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  الفصـل الرابـعالفصـل الرابـع
  

  االحيـاء الوطنـي والتاريـخ والديـن والتـراثاالحيـاء الوطنـي والتاريـخ والديـن والتـراث

 

 

 تناسيه؟ التاريخ والتراث هل يمكن حقا   *

 !!!لدين والروحانية ليس جهنم، والحداثة وااللحاد ليست الجنةا *

 التطرف العلماني والتطرف االسالمي! *

 ،لين والمتعصبينما ان نتجاهله ونتركه بيد الدجاأ حول موقفنا من االسالم: * 

 و نتصالح معه لنصلحه ونستفيد منه..أ

 الحضارة والتطور ال تتم بالعلم وحده، بل بالهوية الوطنية!*  

 سس الحوار الشيعي ـ السني؟أماهي  * 

 صول التشيع قائمة على التصالح واحترام الخلفاءأ * 

  أكذوبة الصراع بين العلم والدين! * 

 الصهيوني ورغبته الوحشية بتشويه التاريخ العراقي! شيطانية االعالم الغربي * 

 عقلية المجتمع العراقي يها الباحثون فيأالرحمة بشعبنا  * 

 خرافة نقاء االصل القومي والعشائري!! * 

 !ن نقع بالعنصريةأصالتنا العراقية دون أكيف نعتز ب * 

 لنكتب تاريخنا بما يخدم وحدتنا الوطنية * 

 لنفس التراثية!العقل الحداثي وا * 

 ..هانة النفس وتجريح الجسدأل وليس يوما   للكرامة والبطولة لنجعل من عاشوراء نبراسا   * 
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 تناسيه؟ التاريخ والتراث هل يمكن حقا  

المسففتحيلة  لالسففف ال لال هنالففك الكثيففر مففن اليسففاريين، ورغففم كففل التجففار  القاسففية، يصففرون علففى تكففرار تلففك المقولففة

 :والساذجة

 ن كل مشاكلنا وصراعاتنا بسببه(!!علينا تناسي الماضي والتاريخ، أل )يجب

  :نهم يطلبون المستحيلإ ،يتناسون نعم إنهم

 ماضيك..( نسى كلأذاكرتك و نع)تخلى  ن يقال لك:أهل يمكنك تخيل 

 وسلوكيات الحاضر تنبع وتستند على الماضي. ن كل افكار وخياالتن هذا مستحيل، ألإكما نعرف 

 ونفسيتك هي نتاج الماضي. ن لغتك وعاداتكأالقول بيكفي  

 تعيش جينات وموروثات االجداد في بدن االنسان. افي الحاضر، كم نعم فالحاضر هو نتاج الماضي، والماضي يعيش حيا  

 سالفه؟!أويمحي جينات  ماضيه، ن ينتزع ذاكرته ويتخلى عنأذن يمكن لمجتمع إفكيف 

سفم شفعارهم الشفهير: )انافر الفى أحققفوه ففي العقفل والثقاففة العراقيفة، بيجيفال لأجيال وأيلة لالسف هذا ما كافح اليساريون ط

 الماضي بغضب، وتوجه بعنفوان الى المستقبل(!!

 ضعاف وتهشيم الهوية الوطنية.أسم التقدمية والمستقبلية ومكافحة التخلف والرجعية، نجحوا بأوكانت النتيجة انهم ب

)فففراا الهويففة الوطنيففة والففذاكرة المنسففية( قففد تففم تعويضففه مففن قبففل االحففزا  الطائفيففة والقوميففة  وكانففت الكارثففة االعاففم ان

 !!!العنصرية بالعودة الى الماضي الطائفي والقومي بكل سلبياته وانعزاليته

 لهذا فأن )احياء هوية االمة العراقية( خالصنا الوحيد!

 .كرامته وعزته بنفسهو شعبا، فحطم فيه شعوره بأنسانا أن تحطم أردت أ إذا

 

 ـــــــــــــــــ

 

 لدين والروحانية ليس جهنم،ا

 !!!والحداثة وااللحاد ليست الجنة

 

 (:)اليساريين القوميين العلمانيين الليبراليين، الخ طالما نسمع هذا الخطا  التبسيطي الببغائي من قبل الحداثيين

 تكمفن ففي تخلينفا عفن الفدين والروحانيفة وتبنفي حيفد وجنتنفا الموعفودةتفت مفن الفدين، وخالصفنا الوأن كل مشاكلنا وعذاباتنا إ

 !!!!!......: رجعي متخلف متعصب سلفي طائفي متحجر بـ ودائما يتم وصف الدين والروحانية(.. )العلمانية وااللحاد

ا مالئكفة الرحمفة متخلفف!!( حتفى تهفبل علينف )رجعفي ن يعلن رفضه لكل ما هو روحفاني وتراثفيأبكل بساطة: يكفي لمجتمعنا 

وففر   ملكفوت التقفدم والتحضفر والعقالنيفة والعلفم والسفالم واالمفان.. يعنفي متعفة ورقف  الغربيفة وتنقلنفا بكفل محبفة وحنفان الفى

 !!!للصبح

في خرابنا العقلي والسياسي، انهم ينافرون بعفين  ساسيا  أ من قرن سببا   كثرأن التي كانت وما لالت منذ يمشكلة هؤالء الحداثي

بعفين اوربيفة متعصفبة ومتكبفرة وسفاذجة وطفوليفة الفى حفد  ـاة.. الى واقعنفا نحفن ومجتمعفا.. بفل قفل انهفم ينافرونيالى الح ةواحد

 !!!!حتى المثقف االوربي نفسه القرف، بصورة يخجل منها
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 :ن يمنح نفسه بضعة دقائق ويغمض عينيه ويطر  على نفسه السؤال الضميري التاليأي حداثي أتمنى من أ

 :كثر من قرنأمنذ 

واالستعمارات والعبوديات... هل مورست من قبل المتدينين  ـ غالبية الحرو  العالمية واالبادات المليونية والمجالر الجماعية

 !!!!!!الحداثيين؟؟؟ مأ

 م الشيوعية الستالينية؟؟؟أـ هل المجالر بحق الماليين من الروس قامت بها الكنيسة االرثوذكسية 

 م الشيوعية؟؟؟أسم البوذية أخوتهم الكمبوديين، قامت بأشهر على يد أودي خالل بضعة بكم ـ هل ابادة مليون

سفم الكنيسفة أمليون اوربي على يد اوربيين، قامفت ب 011ـ هل الحربين العالميتين االولى والثانية التي تم خاللها ابادة حوالي 

 القوميين والليبراليين(؟؟؟)اليساريين و سم الحداثيينأم بأ الكاثوليكية والبروتستانية،

م أامريكففا، تمففت مففن قبففل المسففيحيين  فريقففي خففالل عففدة قففرون وقففتلهم مثففل الكففال  فففيأمليففون  011اسففتعباد حففوالي  ـفف هففل

