
 في صفحت الرسمية  2021تي التي نشرتها هذا العام تغريدابعض 
 

 

 استكمالها لهذا العام كاملة مع التبويب  سيجريو 2021أيلول سبتمبر   26حتى مساء يوم 

العنصرية( وكل اختالل يراد له أن يصيب عالقات   )إنهاء  السلمي( يكمن في  )التعايش  إن شرط تحقق 

اجترار أية مواقف متكلسة أو من تلك التي تخلط األوراق لتسويق ما عفا  الشعوب بمقتل. فلنتفكر قبل  

 عليه الزمن 

 ثقافة السالم واحترام التعددية والتنوع 

جوهر التعايش إقرار وجود اآلخر واحترام حقوقه وحرياته التي ال تقوم إال على أساس متبادل يكبح كل  

رار واألمن واألمان وسيادة السالم وحظر كل تجاوز أو خلل من أي طرف أو مصدر وطبعا يكفل االستق

 أشكال العنف العدواني

 

يمكن وصفها   ترتكب فكيف  العراق ومازالت  إبادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية في  تم ارتكاب جرائم 

 بمجرد خروقات هامشية وبأن نظامها )ديموقراطي(!؟ 

 

دكتاتوري مركزي وبين سلطة ميليشياوية  في تكميم األفواه ومصادرة حرية التعبير: ما الفرق بين نظام  

 فاشية!؟ الحق أقول: كالهما دمويان شموليان 

 

؟ وماذا ستفعل رما قيمة إجراء )انتخابات( بظل سطوة السالح الميليشياوي وغياب حرية التعبير واالختيا

 أكوام وعود عرقوب للمبتلى بالعنف وقمعه!؟ 

 

وعجيجا   ضجيجا  الدنيا  السياسي تمأل  المال  تفشي  لكن  )انتخاباتـ(ـهم  إلجراء  واستعدادهم  بجاهزيتهم 

 ومافيات البيع والشراء بال من يلجمها! 

 

للعبة  واعٍ  الشعب  لكن  المخادعة!  أضاليلهم  باجترار  انتخاباتهم  زيف  افتضاح  من  اإلفالت  يحاولون 

 وحقيقتها لهذا فهو مقاطع لتمثيليتهم الباطلة

 

 االنتخابات النزيهة التي طالب بها ولكن شكلها المزيف الذي تفضحه إجراءات أداء الشعب يقاطع اليوم ال

 جوهرها الفساد والعنف القمعي الفاشي! 

 

نظام   إنتاج  تعيد  لعبة  مجرد  هي  نقيضة  وأخرى  الشعب  يريدها  للتغيير  انتخابات  مطلب  بين  كبير  فرق 

 كليبتوفاشي ينوي إدامة سلطته وإعادة إنتاجها

 

ثوار الذي طلبوا    أراد  النظام  إنتاج  يعيد  يمكن أن  أكتوبر االنتخابات، ولكنهم لن يمرروا أي شكل منها 

 تغييره 

 

ماذا فعلت نُُظم )اإلسالم السياسي( غير تفريخ مزيد قوى مسلحة لتخريب بلداننا وإذالل شعوبنا!؟فلنتصدى  

 معا ألباطيلها ودجل خرافات أضاليلها 

 

جندات أجنبية على تمكين أدوات النهب والبلطجة من مافيا وميليشيا ومن  يعولون إلدامة نظامهم الخانع أل

 فلنتفكر   !إسقاط قدسية التدين وزيفه

 



 

يشاغلون شعوبنا بأباطيل زمر ضالة ودجل خرافاتها المتجلببة بأعمة التدين المزيف فيما الهدف تمكين  

 فلنتفكر ونتدبر مافياتهم وميليشياتهم! 

 

 

الشعبي ووحدة جهود قواه الديموقراطية هو الكفيل باالنتصار فلنكن معا وسويا ضد كل أشكال إن التضامن  

 االبتزاز والمصادرة والقهر لدحر أضاليل السلطة وإنهاء أباطيلها وتلبية مهام التنوير والتغيير 

 

 

حتى تغييب  يتشدقون بحديث خرافة عما يسمونه انتخابات حرة نزيهة فيما يواصلون القمع والمصادرة و

النشطاء وترهيبهم.. فماذا يعني ذلك غير إدامة نظامهم الكليبتوفاشي!؟ كال للعبة إعادة إنتاج نظام رفضه  

 الشعب بثورة أكتوبر العراقية 

 

 سالمات صديقنا فنان الشعب الدكتور حميد البصري 

فمبارك أنك اليوم ها أنت تنتصر على الوعكات المتعاقبة التي ألمت بك وتخرج من المشفى بقوة وعزم  

 بخير وسالمة وحتما ستتواصل إشراقاتك من جديد.. لك الصحة وسرعة التعافي التام

 

 سوف تتغلب على اإلحباط وخيبة األمل إذا واصلت إصرارا على استمرارك بالعمل 

Je zult frustratie en teleurstelling overwinnen als je erop staat door te gaan 

met werken 

 

 أفضل عالج للسلبية أن تواصل العمل فاعال ناشطا طوال الوقت 

De beste remedie tegen negativiteit is om altijd actief te blijven 

 

عندما ثار الشعب العراقي لم يكن ذلك لكسب بضع مقاعد فيما يبقى ويتكرس نظام الكليبتوفاشية وتتواصل  

 ماللي اإلرهاب أدوات هيمنته الهمجية التابعة ل

سياسة   زعران  وليس  الدستوري  السمو  للشعب صاحب  السلطة  تعيد  تغيير  ثورة  هو  اآلتي  الحق  لكن 

 يشكلون مجالس تمثيلية مسخرة وفساد وجريمة.. فتنبهوا أيها السادة وهبوا ضحايا االضطهاد

 

 هل سيتم ضمان شروط االنتخابات الحرة النزيهة بمجرد مطالبة كالمية!؟ 

ترون ظواهر االغتيال واالبتزاز والترهيب والترويع والمال السياسي الفاسد وأشكال التزوير تسود  حسنا أال  

بال حرج أو تردد وال حتى مناورة وتخفي حيث ال ضغط على قوى نظام كليبتوفاشي متغلغل يرفض النزول 

 عن حصان طروادة احتالل إيراني صريح!؟ 

 ا أن الشعب سيرضخ للعبة كالمية فجة توقفوا عن أن تكونوا شهود زور وال تتوهمو

 فقريبا سيأتي الرد وينعتق العراق ويتحرر وسيكون لكل موقف تفاعله من شعبنا 

 

 باتوا بأعلى حاالت التحدي وازدراء قدراتكم على الحركة تنويرا وتثويرا 

 !يقولونها بالنص: التغيير لن يأتي إال بثورة لن تاتي ولذا سنبقى جاثمين على صدوركم

 فما ردكم أيها المنهوبين المقهورين يا ضحايا االضطهاد!؟ 

 

القوى الميليشياوية ليست أكثر من أجنحة إرهابية تأخذ أوامرها من ماللي الشؤم ولهذا ما أن يأتيهم الترياق  

 مواقفهم ولو انقلبوا بها رأسا على عقب اإليراني حتى يغيروا 



فلتعرف شعوبنا المقهورة أنها ليست مجرد منكوبة بحصان طروادة الفاشية الدينية، ولكنها تشكل جنوده إلى  

محارق المجرمين. حرروا أنفسكم فلن يهدوكم ما غنموه بتضليل وترهيب، ولكنكم أنتم الثورة والطريق إلى  

 الحرية 

 

ة تمتلك المال السياسي المافيوي الفاسد وتصرفه بال وجع قلب ألنه مال منهوب  قوى كربتوقراط السلط

مسروق ليس سوى أداة سطوة وبلطجة وإفساد للحياة العامة ومنها شراء اإلعالم في بازار النخاسين 

 الساعين إلعادة إنتاج نظامهم الكليبتوفاشي.. فهل هناك من مازال يتساءل!؟ 

 

البرهنة أراد اإلعالم  في    إذا  االنتباه على مهامه  فعليه  الرابعة  أداء سلطته  على حياديته ومهنيته وسالمة 

المنتفضين   إرادة  يهملون  الذين  للمشاركين  لدعايته  المعيار  بذات  المقاطعة  اختاروا  الذين  إيصال صوت 

فواج آخر  لتغليب  موقف  بتغييب  يساهم  مستقال موضوعيا ال  اإلعالم  يكون  أن  يفترض  بينما  ب الثائرين 

 اإلعالم خدمة الشعب في إيصال صحيح المعلومة سديد الرؤية 

اتصلوا بالشارع السياسي الشعبي ممثال بماليين ثورة أكتوبر المقاطعة بقصد فرض سلطة الشعب ومطلب 

التغيير ال التدوير وإعادة إنتاج ما ثارت عليه يومها تنعتق إحدى السلطات من سطوة النظام الذي رضخ  

 ت المناورة والمخادعة كعادته بالتضليل للثورة لكنه يبي

 

 !أوقفوا تبرير هزائمكم بذرائع أن التعامل يتم في ضوء تغيير سلوك اإلرهابي 

كيف يوصف ذلك واإلرهاب ازداد ضراوة ووحشية بعنفه الدموي تجاه الحقوق والحريات وأولها إعادة  

 !وتعطيل كل ما ينتمي لمنظومة قيم التمدن والحياة اعتقال النساء وحجبهن عن أدوارهن في األنسنة

ال مصالحة وال لقاء بين التمدن والتخلف ومنطق الخرافة ففرق كبير بين غاية اللقاء والوحدة اإلنسانية وبين  

 تسويق المجرمين 

 

