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 ابـذا الكتـة هـة وغايـخالص

 إذا أردت أن تحطم إنساناً أو شعباً،

 فحطم فيه شعوره بكرامته وثقته بنفسه.

 وإن أردت أن تحييه فأشعره بكرامته وثقته

 بذاته الشخصية والوطنية...

 

 :وساس كل خراب العراق والعراقيين، هأالت وضن معضلة المعإ

 ياة كلها!ة بالنفس وبالوطن وبالحــفقــدان الثق

وهذه الحالة المعضلة، ليست وليدة موقف عابر وانحررا  مااير ، برل هر  اسررطان ثقراف   عتيرل ومتأصرل ومستشرر  فر  

 غالبية خاليا الجسم والروح الوطنية.

صرورة نهرا بأ لا إافية والحابية والدينية، منذ قرن وحتى اآلن، مهما اختلفت وتصارعت فيما بينها، قيميع النخب والتيارات الث

 ، عبر النواح  التالية:وروحياً  غير واعية تظل متكاتفة ف  كفاحها الجبار من ايل تحطيم النسان العراق ، ثقافياً 

 

 اول، احتقار الذات الثقافية والنسالخ عنها:

 اقاصر ومذنب وضعيف  مع اختال  المفردات. نهأشعار العراق  بإفجميع التيارات ل تكف عن 

عرن تاريخره وتراثره وتقاليرده  ىاماركسريين وقروميين وليبرراليين  فانره: امتخلرف وريعر   مرا داخ لرم يتخلر نبالنسبة للحداثيي

 الثقافة الوربية بمسمياتها الشتراكية والليبرالية والقومية. ويتبنى حرفياً 

يخره وتراثره وتقاليرده ويتبنرى عرن تار ىلرم يتخلر يضراً أن العراق : افاسد وكرافر  مرا داخ أاشيعة وسنة  ف ما بالنسبة للمتدينينأ

 اثقافة السلف الصالح  ويدخل ف  معمعة الطائفية والسلفية والمظلومية البكائية والحاقدة ضد اآلخر! حرفياً 

 

 ثانيا، احتقار الذات الوطنية والتثقيف بما يناقضها:

مميرة أدة الوطنيرة، وتقرديس مشراريع فقد اتفقت يميع الطرا  الحداثية والدينية على الستهانة بالخصوصية والهوية والوحر

و طائفية، منافيرة للروطن ولتاريخره ولوحدتره ولكرامتره ولقدسرية حردوده. نعرم يمريعهم يعتبررون حردود العرراق الحاليرة أو قومية أ

 وتاريخه وثقافته وميراثه الوطن ، عابرة وقتية ومناقضة لمشاريعهم الحابية الخاصة.

 

 وغرياته للبقاء: ثالثا، احتقارالنسان وقدسية روحه
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من خالل نشر ثقافة الشهادة والتضحية والكفراح العنفر . فهرذه نمراذ  مرن شرعاراتهم التر  تلخرم ثقرافتهم الموتيرة المقبريرة: 

ابرالروح، بالردخ نفرديا يرا   .  و عواد المشرانل!! أعلى من أاالشيوعية  ابعث تشيده الجمايم والدخ، تتهدخ الدنيا ول يتهدخ!! . و

 و دين !!أو قوم  أنه: عدو طبق  نشر ثقافة الثورة والكفاح المسلح وتبرير تدمير أآلخر المختلف ألناهيا عن 

مرا السرلفيون أث ول حر : بكائيات الشيعة واللطم والضرب بالاناييل والقامرات والاحرف وثقافرة التروابين. ما المتدينون فحدا أ

 ر الحياة والنفس البشرية.السنة فثقافتهم قائمة على الستشهاد والرهاب واحتقا

 

 مشروع الحياء الوطن  العراق 

 غاية وثقافة مشروعنا بالنقطتين التاليتين: يداً  لهذا يمكن تعريف وتحديد بشكل مختصر يداً 

 اول، كشف وفضح وتحليل هذه الثقافة التدميرية الحتقارية المهينة لالنسان وللوطن وللحياة، والمهيمنة على العقل العراق .

