والتحلييل. يكفيهيا ل الطائلة، مما جعلها تتصور بسذاجة بأنها مستغنية عن المثقفين واالعالميين اليذين قيد ييدّ االموا

 الدولة والجماهير والمليارات العظيمة، فتبا  للثقافة والمثقفين!!!

وليس جميعم( ال زاليوا يعيشيون فيي أبيراجهم ثانيا، ويدل هذا الوضع أيضا ، على إن غالبية المثقفين العراقيين )ألكد غالبيتهم 

الشييلغمية التييي تعييزلهم عيين رلييية المشيياكل الحقيقييية للنيياس والخييوف الصييبياني المتغيينج ميين االقتييراب ميين الواقييع بحجيية )تجنييب 



 9 

لنظرييات المباشرة والتبسيطية(. فتراهم يمضون وقتهم بالتمط  باألشعار الغامضة وتلطيخ اللوحات التجريديية وتردييد االفكيار وا

الغربية العتيقة التي تجاوزها الغربيون أنفسهم. ويمضون وقتهم في التذلل ألصحاب النفوذ لمن يدفع أكثر. وبنفس الوقيت ينيدبون 

)تخلف الشعب وتعصب الدين ودكتاتورية الحكومة( والمقارنة الدائمة مع )التحضر والتمدن والتقدم الغربي(!!! وعندما يسكرون 

 )ثقافة النميمة( وأكل لحم بعضهم البعض بدون شوي وال تمليح، ويختمونها بشجارات وتقيئات بكائية!يمضون أمسيتهم في 

 )أكرر الغالبية الساحقة وليس الجميع(.

 وألف تحية لالقلية من المثقفين الوطنيين المتعففين الصابرين المدافعين عن الح  والحقيقة بأقالمهم وضمائرهم..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         
 حول ما يميزنا عن اليسار وعن المتدينين!

 

ي كييل المثقفييين غييير أالحييداثيين والعلمييانيين،  يضييا  أ، بييالمعنى الواسييع للكلميية، فنقييول بالحقيقيية ان اسييتخدامنا لتسييمية اليسييار

 هم القسم اليساري الماركسي الشيوعي..المتدينين، وبالذات من

 االسباب: ما لماذا نركز على هذا اليسار والحداثيين والعلمانيين، فلهذهأ

 نهم هم الذين يمتلكون الخطاب السائد في الساحة الثقافية مقابل الخطاب الديني المسيطر على الشارع.ـ أل 1

ضية الغربيية وعيزل خطياب اليديني: علينيا تحقيي  العلمانيية عليى المون خطابهم هو االسهل واالكثر جاذبيية للرافضيين للـ أل 2

 ة وعن الدولة، وتبني الثقافة الحداثية الغربية!الدين عن السياس

 زمة ومرض عضال الخطاب اليساري تكمن في التالي:أن ـ أل 3

ال يمتليك الشيجاعة  بدا  أالتقاليد، لكنه حياة واالفكار ووالناس وال الدين والدولةليل نهار عن نقد السماء واالرض وانه ال يكف  

 على نقد نفسه وتاريخه وخطاياه واكتشاف نقاط ضعفه التي ال يكل عن تكرارها.

 لطم والبكاء على انه الضحية المسكينة لهذا الشعب الغدار الرجعي المتخلف الذي خانه واتجيهدائم ال هنعم ان مشكلة اليسار ان

 طرح السؤال المعقول التالي:للمتدينين!! وال يتجرأ ويتواضع ل

نجليب لليوطن غيير االنقالبيات والصيراعات والكفاحيات  جييال وليمأجييال وأسييطرنا عليى العقيل العراقيي طيلية  كيف حصيل اننيا

 والكوارث واالنشقاقات واالنمساخات والجبهة الوطنية مع البعث العربي ، ثم التبعية الخنوعة للبعث الكردي! المسلحة

صييرار أانى وال زال يعياني منيه وبيسييار يهيدف اليى تحليييل وفضيح الخليل الجيوهري االساسييي والعظييم اليذي عييـ ان نقيدنا لل 4

 عمى:أ

 محاربته للهوية الوطنية وتدميرها من خالل احتقار التراث والتاريخ والخصوصيات الوطنية والمحلية، والعمل بيال كليل لتقلييد

 استنساخي ترجماتي بال اي ابداع وتطبيع بما يالئم الوضع العراقي. بشكل تقليدي)السوفيتية سابقا(  وتبني ونشر الثقافة الغربية

عميى واستنسياخي، فيان اليسيار أعليى حاضيرنا بشيكل  ي باختصار، اذا كان المتيدينون يرييدون تطبيي  ثقافية السيلف الصيالحأ

 الخطيئة ولكن بواسطة الثقافة الغربية.. يمارس نفس

 تي تميزنا نحن في )مشروع احياء هوية االمة العراقية( عن اليسار وعن المتدينين:اذن هذه هي النقطة الجوهرية ال

 احييياء التيياريخ والتييراث والخصوصيييات الوطنييية خييارج التعصييب الطييائفي الييى اي نييدعوأ… اننييا نطمييح الييى تجنييب خطاييياهم

   ا يالئم خصوصياتنا الوطنية.والقومي، وبنفس الوقت ننفتح على الحضارة الغربية الحديثة بصورة نقدية اختيارية بم
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 مثل الذي يقطع لحم قدمه دعاة العنف المسلح،

 لكي يدخل حذائه!
 

أول ضيحايا ن كثيرا ما يتحجج دعاة الكفاح المسلح، بخطاب البطولة ومكافحة الظالم والغاصب. لكنهم ينسون الحقية التالية: إ

 .العنف ليسوا هم الظالمين والغاصبين، بل هو الشعب االعزل

العنف، مثل الميكروب، مثل السالح الكيمياوي، مثل الطوفان والنيران، تكتسح العدو والصدي ، الجيالد والضيحية. نعيم نعم ان 

 العنف مجنون من المستحيل التحكم به.

ع ذلك فيأن سم )مقاومة االحتالل( تم تدمير بالدنا وتمزي  شعبنا، ومأانظر الى تجربة السنوات السابقة في بالدنا، انظر كيف ب

 مريكي يقتل، هنالك مئة عراقي يقتل، مع خراب البيوت وحياة الوطن.أمع الفساد والخراب. لقاء كل جندي  االحتالل ال زال جاثما  

الت، بتربية شعبنا وتثقيفه بوحدته وكرامته ودفعه الى اولو استخدمنا عشر الجهود التي بذلت في السالح والتفجيرات واالغتي

كبييرة فيي الوحيدة واالسيتقرار وحتيى اليتخلص مين االحيتالل بصيورة والسلمي كما هو اآلن، لحققنا خطوات كبييرة الكفاح الشعبي 

 معقولة تضمن مصالح بالدنا ومصالح امريكا بنفس الوقت.