 االعتراف بالمنظمة اإلرهابية طالبان 

هن لكنه  األموال،  تبييض  مثل جريمة  هو  بشروط  تلتزم  أن  اإلرهاب  بستار  وجه  تبييض  كونه  أخطر،  ا، 

 ورقاب، بل مصادرة الشعب برمته!!!  واإلرهابي وتنظيف يديه من دماء الضحايا بعد أن تم تسليمه السلطة

 

 سبتمبر  4

 االنعقاد بعد سويعات في السليمانية بحضور شخصيات ثقافية قيادية المعة ومؤثرة 

 يها إلى أعضاء مؤتمر القمة وإدارته تحايا من كادر إدارة ابن رشد والشؤون الثقافية ف

تمنيات بالتوفيق والنجاح في تدارس أوراق العمل والخروج بتوصيات لتنضيج توصيات المؤتمر وتعزيز  

 فرص ربط الثقافة بأوسع جماهيرها 

انعقاد مؤتمر القمة الثقافي منصة تنوير ليس عراقيا عربيا، بل عمق للتالحم العربي الكوردي ولكل أطياف  

 ات والتوجهات في بالدنا اللغ

بمساهمة جامعة ابن رشد هولندا المؤسسة المعرفية الثقافية األكاديمية التي توظف شبكة النت في أنشطتها  

العراق.. يعد األديب األستاذ محمد رشيد منشطاً   \ينعقد مؤتمر القمة الثقافي بمدينة السليمانية في كوردستان  

مر فيما تساهم منظمات ثقافية وحقوقية في تبني المشروع والسير قُدُما أوال ومبادرا لتأسيس وانطالق المؤت

به... إن جامعة ابن رشد ورئاستها لتفخر بهذا الحدث المهم وجهود التنوير التي ينثرها في ربوع العراق  

الحداثوي   الثقافي  الخطاب  ألوان  والتعبير عن  والتنوع  التسامح  بقيم  وبتمسك وطيد  األوسط  ودول شرقنا 

والقيمية ا الدينية  والروحية  القومية  االنتماءات  بتنوع  بالمنطقة  الثقافة  معطيات  عموم  يدرس  بما  لجديد 

السلوكية السامية.. ونحن نتطلع لتحديث برامج المؤتمر على وفق محاور كل انعقاد وأولوياته حتى نصل  

. هذه صورة من فضاء استعداد إلى استعادة أدوار المثقف العضوي ببالدنا ووسط أهلنا بتنوعات توجهاتهم.

 اللمسات األخيرة قبيل االنعقاد الجديد بأرض كوردستان الثقافة والتنوير والتقدم ورايات السالم... 

 



 مؤتمر القمة الثقافي ينعقد في كوردستان التنوير 

الذات اإلنساني  مؤتمر القمة الثقافي تأسس بوصفه أداة تنوير، منجزها يتجدد في خطوات راسخة بطريق بناء  

  ..الجديد، وسط شعوبنا، المتطلعة لالنعتاق من أي أمر قد يعترض طريقها ويعرقله

إن هذا المؤتمر يختار قمة هرم الثقافة والمثقف العضوي الفاعل المؤثر لوضع أعماله بين أيدي الجمهور  

  ...فروض الظالم ومنطقهالمتعطش لبناء الذات الوطني، بأنسنة فرص اشتغاله وتحريره من قيود التخلف و

إننا اليوم بإعداد المؤتمر نكون باستقبال منجز العقل العلمي؛ يرتقي بالمسار ويوحد قواه ويمنع عنه انشغاالت  

 باالختالف و/أو الخالف... فعمقه اإلنساني وقدرات التنوير فيه سامية عالية بهية 

العمل ومنجز معالجتها..  وتحية للعاملين بصمت من  فتحايا للمشاركات والمشاركين ولكل مخرجات أوراق  

شامخة   وأفرعها  سومر  في  جذورها  ثقافة  بروائع عطاء  اليوم  يسمو  للتنوع  تحية  األداء  استمرارية  أجل 

 ....بقامات نخيل لن يخضع ولن يركع إذ هو عنوان الحرية والسالم ومسار التنوير والتغيير

عل وأتشرف الشؤون الثقافية بجامعة ابن رشد أن تكون بينكم وكانت  تحايا لكل الداعمين رعاة المنجز والف

  وتبقى بتقدم من يحمل الشعلة

مشاعل  والتقدم وحمل  السالم  قوى  احتضان  دوما على  كما عودتنا  كوردستانية مشرقة  شكرا الستضافة 

 األنسنة 

  وأهال وسهال

 تيسير عبد الجبار اآللوسي  نلتقيكم

 

إرهابيي نقايض  أن  يجوز  مسالمين    هل  أبرياء  شعب  ماليين  لهم  نقدم  فيما  آالف  بضعة  بتأمين  طالبان 

 ليستعبدوهم وليجندوهم في حروبهم الهمجية الوحشية!؟ 

 ما منطق هذه المقايضة ومبرراتها!؟ 

أوقفوا جريمة تسليم بالد وشعبها لحفنة إرهابيين وأفكار هم الظالمية التي يجترونها من القرون الوسطى  

 نتنبه قبل فوات أوانلالمنقرضة    

 

من الخطأ تبرير التعامل مع إرهابيي طالبان بذريعة )إنقاذ( بضعة آالف ألنك بالحقيقة ستمنح طالبان صكا 

بينما   الكارثية!  الطاحنة  حروبهم  إمرة  تحت  وإجبارا  كرها  ووضعه  بأكمله  شعب  الستعباد  بياض  على 

 لألمن واالستقرار والسالم بصورة كلية شاملة المطلوب يكمن في فرض اإلرادة الدولية ونهجها توفيرا 

إن قوى اإلرهاب ستحتفظ بمراوغاتها ونهج التقية والتخفي فهي تتمسكن حتى تتمكن وبهذا التعامل يُمنحون  

 فلنتفكر ونتدير    !!منصة إلرهاب يمارسون جرائمه بال مقابل

 

افر لها في مسيرة التقدم نحو التغيير األشمل  أو وكّوة قد تتو\قوى التنوير ال يمكنها إال أن تستثمر كل ومضة و 

 فلنتنبه     .واألكثر جوهرية وشموال

 

أو مسرح بالعراق ال تتجاوز ما يتظاهر به )النظام( لتمرير نهجه وتمكين قبضته من \حكاية وجود سينما و 

 إدامة بلطجتها. فهال تفكرنا وتدبرنا؟ 

 

ربما استطاع االنسحاب المناورة أن ينطلي على بعضهم ألنه استخدم جملة حق بموضع باطل، لكن العودة  

 األباطيللمسمى انتخابات مفضوحة األضاليل و

 

تلبية مطلب   بها  لعبة تتجاوز  ترتكب  الكليبتوفاشية  السلطة  أن  بيان وطني موحد بمضمون واحد  مطلوب 

 عشرات آالف الضحايا لتُخضع الشعب لعبوديتها 

 

 ما جرى في إطار لعبتهم المنسوبة زورا لمسمى انتخابات هو مجرد مناورة لن تغير موقف المقاطعة الشعبية

 استكمل مشكورا فضحهم جديدهم فقط 



 

مازالت قوانين اللعبة لم تتغير فهي تجري بشروط االستغالل واالبتزاز؛ فلماذا يتساءل بعضهم عن مراجعة  

 موقف مقاطعة ما يسمونه انتخابات!!!؟ 

 

الجميل   برد  العراقيون  التزم  ولطالما  ذلك  عاليا  ونقدر  نشكر  ونحن  وأهله  العراق  أصدقاء  مواقف  ندرك 

 حية لكل أصدقاء الشعب وتحرره باستحقاقه ت 

 

حيث أن الخراب في البالد شامل بات واجب أي تضامن أن يكون عبر استراتيجية شاملة بالمقابل تمر من  

 وإلى الشعب بما ينهي التسلط عليه! 

 

إن وضع أي طاقة بيد سلطة ثار عليها الشعب وأعلن واجب تغييرها جوهريا هو دعم لمستغليه مستعبديه!  

 ن يتضامن مع العراق اليوم فليتفكر م

 

إن كل المؤشرات الدولية وضعت العراق بذيل قوائمها وال يصح دعم قوى أوصلت البالد لهذا المنحدر بل  

 التضامن يكون حصراً مع أهله إلنقاذهم 

 

ال يمكن ألحد أن يزعم دعم العراق ما لم يستجب لمطالب شعبه في تلبية الحقوق والحريات المنعدمة وفي  

 هدر والتخريب والترهيب وقف ال

 

إّن أي دعم دولي لمهام البناء أو حتى لمجرد منح العراق فرصة إيجاد جسور حوار بين أطراف بعينها يبدأ 

 حصرا بالحقوق والحريات للعراق وأهله 

 

اآلن األجندة وبروتوكوالتها ال تتضمن أكثر من استعراض مآسي الشعب وضرورة إطالق عملية تغيير  

 البنى والمهام 

ولكن هل يمكن لقوى الدولية ووعيها الحقائق أن تنسى أو تغفل أن ال عملية بناء إذا ما سلمت قيادة أدوارها 

يقارب ربع قرن!؟   ما  واألكثر فشال طوال  وفساد  تسلسل  أسوأ  قائمة  العراق على  أفسد حتى وضع  لمن 

ممثلي شع بوجود  بنفسها  الداعمة  القوى  تديرها  بناء  لدعم عمليات  تخريب  فلنتطلع  العراق ال عناصر  ب 

 وجوده بنيويا كما تشهده عيون المشاركين المخلصين منهم بالتأكيد 

 

مؤتمر بغداد بحضوره اإلقليمي والدولي يبقى بين محاوالت تجيير لتكريس نظام كليبتوفاشي بكل كوارثه  