  تنررا ل مررن قبلنررا لهررذه القررو  أوهررذا لفسررف يجعررل مشررروعنا فرر  خررال  وصررراع مررع يميررع النخررب والتيررارات المهيمنررة. و

 ومحاباتها، يعن  بكل بساطة التخل  عن يوهر مشروعنا.

 ثانيا، العمل على اعطاء وخلل ثقافة يديدة قائمة على : الوسطية والوطنية وتقديس النسان والحياة.

 ــــــــــــــــ                                    

 كــــأس النهريـــــن صل شعارناأتوضيح حول 
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ان مكونررات هررذا الشررعار متداولررة فرر  الكثيررر مررن منحوتررات أسررالفنا النهرررينيين، وهررو يرمررا الررى بالدنررا ونهريهررا الخالرردين: ديلررة 

 والفرات.

 .ة سومر  الثرية الت  كان يشر  عليها المرحوخ اطه باقر وقد استعمل شعار الكأس أيضاً ف  امجل

ية الستاة، تمثال ديلة والفرات، مع روافدها العديدة الت  تصب فيهرا، مثرل الراابين األعلرى واألسرفل وديرالى  إن الخطوط المتعرا

والعظيم
ا* 
.. 

 االله شمش  رما نور الحل والمعرفة.تمو ، مستلهم من  41أما رما الشمس العراقية الذ  استعمل شعاراً وطنياً بعد 
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وقد حرصنا ف  هذا الشعار على التعدد ف  الرمو  واللوان، لك  تجد يميع الطيا  العراقية مايرما لتراثها ولونهرا: األ رق 

ولونهررا الصررفر لفكررراد. األبرريك مررع االكررأس المقرردس  يعبررر عررن طقرروس التعميررد للصرراب ة والمسرريحيين  للتركمرران. الشررمس

 ليايدية. أما لون الكأس الخضر وعمقه السود، فهما لون  السالخ الشيع  والسن .وا

الذراعان بلونيهما الفاتح والغامل، ترماان الى القو  الثنائية المختلفة لفمة العراقيرة : ريرال ونسراء، ريرف ومدينرة، شرمال 

 ن وحداثيين.. الخ..عمال ومخططين، متديني، عرب وأكراد، وينوب، ديلة والفرات، شيعة وسنة

لقد تعمدنا وضع يميع اللوان االقوس قاحية  ومختلف الرمرو ، لكر  تجرد كرل يماعرة عراقيرة، قوميرة ودينيرة  نعيد التأكيد:

 ومذهبية، وحتى مناطقية وسياسية، لوناً ورمااً قريباً لها أو يعبر عنها..

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

ا* 
  6ص  /الاراعية والمكتشفات األثرية والمصادر التاريخية تاريخ حضارة واد  الرافدين ف  ضوء مشاريع الر ا  /سوسة أحمد 

                                                                         

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                     

 

 

 

                                        

 شكر وتقدير

رة مجموعتنرررا فررر  ادإالرررى يميرررع الخررروة والخررروات الرررذين سررراهموا ويسررراهمون بررر

 .الفيسبوك

فضرل أعتبارهرا مرن ألولكم لما نجحت هذه المجموعة وحا ت على السمعة الكبيرة ب

ال فرر  هررذه التجربررة لمررا ولررول دوركررم الفعارر. واريررة العراقيررةالمجموعررات الثقافيررة والح

 :صدر هذا الكتاب

 نرد  الرريس / / حيدر عل  / طالب العسل / لمى نبيل / محمود العبود  سمير الحمد

عراطف  سرالخ الهاللر  / / / سرعد الصرباغ ينان ابراهيم / طالل الصباغ /سلمان  غادة/ 

 ل رق .عبد هللا ا عقيل/  / كامل ساكوسالم 

 ..اعامر الجميل   بالضافة الى الدور الحوار  المتميا للصديل المؤرخ
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 مدخـل                                                         

 كيف ولدت هذه النصوص 

ردل  بالحقيقة ان يميع هذه الفكار والخطابات تمثل صلب مشروع ااحياء هوية المة العراقيرة  الرذ  أشرتغ ل عليره وأطورور وأعا