مين  سوء مين محيالت البغاييا، ترفيع الشيعارات المناسيبة لكيلأنها إدكاكين المقاومة العراقية في دمش ،  ،يت ذلك بعينيأقد رل

 كثر. ولم تترك مخابرات عربية واقليمية وعالمية لم تشتغل لها!أيدفع 

 : (ماوالزعيم الصيني ) الكريم، اذكرك بقول ثوريفيا صاحبي ال

 ن يقولب الواقع حسب النظرية،أن هنالك من يحاول إ

 !ئهمثل الذي يقطع لحم قدمه لكي يدخل حذا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   

 اب الوطن:يا كتّ                                           

 وسع بكثير من السياسة!أالحياة 
 

% مما يكتبيه ويتحيدث 99ن يكون أنها تمس حياة المواطن. لكن من المؤسف نحن مع مناقشة المواضيع السياسية اليومية أل

 .الموضوع وحده تقريبا   به العراقيون، هو هذا

ن يقيوم أالغريب انه حتيى الطبييب يكتيب بالسياسية. حتيى المهنيدس يكتيب بالسياسية. بينميا كيان مين المعقيول ومين المفيروض 

تييؤثر علييى حياتييه وتفيييده مثييل مواضيييع السياسيية. كييذلك  يضييا  أالطبيييب بتثقيييف المييواطن بالمواضيييع والمجيياالت الصييحية التييي 

 همية وفائدة عن مواضيع السياسة.أمختلف مجاالت الهندسة والبناء والتصنيع التي ال تقل  ن يحدثنا عنأالمهندس، 

)البيئيية العراقييية(. لاسييف الشييديد ان الكثييير ميين العييراقيين وميينهم المثقفييين والسياسيييين ورجييال الييدين  موضييوع لنأخييذ مييثال  

 والمتعلمين، ال زالوا لم يدركوا الحقيقة التالية:

ا البيئة العراقية تفوق بأضعاف االضعاف مخاطر وضيحايا االرهياب!! البيئية العراقيية تخيرب وتشيوه وتقتيل ن مخاطر وضحايإ

حد حتى لو كان صاحب جاه وسيلطة. ألن البيئية بكيل أوكل ساعة، وال تستثني  دون ضجيج، ولكن بأصرار واستمرار يوميا   ءبهدو

ل ماديات الوجود المحيط باالنسان. ألدراك هذه الخطورة يكفينيا معرفية ساطة هي الحياة، هي االرض والماء والهواء والغذاء وكب
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في العراق، من حوادث السيير اليى االميراض المتسيببة عين تليوث الهيواء والغيذاء  ف من ضحايا البيئة سنويا  الان هنالك مئات اآل

ئية وتلويثاتهيا، اليذين ال يمكين احصيائهم. وال النفسيية والعصيبية بسيبب متاعيب البي ةواالشعة القاتلة. باالضافة الى ضحايا المعانيا

 بسبب التصحر وجفاف االنهر وتلوثها. وصحيا   ننسى الماليين من العوائل التي تعاني ماديا  

اب ومثقفي الوطن، تحرروا قليال من عبودية الصراخ السياسيي المكيرر والمميل. نعيم اكتبيوا عين السياسية، ولكين عزائنا كتّ أيا

االطيالع  مهمة للوطن، فالسياسة ال تشكل غير غير جزء ضئيل من الحياة.. يمكنكم ميثال   يضا  أي المجاالت التي اكتبوا عن باق يضا  أ

 .صدرناهاأعلى )موسوعة البيئة العراقية( التي 
 ــــــــــــــــ                                  

 تعالوا نستعيد ذاكرتنا الممسوخة

 تباكي!وكفى لهذا ال، وهويتنا المنسية
 

 !ننا في مجموعتنا نمضي جل وقتنا بمسح المواضيع التحريضية السياسية والطائفيةأخواننا االعزاء هل تعلمون بأخواتنا وأ

فيي فسياد  وال  أن فساد قادة العراق ال يكمين فيي فسياد السياسية وحيدها بيل إنه الطوفان المرعب لهذا الخواء الثقافي االحم ! إ

 !الثقافة

وفيي هيذه  يضيا  أسيف هيم لكينهم لا لواح سومر وحتيى اآلن،أللكتابة، منذ  كثر شعوب االرض عشقا  ألعراقيين ان ا صحيح ،نعم

 % مين جهيودهم للعوييل والشيتم والعشي  الميازوخي99الثقيافي، وتركييز  ملمييراثه كثير شيعوب االرض تنكيرا  أالمرحلة باليذات، 

 !!!ألخبار الفضائح السياسية

بيدفع العراقيي لهيذا االنمسياخ  همهيا ان هناليك جهيات شييطانية متخصصيةأاهرة الشاذة، لكين مين كثيرة لهذه الظ سبابأهنالك 

 كبيرأوبياقي اليدول االقليميية باالضيافة اليى البعيث الكيردي!! فالبعيث الكيردي شيكل  النفسيي والثقيافي الجهنميي: امريكيا واسيرائيل

الشيرقية، وميا اليحصيى مين المواقيع والصيحف  وتلفزييونامبراطورية اعالميية فيي تياريخ العيراق: مؤسسية الميدى، دار الزميان 

 !!والشخصيات االعالمية

الثقافية المازوخيية العويليية،  ن الجيزء االكبير منهيا متخصيص بمثيل هيذهأننيا نتفاجيأ بيأمجاميع الفيسيبوك، ف جيدا   ولو تفحصنا

 !!!لى حزب البعث العراقي السعوديالذليل الحزب الشيوعي، باالضافة ا وغالبيتها ممولة من قبل البعث الكردي وتابعه

عليى فسياد حكومية الميالكي  هيذه المجياميع اللطماويية الثورجيية تشيترك بنقطية جوهريية: التركييز فقيط فقيط فقيط والمعلوم ان

  !!!!!االكراد والسنة ودول الجوار مثل السعودية والكويت واالردن واالطراف الشيعية وايران!! مع تناسي تام للقادة

هويات مزيفية  الّ إ الشيعية، ماهن   الغالبية الساحقة من الحلوات الدلوعات الثوريات المتخصصات بشتم المرجعية نوالطريف ا

 !والكويت لفحول مخابراتية مقرها في اربيل والرياض

ل هيدفهم هيو ال مصالح شعب العراق وال مصيالح طائفية السينة، بيل كي بدا  أنعم ثم نعم ثم نعم: ان هذه القوى الجهنمية ال يهمها 

 :التالي

يتالعب بهم صعاليك خونية  يبقى عرب العراق منقسمين ضعفاءأن جل أالخالف والصراع بين الشيعة والسنة من  االبقاء على

 !مثال الطلباني والبرزانيأعنصريين 

طريقية الطائفيية % مين الطاقية لمثيل هيذه االدانية وبهيذه ال99لسنا ضد ادانة الفساد والفاسيدين، ولكين ضيد تكيريس  بدا  أنحن 

 .العنصرية المدمرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       
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 عقلية المظلوميةالوطنية العراقية ترفض 

 !التي تبرر العنصرية واالحقاد
 

 حزاب:ألعراقية، قوميات وطوائف وهذه هي الصفة الكبرى التي تجمع الغالبية الساحقة من الفئات ا

الشييعة، السينة، الفيلييية،  نهيم مثيل االطفيال اليتيامى، يمضيون نهياراتهم ولييالهم يشييكون ويبكيون مين ظليم اآلخيرين: االكيراد،إ

 الصابئة، المسيحية، اليزيدية... الشيوعية، البعثية، القومية، االسالمية.. الخ..

قيد قييادات ومراجيع جماعتيه توين مينهم يتجيرأ يوميا   حيدا  أن نجد ألى صورها!! ومن النادر جأنها العقلية البكائية اللطمية بإنعم 

 دت لتسهيل وقوع الظلم عليهم.أويحلل العقلية السائدة التي 

نه يفتقد روح لهذا فأن العقل الفئوي العراقي في العصر الحديث هو عقل سلبي طفولي انفعالي، وليس ايجابي ناضج وفعال، أل

 لة لكل المشاكل:هنالك المقولة السحرية الحالّ  ذاتي والتحليل العمي  للواقع الذي يخل  المشكلة. فدائما  النقد ال

 برياء وطيبين ومناضلين وشرفاء، وكل الخطايا والنكسات والمذابح هي من اآلخرين!!أنحن مساكين 

والحقود والمحتقير للجماعيات  لعنصري المتعصبن عقلية المظلومية هذه تبرر لهم موقفهم اأوالمشكلة ان هؤالء ال يدركون ب

 االخرى!