هام البناء والتنمية  وبين إرادة شعب العراق الساعية الستثمار كل طاقة لصالح مسيرة التغيير واستعادة م

 فعليا ال باستعراض قد يتوهم إمكان تجيير تلك القوى التي تأتي كل منها بأجندة 

فلتكن رسالة الشعب واضحة منذ رفضت استمرار النظام وأعلنت توجهها لتغييره كليا جوهريا. فهل سيصل  

 ورسائلها الصوت ومطلبه!؟ ذلك يعود لنمط اشتغال ممثلي الشعب عاجال وطابع اتصاالتها 

 

 )سرطان!( 

 !النظام الكليبتوفاشي معادل صريح يفضح السرطنة االجتماعية السياسية للعراق

كل ما بعد ذلك يكشف لماذا تفاقم نسب )مرض السرطان( بين المغلوبين على أمرهم؛ من تلوث بيئي بكل 

بمقاييس االتجار بالبشر!!    معاييره ومن فقدان معايير السالمة في توريد الغذاء والدواء وعدم انضباطها إال

 !؟؟؟ أفال نتعظ ونتفكر لنتدبر

 

مناورات )اللعبة( التي يسمونها انتخابات تدخل بمحاوالت يائسة لجذب فئات من الشعب و/أو كسبهم لصالح  

اللعبة، بينما اختارت القوى الشعبية موقفها األنجع واألنضج في رفض اللعبة ومفرداتها إذ لم يتغير حتى  



ة وتجييرها ما تستطيع قائما باتجاه اللحظة سبب خيرها المقاطعة ومازال موقع مثلث المنظومة الكليبتوفاشي

 إعادة إنتاج وجودها.. فهل افتضح ما يحاك برمته بعد أن استكملوا أضاليلهم!؟ 

 

تجاوز اإلرهاب مرحلة اختبار رد الفعل ودخل منطقة فرض مسلسل الجريمة إلخضاع الناس! فليكن الرد 

 بمستوى يمكنه كبح أضاليلهم بحزم وحسم 

 

ظالمياتها ليس موقفا حزبيا ضيقا محدودا ولكنه وقوف مع سلطة القانون وفرض الرد على قوى اإلرهاب و

 إرادته لمنع االنفالت األمني 

 

االعتداء على مقرات أحزاب التقدم والديموقراطية هو نهج إرهابي متعمد يتوهم قدرته على ابتزاز قوى  

 فلنتفكر السالم بارتكاب جرائم البلطجة. 

 

ا تبني  الوطني  الجيش  قوة  عقيدة  أي  يقبل بوجود  أن  فكيف لشعب  يهدمها،  الميليشيات جميعا  ونهج  لدولة 

 للخراب واإلرهاب!؟ األنكى أن يمنحها السلطة! 

 

أن   أي منطق  والحريات!  الحقوق  ويكفلوا  بالقوانين  الحروب  ومثيرو  الحرائق  يلتزم مشعلو  أن  يُعقل  هل 

 تستجدي من طالبان ذلك وهم منبع اإلرهاب؟ 

 

كل أجنحة اإلسالم السياسي تدعي)جنوحها(للسلم! ولكننا ال نجد بأّي منها سوى البيئة األكثر خصبا الستيالد 

 فلنتفكر مزيد إرهاب وكوارث جرائمه 

 

ينتهكنا جناحا اإلسالم السياسي وجوديا وبوالدة عمقه االستراتيجي في أفغانستان صار تهديده أفدح وأخطر!  

 ونتدبر لنتفكرفماذا ننتظر أكثر؟ 

 

 !الجواب باين من عنوانه 

 ممارسات إرهابيي )طالبان( تؤكد بشكل صارخ ما الذي سيأتي قريبا إذ الجريمة اآلتية باتت بحكم الواقع 

 أال فتنبهوا! 

 

فاحذروا   تتمكن[؛  حتى  ]تمسكن  بخطاب  والتستر  التقية  نهج  اإلسالمويين  تكرار  تجتر  أفغانستان  طالبان 

 فدح بمخاطره التهديد القادم، فإنه األ

 

يأخذ بعضهم من الدراما أسوأ ما تأتي به التأويالت الملتوية المشوهة! على الرغم من أن قراءتها بصواب 

تضعها حيث أفضل مخرجات مضامينها وما تبنيه جمالياتها فلنكن على حذر ولينهض الفكر النقدي بدوره 

 كي ال نقع بمطبات صناعية سلبية المنحى 

 ني بأغلب منجزاته فهال دققنا واستفدنا الفن له سامي المعا

 

 إن تفاقم الضغوط السوسيوسايكولوجية على األفراد تدفع لمزيد انحراف بتأويل الرسائل الدرامية المستقبلة 

البد هنا لألعمال الجمالية من تكثيف اجتهاداتها لمنع فرص تلك التأويالت من االنزالق لما هو أكثر سوءا  

 أو خطأ 

 

 ضع تعليقك وموقفك هنا، أنت جدير بالكلمة الحرة 

 



إن كنا سنصمت عن مشاركة بعضهم بانتخابات الزيف بحجة أن كل طرف حر بقراره! فعلينا أن ندرك أننا  

 لم نفهم الحقيقة التي تقتضي استكمال المهمة 

 

)انتخابات(تعيد إنتاج  يجب أال يكتفي المقاِطع بقراره لكنه يلزم وجوباً أن يتعمق بفضح جريمة من يشارك 

 فلنتفكر            السطوة للمجرم والعبودية للشعب 

 

 !متوقع )ذاك( االنشطار الشكلي في موقف حركة التنوير بمشاركة بعضهم بتزكية اللعبة )االنتخابية( 

 فلنتفكر؟ ذلك ما يُضعف األداء ويُبعد لحظة الحسم! 

 

انتخاباتهم ليست آخر خطى دمقرطة   بداياتها ما يتطلب)أيضا(إشادة وحدة حركة  مقاطعة  المسار، بل من 

 الشعب التنويرية وقيادتها الستكمال المهام 

 

يدركون أّن )انتخاباتـ(ـهم هي ممرهم الوحيد إلعادة إنتاج سطوتهم بغيرها فسيستكمل الشعب ثورته مؤكدا  

 حسم خطى التغيير فيكنسهم كليا نهائيا 

 

ديكوراً  الشعبية  القوى  لمنع    يريدون  معهم  الغنيمة  اقتسم  من  على  ويصرون  انتخاباتهم  أضاليل  يشرعن 

 افتضاح جرائمهم ويعيدوا إنتاجها 

 

يتوقفون كثيرا عند من  لكنهم  للشعب وتعبيرها عنهم  بانتمائها  الجذرية  القوى  الحديث عن مقاطعة  يتم  ال 

 لنتفكر        !يصطرع معهم على اقتسام الغنيمة

 

ليشياُت االغتيال والقتل واالستغالل لون الظلمة ورداء االحتيال فاستبيح أهلها وسرقت بغداد التي ألبستها مي

اللقمة من أفواه أطفالهم باتت اليوم عربة لنقل إرهاب جيران شرور ومنصة الجتماع ال يزكي إال سطوة  

 بلطجية كل العصور 

للشع إذ  أحدكم شاهد زور!؟  يكونن  ذاكرتها في رسم عالقاتها  فتنبهوا على األضاليل ومجرياتها وال  وب 

 اآلتية، يوم تستعيد الحرية منتصرةً بفجر حتما قريب.

 

لم يسمحوا للمسرح إال بذاك الذي قبل أن يكون منبرا لمقاتل أوقعت أفدح الخسائر بالروح اإلنساني التنويري 

عيون ما   لكن أضاليل خداعهم ودجلهم تدفعهم ليفرجوا اليوم عن ومضة ضوء بمهرجان أو آخر لخاطر 

 لنتفكر ونتدبر يشرعنون ويمررون به مسمى انتخاباتهم فهل تبصمون!؟ 

 

ستجدون ما لذ وطاب قبيل ما يسمونها )انتخابات( ولعل من ذلك ما يدعم أنشطة تنوير بهية طال التطلع  

 والتشّوف إليها...! فال تغفلوا اللعبة

 

وأخريات بمحافظات الوطن بال توقف! فكيف يتحدثون عن  محاولة اغتيال في الكوت واغتياالت بالناصرية  

 تأمين ما يسمونه انتخابات فيما ال يعني إجراؤها سوى فرض مخرجات العنف وترويع الناس!؟ 

 معا من أجل التنوير والتغيير 

 كال لعبثكم وإجرامكم سدنة سلطة الفساد ونعم للحركة الشعبية ال تنخدع بتالعب 

 

 ال مساومة وال تراجع 

 ا كانت فظاعات جرائم االغتيال ومخططات عناصر حصان طروادة المالليمهم

 الشعب يعرف طريقه للحرية واشادة الديموقراطية 

 أوقفوا جرائمكم وليعلوا صوت مقاطعة أشكال وجودكم وإنهاء وسائل إعادة إنتاج نظامكم 



ضحية التعذيب.. أوقفوا الجريمة   ندين تفاقم ظاهرة االغتياالت المقنعة المرتكبة بحق المعتقلين الذين يقعون

 وال تنتظروا ممن ارتكبها اعترافا ال بتحقيق وال بلجانه 

 فلنكن معا من أجل وقف التعذيب وإنقاذ األبرياء 

 

إن جرائم اإلبادة الجماعية معروفة محددة بالقانون الدولي بكل ما يلحقها من تبعات اضطرار بعض ناجين  

اإلنسانية من قبيل جرائم االتجار بالبشر كما باالستعباد الجنسي وبيع أعضاء الجسد للخضوع لجرائم ضد  