 وحتى الن. 4991به منذ أن بدأت الكتابة والنشر قبل عاخ 

لكررن هنالررا خاصررية مهمررة يررداً فرر  هررذه النصرروص: إنهررا كتبررت كطروحررات يداليررة وتوضرريحية مررع العررراقيين فرر  مجموعررات 

صرياغتها ومنحهرا التكثيرف والتبسري  الفيسبوك. نعم إنها أفكار وطروحات مختمرة ف  كتابات  خالل سنوات طويلة، ولكن  أعدت 

 والمباشرة أثناء الجدالت والنقاشات الساخنة على صفحات الفيسبوك.

 لهذا فإنها تتسم بـ :

 إنها مختصرة مكثفة يداً يداً، وكل كلمة فيها بموضعها الضرور .

وتكشرف عرن الفضرائح والخراديع  بالضافة الى أنها واقعية ويدالية تجيب بصورة مباشرة علرى تسراتلت النسران العراقر ، 

 والمؤامرات الثقافية والعقائدية والعالمية الت  تمارسها القو  الظالمية االعلمانية والدينية  على العقل العراق .

   الفيسبوك والتآمر الشيطان  على العقل العراق 

القررار يراء بعرد ترردد طويرل طويرل وافقرت علرى تكروين مجموعرة فر  الفيسربوك. الحقيقرة ان هرذا  1144ف  شهر نيسان عاخ 

 بسبب خشيت  بأن هذا المجال سو  يأخذ وقت  ويهد  ويؤخرن  عن مشاريع  الكتابية.

لكن  أخيراً خضعت أللحراح الصردقاء بعردما أقنعرون  برأن هنالرا محاولرة مرن قبرل االبعرث الكررد   بتكروين مجموعرات تردوع  

 االمة العراقية .

حال المجموعات العراقية الفيسبوكية الت  تسيطر على غالبيتها بصورة مباشرة وغيرر مباشررة  كذلا أشد ما كان يثير ياع 

طروحات متطرفة يداً تشترك ف  احتقار االوحدة والهوية الوطنية  والتطبيل لعلمانية حداثية ساذية ومتعصبة معادية لكرل مراهو 

 وطن  ودين  وتراث ، بحجة رفك التخلف والريعية!!

وأكثر ما يلب انتباه  بهؤلء انهم تبنوا بقصد وغير قصد كرل الطروحرات الطائفيرة المعاديرة للشريعة، بحجرة معراداة الحكومرة 

 االشيعية  والمريعية الداعمة لها!! رغم ان الكثير من هؤلء الناقدين هم من أصول شيعية!!

الفها الكبيرر بالسرم وشركل الخطراب، إلا أنر  لحظرت وبعد متابعة وتفحم دقيل ويوم  لنشريات هذه المجموعات، ورغم اخت

 إنها تشترك بنقطة يوهرية واحدة:

 تبن  الطروحات المدافعة عن االبعث الكرد   والتهليل لمشاريعه القومية النفصالية   !!!

 وبعد اتصالت شخصية معقدة مع مثقفين وسياسيين عراقيين ف  بغداد اكتشفت الحقيقة المذهلة التالية:

إن غالبية المسؤولين والمناشطين لهذه المجموعات االعلمانية الثوريية  يقبضون من البعث الكررد ، عبرر ا .ك  المليرونير 

 الشيوع  وصاحب المبراطورية العالمية ومستشار الطلبان !!!

 والغاية الساسية من هذا:

لرى السراحة العالميرة  والسياسرية، والبقراء علرى تعميل الصراع الطائف  بين اعرب العراق  ويعلره هرو الوحيرد المسريطر ع

ضعف السلطة المركاية، من أيل التغطية على مشروع البعث الكرد  وتسرهيل عمليرة إسرتيالئهم علرى كرل شرمال العرراق وعمروخ 

 الدولة العراقية.
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 النشريات العراقية ف  الفيسبوك

 وراء الفضائح!واللهاث المتطر  

 
 ر الثقافة السائدة ف  أ  مجتمع، عليه بمطالعة مجموعات الفيسبوك الخاصة بذلا المجتمع.من يريد أن يفهم بشكل مختص