سييم المظلومييية كيييف تكيال الييتهم وتطييرح التحليييالت ضييد االديييان أهنييا فيي الفيسييبوكات العراقييية، ب فكيم تسييمع وتقييرأ خصوصييا  

ن تعاقييب عليهييا قييوانين االنظميية الديمقراطييية أوالطوائييف والقوميييات المختلفيية، والتييي يخجييل منهييا أي انسييان لييه ضييمير، ويمكيين 

 خر المختلف.و غير مباشرة الى االذى واال نتقام من اآلأبصورة مباشرة  اباعتبارها عنصرية وتدعو

 وان هللا مع الصابرين..

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ                                        

 ..الفرق بين المحبة والولع

 

يخلط بين مفهومين مختلفيين فيي الجيوهر ومتشيابهين فيي وهو العصر الحديث وفي كل بقاع العالم، ثمة سوء فهم قد ساد في 

 !!الشكل: الحب والولع

و أ)رجيل  فينيدفع االنسيان بالنار فيي اليروح. شبهأزمة نفسية وحياتية وعمرية، أالولع: يعني حالة مشاعرية جياشة مرتبطة ب

هيم صيفات )الوليع( هيي : )التليذذ أومين . زمتيه الشخصييةأشيبه بالمياء ليطفيئ نييران أيكيون  انسيان آخير،امراة( اليى البحيث عين 

 (!بالعذاب، والتبعية المرضية للحبيب، ثم قصر الفترة الزمنية التي يدوم فيها الحب

 :نها)الحب( هي بالحقيقة تتحدث عن )الولع( أل ـلهذا نالح  جميع االغاني واالشعار التي تتغنى ب

 دائما تشكو من العذاب والحرمان. 

 دائما تعتبر ان حياتها وسعادتها ووجودها مرتبط بالحبيب! 

 (!!كثيرا ما تشكوا من انتهاء هذه المشاعر، وتبكي على )الحب الذي انتهى  

هيي تليك  ،الحيديث وفيي اوربيا والغيرب خصوصيا   نعم ان المشكلة الكبرى التي يعيشها جميع )المحبين ـ المتولعين( في العصر

 !!!هي العالقة ويحدث الطالق ويتعذب االبناءتالحب!!؟؟( بعد فترة وجيزة، فتن الخيبة والحيرة من )خمود نيران

 :عنييبكل بساطة  و)المحبة(، فه ن نسميهأل ظما الحب الحقيقي، نفأ

 (!الصداقة الحقيقية)
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 :ومن صفاتها

 .بادلـ ان المحبة ترفض العذاب وتبحث عن المتعة والفرح المت1

 .كبرأة يلكي يتضامن معه لبلوغ حر )صديقه( ـ ان المحبة ترفض العبودية لآلخر بل بالعكس ان المحب يستعين بحبيبه2

 .ـ ان المحبة عموما غير مؤقتة، بل هي صداقة حقيقية تنمو مع الزمن، فكلما تم التعارف اكثر كلما نمت الثقة والمحبة3

 :لكل المشاعر االيجابيةنها شاملة إهم صفة في )المحبة( أثم 

 ..محبة الذات والمقربين والطبيعة والوطن والحياة بأكملها

ما )الحيب ـ الوليع(، فيال ننتظير منيه ، أخوتي، لنبحث عن المحبة، عن الصداقة الحقة، ففيها المتعة والحرية والديمومةأنعم يا 

االزمة النفسية  طفاء نيرانعابر ينتهي مع نهاية الحاجة له ألبتعذيب النفس واآلخر، ثم انه  نه استعبادي ومازوخي يتلذذالكثير أل

 .الشخصية
 ــــــــــــــــــــ                                 

   

 :ليكن عيدنا عيد المحبة

 ...المحبة هي هللا.. المحبة هي الحياة
 

ألييس كيل انسيان هيو اليه بالنسيبة لذاتيه، ألن  .ن طاقة المحبة موجودة في الكيان ما دام حيا . هي غصن متفرع من شجرة هللاإ

 .على ذلك هللا هو الذي خوله ومنحه القدرة

 .ن صلواتنا لإلله هي بنفس الوقت صلوات لتلك القوة االلهية الكامنة فيناإ

خير لحظية ويمكن حتى آ في طاقة المحبة والحياة، مهما كانت الحالة النفسية والصحية ميؤوسا  منها، فإن الخالص يبقى كامنا  

الخيالص العجيبية  الهزيمة والموت. وهذا ما يسمى بيإرادة الخيير والحيياة، وهيي التيي تخلي  حياالت أستخدامها للخالص من طاقة

 ((.من المشاكل واالمراض ))المعجزات

فسيه. نعيم هللا اليذاتي بمصييره ليكيون رب ن رب الكون والحياة وجميع الكائنات، فإنه قد منح كل انسان قدرة التحكم ذا كان هللاإ

 .هو ربي، لكني أنا رب نفسي

الذات والناس والحياة هي درب االنسان من أجل  ذا كانت محبة هللا هي درب االنسان من أجل بلوغ جنان السماء، فإن محبةإو

 .بلوغ جنان األرض
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 مَن الّشـاِم لبغدانِ    /بالُد الُعرِب أوطاني  

 تانِ لكردس ةمن بصر /أم: بالد النهرين بستاني

 
 

 أزياء عراقية بطوابع

ن تبلغ بالدهم هيذا المسيتوى مين االنحطياط والتميزق، وهيم ليم يتعلميوا خيالل قيرن مين أكيف يستغرب العراقيون  ،نا استغربأ

 يتكلم عن وحدتهم وتاريخ وطنهم!!! واحدا   نشيدا    تكوين دولتهم وال

كيرر جمييع االناشييد التيي صيدحت بهيا حناجرنيا فيي أقيول وأيدنا، ناشيأيا للكارثة التي لم تحصل في بلد آخر غير بالدنا: جمييع 

طياف الشعب العراقي ويمجد تاريخ بالدنا. بيل غالبيتهيا السياحقة أيذكر فيها  واحدا   المدارس والساحات والبيوت، ليس فيها نشيدا  

 لم يؤلفها عراقيون!!!

يأ الّ إالعيراق  رض الفراتين( في زمن صدام، رغم مروره العابر عليى تياريخ أ) نشيد )االمية العربيية( وحروبهيا  ساسيا  أد نيه مج 

 )حفظه هللا(! التاريخية وقائدها المنقذ

)ميوطني( اليذي حتيى ليم يؤلفيه  القيديم تعس، الى النشييدأ قد عاد الى اختيار 2993العجيب والغريب ان النظام الجديد بعد عام 

تنطبي  حتيى عليى سيكان  عمومية جدا   وصافا  أاهيم طوقان( يتضمن )ابر جل العراق بل شاعر عروبي فلسطينيأشاعر عراقي من 

 المريخ!!!