 الليبراليين الحداثيين؟؟؟؟

ائفيفة فيفه وتفدمير دولتفه وشفحن الحفر  الط الماليين من الضحايا، ثم اجتياحفهب ه، هل فرض الحصار على بلدنا وتسببخيرا  أ ـ

 م الحداثة والليبرالية؟؟؟؟أسم الدين أب وتشريد الماليين من خيرة ناسه، تمت

م ان حفوالي نصففها أالمتفدينين،  تتكون فقل فقل من الطبقة الفاسدة العميلة المخربة الحاكمة لبلدنا، ، هل انوأخيرا   خيرا  أـ ثم 

 ...(وغيرهم راليين وقومجية كرد وشيوعيينب)لي من الحداثيين

 م مفن قبفل االمفريكيينأجلبهم من قبل المتدينين السعوديين وااليرانيين،  ، هل ان هؤالء الفاسدين قد تمخيرا  أ خيرا  أ ا  خيرأـ ثم 

 العلمانيين الحداثيين العلميين التقدميين الحضاريين؟؟؟

لوا عقفولكم بطفر  االسف لة لفديكي، وشفغ  ا وتناللوا شوية عن عليائكم الحفداثي وكبريفائكم الحداثيين، تواضعوا قليال   خوتيأنعم 

 !يام ستالينأالمستوردة بعلب فاسدة من  الببغائية من االحكام التعسفية الضميرية، بدال  

جانبفه السفلبي وخطايفاه  يضفا  أعتبفر الفدين والروحانيفة وحفدهما الخفالا.. فالفدين لفه أنفي علفى العكفس، أ ال يفهفم مفن كالمفي

 ..وتعصبه وجرائمه ومذابحه

جفل موقفف وسفطي، يحتفرم محاسفن وفوائفد االثنفين، ويفدين ويفضفح مضفرات أحن مع نقد االثنين، الحداثة والفدين، مفن ذن نإ

 ..االثنين

 (..ي ما نسميه بـ )الوسطيةأ

يفة أوالمستقبل، الروحانيفة والعلميفة، لفن تقفوم  نعم اخوتي، من دون الثقافة الوسطية، التي تحترم الحداثة واالصالة، الماضي

 ..الجريحة متنا العراقيةألقائمة 
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 التطرف العلماني والتطرف االسالمي!
 

العلمففففانيين  ن  مشففففكلةإ

دونها علفى يفنهم يرإالعر ، 

ن تكففففففففون أالحاضففففففففر. أي 

 .(تفصالهم)الدولة على 

يريففففدون بلففففد مغسففففول 

سففففففففففنيك والصفففففففففابون باأل

والبنففزين، ومكحففل ومحمففر 

سففففففففكاربيل!! أي  والبففففففففس

علمففاني علففى مخففر موضففة 

 فرنسية!!

ومسفاوئه،  دالل العلمانيين واليساريين ومطالبهم الساذجة الطائشة، تعبر عن احتقارهم وانقاطعهم عن الواقع بكل محاسنه ان

 سهم.وفي رؤ ال  إوعيشهم في فنتالية سينمائية اوربية ال توجد 

اركسفيين والقفوميين والبعثيفين( ففي العفران، ففأن اسفتعالئهم الحفداثي وانقطفاعهم عفن )الم لنراجع تجربة يساريينا وعلمانيينا

 بمجتمعنا العراقي الى هذه الوضعية الكارثية: هيمنفة الطفائفيين دىأالواقع واهمالهم للتاريخ واحتقارهم للتراث الروحي، كل هذا 

 !!والسلفيين واالرهابيين

 ال  إن تعتنفي بفه وتريضفه وتغذيفه، وأبفل عليفك  ن تحتقفره،أشفبه بالبفدن، ال يمكنفك أن الدين كأي ميراث ثقافي معرفي روحي، إ

 ..التي تهيمن عليه وتصيبه بكل االمراض كروبات التعصب والتحجر هييفأن م

واقتحفام الفضفاء الفديني بكفل مفا نمتلفك مفن  نحن نقفول: ضفرورة الواقعيفة واحتفرام الشفعب وميراثاتفه الثقافيفة والروحيفة لهذا

 ..وتطويعه الى ظروف العصر الحديث حديثة، من اجل تطوير الدين معارف

 ..العلمانية ن تحقق )الدولة!!( لهمأالعلمانيين عن مطالبهم الغبية البطرانة ب ليكف

نفسفهم الكففا  الشفعبي أمفا البفاقي فعلفى العلمفانيين أالتعبيفر،  ن نطالب به الدولفة هفي الديمقراطيفة وحريفةأقصى ما يمكن أن إ

 ..تثقيف الجماهير وكسبها، مثلما يفعل السلفيون قي من اجلالحقي

ن، بل االستمرار بالكفا  الشعبي الثقافي من اجل كسب الجماهير وتوعيتها وبفنفس نين الحل الوحيد، ليس محاربة المتديإنعم 

 جل تطويره وتطويعه..أالوقت االشتغال الثقافي على الدين من 

 الحل الوسل!

 لت تمارسها النخب الحداثية واليسارية العلمانية، تعتقد:كبيرة ظ  ةهنالك خطي

 !!الوحيدة للتخل  منه والحد من تأثيره على المجتمع ـ ان تجاهل االسالم واحتقاره والتثقيف بتخلفه وتعصبه، هي الطريقة

 كبر خدمة للتطرف والتعصب االسالمي.ألكنهم ال يدركون بأنهم بسلوكهم هذا يقدمون 

 ياة المعروفة: ان التطرف يخلق التطرف..فمن قوانين الح

 التطرف الديني.. التطرف الديني يخلق التطرف العلماني، كما التطرف العلماني يخلق

لهذا فان سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضي، حيث هيمنت الثقافة اليسارية وااللحاديفة علفى المنطقفة، كانفت هفي 

 عوام الثمانينات وما بعدها.أالتيارات الدينية السلفية والمتطرفة في قيام وتشجيع   االساس والسبب في
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نهفم يتجفاهلون هفذه كفل هفذا أل تى كرد فعفل طبيعفي علفى التطفرف االلحفادي الماركسفي المحتقفر للفدين.أنعم ان التطرف الديني 

 :جدا   جدا   الحقيقة المهمة جدا  

فففي القففرن  خيففرا  أوالجففداالت العامففى، لكففي تففتمكن  و  والثففوراتحففوالي ثالثففة قففرون مففن الكفاحففات والحففر تان اوربففا احتاجفف

 الدين وتضعف الكنيسة. ن تعزلأالعشرين 

و برلماني!!!!!!!! تخيلوا يفا أيتم بمجرد قرار حكومي  ن تحييد االسالمأما جماعتنا الحداثيين وبكل طيبة وسذاجة، يعتقدون بأ

 له من كسل وبطر!!!