 وكذلك التهجير القسري وغيرها مما اتخذت منها اإلنسانية موقفا صارما حازما 

 الردود ونتدبرفي قراءة الوقائع  فلنتفكر

 

اإلجرامي ومواقفهم مما اُرتُكب   بمقابل أضاليل اإلسالم السياسي وتبريرات أجنحته ومنتسبيه ومعتنقي فكره

بحق اإليزيديين، دان المجتمع الدولي تلك الجرائم ووثّق كونها جينوسايد وجب مطاردة مرتكبيها وداعميهم  

 ومنع إفالتهم من عقوبة مرتكبي جرائم اإلبادة الجماعية 

 

السياسي )بكل أجنحته(  الذكرى السابعة لجينوسايد اإليزيديين وصمة عار أخرى بجبين كل من يبرر لإلسالم  

 كونه المدان بجرائم اإلبادة تلك وفظاعاتها 

 

 أهلنا في لبنان 

 أنتم األكثر إدراكا ومعرفة بفخ االنجرار لمنطق االنفعال الثأري. ال تسمحوا بذلك قطعا

ليقف الشعب موحدا مع الجيش لحسم الموقف بال تردد وإال فإن كل بيان آخر يقع بخلل تعبير سيكون سببا  

 رائق تطعن لبنان كله بمقتللح

 لحظة التحرش ال تحتمل المواقف الحزبية وصياغات عبارات مشحونة 

 

يحاول اإلسالم السياسي مشاغلة باستدعاء حاكم ونهج منقرض لدولة يُفترض أن تكون علمانية ديموقراطية!  

 فيهمل عمدا اختالف النظام وآليات زمننا 

 

قبل قرون ليحولها لسجاالت مشاغلة بينما يمارس السرقة ويرتكب القتل  اإلسالم السياسي يجتر حوارات ما  

 وال إجابة عن أي سؤال لواقع َمن أفقرهم 

 

اإلسالم السياسي ال مشروع حقيقي له وال يسعى إلقامة دولة مدنية وال تعني له الديمقراطية سوى أن تفوز  

بقيام دولة الخالفة الغابرة وعلى الدوام والءاته  أحزابه في انتخابات مزورة وباهتة تستند على ادعاءات دينية  

خارج دوله المنكوبة والمضحوك عليها باسم اإلصالح الديني واالقتصادي الذي لن يحصل وسيبقى اإلسالم  

السياسي يسعى لقتال وزعزعة أمن واستقرار كل من يناوئه بأياد غير أياديه مستخدما كل األساليب القذرة  

نبوذوه وستتكشف انياب دراكوال يوما بعد آخر لكل من مد له يد العون وساهم في وكل مرتزقة العالم وم

 تقويته 

 

فرق حد التضاد بين تحطيم نهج الدكتاتورية وأصنامه وبين ضرورات التنظيم ورفض الفوضى ما يتطلب 

 فلنتفكر؟                وجود )رأس( يقود بضوابط وقوانين

 

مالتها، لكنها سرعان ما تنطفئ لتطلق غيرها، )ربما( يعود ذلك لسوء تبدأ الحركة الحقوقية كثيرا من ح

إدارة اشتغالها بما ال يسمح بحسم نهاياتها ومخرجاتها وبدل تحقيق نتائج إيجابية مرجوة تقع الضحية فريسة  

 ونتدبر فلنتفكر    !!أفعال ُمحبطة مثيرة لالنكسار ومن ثم للميل إلى السلبية واالبتعاد عن الحركة وحمالتها

 

 



عندما يتعلق بتالعبات اإلسالم السياسي وفرض تحكمه وسطوته ال يوجد تجهيل وتخلف بل فوز بأصوات  

شعبية! أما عندما يتعلق األمر بفشل وعجز وارتكاب زعامات اإلسالم السياسي لمختلف الجرائم فالتبريرات 

ببطء وتجابه ع تسير  التي  بديموقراطيتهم  الناس  إقناع  راقيل ومتاعب ومصاعب!!! من  جاهزة بصعوبة 

برأيك يصف الشعب بالجهل والوقوف ضد ديموقراطيتهم عندما يطالب بحقوق وحرياته وطريق انعتاقه  

 لنتفكر ونتدبر                 ولماذا!؟

 

 

 

عن أي انتخابات يتحدثون والمواطن ال خيار له والسكين فوق رقبته! سيدخل االنتخابات اذا وجد ضمانات 

ختيار حيث انهاء مثلث الشر المال السياسي المافيوي والسالح الميليشياوي ولعبة قدسية تدعي لحرية اال

 لنتفكر ونتدبر       انتسابا كاذبا للدين

 

حتى اآلن القرار الحازم الحاسم للحركة الشعبية هو مقاطعة اللعبة لمنع إعادة إنتاج النظام الذي ثار الشعب  

إعالنات األحزاب بالخصوص تأسيسا لحركة موحدة للتنوير والتغيير.. من جهة أخرى  لتغييره. وتتوالى  

 ضمان شروط انتخابات وطنية نزيهة عادلة هو السبيل للحل

 

قوى وطنية تنويرية انسحبت من االنتخابات كونها حتى اآلن أداة محسومة المخرجات إلعادة إنتاج النظام  

لشعبية وأخرى باتت تدير لعبتها متناغمة مع ما يضعها على مقربة وهي محقة بمقاطعتها تجسيد لإلرادة ا

 من خيار ينقذ حصة ألطماعها من أي طرف يحسم المعركة بين الشعب وأعدائه 

 فلنتفكر وندقق ولنوحد صفوف قرار قوى الديموقراطية األنجع لمزيد تأثير 

 

غنموه من لهاثهم وراء زعامات الفساد    ما يخشاه أغلب المضلَّلين من أتباع اإلسالم السياسي هو خسارة ما

 المافيوي وفتات لصوصيتهم،

فإن وجدوا بديال فسيعودون لمنطق العقل ومصداقيته ونزاهته حيث حركة التنوير والتقدم كفيلة بتوفير العيش  

البتزاز  الكريم والعدالة االجتماعية للجميع، بإنهائها منطق الخرافة ودجله القائم على التجهيل والتخلف ونهج ا

 والبلطجة اإلرهابيين 

 

القوى التي تسعى لفرض أحزاب اإلسالم السياسي على دولنا أما تريد إيجاد مبررات صراعات تديم استعدادا 

التخريبي المعادي للديموقراطية وأسس ممارستها وجوهره.. فلنتفكر   أنها لم تدرك نهج تلك األحزاب  أو 

 وتحررها ونتدبر طريق انعتاق شعوبنا 

 

ديموقراطية تسّوق للتزييف بإجازة أي حزب إسالموي تنفي قيمها التأسيسية وتشّوه قوانينها ما يُسقطها قبل  

 فلندرك الخديعة وأضاليلها    أن تبدأ

 

حظر ما يسمى)أحزاب(اإلسالم السياسي شرط لمنع اإلرهاب من ترويع المجتمع وابتزازه ونهب خيراته  

ً بظالل تعطيل تفكيره في أ  سباب خرابه وجوديا

 

ال تصح إجازة حزب يقوم على خديعة الناس باستغالل عقائدهم وتضليل عقوٍل بمنطق الخرافة ألن ذلك  

 تمرير إلفساد يخرب تنظيم حيواتهم الستعبادهم 

 

اإلسالم السياسي ليس دينا أو مذهبا فيه، بل هو نهج نهب اإلنسان واستعباده بستار قدسية زائفة ال تأخذ من  

 عقائد سوى االسم مخادعةً وتضليال ال

 



أضاليل إسقاط قدسية دينية تنجح فقط لدى مؤمن بمنطق الخرافة واستغالل التجهيل لتسويق أباطيل تعطل 

 التفكير ليسود الدجل والشعوذة بدل العقل 

 

ئم! تتعكز الميليشيات في تضليل ذهنية بعضهم على مزاعم قدسية دينية، يفضح حقيقتها ما ترتكبه من جرا

 لنتفكر        فإلى متى تستمر أباطيلها تلك؟

 

باالبتزاز  تحكمها  بل  سلطتها،  من  منفلتة  قوى  تنتهكها طوال وعرضا،  دولة  لوجود  وال سالمة  معنى  ال 

 المافيوي والبلطجة الميليشياوية! 

 

التوازن    إن استمرار إعالن المواقف بصورة هالمية وعدم تسمية الحقائق بأسمائها؛ يجسد مخاطر اختالل

 لمصلحة سطوة الفوضى على حساب القانون وسلطته 

تتباكى قوى )اإلسالم السياسي( زاعمة دفاعها عن ديموقراطية جوهرها رعاية ما ارتكبوا من شرعنة للفساد 

المافيوي والعنف الميليشياوي اإلرهابي فيما تسوق لهم ذلك إذاعات غربية وأخونجية زاعمة أن عذابات 

 !!لحين تدجينه على نهج تلك المزعوم أنها النموذج الفريد األوحد للديموقراطية الشعب ثمن طبيعي

 فلتسقط مناهج استعباد الشعوب ولتسترد قوى الحرية الحقة حقوقها اليوم ولتلقنهم الدرس األكثر استحقاقا 

 

لكن الرد   !مآربهمخبثاء اإلسالم السياسي يخفون سرقة الشرعية وتجييرها بقوانين يشوهونها على مقاس  

 يكمن بأن السمو الدستوري للشعب وحده

 

يطبل بعض عرب يحيون بكنف الغرب الليبرالي ضد أية محاولة لكبح الجريمة بأشكالها المافيوية واإلرهابية 

 الميليشياوية لكن الشعب واع لن يتراجع 

 

ة وأخرى إقليمية فلنقف  ستنتصر تونس ألن الشعب مع التصدي لمخططات اإلسالم السياسي من قوى داخلي