لك  تأخذوا فكرة عامة عن طبيعرة الثقافرة العراقيرة المهيمنرة علرى الفيسربوك، طرالعوا هرذا النرداء الرذ  ويهتره الرى العرراقيين 

 الذين ينشرون ف  مجموعتنا وف  باق  الصفحات:

 لعااء هل تعلمون بأننا ف  مجموعتنا نمض  يل وقتنا بمسح المواضيع التحريضية السياسية والطائفية!اخواتنا واخواننا ا

إنه الطوفان المرعب لهذا الخواء الثقاف  الحمل! إن فساد قادة العراق ل يكمرن فر  فسراد السياسرة وحردها برل أولً فر  فسراد 

 الثقافة!

لكرنهم لفسرف هرم أيضراً وفر  هرذه  شقاً للكتابة، منذ ألواح سومر وحترى اآلن،ان العراقيين أكثر شعوب الرض ع صحيح نعم،

 % مرن يهرودهم للعويرل والشرتم والعشرل المرا وخ 91لميراثهرا الثقراف ، وتركيرا  المرحلرة بالرذات، أكثرر شرعوب الرض تنكرراً 

 ألخبار الفضائح السياسية!!!

بردفع العراقر  لهرذا النمسراخ  ان هنالرا يهرات شريطانية متخصصرةكثيرة لهذه الظاهرة الشاذة، لكرن مرن أهمهرا  هنالا أسباب

 وبراق  الردول القليميرة بالضرافة الرى البعرث الكررد !! فالبعرث الكررد  شركال أكبرر النفسر  والثقراف  الجهنمر : امريكرا واسررائيل

حصرى مرن المواقرع والصرحف الشررقية، ومرا لي امبراطورية اعالميرة فر  تراريخ العرراق: مؤسسرة المرد ، دار الامران وتلفايرون

 والشخصيات العالمية!!

الثقافرة الما وخيرة العويليرة،  ييداً مجاميع الفيسربوك، فإننرا نتفايرأ برأن الجراء الكبرر منهرا متخصرم بمثرل هرذه ولو تفحصنا

 ود !!!الذليل الحاب الشيوع ، بالضافة الى حاب البعث العراق  السع وغالبيتها ممولة من قبل البعث الكرد  وتابعه

علرى فسراد حكومرة المرالك   هرذه المجراميع اللطماويرة الثورييرة تشرترك بنقطرة يوهريرة: التركيرا فقر  فقر  فقر  والمعلوخ ان

 الكراد والسنة ودول الجوار مثل السعودية والكويت والردن!!!!! والطرا  الشيعية وايران!! مع تناس  تاخ للقادة

الشيعية، ماهن إلا هويات مايفرة  وات الدلوعات الثوريات المتخصصات بشتم المريعيةالغالبية الساحقة من الحل والطريف ان

 والكويت! لفحول مخابراتية مقرها ف  اربيل والرياض
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نعم ثم نعم ثم نعم: ان هذه القو  الجهنمية ل يهمها أبداً ل مصالح شعب العراق ول مصرالح طائفرة السرنة، برل كرل هردفهم هرو 

 التال :

يتالعب بهم صعاليا خونرة  الخال  والصراع بين الشيعة والسنة من أيل أن يبقى عرب العراق منقسمين ضعفاء لىالبقاء ع

 عنصريين أمثال الطلبان  والبر ان !

% مرن الطاقرة لمثرل هرذه الدانرة وبهرذه الطريقرة الطائفيرة 91نحن أبداً لسنا ضد إدانة الفساد والفاسردين، ولكرن ضرد تكرريس 

 .مرةالعنصرية المد

 هذه ه  مواضيع هويتنا المنسية

لنتحررر مرن هرذه اللعبرة الجهنميرة التر   أخروت ، نريروكم، حبراً بكررامتكم الشخصرية وحبراً بأبنرائكم وأييرالكم القادمرة، لهرذا يرا

ية المنسر الشرياطين السررية المتحكمرة بثقافتنرا واعالمنرا، ونجهرد مرن أيرل أن نسرتعيد هويتنرا يعيشرها شرعبنا ونتمررد علرى قواعرد

 وذاكرتنا المنهوبة.