 التعقل والوسطية والواقعية.لهذا نحن نعتقد ان المطلو  هو 

 على دراسته وتطويره بدون تجريح واحتقار.. من العلمانية المتطرفة لنطالب بعلمانية معتدلة تحترم الدين وتعمل بدال  

بالتعدديفة والديمقراطيفة والحفوار مفع المختلفف، علفى غفرار  سفالم معتفدل يفؤمنأمن االسفالم السفلفي المنغلفق، لنطالفب ب وبدال  

 نعم الوسطية والعقالنية الواقعية هي الحل.. لتركي الحاكم..االسالم ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                        

 

 حول موقفنا من االسالم:

 ن نتجاهله ونتركه بيد الدجالين والمتعصبينأما أ

 ..و نتصالح معه لنصلحه ونستفيد منهأ
 

مففا تلقينففا تسففاؤالت واعتراضففات مففن قبففل بعففض االصففدقاء والصففديقات حففول هففذه النقطففة الرابعففة مففن المبففاد  السففبعة  كثيففرا  

 )لمشروع االحياء الوطني العراقي(:

 فعفاال   الطفائفي والفديني، لتكفون عنصفرا   ))تشجيع تطوير ثقافة اسالمية عراقية ديمقراطية ووطنية منفتحفة ورافضفة للتعصفب

 في هويتنا الوطنية((. جابيا  يإو

 (!اسالميا   دينيا   )موقفا   نون ان طرحنا هذا يعني تبني مشروعنا: لـايهم 

 لهذا فأننا نطر  التوضيح التالي:

 ( خففففففارج االلتففففففزام الففففففديني.وطنيففففففا   ثقافيففففففا   ( بففففففل )موقفففففففا  عقائففففففديا   دينيففففففا   )موقفففففففا   بففففففدا  أن هففففففذه النقطففففففة ال تعنففففففي إ

 ..بيناأم أنا أعنا، ش دين االسالمي موجود رغما  فالمسألة بكل بساطة ان ال

% مفن 01كثر من أنه بكل بساطة دين ساسي في هوية العران والعراقيين، ألأجزء فعال و عام هو 0011أي ان االسالم، منذ 

 .شعبنا

 ليس هنالك غير حلَّين!

 :ينمامنا حلَّ أء هذه الحقيقة الواقعية، الإ

سفم أكملفه، بأخفالل قفرن ب هله، كما فعل ويفعل الشفيوعيون والعلمفانيون والقوميفون )البعفث(،ونتجا المن نترك هذا االسأما أـ 

الففى التعصففب  ال  إنففه )رجعففي ومتخلففف( وال يففؤدي حتقففار ونبففذ وتجنففب كففل مففا هففو ) دينففي وتقليففدي وتراثففي( ألأالتقففدم والتحضففر و

 والطائفية.

)المحتقفرة والرافضفة للفدين(، هفاهي النتيجفة  هفذه الثقاففة الحداثيفةل وحكوميفا   ه مفن السفيطرة الكاملفة نخبويفا  لفكمأوبعد قفرن ب

 الكارثية نعيشها بكل فواجعها:

 شاعوا التخلف والفساد والطائفية واالرها  في بالدنا.أطر عليه المتعصبون والدجالون والطائفيون، الذين يتركنا االسالم يس
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الملحفدين وغيفر المسفلمين(، الفى  )بمفا فينفا صحا  الضمائرأن وولوطنين نبادر نحن اأذن غير الحل الثاني: إمامنا أو ليس أـ 

 االسالم موجود في شعبنا وفي ثقافتنا وفي تقاليدنا وفي عقليتنفا وففي حياتنفا اليوميفة، رغمفا   نأمواجهة هذه الحقيقة واالعتراف ب

، ليس المؤمنين به، بل جهه يوميا  ايعيشه ويوساسي وحاسم في هويتنا الوطنية. وأال وحيوي وبينا. أي هو جزء فع  أم أنا أعنا، ش

 حتى الملحدين وغير المسلمين.

ذن المطلو  منا، ليس تجاهله واالنسحا  المتبطر والمتعالي والمتصابي من المعركة، بل قبول االمر الواقع، والعمل بكفل مفا إ

 ..واالنسانية لديمقراطيةاالتجاهات المتعصبة والاالمية، وتشجيع االتجاهات الوطنية وا نستطيع على فضح

 قوى روحية ونفسية وثقافية هائلة.. كنز، ...نعم االسالم، سال 

 و نعترف به ونحترمه ونتصالح معه ونصلحه لكي نستخدمه لصالح شعبنا.أعدائنا، ونتركه أل تجاهلهن نأما أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 

 

 بل بالهوية الوطنية! الحضارة والتطور ال تتم بالعلم وحده،
 

 جيال وحتى اآلن:أشاعها الحداثيون واليساريون منذ أ هنالك فكرة خاط ة جدا  

والعقائفد الدينيفة والتقاليفد الشفعبية،  ن الحداثة والتطور تعني قبل كفل شفيء الفتخل  مفن الماضفي واحتقفار التفاريخ والتفراثإ

الفى  هجيفال وحتفى اآلن وهفم يقولفون: التوجفأنعفم منفذ  خفزعبالت رجعيفة متخلففة ال تسفبب لنفا غيرالفرقفة والخالففات..نهفا كلهفا أل

 بالتخل  من الماضي!!!! ال  إالمستقبل ال يتم 

 لكن تجار  التطور في اوربا وامريكا تقول لنا الحقيقة التالية:

. ففاالمريكي وصاحبه تطفور ثقفافي كبيفر جفدا   ن والعلماء، بل سبقهجي والصناعي لم يحصل فقل بالمهندسيلوان التطور التكنو

ففالم أ واالوربي قبل كل شيء يعتز بهويته الوطنية وثقافتفه االصفلية، وبتفراث شفعبه وتقاليفده وفلكلفوره الفوطني. فهفل نسفينا مفثال  

 الكاوبوي التي تمجد بطوالت راعي البقر االمريكي!

بحفوث ورسفائل الفدكتوراه عفن تقاليفدها وثقافتهفا الشفعبية والدينيفة، وبنيفت المتفاحف لهفا جريفت الأكل بلدة في امريكا واوربفا 

 .بالعناية بهويتها المحلية ةسست الفرن الموسيقية والمؤسسات الخاصأو

عنفدما يسفمع نشفيد بفالده. وهفم يحتفلفون  جفالال  إجل حدوده، ويقف أفاالنسان الغربي يقدس علمه الوطني ويضحي بحياته من 

 س السنة.أاد الميالد ورعيأب

يوم عطلفة رسفمية  01هنالك  ،عالم الدولة والمدن االوربية تحمل صورة الصليب. وفي سويسرا مثال  أيكفي التذكير ان غالبية 

 وصلبه، وصعوده، وهبوطه، ووووالخ. تتعلق بالسيد المسيح: ميالده،

 لى االقتصاد والمكائن والمختبرات العلمية..ن يعيش فقل عأ بدا  أنعم ان االنسان، مهما تطور وتعلم ال يمكنه 

يعفيش علفى الرمفول والطقفوس والعفادات،  االنسان مهما تطور وتعلم، يبقى قبل كل شيء كائن نفسي ثقفافي روحفي مشفاعري

 وقيم الكرامة واالعتزال بالذات الفردية والجماعية.