 تضامنا معه ضد نهج الترويع ابتزازا واستعبادا 

 

السياسي في ضوء تجاريب  العالقة مع اإلسالم  الفكر    الشعب وحده هو من يحدد  نُظم  العذابات واجترار 

 الظالمي والخرافة ما يفرض واجب التصدي لهم 

 

بات واقعنا المأزوم المعقد يجابه إنسان العصر بالنهائية األسئلة وتحدياتها ما يفرض إلزاما التفاعل الخالق 

ا أعلن انتهاء  المتجدد على وفق كل معضلة وجديدها وقد فشلت هنا كل الحلول الجاهزة ونظرياتها الجامدة م

 زمن التعليم الكتاتيبي المالئي القائم على الحشو بحلول مكرورة انتهى زمنها وصارت جثثا هامدة

 بتحديث أدوات العقل العلمي وبنائه بنهج إبداعي متجدد بدل حشوه بالخرافة!؟ فهال تفكرنا وتدبرنا 

 

افته أم نتخذ من التعليم القائم على بناء  لصنع العقل العلمي هل نجتر التعليم المالئي المرتعب من قدسية خر

 الشخصية الخالقة المبدعة لجديد الحلول على وفق كل إشكالية وسؤالها؟ 

التعليم اإللكتروني نموذجا ما   التعليم وكيفية استثمار  يتردد من قبول تحديث  بيننا من  أننا مازال  يبدو لي 

 !!تيبيات مالئية بائسةيجعله يبحث عن خيارات تنأى به عن الصواب فيقبع في كتا

 فهال تفكرنا وتدبرنا واتخذنا القرار األشجع واألنجع 

 

ق له لوجستيا   هل يظن بعضهم أن نقل بضعة آالف إلى دول غربية مع ترك الشعب يقارع اإلرهاب المسوَّ

ات  من دول إقليمية هو الحل !؟ الشعوب تريد موقفا صائبا كليا شامال لمنع االنهيارات التي تعد المخرج

 الوحيدة لصعود اإلرهاب وظالمياته 

 



هل حقا يلبي انسحاب القوى الغربية استقاللية البلدان التي كانت فيها )عسكريا اقتصاديا( أم يأتي بتوقيت  

وظروف أو نهج يسلم شعوب تلك البلدان ومصائرها لقوى الظالم واإلرهاب األمر الذي سيلغي عمليا أية  

 لحال ما البديل المناسب والحل برأيكم؟ فرصة للتنوير والتمدن!؟ بتلك ا

 أفغانستان والعراق نموذجا 

 

ان تحتل بلدا وتدمر اقتصاده وبناه التحتية وتفتت تركيبته االجتماعية وتسلط اللصوص والعصابات والساسة  

تنفذ خطة  إنك  تتركها حطاما وتنسحب معناها  ثم  الى اقصى حد  الدولة ومؤسساتها  المأجورين وتضعف 

المقصود والممنهج باالتفاق سرا مع الجهة التي ستحصد النتائج بعد انسحابك! اليس هذا ما يحصل للتدمير  

 للعراق اآلن؟ 

أما الرد فيكمن بإنهاء كل وجود ميليشياوي وبناء   !بكل عيد لهم جريمة يرتكبونها لمنع أبسط فرح للشعب 

 دولة تنهي التخريب لتطلق اإلعمار شامال

 

اتل ومارشات جنائزية وانشغال بعيدا عن فعل اإلعمار وصنع التقدم والفعل تخريب هذا ما يريدون فرضه مق

 فهال تفكرتم؟           !الدولة وسطوة الميليشيات 

 

إعالن أسماء )منفذي جريمة( من قتلة أبناء الشعب من دون الكشف)الفعلي( عن)منظومة( من خطط وفرض  

م عن تغطية وتستر على شبكة اإلجرام األشمل، ما يديم  جرائم ضد اإلنسانية، ال تعبر إال عن ضعف ومن ث 

 !سلطة ميليشياوية عميقة، تلغي وجود الدولة وتفكك بنيتها المؤسسية

فلتواصل حركة التنوير مسار التغيير الحقيقي تلبية لشروط االنعتاق والتحرر واالنتصار إلرادة السالم من  

 دون وقوع بخدعة إيهام وتضليل 

 

بمواقع التواصل أنها تفتح فرص الحوار مع اآلخر المختلف؛ دائما نراجع به خطواتنا لنتأكد من يُفترض  

 سالمة اختياراتنا فلنبني الجسور مفتوحة 

 

من دون انفتاح صادق على اآلخر المختلف ال معنى للحديث عن غنى حقيقي للتنوع ألنه سيبقى شكليا مفّرغا  

 فلنتفكر              يقتل فرص األنسنة وتنويريتها

 

#end_impunity_in_iraq 

 صًوت مع قوى التنوير والتغيير من أجل فرض إرادة الشعب ل

 #إنهاء_اإلفالت_من_العقاب_في_العراق 

تصويتك بعالمة إعجاب أو تعليق داعم يؤكد تضامنك مع حراك الشعب من أجل إنهاء ظاهرة اإلفالت من  

العقاب سواء بعدم تقديم المجرم للعدالة نهائيا أو بتهريبه وعدم تنفيذ ما ينتظره من عقاب، أو بإخفائه، أو  

 المجرمين من العقاب تقديم أضاحي بديلة، أو بأي شكل.. فلنكن معا وسويا بمهمة منع إفالت 

 

العميقة ما يدعو  الفعلية  السلطة  الحكومة من طرف  لهيكلية  البنيوي  الخرق  تتأكد ظاهرة  بعد أخرى  مرة 

 لموقف حازم حاسم بخالفه سنبقى بدوامة العبث واالدعاء والمزاعم التضليلية 

 فلنتفكر بعمق القضية وما يختفي منها وليس بتمظهراتها 

 

ليس منة على الشعب فذلك مجرد مفردة في واجبها ال يلغي تقصير كارثي فادح  أن تكشف الحكومة مجرما

 !بعدم تقديم قتلة المتظاهرين السلميين وهم بالمئات وضحاياهم بعشرات اآلالف

وهكذا فالحكومة إن لم تنهض بواجبها هذا فإنها ترتكب جريمة تواطؤ مع القتلة وتساعد على إفالتهم من 

 فيما يقدمونه قبيل انتخابات تدوير النفايات وإعادة إنتاج نظام جرائم مافيوميليشياوية   واوتفكرالعقاب فتنبهوا  

 



ارتدى الظالميون جلباب القدسية وعمامتها فعبثوا بالمضللين وها هم يرسلون ذات الجناح العابث بتقلبات  

وال تميزه عن تلك    الزعرنة السياسية مرتديا جلباب تقاطع شكلي ال تنفي كونه من قوى التخلف والدجل

 القوى ليمرر االعيب كثيرة بمناورته الجديدة العتيقة 

 فلنتبصر فيما يختفي وراء المناورة قبل التهليل الذي سيدعمها ويعمق الشرخ والفخ

 

إيران باليمن اسمه الحوثية واخر بالعراق اسمه الحشد الميليشياوي واالن انقالبهم بلبنان    انقالب النصار

 باسم حزب هللا وحلفائه 

 انها محاوالت طمس المنطقة بامبراطورية ظالمية لماللي الدجل وأبنائه وذيولهم 

 كفى ولتخرج شعوبنا بثورة الحرية والسالم 

 

النار ضد متظ المدرعات وإطالق  ميليشياوية  استخدام  بإدارة  انقالب  السلميين هو إعالن  بيروت  اهري 

 لحزب هللا وحلفائه وهو يسفر عما يعنيه اللهاث وراء مساومة أضحيتها شعوبنا 

 إلى المجتمع الدولي االن وليس بعد هنيهة 

 أنذروا عون وزمرته االنقالب قبل المذبحة وحدوث االنقالب

 

 تموز عيدا وطنيا انسانيا 14األعوام بـ احتفل العراقيون القدامى آلالف 

التغيير وبناء    58ويصعب على بعضهم اليوم ادامة العيد خشية من ثورة الشعب عام   أن تستعيد عنفوان 

 !الحياة الحرة الكريمة فتطرد الذيول المتخفية بحصان طروادتها واحتمائها به 

 االختيار وكل عام وأنتم أقرب لتحقيق االنتصار لنحتفل بالعيد السومري للرابع عشر من تموز ما عشنا أحرار  

 

 !تموز أثورة أم انقالب 14سنة ولم يستطع بعضهم حسم إجابة سؤال 63

ال  باألشخاص  برمته  المصير  ربط  واستمرار  السياسي  الفكري  المعنى  إلى  التعرف  عدم  هنا  والواضح 

 !!!بالمنهج

من يستمر دورانه مع هؤالء عله يتدبر أمر تفاعل واجب مع أسئلة الحياة ومستجداتها بعيدا عن   فليتفكر

لعبة االجترار فمنهج التغيير كان واضح التعبير عن ثورة تتطلع ألخذ تجربتها درسا لالنعتاق والتحرر بدل  

 لنتفكر ونتدبر         العيش بجلباب عدو الشعب وتحت عمامته

 

 جهنم  محارق مستشفيات 

 هي أقل وصف لهوية جرائمهم المروعة بنسخة إبادة متوحشة 

 رسالتها أنهم في صراع مافيوي بعناصر ميليشياهم الفاشية فيما الشعب وبدم بارد هو وقود ذاك الجحيم 

 لنتفكر ونتدبر الخالص من بلطجة نظام الكليبتوفاشي مرة وإلى األبد 

 

 رابين في كل مرة لتحتفظ بنظامها الكليبتوفاشي فلتعلو أصواتنا القوى المافيوميليشياوية تمتلك نهج تقديم ق

 ال تدوير لنفايات، بل تغيير 

 

ال عزاء في ضحايانا بالناصرية حتى ينفذ الشعب قصاصه العادل بحق منظومة الجريمة بكاملها وبكل من  

 فلنتفكر ونتدبر يقف وراء تكرار ارتكابها!  