  :قليالً من الجهد بالبحث والتفكير من أيل المطالعة والكتابة عن المواضيع التالية

 بتاريخ العراق بجميع مراحله منذ فجره وحتى الن. التعريف 

 أرمن... ولغات القوميات العراقية : عرب اكراد، سريان تركمان، فيلية، يايدية، التعريف بتاريخ وميراثات 

 وشرريعة اومتصرروفة قادريررة  بترراريخ وميراثررات مختلررف الف ررات الدينيررة والمذهبيررة العراقيررة : مسررلمون، سررنة تعريررفال

 وغيرها. كاكائية، يهود.. ونقشبندية ورفاعية وغيرها ، مسيحيون، مندائية،

 تجمعهم والحوار اليجراب  والمور الت   بالسالخ بمعانيه الوطنية والنسانية، واشكالية الخال  الشيع  ـ السن  التعريف

 .اسالمية عراقية انسانية تحترخ التنوع والتعددية لتشجيع التقارب. والسهاخ بخلل ثقافة

  يبال.. الخ.. مع الحديث عن المشاكل البي ية -صحار   -هوار أ -بجغرافية وبي ة العراق: أنهار التعريف.. 

 التعريف بالقر  والبلدات والمحافظات العراقية. 

 يف بخصوصيات المرأة العراقية والشخصريات النسروية المهمرة منرذ القردخ: سرمير امريس وعشرتار ورابعرة العدويرة، التعر

 .وغيرها

 والكتراب والعلمراء والفقهراء وغيررهم:  بالشخصيات العراقيرة المعروفرة القديمرة والحاليرة، مثرل القرادة والشرعراء التعريف

البرابل  واحيقرار الحكريم والحسرن البصرر  وهرارون الرشريد وأبرو حنيفرة  ومرانو تمو  وكلكامش وسريون الكرد  ونبوخرذ نصرر

 ... حتى الرصاف  والاهاو  والسياب وغيرهم حتى النمالا وابن

 بالحااب العراقية، بأفكارها وتاريخها من ويهة نظر نقدية تحليلية. التعريف 

 العنررف المررتهم بهررا النسرران العراقرر   ميررل الررىالتعريررف بالخصوصرريات النفسررية والشخصررية العراقيررة وخرافررة البررداوة وال

 انموذ  اأفكار عل  الورد  عن البداوة .

 واللوحرات العالميرة التر  تمحرورت  بحضور الميراث العراق  ف  البداع العالم  الينب : مثل الوبررات والفرالخ التعريف

 ف ليلة وليلة .العراق  النهرين  والعباس  : اكلكامش وعشتار وال حول مواضيع من التراث

بالمعنى الواضح نقول: يميع المواضيع التر  تسراهم بتعرر  العراقر  علرى هويتره المنسرية، لهرى ماضريه بكرل مراحلره وعلرى 

  .حاضره

الحداثيررة السررتعالئية القوميررة والمميررة  اخوتنررا لنسرراهم كررل حسررب امكانياترره باسررتعادة ذاكرتنررا الترر  مسررختها النخررب تعررالوا يررا

 بالضافة الى النخب الدينية الطائفية المتعصبة الرافضة لكل ما هو وطن  بأسم عالمية السالخ! ل ما هو اينب ،الالهثة وراء ك

 من دون ثقافة وطنية أصيلة وتعار  وتصالح مع تاريخنا وماضينا، يستحيل علينا تفهام حاضرنا وبناء مستقبلنا..
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لتسهيل المر على كل راغب بالعثور على مصادر سهلة وواضحة لغالبية المواضيع المتعلقة بالهويرة العراقيرة، علريكم بهرذين 

 العنوانين المهمين:

 

              www.salim.mesopot.com  الموقع الشخص         

www.mesopot.com            موقع اصدرات مياوبوتاميا 

 مجموعتنا ف  الفيسبوك:                                       

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_231613403519853 

http://www.salim.mesopot.com/
http://www.mesopot.com/
http://www.mesopot.com/
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_231613403519853
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_231613403519853