 لرو  الوطنية واالعتزال باالصل والثقافة الشعبية والدينية.بتطور ا ال  إلوجي والصناعي والعلمي، ال يتم ونعم ان التطور التكن

عفادة إو هتقفديس الماضفي الحضفاري والفديني والتراثفي، بفل يعنفي االعتفراف بفه واحترامفه ودراسفته لتطفوير بفدا  أهذا ال يعني 

 استخدامه بصورة مالئمة لحاجات الشعب وظروف العصر..

، ولجميفع الطوائفف والقوميفات والمنفاطق، ولفيس احتقفاره وتناسفيه، كمفا نعم نحن مفع تطفوير الماضفي الفوطني، كفل الماضفي

 يريده الحداثيون واليساريون..

 وهذا بالضبل ما نعنية بـ : احيــــــاء الهويــــة الوطنيـــــة العراقيـــــة..
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 ني؟ـي ـ السـوار الشيعـس الحـسأي ـماه
  

  

 مرقدي االمام الكاظم والشيخ عبد القادر                                                           

 

ـف السفني، يعتقفدون ان الغايفة هفي أن تلغفى الفروقفات ذات يفوم    الشفيعيغالبية الذين يتحدثون عفن ضفرورة الحفوار والتقفار

 الشيعة والسنة في طائفة واحدة!!  ندمج وي

ربيين بطففوائفهم المختلفففة: بروتسففتانية وكاثوليكيففة وارثوذكسففية، بأعتقادنففا ان هففذا مسففتحيل. فحتففى بالنسففبة للمسففيحيين الغفف

ورغففم كففل رو  الحففوار والديمقراطيففة والبحففث بففين رجففال الففدين والمثقفففين العلمففانيين معهففم، باالضففافة الففى مففا ال يحصففى مففن 

يزة عن بعضها كما هي منفذ أن هذا لم يمنع بأن تبقى الطوائف متم ال  إالمؤسسات الضخمة المتخصصة بتشجيع التقار  والحوار، 

 البروتستان والكاثوليك واالرثوذكس! قرون، فهنالك دائما  

ن الحوار ليست غايته الغاء الفرون بين طرفين، بل غايته الناجحفة والمعقولفة، خلفق قفوة ثالثفة وسفطية مفن أبنفاء الطفرفين، إ

 ين.يخفف من حدة الخالف والتصادم بين الطرف وتقاربيا   توسطيا   لتلعب دورا  

ن هفذا الحفز ، الفذي نشفأ كاثوليكيفا  ففي أول االمفر ففي عشفرينات إ ،)الحز  الديمقراطي المسيحي االلماني( يعني، لنأخذ مثال

القرن الماضي، تحول مع الزمن الى حز  كاثوليكي بروتسفتاني يجمفع بفين طفائفتي المسفيحية االلمانيفة. ان هفذا الحفز  لعفب وال 

 يز وحدة المجتمع االلماني، ووسيل فعال بين هاتين الطائفتين المسيحيتين المتنافستين تاريخيا .لال يلعب دورا  حاسما  في تعز

بالتقريفب  كبيفرا   عتراف المفراقبين، را  يلعفب دورا  أ)االسالمي( الحفاكم ففي تركيفا، والفذي بف نفس الحال بالنسبة لحز  العدالة

ـف العفر (، باعتبفار الجميفع مسفلمين، واالسفالم العقالنفي  ـف االكفراد التفراكـف العلويفة ا ا بين الفرقفاء ففي المجتمفع التركفي: )السفنة

 المعتدل يمكن أن يكون وسيطا  مقبوال  للحوار بين الجميع، رغم الفرون المذهبية والعرقية.

تفاريخي بصورة أوضح نقول، ان النخب الثقافية والسياسية، بدل أن تكون هي جفزءا  مفن عمليفة االنقسفام الطفائفي والعرقفي ال

في المجتمع، عليها أن تكون العكس، أي قوة ثالثة يجتمع فيها الفرقاء، بأعتبار أن مصلحة الوطن وحيفاة النفاس وسفالمتهم، هفي 

 المدخل واالساس لمصلحة وسالمة كل طوائف وقوميات الوطن.

 المطلو 

خلق قوة ثقافية شعبية ثالثة تكون جسفرا  الشيعي و -ننا نسجل هنا بعض المقترحات المتداولة من أجل تشجيع الحوار السني إ

 حواريا  بين الطائفتين:
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االسالمي العراقي(، تتمثفل فيفه عناصفر دينيفة ومثقففة مفن  )مركز الحوار أوال: تشكيل مركز رسمي يمول حكوميا  ومدنيا  بأسم

برلمفان العراقفي وففي مجلفس أبناء الطفائفتين، تجتمفع وتتفداول وتعقفد المفؤتمرات وتتصفل وتقتفر  ولهفا حضفور استشفاري ففي ال

 الولراء.

الفعاليفات الدينيفة للطفائفتين، مفن أجفل االتففان علفى تفواريخ  وتكون واحدة من أهم مهمات وفعاليات هذا المركز، التنسيق مفع

بفوي، الدينية المشفتركة مثفل رمضفان والحفج والمولفد الن واحدة لالعياد والمناسبات االسالمية، ومحاولة اظهار وابرال المناسبات

 الواحدة، مثل عاشوراء. على تشجيع اشتراك الطائفتين في المناسبات الخاصة بالطائفة بل العمل

 المعنيين غايتهفا نشفر الدراسفات والمواضفيع التفي تعفرف بكفل ثانيا: اصدار مجلة بحثية دورية يشترك فيها نخبة من المثقفين

 الشؤون المذهبية والحضارية والتاريخية لالسالم العراقي.