 

 ليس الفساد وحده وال اإلهمال وحده

 ا كليبتوفاشية تغتصب السلطةإنه

 فهال تدبرنا؟ وال غرابة بحجم الكارثة فالجريمة أخطر من جرائم ضد اإلنسانية 

 

 !ارتفعت مجدداً عقيرة مقاتلهم وصرخات تشكيل اللجان ولف األعالم على كل ضحية إن وجدوا لها جثمان



 يتباكون على من يقتلونهم ليديموا جرائمهم...

 

وما أُرتُكب فيها جّسد جريمة مركبة ال تقف عند إهمال فرد أو فساد آخر فقط لذا وجب     ذي قار في القلب 

 محاكمة منظومة جرائم ضد اإلنسانية 

 

بين بناء العقل وتنمية قدرات اشتغاله ودربته على معالجة ما يجابهه وبين حشوه بالخرافة ودجل أضاليلها 

وكرامتها تكمن في عقل واع يستطيع التفكر والتدبر فال يستعين بأباطيل ال  سيجد المرء أن احترام الذات  

 !تبني له مأوى وال تطعمه لقمة نظيفة وال حتى تسمح له بصحيح إيمان وال سليم معتقد 

 فهال تمعنا في المقاربة!؟ 

 

وتلبي مطالبه في تحترم اإلنسان  التي  والتمدن هي  العلمنة  قوانين  تعتمد  التي  الحداثة  الكريم   دول  العيش 

فتحمي حقوقه وتضمن حرياته ومنها حرية االعتقاد لكن المشهد ينقلب في ظل سطوة طبقة الفساد تلك التي  

تحتمي بادعاءات باطلة مزيفة في تمثيلها الحصري لإلله ما يبرر لها تكفير اآلخر وفرض سلطتها باسم  

أباطيله عندها ال نرى س  تأويالته ودجل  بكل إسالم سياسي وأضاليل  الخراب  البؤس والفقر ومشاهد  وى 

 فلنتفكر في السبب والمطلب ولنتدبر                 !شيء

 

 :ما يسمونه رجال دين هم

)مجموعة تمارس كل الموبقات وتتاجر باإلنسان: رجاال، نساء وأطفاال(؛ وما أن تحاول فضح جرائمهم  

دسية ال تحضرهم إال كونها نهج تقيّتهم للتستر  تلك، حتى ينبروا دفاعا عن قدسيتها المصطنعة الزائفة وهي ق

 فلنتفكر ونتدبر عيشنا الحر الكريم بال زيف وال تشويه              !والتضليل إخفاء لما يرتكبون 

 

 تمتلك الخرافة ونهجها آالف قنوات التجهيل ووسائله 

نمية المستندة لوحدة الجهود وجمع لكن العقل العلمي وحركته التنويرية ال تمتلك إال منافذ قليلة تظل بحاجة للت 

الطاقات وضبط برامجها نوعيا؛ بخالفه ستمتد وتطول أزمنة التخلف واالستسالم لمثالب نُظمه وأمراضها  

 وأشكال استغاللها 

 

اإلنجاز   نسب  قراءة  تقبل  عمل  جهودها(ببرامج  يقتضي)وحدة  التنوير  لحركة  الجمعي  المؤسسي  العمل 

 فتفكروالها باستمرار. والتعرف لمواضع الخلل وتعدي

 

إذا لم تكن تستطيع تقبّل النقد والتفاعل إيجابا مع مطالبه وطابع أدائه الجمعي فتذّكر أنه ال مكان لنزعات 

 الفردنة ومجمل أداءاتها المرضية 

 

تكتنفه أمراض  بعمل مزاجي  فيه، فات وقت استمرار بعضكم  التنوير  العام ومهام  للشأن  للمتصدين  نداء 

 الناس تريد عمال مثمرا              !ولوجيةسايكوسوسي

 

 

 

 تجابه شعوبنا ودولنا ذات العدو بطابع استراتيجيته ونهجها التخريبي 

 فمرتزقة اإلرهاب بتوجيه تركيا التوسع الطوراني هم أنفسهم ميليشيات إيران ومنطق صفويتهم وشعوبيتهم 

ع  إلنهاء  شعوبنا  لقادة  تنويري  تحالف  وجود  ضرورة  أرى  يجتران  لذا  طرفين  بين  غنيمة  اقتسامنا  بث 

بيان التنوير والتحرير للقضاء    لنتفكر ونتدبر     خزعبالت تاريخ من الدجل والتضليل على حساب بناء بلداننا

 على مشروع شرذمتنا واستعبادنا 

 



 :إلى أبناء العراق، سوريا، ليبيا واليمن وكل شعوب منطقة الشرق األوسط

كيف تقرأ أنت األمور؟ قل رايك بصراحة، اختالفا واتفاقا؟ ولنكن معاً الفعل مغيراً مؤثراً وليس االستسالم  

انكسار اً واحباطاً وسلبية.. ذلك أنَّ تحرير أنفسنا ال يعني ان نعادي أو ننتهج نهجهم في اشتغاالتنا بل أن  

ضطرارا على الخضوع الستعبادهم إيانا لقرون  أو ا\نفرض إرادة السالم لننشغل بالبناء ال الهدم حروبا و

 جديدة أخرى

لسنا خرافا وال قطعان مرتزقتهم، بل نحن بناة وجودنا وحماة خيراتنا التي ننتج.. فلماذا نبيع بالمجان وجودنا،  

 كما يتوهمون ويدفعون إليه تضليال ودجال ومخادعة!؟ 

قوانا   لجميع  شعبي  تحالف  بيان  وهذا  كفى.....  بلى  واذاللنا  كفى..  شرذمتنا  مشروع  ضد  )التنويرية( 

واستعبادنا.... ال طورانية وال صفوية نحن حركة تنوير وشموسها تسطع لتزيح الظلم والظالمية أُسائلكنَّ  

 أن نتفكر ونتدبر ونتحاور واسائلكم جميعا بال استثناء 

 

ى حساب شعوبنا واستغفال  تركيا األخونة طورانية النهج والغاية، تحاول إحياء إمبراطورية منقرضة عل

 عناصر فيها، بأن يحيلوهم لقطعان انكشارية كما ميليشياتهم ومرتزقتهم اإلرهابيين بليبيا 

بلداننا ألنهم  بسيادة  استهتارهم  فلنكبح جماح  أوان!؟  فوات  قبل  أمرها معهم  تنبهت شعوبنا وحسمت  فهال 

 !تمادوا واستباحوا كل الحرمات 

درة حسب، بل نفعلها، اليوم ال في الغد وإال أعدنا تاريخ قرون من العثمنة وظلمها  أما كفى فال نكتفي بقولها ها

 وظالميتها 

 

  ما بعد الفقر هو الفقر المدقع

 ولكن

 ما بعد الكفاف ليس غير الفناء

 فمن دون الماء ال حياة وال بقاء

 هل فهمنا أن قطع النهرين معناه كليا ونهائيا وأبديا الفناء،

 !!!يرتجي بقاء بعد فناء يستجدي به )السيد!( كي يديم له وجود أم مازال من 

 لقد أزف موعد االنتهاء من ذاك الصمت األخرس بصرخة مدوية للحق والعدل وإنهاء كلكل الظلم والظالم

 

 أطلقوا_سراح_النهرين #

 أنقذوا_العراق_وأهله #

 #الماء_والكهرباء_أتنتظرون_الفناء!؟ 

 

 نداء إنساني 

فناء  العراقيون بخطر   كارثة  فعل فوري عاجل ستحل  دون  والكهرباء ومن  الماء  بعد قطع  إبادة جماعية 

وستكون وصمة عار بجبين البشرية كل من يصمت على جرائم إيران وتركيا وما يرتكبان مشترك بالجريمة  

 وكل من يساند سلطة خاضعة لبلطجة ميليشيا الدم واإلرهاب مساهم فيها 

 #أنقذوا_العراق_وأهله 

 

ء في عراق اليوم بسماء الجفاف وصحراء الكفاف تكاد آخر قطراته تنقضي لتبيد ما تبقى من حيوات الما

 الناس 

 وليس غير تكاتف الجميع لتنقشع الجريمة ويزال المجرم 

من قطع الكهرباء والماء ليس سوى نظام ماللي الشر فاحسموا أمركم قبل كارثة فناء فال ترتجوا حياة بال 

 بقي فمنعوه عنكم!!! ماء هو آخر ما 

 



الماء والكهرباء قضية وجودية للعراقي اليوم أنهما ليسا مجرد مطلب كمالي، بل ضرورة من دونها تنتفي  

إبادة جماعية أمام أنظار العالم فماذا تقول ممثلة األمم المتحدة وماذا تجيب سلطة   الحياة وترتكب جريمة 

 ميليشيات ايران والحكومة!؟ 

ويتدبر الموقف فلم يعد من متسع يمنح لزعامات اللصوصية وبلطجتهم لم يتبق سوى  فيتفكر كل ذي ضمير 

 !!!حيوات الناس

 هبوا ضحايا االضطهاد لتنعتقوا مرة وإلى األبد 

 

حد إلقاء تبعة عدم تقديم أبسط الخدمات للناس على عدم    وصل انحطاط التبرير عند السلطة الكليبتوفاشية

 سماح )إسرائيل( و)أعدائـ(ـهم بذلك...!!