ن يشيعر أومن اليزيدي ومين المنيدائي، ومين الشيبكي،  كيف ننتظر من الكردي، ومن التركماني، ومن الفيلي، ومن السرياني،

خيرى بعييدة بعييدة.. أ على تمجيد شيعوبا   مادام حتى النشيد الوطني واالناشيد المدرسية تتجاهل وجوده وتجبره؟! باالنتماء للعراق

 )المغرب واليمن(!! في

متنا العراقية وتمجد رموز وتياريخ بالدنيا. أطياف أعن  ناشيدنا المدرسية تعبر فعال  أن يكون نشيدنا الوطني وجميع أآن االوان 

 لنا:ال تقول  ناشيدا  أتتحدث عن بغداد والنجف والسليمانية واالنبار.. نريد  ناشيدا  أنريد 

 بالُد الُعرِب أوطاني     مَن الّشـاِم لبغدانِ 

 بل تقول لنا:

 لكردستانِ  ةبالد النهرين بستاني   من بصر

 باللغات الثالث الوطنية: الكردية والتركمانية والسريانية.. يضا  أن تترجم وتغنى أو
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*  *  * 

 

 بالد الُعرب أوطاني كلمات نشيد

 كلمات: فخري البارودي

 ين فليفلألحان: األخو

 

 وميييييييييين نجييييييييييدص إلييييييييييى يََمييييييييييـنص إلييييييييييى ِمصييييييييييـَر فتطييييييييييوانِ    /    بييييييييييالُد الُعييييييييييرِب أوطيييييييييياني مييييييييييَن الّشييييييييييـاِم لبغييييييييييدانِ 

ييييييييييييياِد يجمُعنيييييييييييييا بغيييييييييييييـس انص وعيييييييييييييـدنانِ    /       فيييييييييييييـال حيييييييييييييـدن يباعيييييييييييييُدنا وال دييييييييييييييـن  يفيييييييييييييـّرقنا  لسيييييييييييييان الض 

 إلييييييييييى مصييييييييييـَر فتطييييييييييوانِ  وميييييييييين نجييييييييييدص إلييييييييييى يمييييييييييـنص    /     بييييييييييالُد الُعييييييييييرِب أوطيييييييييياني ميييييييييين الّشييييييييييـاِم لبغييييييييييدانِ 

 وليييييييييو فيييييييييي وجهنيييييييييا وقفيييييييييت  دهييييييييياةُ اانيييييييييِس والجيييييييييانِ /          لنيييييييييا مدنيّيييييييييةُ َسـلفَيييييييييـت  سييييييييينُحييها وإن  ُدثيييييييييَرت   

 ومييييييييين نَجيييييييييدص إليييييييييى يََميييييييييـنص إليييييييييى مصيييييييييـَر فتطيييييييييوانِ     / بيييييييييالُد الُعيييييييييرِب أوطييييييييياني مييييييييين الّشيييييييييـاِم لبغيييييييييدانِ 

 ي أّمييييييييي بييييييييالُد الُعييييييييرِب أوطييييييييانيوغنييييييييوا يييييييييا بنيييييييي   /  فهبييييييييوا يييييييييا بنييييييييي قييييييييومي إلييييييييى العييييييييـلياِء بييييييييالعلمِ 

 ومن نجدص إلى يمـنص إلى ِمصـَر فتطوانِ       /              بالُد الُعرِب أوطاني مَن الّشـام لبغدانِ  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 لننظر الى مجتمعنا بنقد وتحليل،

 بمحبة وضمير يضا  أولكن 
 

نهيم إ)قاسم صالح( وكذلك )على الوردي(، ومعهم النخب الحداثية واليسارية، مثال أمشكلة الباحثين بالشخصية العراقية، من 

المجتميع  ي بعقلية الباحث الغربي الذي ينظر اليىأاستاذية ونوع من االحتقار واالستصغار.  يتعاملون مع المجتمع العراقي بفوقية

 الشرقي.

 :تتمثل بالتالي ن نقطتي الضعف الجوهريتين في جميع طروحاتهم عن المجتمع العراقيإ

)االحسين واالكثير  عليى عمليية مقارنية غيير معلنية ميع المجتمعيات االخيرى اوال، ان الحكم على المجتمع العراقي يجيري بنياءا  

 (.تطورا  

 )كله ازدواجية وتناقض(! فهم ال يكفون عن تكرار القول بأن المجتمع العراقي

 عن هذه الصفة وكأنها صفة خاصة بالشعب العراقي وحده! كله ازدواجية، ولكن من الخطأ الحديث نعم صحيح تماما  

 هذه الصفة موجودة في جميع االفراد وفي جميع الشعوب، ولكن بدرجات مختلفة.

 عند السويسرين درجة االزدواجية ضعيفة. فهنالك نوع من التوزان والسيطرة على النفس بشكل كبير. فمثال  

، وفيي . فاالمريكي مثل العراقي، تجده فيي سياعة رحييم جيدا  ة االزدواجية عالية جدا  بينما الفرنسي، واالمريكي بالذات فيه درج

جية مرتبطة بتيوتر ان هذه االزدوإب. ئ. في ساعة حضاري انطالقي مرح وعابث، وفي ساعة متعصب منغل  مكتساعة قاسي جدا  

تشيابه كبيير بيين  والغيزوات. فهناليك ميثال   الشخصية والمجتمع، المرتبطة بتوتر تاريخ المجتمع وموقع اليوطن وتعرضيه للحيروب
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عكس تياريخ سويسيرا المسيتقر بسيبب وقوعهيا بيين سالسيل جبليية حمتهيا مين الغيزوات  تاريخ العراق المضطرب وتاريخ فرنسا.

 الخارجية.

العراقيين عنيفيين النقطة الثانية، تتمثل بالتركيز على الجانب السلبي من المجتمع العراقي وتجاهل الجانب االيجابي. فيقال انه 

رحيمين كريمين وحضاريين ويحبون النكتية والعشيرة وليديهم قيدرة عاليية عليى تقبيل الجدييد  يضا  أدمويين. وهذا صحيح، ولكنهم 

 واكتساب المعارف.

 ن ننظر الى تاريخ بالدنا لكي نحكم على مجتمعنا:أيكفي 

عظييم حضييارات أولييى وأهييو مييوطن  يضييا  أنبييية، ولكنييه فيييه الحييروب والكييوارث والطوفانييات واالجتياحييات واالحييتالالت االج

حتوائيه عليى هيذا الكيم الكبيير مين المراكيز والحقيب الحضيارية الطويلية: سيومر، بابيل، أوطيان االرض بأكثير أالبشرية. بل العراق 

 آشور، المدائن، بغداد..

 بمحبة وضمير.. يضا  أ، ولكن عزائي الباحثين والحداثيين واليساريين، انظروا الى مجتمعنا بنقد وتحليلأذن يا إ
 

 ــــــــــــــــــ                                  

 ضمائركم.. احركو كفاكم سلبية يا قادة الوطن،
 

 لواجبيه وحرصيا   حتراميا  إعيالء شيأن ووحيدة وقيوة مؤسسيته، إجيل أنحاء العالم، أي مدير مؤسسة، تراه يكافح من أفي جميع 

نفسيهم ميدراء ألقادة الدولة، لنقبل بأنهم ال يهتميون بمصيلحة اليوطن والميواطن، عليى االقيل ليعتبيروا على وظيفته. طيب بالنسبة 

 على وظائفهم ومنافعهم!!! مؤسسة اسمها الدولة العراقية، فيحرصوا على سمعتها ووحدتها، حرصا  

ن تيتمكن مين السييطرة عليى ألية، ميوال الدوأن يسمحوا ألقلية سياسية عنصرية تعتاش على أكيف يبرر لهم شرفهم السياسي 

 ومثقفي الوطن ؟؟؟؟!!!! يغالبية اعالمي

)مثيال اآللوسيي( والكثييرين غييرهم، مين التنيازل للبرزانيي  وأمثال )حسن العلوي( أحتى اآلن لم نفهم لماذا تضطر شخصيات 

يية حتيى لشيراء ذميم البرزانيي والطلبياني والطلباني من اجل بعض الهدايا والبيوت، بالوقت الذي تمتلك فيه دولتنيا الملييارات الكاف

 حزابهم!!!أتباعهم وأوجميع 

 موال، بل قضية حنكة وكرامة ووطنية، تنقص قادة دولتنا!!!أذن القضية ليست قضية إ

مين هيذه الملييارات ليدعم وتخلييص هيذه الجميوع الكبييرة مين  جدا   يسيرا   ال نفهم حتى اآلن ما الذي يمنعهم من استخدام جزءا  

نييواع المتاعييب والمصيياعب ميين اجييل ان أنحيياء العييالم، والييذين يعييانون شييتى أميييين والمثقفييين المنتشييرين فييي الييوطن وفييي االعال