ثالثا: تشكيل لجنة مختصة من الطائفتين، لالتفان على المنفاهج المدرسفية المتعلقفة بالتفاريخ االسفالمي والفدين، لكفل المراحفل 

الدراسففية، غايتهففا تشففجيح وابففرال ثقافففة التقففار  والففرو  الوطنيففة العراقيففة الجامعففة. والتأكيففد علففى جعففل كليففات الشففريعة فففي 

 في تدريس المذاهب االسالمية والتقريب بينها.  وبحثيا   دراسيا   الجامعات العراقية، تلعب دورا  

 :دي مجلتنا ميزوبوتاميالمزيد من المعلومات طالع عد

http://www.mesopot.com/old/adad12/4.htm 

ttp://www.mesopot.com/old/adad12/fahrest12.htm 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صول التشيع قائمةأ

 على التصالح واحترام الخلفاء

 

 

يحصفى مفن االمثلفة التفي تؤكفد علفى  ئمتفه، يجفد مفا الأمن يراجفع تفاريخ التشفيع الحقيقفي، المتمثفل برمفول التشفيع و

 ..الراشدين احترام الصحابة واالعتراف بالخلفاء

 

  بكفر وعمفر وعثمفان وبفاقي األئمفة تسفموا بأسفماء  أبفا (ع)هل تعلم أن من أسماء أبناء أمير المؤمنين علفي بفن أبفي طالفب

 .الخلفاء الراشدين

 102،  01ا  1       األئمة ( لالربلي . وكتا  ) كشف الغمة في معرفة 112راجع كتا  ) إعالم الورى ( للطبرسي صفحة 

 

 بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، فلفم يكفن للشفاهد  قال : )أما بعد لقـد بايعني الـقوم الذين (ع)ن علي هل تعلم أن أمير المؤمني

هلل رضفا،  وإنما الشورى للمهاجرين واألنصار إذا اجتمعوا على رجل فسموه إمامفا  كفان ذلفك أن يختار وال للغائب أن يرد،

قاتلوه على إتباعفه غيفر سفبيل المفؤمنين، ووالة    إن أبىفإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، ف

 (.ما تولى

 تحقيق محمد عبده 201راجع كتا  ) نهج البالغة ( تحقيق محمد عبده صفحة 

 

  بكر وعمر : فقد سمى كل واحد منهم أوالده بأبي (ع)هل تعلم أن الحسن والحسين. 

 01 ( الألصفهاني  )مقاتل الطالبيي، وكتا   102راجع كتا  )إعالم الورى( للطبرسي صفحة 

 

http://www.mesopot.com/old/adad12/4.htm
http://www.mesopot.com/old/adad12/4.htm
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  بعائشة : قد سمى ابنته (ع)هل تعلم أن على لين العابدين بن الحسين. 

 ))220ا  1راجع كتا  ) كشف الغمة ( ))

 

  بعائشة ابنته بكر مرتين وسمى قال : ولدني أبو (ع)جعفر الصادن بن محمد االمام هل تعلم أن . 

 (222ا  1راجع كتا  ) كشف الغمة ( )

 

  وابنته بعائشة سمى ولده بأبي بكر (ع)هل تعلم أن موسى الكاظم بن جعفر. 

 )102و 01ا  1راجع كتا  ) كشف الغمة في معرفة األئمة( ) 

 

  سمى ابنته بعائشة (ع)هل تعلم أن علي الهادي بن محمد. 

 182، وكتا  ) الفصول المهمة ( صفحة  220ا 1راجع كتا  ) كشف الغمة (
 ــــــــــــــــــــــــــــ                                                           

 أكذوبة الصراع بين العلم والدين!

 
 سخرية االوربيين من ديانة الزنوج، ثم سخرية الزنوج من ديانة االوربيين!!! 
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 )العلم والدين(!إن أية مطالعة سريعة لتاريخ البشرية نكتشف مدى سذاجة االدعاء بوجود صراع بين 

بفين  وتعفاون تعفايش هنالفك وبغفداد حتفى قبفل قفرن، كفان جميع الحضارات، منذ سومر ومصر واليونفان والصفين والهنفدخالل 

 العلم والدين؟

 بجانب العلم؟ كان الدين موجودا  ، الحضارات هل نسينا انه في جميع

 دارون وانشتاين كانا مؤمنان باهلل.. حتى البشرية هم مؤمنين بالدين % من علماء تاريخ01هل نسينا ان 

ان هففذا الصففراع بففين الففدين والعلففم هففو بالحقيقففة قففد اصففطنعته الحضففارة الغربيففة الحديثففة بسففبب موقففف الكنيسففة مففن الحداثففة 

 والتحرر الليبرالي.

بففين العلففم  راعا  ، ولففيس صففبففين الكنيسففة المناصففرة للناففام القففديم والليبراليففة المناصففرة للتغييففر أي انففه كففان صففراعا سياسففيا

 معادين للتطور.. مع الزمن الى صراع بين ملحدين معادين للدين ومتدينين متعصبين والدين. فتحول

 القفول ان ايفران التبسيطية المجافية للواقع. فهل يمكن مثال   بتبني الطروحات الماركسية خوتي وال نستعجلألنراجع التاريخ يا 

ضفد العلفم بفل ضفد  ن التعصفب الفديني لفيس موجهفا  ؟! إبسفبب الفدين ا  يفوتقن متخلفة علميا   ياوترك والسعودية وباكستان واندونيسيا

 ثقافي..التحول االجتماعي وال

بعفد يفوم الفى تفأثير روحفاني  يومفا   لعلفم المفادي يتعفرضبل ان السنوات االخيرة قد قاربت عقائديا  بفين الفدين والعلفم. فهفا هفو ا

 )الثقو  السفوداء( التفي تبتلفع ان هنالك ما يسمى بـ ثبتتأ)الفيزياء الكمية( التي  من خالل وتشكيك كبير بحدود المادة، خصوصا  

اي االنفجار الكبير( التي كفان يقفال انهفا بدايفة ، بانغ )بنغ كذلك فكرة ال محدودية الكون. حتى فكرة .هوتلغي وجود كل ما هو مادي

 ة ليست بداية الكون بل هي بدايفة الفصفل الحفالي مفن الكفون، وهنالفك فصفولانها بالحقيق ونالعلماء يقول الكون، هنالك الكثير من

 .لمانيا   وال ال مكانيا   ، ال ماضيا  وال مستقبال ،ذن غير منتهيإنجهل وجودها.. فالكون  سابقة من الوجود الكوني

لطب الشرقي والتعبد التأملي واليوغفا والعالجات البديلة وا باالضافة الى ان هنا في اوربا وامريكا عودة كبيرة الى الروحانيات

 المراجعات الرافضة للتعصب العلمي المادي.. من والكثير

 ..ن للوجود االنساني والتوالن النفسيياالثنين ضروري نالعلم والروحانيات، أل ي هنالك ميل كبير يتنامى بقوة للتقريب بينأ

 .فنعم ثم نعم ثم نعم للتعايش والتعاون بين العلم والدين

 ـــــــــــــــــــ                                                    

 شيطانية االعالم الغربي الصهيوني 

 ورغبته الوحشية بتشويه التاريخ العراقي!
 