 

هل من الصائب السماح بوجود تشكيالت مسلحة سواء كان خارج السلطة أم داخلها!؟ وإذا كان ليس صائبا  

إلدماجها أو بدقة توحيد    وجودها بموازاة القوات النظامية وخارج سلطتها ونهجها ومهامها فهل يصح الدعوة

 النهج الميليشياوي المنفلت المتمرد بالعسكري المنضبط المنظم!؟ 

 يقول العراقيون من أنصار دولة العلمنة الدستورية الديموقراطية 

 شي ما يشبه شي 

 فلنتفكر ونتدبر فما مخرجات خلطة العطار السحرية التي ندرك مخاطر ولوجها ومؤداه من هالك!؟  

 

دة قيادة القوات المسلحة الوطنية ومركزيتها محق، لكن هل من المنطق الحديث عن إدخال  من يدعو لوح

قوى )ميليشياوية( في البنية العسكرية النظامية وهي المعروفة باختالف منهجها وهويتها وهدف وجودها  

ر واألمر لجهات الذي ال تتحرج من اإلفصاح عنه ليل نهار دع عنكم تسليمها القيادة والمرجعية ومركز القرا

 !!غير وطنية علنا

 بتفكر وتدبر فلنراجع ونتأكد من مضامين نداءاتنا   عن أية وحدة يتم الحديث وأي مركز قيادة يشار إليه!؟

 

نهر ومصدر عن العراقيين بتغيير متعمد لمجاريها بالمخالفة    44ها هم ماللي إيران يقطعون مياه أكثر من 

ما موقف أحزاب اإلسالم السياسي وأجنحتها الميليشياوية؟ أما زالت تدافع  مع القوانين والقيم واألعراف! ف

فليتفكر كل  وتبرر لجريمة إبادة جماعية بحق الشعب!؟ أم لم يصلها خبر التصحر والموت عطشا بعد!!؟  

 ذي عقل وضمير ويتدبر القرار والموقف 

 

لى ما متاح في احترام حرية اآلخر تسعدني قراءة المختلف لتحفيزه أفضل ما نملك من أدوات الحوار وأع

 في التعبير وفي إنضاج قيم التنوع والتعايش 

 رؤيتنا تقوم على ))العقل العلمي أساس التنوير إلنجاز مهام التغيير(( 

 

بدل رفض الدبلوماسية العراقية فعاليات قوى التحالف ضد العبث اإلرهابي الميليشياوي، أحرى بها أن تدين  

أية قوة إقليمية تحاول استغالل العراق لترهيب المجتمع الدولي وجره لمنازلة على األرض العراقية بعيدا  

ذرعها الميليشياوية في مباركه اإلرهابية  عن بالد تلك القوة وتجنيبا لها من أية مواجهة مباشرة أي بتكليف أ

 ...حيث تمارس أو ترتكب فعليا جرائم التدخل وانتهاك السيادة بتوجيهها تلك الميليشيات ودعمها اللوجستي

 فلنتفكر ونتدبر 

 

االستعراض العسكري الميليشياوي ومشاركة الحكومة فيه تحت شعارات إرهابية يجسد إمعان تلك القوى  

شعب وتهديد أمنه واستقراره لتكريس سلطة ماللي الشر اإلرهابية. وليس من رد سوى تجدد على استفزاز ال

 حركة التنوير والتغيير السلمي منعا الستمرار نزيف لدماء الضحايا..!!؟ 

 قل كلمتك.. ال صمت بل صوت هادر سيعيد االنعتاق والتحرر 

 



كوردستان ما يشكل تنفيذا ألجندة أجنبية وانتهاكا للسيادة  ندين بأشد العبارات مهاجمة مقر دبلوماسي في  

الوطنية.. األمر الذي يدفع إلصرار شعبي على وسائل التغيير الكلي األشمل واألعمق مثلما يفرض تضامنا  

 دوليا يفتح الحوار مع ممثلي الشعب ال وكالء طهران اإلرهابيين 

 

تنا بتنوعات اهتماماتها غنى األنسنة وثرائها فلنكن  تمسكنا بوجودنا بصفحة حوار جدلية يسمو بمنح أصوا 

 معاً بثبات 

 

أرحب بكل تداخل ومنه المختلف، فذلكم تجديد وإضافة للمعالجة لكن بالتأكيد سيبقى تمسكنا بثبات بعضنا  

 ببعض هو األنجع لمنطق وجودنا وحوارنا 

 

اهمة كل قوة في نهب السلطة وحصتها  إعادة إنتاج قوى النظام القديم بأية نسبة هو مجرد إعالن عن نسب مس

 في ضوء دورها بمصادرة الشرعية الشعبية 

 

تتشكل من أضاليل رجال التدين الزائف وأباطيل المال المافيوي الفاسد ووحشية مقاتل      عباءة الدولة الدينية

 فلنتفكر ونتدبر             الميليشيات المسلحة

 

بحث عن لقمة تقيه الفناء!!؟ أم ذاك الذي يحرمه وكل أخوته  هل السارق اللص هو الموظف الصغير أو من ي

وعائلته بل وجيرانه وزمالئه وأحبته من تلك اللقمة ومن ثمن دواء أمه الموجوعة المفجوعة باغتيال األب 

 اآلباء...؟ \

هل القاتل هو من يتصدى للمجرمين بصدره العاري محتجا سلميا من أجل العدل والسالم وإطالق مشروعات  

 تشغيله للبناء أم من يوجه غدارته ويطلق الرصاص الحي ضده!!؟ 

 :ما معنى شرعية 

 تدخل من يسمونه )رجل الدين(؟ 

 نهب المافيوي ألموال مشروعات الحياة؟ 

 ألبرياء؟ مطلق الرصاص الحي على الناس ا

هل شرعية مثلث الجريمة القائمة على االغتصاب بكل أشكال القوة الرعناء شرعية صائبة وشرعية الشعب 

 الغية!؟ 

كال لركام قاذورات يسمونه دولة القدسية والدين ويزعمون التمثيل الحصري لإلله ليقمعوا شرعية وحيدة ال 

 ال تتجسد إال باصوا الناس 

تتسر بها الجريمة والمجرم ... ونعم لدولة كال لدولة دينية بكل مسميا تها ألنها مجرد دجل وعباءة زيف 

العَلمنة التي تقوم على حقوق اإلنسان وحرياته وشرعية صوته لوحده في حكم نفسه والنهوض بكل عمل 

 للبناء وصنع جنانه بنفسه ال ينتهك وجوده أية عبودية أو استغالل

 

 لهم ها هم زعماء الجريمة يجاهرون بأباطي

 فماذا ستفعل الوعود!؟ 

 ليس من شيء سوى مزيد الضحايا قرابين للقدسية المزيفة تجتر أضاليل استعبادكم 

 

والمافيات  الميليشيات  وما   يعمل مجرمو  يرتكبون  بما  يجاهرون  النهار وهم  بوضح  الجرائم  يرتكبون  بل 

االستغالل   مخططات  لهم  يديرون  الذي  نعمتهم  أولياء  من  له  الخنوع  فرض  إمكان  ويتوهمون  يقدسون 

واالستعباد.. بالمقابل ومنذ سنوا وعقود يسمع الفقراء المبتلون بتلك الجرائم وعودا بأن )الحكومة( ستنهي  

 !!ضرب بيد من حديد وجعجعة زال طحنالجريمة وسي

 فماذا تفيد الوعود بطونا خاوية أو أجسادا عليلة مريضة أو بيئة خرابا يبابا!!؟ 

 ال شيء 



لكن مزيد األضاحي تسقط شهيدة طعنات بمقاتل لجموع تتعرض إلبادة جماعية بل إبادات وجرائم من كل 

 شكل ولون 

 

 أيسد حاجة الفقير وعدٌ من مسؤول!؟ 

بعد  ومسلح   ماذا  مافيوي  ولص  مزيف  مرجع  الجريمة:  ثالثي  أمام  خنوعاً  ينحني  كي  الوعود،  أباطيل 

 ميليشياوي!؟ 

 

طريقا    فتفكروا وتدبروا    !عادوا ثانية ألضاليل إخراج أوراقهم العتيقة بتلميع عباءات مرجعيات الزيف

 تبنيتموه للتغيير ال يمر بأباطيلهم أبداً 

 

ناء الروح الوطني والعقل العلمي كيما يعّمروا الوطن ويحيلوه جناناً بكل فذلكات ما عالقة الفقراء وحاجاتهم لب 

التدين وزيف مرجعياته المضللة!!؟ هل ستبني مواعظ طبقة رجال الدين بمئات آالفهم سكناً للفقراء الذين  

دعيتهم وما  يقطنون الخيام المهلهلة أم بيوت الطين ووسط جدران الصفيح وأكواخ بائسة!!؟ أم هل ستأتي أ

يدبجون من أحجبة بلقمة نظيفة أم جرعة دواء!!؟ هل حقاً أن الوصول للجنة الموعودة في )اآلخرة( أو العالم 

اآلخر ال يتم إال بالخنوع لعذابات الحياة واالستسالم البتزاز طبقة الفساد والعيش بالخرائب وفي عالم غير 

 ذي زرع وال ضرع!!!؟ 

 فاسدين تجلببوا بها ادعاًء وتمظهرا وزيفا ودجال!!!؟ إذن، لماذا وجب تلميع عباءة 

 

التدين السياسي، المال المافيوي والسالح الميليشياوي أما  الثائرين في)أكتوبر(بأباطيل  الفقراء  سيجابهون 

 قرابين العودة فهي رؤوس المضلَّلين 

 