 منها واستقراها؟؟؟!!!!!أيحافظوا على كرامتهم وال يبيعوا ضمائرهم الى القوى الداخلية واالقليمية المعادية لوحدة بالدنا و

لوطن عليى جيزء مين حقهيم الطبيعيي مين ثيروات اليوطن لكيي يتمكنيوا مين المحافظية ن االوان لكي يحصل اعالميوا ومثقفوا اآ

 عداء الوطن..أعلى كرامتهم ومقاومة ضغوطات 

صحاب الضمائر، بوقفة تاريخية شجاعة وعاقلة من اجل مسياعدة شيعبنا عليى الخيروج مين محنتيه الكبيرى مين أنطالب جميع 

 ه الحقيقي في التوعية والتثقيف الوطني.خالل دعم ضميره االعالمي والثقافي ليستعيد دور

 نطالب بتأسيس:

 )صنـــــــــدوق دعــــــــــم الثقافـــــــة واالعــــــــــــالم(

ن يكون تحت رعاية لجنة وطنية حقيقية من العقالء خارج المصالح الطائفية والقومية، ويكون معيارهيا وشيرطها أالذي يجب 

 الى النشاط الثقافي واالعالم:الوحيد واالوحد لتقديم الدعم 

 تشجيع الوحدة الوطنية ورفض كل الطروحات العنفية والتعصبية الطائفية والقومية، وكل ما هو منافي للوحدة الوطنية..
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ن هذ المعيار والشرط  هو الوحيد المعقول والممكن والمعمول به في جميع االنظمية الديمقراطيية. واليذي يمكين إنؤكد ونكرر، 

 ور حوله ميثاق الشرف االعالمي والثقافي الوطني.ان يتبل

 ــــــــــ                         

 الى كل من يحب العراق:            

 هلموا لنجعل من )عيد الربيع العراقي ـ نيروز(

 ..ة والخضرةوحدوال محبةلل عيدا  
 

 
لملك )انكي( اله النهرين يجتمع با 

 وتموز وعشتار في عيد الربيع
 

ميييييع شييييعوب االرض ج

 وطنيييييا   وعيييييدا   ا  لهييييا يوميييي

 الّ إتجتمع عليه وتحتفل بيه، 

فمناسباتنا السياسية  نحن!!

سييييييييبب هييييييييي الوطنييييييييية، 

لتناحرنييييا وتنابزنييييا وليييييس 

عيادنييييييا أحتييييييى ! وحييييييدتنا

أن الدينيييييية، اتفقنيييييا عليييييى 

علييييييييى  نختلييييييييف طائفيييييييييا  

 تاريخها!

 المتصارعة.. تةشتر عن حال نفوسنا المتعبة المن حال دولتنا وبالدنا يعبّ إ

 ن نتف  على دولة تقودنا ووطن يضمنا.أعلى يوم واحد يجمعنا، يستحيل  االتفاقن لم نستطع إ

ـي امريكيية: عييد العميال، وعييد الميرأة،  اوربيية عيادنا غير الدينية هي مناسباتأللخارج، فجميع  وتقليدا   نعم لقد شبعنا خنوعا  

 النتين(!!)القديس ف عيد الحب خيرا  أوعيد السالم، و

، بأسييم التقدمييية االممييية أو الرابطيية الدينييية أو القومييية ن نخبنييا الحداثييية والدينييية تعبييد االسييتيراد والتقليييدإطامتنييا الكبييرى 

 صيل.أترتعب من كل ما هو وطني تراثي  العروبية،

 جنبيية كبيرىأآبياء ورميوز قيديس فيعوضيون عين اليوطن بت (اليوطني اليتم ةمن )عقد يعانون نعم إن غالبية أبناء نخبنا الفعالة

 في وطنهم العراقي.  خلقها )عروبية واسالموية وغربية( تمنحهم بعض االمان والقيمة الوهمية التي لم يستطيعوا

 آذار القادم، لالسباب التالية: 21لنتف  على االحتفال )بعيد الربيع العراقي ـ نيروز( في 

 لالحتفال. جاهزا   ما  يو مية لجميع العراقيين. يعني هوومنذ سنوات عطلة رس ن هذا اليوم هو مسبقا  إ 

 يحتفل به االكراد اخوتنا في الوطن، بصورة شعبية ورسمية. 

  يحتفييل بييه شييعبيا  ودينيييا  جميييع العييراقيين، مسييلمين شيييعة وسيينة، مسيييح وصييابئة ويزيدييية، ولكيين بأسييماء وأشييكال وأيييام

 متقاربة مختلفة.
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 عراقية هذا العيد                                
 

 

 ن يقتبسه االيرانيون بعدة آالف من االعوام.أ% وقبل 199 عراقيا   هو عيدا   ـ نيروز( )الربيع ن عيدإ

)كذلك  سالفنا النهرينيين يحتفلون بعيد الربيع في سومر وبابل وفي نينوى لحوالي ثالثة آالف عام حتى انتشار المسيحيةأظل 

ول ييوم أ( أي عييد رأس السينة. ويبيدأ العييد فيي ةحجي -)اجيتو  )زكموك( وفي بابل ونينوى ماه السومريونفي بالد الشام(. لقد س

 الييوم األول مين شيهرهيو  آذار(، 21) حسب التقويم العراقيي اليذي يعتبير ييوم المنقليب الربيعيي ويصيادف اآلن الجديدة من السنة

 نيسان( أي يوم ظهور نيشان وعالمة الربيع.  -)نيشان 

 )رحيم االم(، لييأتي ويخصيب شهر مين غيابيه فيي ظلميات االرضأاله الخصب الذكوري( بعد تسعة  -)تموز  في هذا اليوم يولد

 لهة االرض واألنوثة، فتنبث  الحياة ويظهر الربيع.آ)عشتار( 

الفييرح والبهجيية )اسييم عاشييوراء وعشييتار!(، وفيييه الكثييير ميين طقييوس  يييامأيييدوم عشييرة  ورسييميا   ودينيييا   شييعبيا   وكييان عيييدا  

قتا الكثير من الممنوعات القانونية مثيل الفيروق بيين ؤم فيه ع الهدايا والمعونات، وتزوليب االرض بدماء القرابين، وتوزيوتخص

 االعلى(! الديني العبيد والسادة، وكذلك يتنازل الملك عن كبريائه ويعترف بأخطائه ويتلقى صفعة من )المرجع

خيذ االيرانييون طقيس اشيعال أ)منهيا الراحيل  لموكب حيث يتم إحراق دمى ملونة تمثل الشتاءوتنظم مسيرة ضخمة في شارع ا

 النار في نيروز(.

ته جمييع االدييان والطوائيف العراقيية والمشيرقية وفيي جمييع الحقيب، ميع اخيتالف بسييط فيي تحدييد نن عيد الربيع هذا، قد تبإ

 اليوم.