 االخرى.قاسية ال ترحم الشعو   نها عموما  أ ال  إ الثقافة الغربية، رغم كل الجوانب االيجابية والكثير من االفراد االنسانيين،

نفه ذكفي وشفجاع وصفديق الحيوانفات، بفل هفو أاوربفي ف نفهفالم طرلان: الطفل االوربي الذي ينشفأ ففي الغابفات. وألأكلنا نتذكر 

 الغابة والحيوانات ضد الهمج االفارقة الوحوش المتخلفين!! الذي يدافع عن

وتسففرن ثرواتهففا خففالل قففرون، ومففع ذلففك فففان مليففون كعبيففد الففى امريكففا،  111خففذ حففوالي أ، اوربففا تسففتعمر افريقيففا وتاتخيلففو

االنسفانية وكيفيفة التعامفل االيجفابي مفع  فالمها متوحشين همج بحيث ان طفل اوربي يعلمهفمأبأن تاهرهم في  ضميرها يسمح لها

 الغابة والحيوان!!!

نتبنفاه ونصففق لفه ونشفيعه  كثر من هذه العنصرية والقسوة الثقافية وهذا االنمساخ الفذي نتقبلفه نحفن الضفحايا، بفلأيتم أهل ر

 وندافع عنه!!!

سفبق وان شفاهدته ففي  )فلم امريكفي عفن تفاريخ العفران( عطيكم هذا المثال الذي يخصنا نحن العراقيين. اناروا الى هذا الفلمأ

 . وجماعتنا بكل طيبة وسذاجة يفتخرون به.العديد من المواقع االعالمية العراقية

 :االمور التالية هذا الفلم مدروس وشيطاني الى حد بعيد. الحاوا جيدا  ننتبه الى ان  لكن لطيبتنا وانبهارنا بالغر  لم
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   يفة أ)لفيس هنالفك  يفة تتمفةأ، وانقرضت الفى االبفد.. ولفيس لهفا ن الحضارة العراقية كانت سابقا  إيكرر في كل الفلم  انه دائما

 !؟القديمة( لحضارة بغداد العايمة التي ورثت الحضارة العراقية اشارة

 ال صفورة  بفدا  أالعفران صفحراء، ففال تاهفر  ن الحضارة العراقية نشأت بفضل النهرين. لكن حاليا  إ، حسب الفلم، نعم صحيح

 صحراء، فقل صحراء!!!!! بستان.. وأية مزرعة أنهر، بل وال حتى 

  ناهيفك عفن انسفان مفدني ال ياهفر حتفى ففال  الفلم هم بدو!!!! بل تبلغ الصفاقة انفهفي ان جميع العراقيين الذي ياهرون ،

 متعلم!! وبعضهم يشتغلون عمال حفر مع العلماء الغربيين!!

  ،ةن تاريخ العران ال يمكن فصله عن التوراإو اليهود. ن الباحثين الوحيدين المهتمين بتاريخ العران همإياهر لنا الفلم !! 

 هذا، ان الحضارة العراقية انتهت.. هل تعرفون لماذا؟؟؟؟ واالنكى من

 ت اليهود!!!! هكذا يقول الفلم!!!!!بَّ نها س  أل 

 رابل الفلم:

http://www.youtube.com/watch?v=bmQNP8pNx3s&feature=player_embedded#at=13 

ن أن يشفوهنا ففي نافر العفالم، بفل أالصهيوني الشيطاني المحنك القادر بكل انعدام ضمير نعم هذه هي الثقافة الغربية واالعالم 

 ونتقبل تشويهه ونصفق له.. يخدعنا نحن الضحية

 بتطبيق مبدأهم الشيطاني: ن بشكل فائق جدا  نعم هم ناجحون حتى اآل

 ما يمنحه الشعور بالعزة والكبرياء!لك، فدمر روحه وكرامته وكل  لكي تسيطر على شعب وتدمره بكل سهولة وهو شاكرا  
 

 ــــــــــــــ                                       

 الرحمة بشعبنا أيها الباحثون في

 عقلية المجتمع العراقي
 

)قاسففم صففالح( أمثففال، حاليففا  مشففكلة البففاحثين بالشخصففية العراقيففة، مففن 

نهفم يتعففاملون ارية، )علفى الفوردي(، ومعهفم النخفب الحداثيفة واليسفا سفابقا  و

ي أواالستصففغار.  اسففتاذية ونففوع مففن االحتقففار مففع المجتمففع العراقففي بفوقيففة

 المجتمع الشرقي. بعقلية الباحث الغربي الذي ينار الى

ن نقطتفففي الضفففعف الجفففوهريتين ففففي جميفففع طروحفففاتهم عفففن المجتمفففع إ

 :العراقي تتمثل بالتالي

على عملية مقارنة غير  ء  ن الحكم على المجتمع العراقي يجري بناإاوال، 

 !()االحسن واالكثر تطورا   معلنة مع المجتمعات االخرى

 :فهم ال يكفون عن تكرار القول

 )كله الدواجية وتناقض(! ن المجتمع العراقيا

كله الدواجية، ولكن من الخطأ الحديث عن هفذه الصففة  نعم صحيح تماما  

موجفودة ففي جميفع  وكأنها صفة خاصة بالشعب العراقفي وحفده! هفذه الصففة

 االفراد وفي جميع الشعو ، ولكن بدرجات مختلفة.

عنفففد السويسفففرين درجفففة االلدواجيفففة ضفففعيفة. فهنالفففك نفففوع مفففن  فمفففثال  

http://www.youtube.com/watch?v=bmQNP8pNx3s&feature=player_embedded#at=13
http://www.youtube.com/watch?v=bmQNP8pNx3s&feature=player_embedded#at=13
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 التولان والسيطرة على النفس بشكل كبير.

، وففي ة رحيم جفدا  . فاالمريكي مثل العراقي، تجده في ساعفيه درجة االلدواجية عالية جدا   ،بينما الفرنسي، واالمريكي بالذات

. في ساعة حضاري انطالقي مر  وعابث، وفي ساعة متعصب منغلق مكت ب. ان هذه االلدوجيفة مرتبطفة بتفوتر ساعة قاسي جدا  

تشفابه كبيفر بفين  الشخصية والمجتمع، المرتبطة بتوتر تاريخ المجتمع وموقع الفوطن وتعرضفه للحفرو  والغفزوات. فهنالفك مفثال  

عكس تفاريخ سويسفرا المسفتقر بسفبب وقوعهفا بفين سالسفل جبليفة حمتهفا مفن الغفزوات  وتاريخ فرنسا.تاريخ العران المضطر  

 الخارجية.

العفراقيين عنيففين دمفويين. وهفذا  إن  التركيز على الجانب السلبي من المجتمع العراقي وتجاهل الجانفب االيجفابي. فيقفال  ثانيا:

ون النكتففة والعشففرة ولففديهم قففدرة عاليففة علففى تقبففل الجديففد واكتسففا  رحيمففين كففريمين وحضففاريين ويحبفف يضففا  أصففحيح، ولكففنهم 

 المعارف.