 أي )عيد القيامية(، أي عيودة السييد المسييح  تي تفصح وتتفتح في الربيع(ـ أي الطبيعة ال )الفصح في المسيحية سمي بعيد

 )تموز( وعودته إلى الحياة ليعود معه الربيع والخصب. مثل االحتفال بقيامة إلى الحياة بعد صلبه تماما  

  نوروز(. سمأيام العباسيين بصورة رسمية وبمشاركة الخليفة، ولكن بأكذالك احتفل به العراقيون( 

 لشيعة فيحترمون هيذا الييوم اليذي حصيلت فيهيا مناسيبات مقدسية عدييدة. وبيدليل ان المراجيع الدينيية االيرانيية تحتفيل أما ا

 بنيروز بشكل شعبي ورسمي.
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ق.م( حيييث اقتييبس  939) انتشيير هييذا العيييد العراقييي لييدى شييعوب آسيييا اآلرييية والتركسييتانية بعييد سييقوط بابييل علييى يييد الفييرس

تبسوه من ميراث الحضارة العراقية العريقة من كتابة ولغة وعلوم وفنون ومعتقدات دينية. ومن ضمنها الفرس هذا العيد مع ما اق

( و)يوميو نيشيان اليوم الجديد( وهي ترجمة شبه حرفية للتسمية العراقيية - )نوروز العيد العراقي الذي أطلقوا عليه في لغتهم اسم

 21ول نيسيان وهيو نفيس تياريخ أكانيت تبيدأ فيي  تييبه حسب السنة البابلية ال الباالحتف)يوم التفتح والتجدد(، وقد بدأ الفرس  أي

 . آذار حاليا  

 اليوم الجديد(.  -)ينكي كون  سمأيحتفلون به بفأنهم ما الشعوب التركستانية أ 

 من فاطمية الزهيراء يوم زواجه ما العلوية والبكتاشية التركية( فيعتبرونه يوم ميالد اامام علي، كما أنه بالنسبة لهم أيضا  أ 

 (.ع)

 الضحاك(. )كاوه( الحداد على الملك الطاغية عتباره ذكرى انتصارأاشقائنا األكراد يحتفلون بنوروز ب( 

 .كذلك تركمان العراق يحتفلون به 

 من نيسان. ءربعاأول أ)سر صالي(، وهو في  ةدعتبارة يوم السنة الجديأاليزيدية يحتفلون به ب 

  نجة ـ برونايا( في شهر آذاربسم )عيد الأبالمندائيون يحتفلون به. 

 .التيار الحزبي اآلشوري العراقي والسوري، أعاد االحتفال بهذا العيد ولكن جعله في أول نيسان 

 

 االحتفاالت في العراق المعاصر             
 

 

 ةرقصة آثوري                                                                       

 

 ا  ه عطلة رسمية. ولكنها لم تحاول اعطائه بعدت)عيد الشجرة( وجعل سمألقد تبنت الدولة العراقية منذ الفترة الملكية هذا العيد ب

 .محدودا   حكوميا   سف عيدا  وربطه بتاريخ العراق وكذلك بعيد نيروز. فبقي لا وشعبيا   وتراثيا   خيا  يتار

سيماء مختلفية، دون تشيجيع دينيي وحكيومي أنحياء العيراق بأفال بهذا العيد في مختلف على الصعيد الشعبي يتم االحت رغم انه

 وأ)دورة السينة(  وأفيي البصيرة،  )ييوم الكسيلة( يضيا  أحياء الربييع بعيد جمياد الشيتاء. ويسيمى إأي  (يوم المحيا)ونخبوي. فهناك 

)مين أسيماء  بط اسمها بالخلود والخصيبة والخضيرة)يوم الخضر( وهو الشخصية االسطورية االسالمية التي يرت )عيد الدخول( و

يقومون بشراء الخس والشيموع عليى عيدد أفيراد األسيرة ثيم يضيعون اليرز والليبن والسمسيم والسيكر  . في أرياف الجنوبتموز!(
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الصينية.  )جوه السلة( وبعد فترة من الهدوء والصمت يبدأون بتناول ما في )صينية( كبيرة ويطلقون على هذه المواد والحناء في

 ومعهم األطعمة ثم يعودون بعد االحتفال إلى بيوتهم. وفي اليوم الثاني يخرجون للتنزه في البساتين عصرا  

 هلموا نحيي هذا العيد

ن مشكلتنا في العراق تكمن في ان نخبنا الثقافية والسياسية لم تهتم بهذه النواحي التراثية التاريخية األصيلة فيي مجتمعاتنيا، إ

 ت السياسية.اوطنية توحيدية تفوق كل الخطب والشعار دوارا  أن تلعب أكن والتي يم

وائيل القيرن العشيرين انهيا جعليت عييد نييروز أيام الشياه رضيا بهليوي منيذ أن الخطوة الكبرى التي قامت بها النخب االيرانية إ

 الدين.احياء كل االساطير الشعبية حوله رغم احتجاج رجال  تعادأو رسميا   وطنيا   احتفاال  

 )كياوا الحيداد( ونجحيت بجعليه عييدا   حييت اسيطورةأومن خالل هذا التأثير االيرانيي تبنيت النخيب القوميية الكرديية هيذا العييد و

 .كرديا   قوميا  

وعدم اهتمامها بميراثات الطوائف والجماعيات المختلفية،  (الشامي)وما نخبنا، فإنها لاسف، بسبب تجاهلها للتاريخ العراقي أ

)نيييروز(، لهييذا فييان نخبنييا  السيياذج ضييد كييل مييا هييو ايرانييي حيييث ارتييبط اسييم هييذا العيييد بتسييمية العروبييي عصييب القييوميوبسييب الت

)بحجية انيه متخليف  )عيد الربيع(، بل ساهمت بموته من خالل احتقار كل ماهو تقلييدي وشيعبي وحكوماتنا قد تجنبت االقتراب من

 .عروبيفهم ال)مرتبط بالفرس(! حسب ال وعشائري وطائفي( وألنه

قيرت االحتفيال بعييد نييروز وجعليه عطلية رسيمية، ولكين كعييد كيردي، أعوام السبعينات قد أوالغريب ان الحكومة العراقية منذ 

 الى حقيقته العراقية االصيلة. بدا  أبه تولم تن

 ن نبكي من الظلمة..أ خوتي، لنشعل شمعة بدال  أذن هلموا يا إ

 جعل هذا اليوم عيدا  وطنيا  شعبيا  ورسميا .ليكافح كل منا، حسب امكانياته، ل

لنّكييون الجمعيييات الخاصيية بالعيييد، ونكتييب المقيياالت ونؤلييف االغيياني والقصييائد ونرسييم اللوحييات ونييوزع الباجييات واالشييارات. 

 لعيد..لنحث وسائل االعالم والمثقفين ورجال الدين والمسؤولين وزعماء العشائر واالحزاب، على التثقيف واالحتفال بهذا ا

لنيزرع فييه االشيجار والنخييل ونعتنيي بالبيئية  ..ة والخضيرةوحدوال محبةلل عيدا   ـ نيروز( لنجعل من )عيد الربيع العراقينعم، 

 ونخرج الى الحدائ  والبساتين ونغني ونتبارك وننشر المحبة والفرح. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ليضع احدى الكلمات التالية في مبحث كوكل: لمن يرغب بمعلومات عن هذا العيد،

 /  اكيتو حجتو/  اكيتو/ تموز وعشتار / عيد الربيع العراقي / عشتار وتموز

 ـ االول من نيسان / مهرجان الربيع  خا بنيسان/  عيد الشجرة العراقينيروز / 

 / شم النسيم المهدي المنتظر/  الخضر/  عيد المحيافي الموصل / 
 ــــــــــــــــــــ                                

 

 شاميةعلى التسمية العراقية ـ ال يلنبق

 ألسماء االشهر الميالدية!
 

وري، ييي)جن شيهر الميالدييية علييى الطريقية المصييريةجهييزة االعيالم الييى اسييتخدام االسيماء االوربييية لاأبعييض  ىهناليك ميييل ليد

 )كانون الثاني، شباط.. تموز.. الخ(. ربيةفبروري، يوليو.. الخ( والتخلي عن المسميات الع
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نها من الناحية الرمزية والبعيدة المدى تعني التخلي عن معلم مهم من تراثنيا العربيي، أ الّ إرغم ثانوية هذه المسألة كما تبدوا، 

 بل العراقي بالذات.

كديية ـ أ) ةياقيية ـ شيامية صيميمسيماء عرأ)تميوز ونيسيان وشيباط وكيانون وتشيرين.. اليخ( هيي  سيماء االشيهر الميالدييةأن إ

آرامية(، وقد تم تبني هيذه المسيميات العراقيية مين قبيل الحضيارة العربيية االسيالمية بفضيل تيأثير العيراقيين. وظليت هيذه االسيماء 

تعمل ن تركيييا الحالييية تسييإ، العراقييية مسييتعملة طيليية الحقييب االموييية والعباسييية، بييل حتييى العثمييانيين قييد تبنوهييا. بييل االكثيير عجبييا  

 االسماء العراقية هذه حتى اآلن!

ولكن بتأثير مصر، فأن الشعوب العربية في العصر الحديث، بدأت تتخلى عن هذه االسماء العراقية ـ الشامية واحيالل االسيماء 

سيتعملة فقيط شاعتها في اليدول العربيية. ولكنهيا ليم تيزل مأاالوربية مكانها. فأن مصر بعد االحتالل الفرنسي تبنت هذه االسماء ثم 

 و)تركيا!(..       في بلدان الشام والعراق 

 وربية.اسماء أب صليةسمائنا االأـ المصري، واستبدال  لهذا فأنه من الخطأ الكبير الخضوع للتأثير االوربي

 نحاف  عليه..أن صميم وجميل، وجزء من هويتنا الوطنية، يجب  تراثينها معلم ورمز تاريخي إ

االكدية ـ الكنعانية() سماء االشهرأمعاني 
)*(
 

ألن العيرب ورثوهيا مين السيريان اليذين بيدورهم كيانوا قيد ورثوهيا مين اللغتيين االكديية الشيهور السيريانية هي تسمى أيضيا  بو

 والكنعانية :

 الثبيوت واالسيتقرار ألن القاعيدة، و ومعنياه األسياس ( االكيديكن)مشت  من جذر  : االول والثاني )ديسمبر ـ جنفيه( كانون

ـي المليك  م. ومن كلمة )قانون(. بمعنى القاعدة. وأسيم المليك العراقيي )سيرجوندوره في (يكنّون)ينقطعون فيه عن العمل و لناسا

 القانوني( حيث )شارو، بمعنى ملك( و )قون( بمعنى قانوني أو شرعي.

 وبيالعربي والجليد د الضيرباليذي يُفيي الّسيريانيو ( االكيديشيبط)ورد بلفي  إشيباط وسيباط ، مين جيذر :  )ففرييه(  ُشيـباط .

 ح.لرياا )سوط(. وفيه تكثر

 النياس الييوم  وذليك لميا يقيع فييه مين عواصيف وسييول وهيدير، وبعيض (َهيَدر)جذر  مشتقة من )مارس( : من االكدي آذار

ونه آذار الهد ار  .يُسمُّ

 ابريل(  نيسان(
)**(
هيذا  االعتيدال الربيعيي، وفيي ييومآذار، وهيو  21، وكان يصادف ييوم تفتحالبدء وال معناهمن االكدي و :

 . ومنه بالعربي )نيشان( بمعنى العالمة واالثر.الشهر تعود الحياة بروعتها إلى الطبيعة

 حيث ذروة الربيع. وبالعربي هنالك )اوار( بمعنى شدة النور.النور والضياء والدفء)مايو( : أكدي بمعنى  ي ارآ ، 

 وفيه تحصد.السنابل لحنطة أو الحصاد أووهو لف  سرياني معناه ا)يونيو( :  حزيران . 

 ُل الت سمية بابلي)يوليو( :  تـّمـوز االبين البيار،  ومعناها الحياة أي ابين الحيياة، أو zi ومعناها ابن، و du سومرّي من - أص 

 حيث بدء الضيف.. وفي هذا الشهر يموت هذا االله بسبب الحر والجفاف، السُّومرّي الذي يُبعث من بعد الموت وهو اسم االه

 وفيي السيريانية الغيالل والثمير الناضيج، ألن  شيهر آب هيو  ،النّبيت والكيا بمعنى من االكدي (أبّ )ويُقال له )اوغست( :  آب

 .الغالل شهر جمع

 أي الصييراخ  ول(ول ي)العربيية  ، ويقابيل جييذره فيياكيدي الّسيريانية والعبرييية، وأصيل التسيمية ورد فيي)سيبتمبر( :  أيليول

 تموز.المناحات على االه  كانت تقام ، ألنه في هذا الشهروالعويل

 االكديية وفيي السيريانية تشيري وتشيراي، وهيو فيي )اوكتوبر ـ نيوفمبر( :  االول والثاني تشرين« Tash - ri - tum » ،

الشيتاء. ل شيهور ، ووجيه تسيمية الشيهر بيذلك هيو أنيه كيان أو(شيرع) العربية وتردُّ هذه اللفظة إلى جذر سامي مشترك يقابله في

  .وأنّه فيه يبدأ الناس بالشروع بالحرث والزرع قبل أن يأتي شهر كانون
______________________ 

)*(
  (أسـماء الشهور/ أنيس فريحةطالع ) 
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(**)
 ان كلميييييييييية )نيشييييييييييان( تعتبرهييييييييييا القييييييييييواميس العربييييييييييية، مختلفيييييييييية عيييييييييين )نيسييييييييييان(. وانهييييييييييا ميييييييييين  صييييييييييل تركييييييييييي أو فارسييييييييييي. 

 ول السريانية للكلمة نجد:لكن العودة الى االص

ܴܢ̣ܫ :  ܲ ܢܝܫ ــ ܐ   . قصد . رام . علّم . وسم . عيّنفعل انيس بالسرياني: ܐ ܲ

 . َعَميم . رايية . بييرق . غايية . مقصيد . رأي . معنيى. فحيوى . موضيوع الكيالم . مثيل . نيشان . هدف . غرض . عالمة . سمة . آية . أعجوبية  ܢܝܵܫܐ :

  ذج . وزن شعري .فصل من كتاببرهان . قاعدة . اسلوب . نمو

  المصدر : قاموس كلداني ــ عربي ..اوجين منا

  ارسلت المعلومة بواسطة الصدي : سليم مروكي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               

 
  التمسك باالمل والقيام بالفعل االيجابي،

 ..السلوب الواحد الوحيد لشفاء نفوسنا وبالدناهو ا

 

 

 .رواحنا بطوفانات االحباط والخيبةأكلنا نعاني من اجتياح  ،بعد كل عملية ارهابية

لكين ميع هيذا ال نمتليك غيير اللجيوء اليى . و يبني مين الرميلأي( ن )يملي المنخل مَ أنعم انه نفس احساس االنسان الذي يحاول 

شييبه باالدوييية المييرة والمقييززة لكنهييا ضييرورية ومفيييدة ميين اجييل أمبييررات  نهيياإلكييد ألمبييررات التالييية. يجيياد اإالحكميية والعقييل و

 :الحياة ورفض الهزيمة المطلقة مساعدتنا على تقبل

يتجاوز عدد سيكانه الثالثيين ملييون.  محتملة في بلد انها تبدوإـ مهما بلغ عدد الضحايا في بالدنا نتيجة العمليات االرهابية، ف1

 ..االرض هنالك موت ووالدة ة الوجود.. وفي كل شعوبوالموت في كل االحوال هو سنّ 

ميراض وشييخوخة وغيرهيا(. أو )حيوادث ن موت االرهاب يختلف عن الموت الطبيعي اليوميـ لكن هذا المبرر غير كافي، أل2

يجعيل االنسيان يفقيد الثقية بنفسيه وبالدولية  والتهدييدي والمهيين اليذي  ان مشكلة العمليات االرهابية هو تأثيرها النفسيي المرعيب

لكين حتيى لهيذا التيأثير السيلبي . كثير بكثيير مين تيأثير القتيل نفسيهأثير نفسيي اجتمياعي سياسيي أاالرهياب ليه تي والمجتمع.. نعم ان