 ن ننار الى تاريخ بالدنا لكي نحكم على مجتمعنا:أيكفي 

عاففم حضففارات أولففى وأهففو مففوطن  يضففا  أفيففه الحففرو  والكففوارث والطوفانففات واالجتياحففات واالحففتالالت االجنبيففة، ولكنففه 

حتوائفه علفى هفذا الكفم الكبيفر مفن المراكفز والحقفب الحضفارية الطويلفة: سفومر، بابفل، أرض بوطفان االأكثفر أالبشرية. بل العران 

 مشور، المدائن، بغداد..

 والعران أيضا  موطن االساطير والقوانين والمذاهب والقصائد والغناء والغزل والفكر والعلم..

بمحبفة وضفمير. لننافر الفى  يضفا  أبنقفد وتحليفل، ولكفن عزائي الباحثين والحفداثيين واليسفاريين، انافروا الفى مجتمعنفا أذن يا إ

 .بمحبة وضمير يضا  أمجتمعنا بنقد وتحليل، ولكن 

 ـــــــــــــــــــــــ                                                   

 خرافة نقاء االصل القومي والعشائري!!
 

، بمفا فيهفا نحفاء العفالمأ(، ففي كفل genealogie) بحث عن االصفولهنالك خطأ كبير شائع في علم االنسا  وشجرة العائلة وال

 اوربا:

 وحدهم ويتجاهل ناحية االمهات والجدات!! ناحية أآلباء واالجداد الذكور يعتمد فقل  انه

والسبب يعود، الى انفه حتفى القفرن الماضفي، كفل البشفرية ظلفت تعتقفد بفأن الجنفين يتكفون مفن نطففة اال  وحفده، واالم مجفرد 

 ملة( للجنين في بيت الرحم!)حا

 وهذا يعني ان االنسان يتكون بدنيا  من نسل أبيه، واالم دورها تكميلي..

مفه أمناصفة من  تقريبا  يا ، جينبدنيا  و يتكون من اندماج نطفتي اال  واالم، بالتالي فأنهان االنسان العلمية أثبتت بينما الحقيقة 

 بيه.أو

 ل يجب أن يأخذ بنار االعتبار االصل الثنائي )االم واال (!لهذا فأن )االصل الساللي( المعقو

كبفر بكثيفر. تعفالوا ألوجفدنا العفدد  يضفا  أجيفال هفم ثالثفة...  بينمفا لفو حسفبنا جانفب االمهفات أجدادي لثالث أ، من الشائع ان مثال  

 ، فيكفون أم وأء االربعفة كفل منهمفا لفه ولهؤال ربعة،أي أ  لكل منهما أم وألنحسب: الجيل االول يتكون من االم واال . ثم هنالك 

 !!!، ذكور وأناثجد وجدة 00بل )ذكور(،  جدادأالمجموع الكلي لالجيال الثالثة، ليس ثالث 

 سؤال التالي:لنطر  الطيب 

ومباشفرة ففي تكوينفك  ي كفم رجفل وامفرأة اشفتركوا فعليفا  أسفنة، كفم جفد وجفدة لفديك..  0111قل من أي خالل أجيل،  22خالل 

 ي؟الوراث

 مليارات جد وجدة اشتركوا مباشرة في تكوينك الساللي.. 8الجوا  العجيب والغريب، ولكنه الحقيقي والعلمي والحسابي هو: 
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 مليارات جدة وجدة، أنت ورثت منهم بدنك وجيناتك!! 8قرن  01نعم أنت تمتلك فقل خالل 

 مرة... 22( 1في  1خذ حاسبتك وأضر  )

ل مففن الجففدات واالجففداد، فقففل خففالل بضففعة قففرون، كففم هنالففك مففن االحتمففاالت واالحتمففاالت فتخيففل اذن بففين هففذا الكففم الهائفف

 واالحتماالت أن يكون بينهم مختلف االجناس واالقوام واالصول!

 .مدى ليف وخطأ وسذاجة وال علمية حكاية نقاء االصول العرقية والقومية والعشائرية وهذا يدل على

ماء االنسان، هو انتماء ساللي جيني نقي للجماعة الفالنيفة، بفل هفو انتمفاء تفاريخي ومعنفوي نعم من السذاجة االعتقاد بأن انت

 ــــــــــ                                                                    وثقافي!

 لمن يرغب البحث، فاننا اعتمدنا كتا  فرنسي معروف، هو:

- Tous Parents Tous Différentsا p 40 

 وهو كتا  ومعرض معروف وله صفحات كثيرة في االنترنت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              

 

 صالتنا العراقيةأكيف نعتز ب

 !ن نقع بالعنصريةأدون 
 

مفر أ ا االحسن واالعافم مفن الجماعفة الفالنيفة،الجماعة. فالقول انن نها سهلة ومثيرة لمشاعر القوة بينان العنصرية مغرية أل

 ممتع وحماسي.

سفلبية تفدفع للصفراع  سفاس كفره اآلخفر واحتقفاره، هفي محبفة مزيففةأالتفي تقفوم علفى  ن محبفة الفذاتلكن العنصرية خطفرة أل

 ..والحرو  وليس للبناء والحياة

حرو  طائفيفة  دى بنا الىأجتثاث ومحاربة الخصوم( )اال ساس فكرةأ ولنتذكر كيف ان الناام الجديد في بالدنا عندما قام على

 .وقومية دمرت االخضر واليابس

 :االمة العراقية(، هو التطرف في القول )احياء هوية كبر الصعا  التي تواجه مشروعأن من ألهذا ف

 ة(.االحسن واالروع، لوال تلويثات الجماعة الفالني )نحن العراقيون

)العفر ..  علفى رؤية التاريخ العراقي من وجهة نار متحاملفة جفدا   عادةإحاولة بعض االخوة ومن اكبر االمثلة على هذا هي م

 !(حضارتنا.. الخا دمرو ناالعرا  .. البدو الهمج الذي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ                                                            

 
 وطنيةلنكتب تاريخنا بما يخدم وحدتنا ال

 

 ف فةكفل  هفو فهمنفا المختلفف المتصفارع لتاريخنفا الفوطني والفديني. )القوميفة والطائفيفة( سفبا  مشفاكلنا الوطنيفةأكبر أن من إ

 عي بأن )حكايتها التاريخية( هي الصحيحة والموثوقة.وجماعة تدَّ 



 14 

هفل االختصفاا يختلففون علفى أ كيفف ان مطلقفة. انافروا لفيس موثوقفا بصفورة بفدا  ألكفن ننسفى ان التفاريخ يكتبفه بشفر، وهفو 

يعفرف حقيقفة عالقفة صفدام  حفدأحد يعرف من قتل الرئيس االمريكفي كنفدي؟؟!! وال أالمعاصر: حتى اآلن ال  حقائق وخفايا التاريخ

محطففة الجزيففرة.. وال احففد يعففرف حقيقففة تفجيففرات نيوريففورك ودور  حففد يعففرف حقيقففة الجهففة المشففرفة علففىأباالمريكففان؟؟! وال 

 !!! وما ال يحصى من االمور.. فكيف اذن التاريخ القديم؟؟القاعدة؟؟!

والفرضفية الفالنيفة. و أكثفر لفدعم الحكايفة أهنالفك دالئفل  نأن االدعاء بالحقيقة الكاملة للتاريخ، هي خرافة. نعم يمكن القول بفإ

 ..للحوار والتعديلحيز وفراا قابل  % .. فهنالك دائما  011غير مكتملة وموثوقة  تبقى هذه الحقيقة لكن دائما  

دون اللجوء الفى  عادة كتابتنا للتاريخ: طبعا  إمامنا في أن نضع ضميرنا الوطني واالنساني ألهذا، يتوجب علينا نحن الوطنيون 

 هداف الوطنية واالنسانية.التزييف والتشويه، ولكن ندعم ونسلل الضوء على التفسير المناسب لأل

 الخالف الشيعي ـ السنيمثال 

الخليففة عثمفان، التفي تشفكل محفور الخفالف  خطفر االمثلفة علفى فهمنفا للتفاريخ. بالنسفبة لحادثفة مقتفلأكبفر وأبفر مفن وهفو يعت

 ؟!بعض المتعصبين فكرة رضاء االمام علي عنها)الشيعي ـ السني(، حيث يشيع 

ـف السفني، أي تلفك  تقفار  الشفيعيوال وحدتنا الوطنيفة، سندعقالء يدعمون الحكاية االخرى التي تاليضا الكثير من أبينما هنالك 

لحماية الخليففة عثمفان.  )الحسن والحسين( لهذا السلوك االرهابي، بدليل انه بعث ابنيه ن االمام علي كان رافضا  أب الحكاية القائلة

ع يجابيفة ويعفيش بسفالم وتواففق مفإطيلفة حكفم عثمفان علفى عالقفة  ن واففق علفى مبايعفة جميفع الخلففاء. وانفه كفانأوانفه سفبق و

 و يطارد.أيسجن  الوضع، فهو لم

 ويرفض التمرد عليهم ووافق على مبايعتهم، بل لوج بناته لهم.. ذن لندعم حكاية ان االمام علي كان يعتز بالخلفاء الراشدينإ

  نعم، دون تزييف وتشويه، لنعيد كتابة تاريخنا بما يخدم وحدة وطننا وكرامة شعبنا..

 ــــــــــــــــــــــــــــ                                                     

                     

 العقل الحداثي والنفس التراثية!                     
 

أعرف سيدة عراقية هنا في جنيف ذهبفت الفى معالجفة نفسفانية بدائليفة. بعفد حفوارات ومعالجفات طلبفت منهفا الطبييفة أن تفردد 

  بالعربية. فأستغربت السيدة العراقية وقالت للمعالجة:ترتيلة تكرر فيها أسم  

 ـ لكني أنا مادية علمية ملحدة ال أؤمن باهلل فما فائدة أن أردد أسمه؟

ـ ال يهم انك تؤمنين به أم ال، ولكن في كل االحوال ان أسمه يؤثر في روحك، ألنك تعودت على سماعه منذ طفولتفك بفل وحتفى 

 مترسخ حتى في جيناتك حيث ظل يفردد اسفمه أسفالفك خفالل أجيفال وأجيفال. إن أسفم   ففي أعمفان أنت في بطن أمك. إن أسم  

وعيك الباطني مرتبل بالرحمة واالمان. نعم حتى لو ان عقلك الواعي ال يؤمن باهلل فإن أعمان نفسك ترتفا  لنغمفة أسفمه وتمنحفك 

 الطمأنينة التي تحتاجينها اآلن.

 الملحدة كلما شعرت بالكآبة والقلق تتغنى بترتيلة أسم  ، فتحس ببعض الراحة واالمان.وفعال راحت هذه السيدة 

أسرد هذه الحكاية ألصدقائي العلميين الملحدين، الذي يجبفرون أنفسفهم علفى تجنفب ذكفر أسفم   واحتقفار التقاليفد والطقفوس 

 والميراثات، بأعتبارها خرافات رجعية يتوجب التخل  منها ونبذها.

ان االنسففان، متناسففين دور الففنفس االنسففانية الملي ففة فففي دواخلهففا كفف ل هففذا ألنهففم يعتقففدون بففأن العقففل والعلففم وحففدهما يسففير 

 بالميراثات والتقاليد والعقائد المورثة منذ الطفولة، بل والمترسخة في الجينات بسبب تكرارها والتعود عليها منذ أجيال وأجيال.

قفي وانكسفاره وانفصفامه ففي العصفر الحفديث، ألن نخبفه الحداثيفة جعلتفه  يعتقفد بكفل سفذاجة وهذا أهم سفبب ففي عفذابات العرا

وسففطحية بأنففه يكفيففه قففرار عقالنففي  لكففي يناففف نفسففه مففن ميراثففات مالف االعففوام، ويصففبح حففداثيا  تقففدميا  حضففاريا  مثففل السففادة 

 االوربيين! 
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س علفى كبفت المشفاعر العميقفة. وهفذا يفسفر تلفك العفودة الكاسفحة وكان من الطبيعي جدا  أن يأتي الزمن الفذي يتمفرد فيفه النفا

 للدين والتقاليد في السنوات االخيرة، ألن النفس الباطنية الشعبية قد تفجرت وتمردت على هيمنة العقل الحداثي القمعي.

   راثية.لهذا ندعوا نحن في )الفلسفة الوسطية( الى تطوير االنسان والمجتمع باالعتماد على خصوصيته المي

 ـــــــــــــــــــــــــــ                                    

 

 

 للكرامة والبطولة لنجعل من عاشوراء نبراسا              

 ..هانة النفس وتجريح الجسدأل وليس يوما                

 

بضفرورة احتفرام قدسفيته وتجنفب الحفل  كرذَّ نن هذا اليوم االليم الذي استشهد فيه االمام الحسين وصحبه االبرار، فرصة لكي إ

 .والتطبير المريعة لدمأمن قيمته وتشويه سمعة الشيعة بمشاهد 

 )حسفففففففين فضفففففففل  ( وكفففففففذلك الشفففففففيخ الفففففففوائلي، والعديفففففففد مفففففففن الراحفففففففل اللبنفففففففاني(ـ ن المرجفففففففع )العراقفففففففي إ

 ..هانة النفس وتجريح البدنإنهوا عن مااهر التطبير وأمراجع الشيعة قد 

االول مفن تفاريخ التشفيع، وحتفى ففي ظفل  لباحثين الشيعة، فأن هذه السلوكيات الوحشية لم تكن معروففة خفالل القسفموحسب ا

 ..والحمدانية والبويهية سيطرة دولهم االولى: الفاطمية

 ..القفقاس و منأيام الصفويين، قادمة من الهند أن هذه البدع المسي ة قد دخلت أويعتقد ب