 (.المهدئة ن الحكمة والعقل تمنحنا بعض )المبررات واالدويةأالمدمر، ف

ضيعاف ميا يحيدث فيي أ حيانيا  أيتجياوز  و االجرامييألالرهياب السياسيي  ليك ضيحايا يومييا  في الكثير من بليدان العيالم الثاليث هنا

 ..شهرها المكسيك وكذلك شيلي وغيرهاأبلدان امريكا الالتينية ومن  ، مثل الكثير منبالدنا. لكن االعالم ال يهتم بها كثيرا  

وكيل انسيان وجماعية تعياني الخيبيات  ن نتمسك بها نحينأ ن المبرر االكبر والحكمة العظيمة التي تستح  فعال  إقول، أ خيرا  أ ـ3

 :واالمراض والهزائم

نعيم ثيم نعيم ثيم نعيم، ان حلنيا الوحييد  .ال نمتلك اال التمسك باالمل واالصرار على الحياة ورلية النور رغم ظل الظيالم السيائد))

 ((.مسك باالمل والنور في اعماق النفسما نستطيع على الت بكل لمكافحة االرهاب وفساد نخبنا الفاعلة، هو اصرارانا

، هيو االمل واالصرار على الفعل االيجابي مهما كان بسيطا  .. فكار الهزيمة وفقدان االملأياكم وإياكم وإياكم وإخواتي.. أخوتي إ

 ..بمساعدتنا على الشفاء والتحسن والخروج من النف  وبناء حياة كريمة آمنة االسلوب الوحيد والواحد الكفيل

 ن نبكي من الظلمةأمن  : لنشعل شمعة بدال  بدا  أو لنردد دائما  و

 ـــــــــــــــ                                      
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 ..عن القـوى االلهيـة التي فينانبحث ل

 

 
 

 .شباه آلهة، يمتلكون القدرة على التحكم بمصائرهماتحكي اسطورة هندوسية ان البشر في سالف الزمان كانوا 

 .)براهما( معاقبتهم وحرمانهم منها وا استخدام سلطانهم، فقرر االلهءساأ ثم

 ين يمكن اخفاء هذه الطاقة لكي ال يعثر عليها البشر؟ألكن المشكلة كانت: 

 ..الصحاري ومتاهات الجبال و في رمالأو في قيعان البحار، أعماق االرض، أن يخفيها في أفاقترح مستشاري االله 

 : يعترض قائال   ن دائما  لكن )براهما( كا

 ..ن يعثروا عليهاأحفرون ويغوصون ويغامرون الى يعرف البشر، سوف يجهدون وأنا أـ 

 : بعد جدال وتفكير، قال االله خيرا  أو

 .عماق االنسان، بين ثنايا قلبهأخفي هذه الطاقة االلهية في أـ لقد وجدت الحل.. سوف 

 !على بال البشر القريبين مني الّ إنعم هذا المكان من القرب بحيث لن يخطر 

 الطاقة االلهية، تحيت مسيميات مختلفية تقول االسطورة، انه منذ ذلك الوقت ظل االنسان يمضي وقته في البحث الدائم عن هذه

: 

 ..الخ السلطان والمال والعظمة والخالص والشفاء والسعادة..

 ..والكواكب ات ومجاهيل الفضاءاتنحاء االرض ليشمل حتى خفايا الذرأوقد تخطى في بحثه الدئوب 

 : قرب مكان لهأن يفتش عنها في ألكنه طالما تناسى 

 ..عماق ذاته، في قلبه، في ضميرهأفي 

 خوتي، نجعل من هذا العام الجديد، بداية لعودتنا لذواتنا المنسية وقلوبنا المتعبة.أفدعونا يا 

 ..الذي يدلك ع نفسك وتث  بها، وتترك قلبك هوم ن تكون صادقا  أي كان ايمانك وعقيدتك، المهم أال يهم 
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بيدان فانيية. لييؤمن عليى االقيل بطاقية الكيون المجهولية.. بلغيز أحتى الملحد، ليكف عن احتقار ذاته والبشير واعتبيارهم مجيرد 

 ..العقل الشمولي العظيم

ذاتيه المنسيية.. عليى ضيميره االلهيي  يا دربه الخاص للعثور على طاقته االلهية المخفية فيعلى اختالف قناعاتنا، ليش  كل منّ 

 ..الخالد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          

 

 خي الحالم بالهجرة..أ                           

 هذه هي حقيقة )جنتنا الجهنمية(!
 

 ـ االمريكي(: )جنة جهنمية(! )االوربي نعم يا أخي ويا أختي، هذه هي أفضل تسمية لمنفانا الغربي

 منفانا )جنة( مقارنة بما تعيشه أنت في الوطن، من كبت وحرمان روحي وبدني.

 لكن منفانا أيضا  )جهنم( مقارنة بما تعيشه كذلك أنت، من: اعتراف ومشاركة أهلك وأبناء شعبك بالسراء والضراء.

 ة النسبية، وما يكفي من الحاجات االساسية للعيش المقبول..نعم صحيح إننا في )جنة( ألننا هنا، نمتلك الحري

لكن صحيح أيضا  نحن في )جهنم( ألننا في كل ساعة نواجه ذلك االحساس اللعين مثل قرحة مزمنة في الروح، بأننا حتى األبد 

 نبقى مجرد )ضيوف(!!

 واحدة بأن )البيت بيتك(!مهما رحب بك صاحب البيت وأكرمك، ال يمكنك أبدا  أن تقنع نفسك ولو للحظة 

مهما تكلمت لغتهم وعاشرت ناسهم واندمجت في عملهم، تبقى رغميا  عنيك تسيمع فيي أعماقيك ذليك الصيوت الطفيولي الشياكي 

 الحزين:

 )أنا أجنبي طارئ غريب(..

 هكذا يا أخي الحالم بالهجرة، هنا في بالد الغربة سوف تكتشف في كل لحظة )معنى الغربة(.

لشجرة، مهما كبرت وامتدت أغصانك في الحياة اليومية، مسكون بيذلك االحسياس الكئييب، بيل واليذليل، بأنيك تظل تعيش مثل ا

 مقطوع الجذور..

مهمييا انييدمجت وعاشييرت وتزوجييت، تظييل تشيياهد غربتييك فييي وجييوه النيياس ونظييراتهم وتعيياملهم اليييومي معييك. حتييى صييديقك 

أنييك: )أنييتم االجانييب.. أو العييرب، أو المسييلمون.. أو.. أو..(.. )نحيين االوربييي الييذي يحبييك، ال يكييف عيين إشييعارك بكييل حسيين نييية، ب

 نحبكم(!

 نعم دائما )أنت( ليس )أنت(، بل )أنتم(.. و)هو أو هي( ليس )هو أو هي( بل )نحن(!

نفس واالتعس من هذا، إنك مع الزمن والعمر تتفاقم مشكلتك: فال يمكنك أن تقبيل بيالعودة لليوطن ألنيك اختلفيت عنيه كثييرا ، وبي

 الوقت يستفحل عندك االحساس بأنك هنا تظل اجنبي غريب!!!!

تحس بأجنبيتك حتى مع أبنائيك.. فهيم ينشيأون فيي هيذا اليوطن الجدييد ويتطبعيون ويتبنيون لغتيه وثقافتيه يميدون جيذورهم فيي 

عنيك وعين لغتيك وثقافتيك  تربته. وكل هذا يسعدك ألنه يمنحهم التيوازن والقيوة، ولكنيه أيضيا  يحزنيك ألنيك تحيس بأبتعيادهم الكبيير

 وجذورك المنسية..

 فأرجوكم يا أخوتي، ال تحسدونا وال تصدقوا بعضنا الذين يكذبون عليكم لتغطية خيباتهم وعذابات أحالمهم.

 فهنا في المنفى ستعرفون حقا  معنى تلك العبارة :

 الحنين لدفئ االهل.. الحنين لدفئ الوطن..