 .شرط أي تحذير أن يكون أسبق من الفعل لمنع ارتكابه

منذ سنوات بعيدة، خطوط للتحذير الحمراء، سواء في اإليغال بتأسيس تشكيالتها لكن الميليشيات تجاوزت  

 أم في نهج الترهيب! فهل أدركنا عبثية التحذير من استغالل الفتوى إياها ومقاصد تكرار إطالقها..!!؟

 

 كاتب المنشور 

 تيسير عبد الجبار اآللوسي 

التالعبات والتصريحات  بها كل  لها ومعرفة  ادراكا  أو  بالحقيقة  تلغي وعيا  ابتزاز ال  لفروض  االستسالم 

المزوقة وجمل الحق ))التي بحقيقتها داعية لفلسفة النظام وزعاماته(( إنما يراد بها باطل مثلما العبث بذهنية  

بها مع )طبطبة( الجريمة األصل ويستمر  يديم  ما  البريء؛  في   المظلوم  تمنع طعنة  تداوي جرحا وال  ال 

القلب.. فلنقف بوجه كل هذا العبث ولنرفض نهج إجرامهم ولننهض بتغييره وناتي بنهج يستطيع االستجابة  

للضحايا ومطالبهم في الحقوق والحريات.. معا ننهي عبث )تحذيرات( يطلقونها من طرف لسان لذر رماد 

ــ   في أعين الناس الضحايا بتوقيت نفهمه ف

 كفى لكل تالعباتكم اضاليلكم واباطيلكم 

 

 في ضوء أخبار يحضرون بها لجريمة إرهاب طائفي في األعظمية ببغداد 

بعد سحق الفكر الطائفي وإزالة آثاره التخريبية من ذهنية الوعي الجمعي للمواطن تفاقم فعل الطائفيين كي  

 !جاهزة كما ترونيجدوا مبررا للعودة إلى الميدان.......... وأدواتهم 

تهديدات بمهاجمة رمز ديني بخلفية )طائفية( وتفكير إسالم سياسي مرسوم بصورة مفضوحة ال يتحرجون  

  وال يستحون!؟

الهدف استعادتهم العزف على األتباع الطائفيين واألمر أبعد وأخطر من تركيبة ميليشياوية..!؟ إنه بحاجة  

( صريحا ال يتهاون مع أي منطقات تعيد تكريس الطائفية والتمييز  اليوم للرد من جميع األطراف ردّاً )وطنيا

 ...بين أتباع المذاهب وتشويه الوعي الجمعي بخلطة العطار بل السحر الشرير



 قولوا كلمتكم التي تؤكد انتماًء وطنيا إنسانيا يرفض حتى قبول األلفاظ الطائفية وتمييزها العنصري األخطر 

سياسي متعطش لدماء يرشها على تراب يستبيحه ليل نهار بقصد إذالألهله    ال مجال أللعيب زعران إسالم

 !!!..واستعبادهم

كفى يحكمكم جهلة اإلرهاب وزعرانه ومن أراد أن يتحدث بلغة بديلة فلم يعد له سوى العيش وسط الناس  

ال يرفض  علمي  وعقل  إنسانية  وطنية  جميعها  وهي  الناس  وأعراف  الناس  ولوائح  الناس  خرامة  بقوانين 

 ويعرف محوها 

 ال طائفية بعد اليوم 

 تيسير عبدالجبار اآللوسي 

 

 نعي وعزاء في الراحل سعدي يوسف 

تقرع نواقيس وداع   2021حزيران يونيو    13بوفاة الشاعر العربي الكبير سعدي يوسف صبيحة اليوم األحد  

   ..لشخصية فذة في الشعر الحديث وفي حركة األنسنة والتنوير

إذ يتوقف قلب مبدعها عن دفق بقي نسغ حياة، فإنها تبقى القامة المتربعة على عرش صنع    إن قامة شعرية

جماليات حركة النضال اإلنساني بوجه وحركة اإلبداع الشعري االستثنائي الفذ بوجه آخر.. وهي باقية وإن  

 !..تخطَّف الموت قلب صاحبها

رابع مهاجرة بعيدا في الجغرافيا القصية.. لم تكن غريب وطنه وأهله يا سعدي، وإن اتجهت المضارب لم

 ..ولهذا ستبقى قصائدك قوانين إبداع وبساتين محبة وأناشيد ثورة الروح تتحدى الزمن وما فعل ويفعل

إليك في موئلك األبدي أيها الراحل بعيدا؛ انحناءة لكل تلك المسيرة التي مثَّلت معاني الثورة والكفاح في  

بواكير منجزك وما صنعت من حداثة في اإلنسان عراقيا أم عربيا أم بأية هوية  مجمل الخطاب اإلنساني مذ  

  للجغرافيا السياسية فأنت هوية لذياك اإلنسان بما أنجزت وفعلت 

أهلك في العراق أهلك من كل ناطق بلسان إبداعك يحييونك وداعا أبديا ليصافحوا إرثك )اإلنساني( الجمالي 

 النضالي حصراً 

  يوسف .. وداعاً سعدي يوسف تحية وداع سعدي

 تيسير عبد الجبار اآللوسي 

 

 الصديقات الفاضالت واألصدقاء األفاضل

التسامح   متابعةطريق  عهد  لكم  وأجدد  الكريمة  العطرة  لتهانيكم  والتقدير  واالمتنان  الشكر  بخالص  أتوجه 

 والسالم والتنوير 

ل أنسنة وجودنا بالخير والتآخي وبكل معاني  تمنياتي للجميع بأيام ملؤها المسرة والجمال..  ومعاً من أج

  .. الخير وحركة إعمار الذات الفردي والجمعي بما يحقق األهداف السامية

اتصاالتكن   عبر  وصلتني  ورود  ببساتين  مألى  احتفالية  من  به  أحطتموني  ولما  لكم  وعرفاني  احترامي 

مزيد   نحو  ودفعٍ  المعنويات  دعم  بالغ  فقدمت  المعطاء  وبهاء  واصتاالتكم  بوجودكم  إال  يتألق  ال  عطاء 

 مشاركاتكم وتفاعالتكم المشرقة دوما

 شعارنا األمل وتفتح أزاهير بساتينه بفضل تعاضد الجهود وتبادل عالقات األنسنة 

وبرائع   بندواتنا وحواراتنا  األحبة  بكل  اللقاء  ويشرفني  المشترك  اإلنجاز  آخر من  عام  مسيرة  في  ألتقيكم 

 وتفاعالتكم تفاعالتكن 

  كل الود 

 وكل عام وأنتم الجمال واأللق

 تيسير عبد الجبار اآللوسي 

 

 يونيو  8

 :لنتحد الستعادةمناسيب دجلةوالفرات ونمنع كارثةإبادتنا وجوديا حملتنا اإلنسانية 

 #أطلقوا_سراح_النهرين 



 

األخطر اليوم أن الجريمة وصلت تستغل تركيا وإيران)حجب المياه(عن العراق بإطار انتهاك سيادته لكن  

 #أطلقوا_سراح_النهرين                       مستوى إبادة الحياة

 

بتمرير   ينفذ شيئا منها فإن ذلك ال يعني سوى أنك تساهم  عندما تكثر حال تكرار الوعود والتعهدات وال 

أن الميليشيات عن التوازن  ميداني للجريمة وتتستر عليها مثال تصريحات المسؤول في الحكومة العراقية بش 

 واالعتدال فيما التطرف يزداد إمعانا في مقاتله!!! 

 

في أي اتجاه فكري أو عقائدي تكون، وأية قدسية أسقطت على رؤاك فلن يجعلك ذلك تمتلك حق مصادرة  

أو    اآلخر وانتهاك حريته في التعبير أو تبرير االعتداء و/أو التجاوز عليه! معا ضد إباحة مصادرة اآلخر

 تبريرها بأية أعذار وذرائع 

 

 أقف بثبات مع مبدأ

 حرية التعبير 

 طالما كان بإطار احترام اإلنسان وسالمة وجوده حاضرا ومستقبال يتقدم به إلى ما يبني وال يخرب 

 فلنكن بأروع حركة تضامن مع من تعرض ويتعرض للقمع والمصادرة بال تردد أو تلكؤ

 

الجتماعي بمصادرة حرية التعبير بخلفية الجيوش اإللكترونية أو أي  إن استمرار بعض منصات التواصل ا

عارض او انحراف مستجد هو تعارض صريح مع اللوائح والقوانين واالتفاقات التي توصلت إليها البشرية  

 !بمسيرة تمدنها ومن ثم فهو تدمير لنهج األنسنة والحقوق والحريات وتسبب بمقدمات خراب كلي شامل

 تلك االنتهاكات الخطيرة قبل فوات أوان  فلنقف معا ضد 

 

كل مؤسسة لها لوائحها الخاصة بها، لكن جميع المؤسسات بمطلق وجودها ملزمة باحترام )حرية التعبير(  

 معيارا لمجمل أنشطتها، وبصورة أوضح عند اشتغالها في الشأن العام 

 

طعنة بمقتل لما يمكن أن يكون فيها  التطرف والتشدد حتى بأكثر المنظومات الفكرية ومناهجها سالمة هو  

 من صواب وتأسيس إلرهاب اإلنسان وتدميره وجوديا.. فلنتفكر ونتدبر 

 

انقلب األمر  أو حرية لآلخر وإال  تستلب حقا  بالضبط عند منطقة ال  تقف  الدفاع عن موقف ونهج  حدود 

 لعدوانية ال تقرها منظومة قيمية وال تسمح بها قوانين 

 

والدفاع عنه يجب أن يتضمن بالضرورة وحتما ذات الموقف تجاه حقوق اآلخرين وإال  اإليمان بحق طرف 

 تحول األمر الغتصاب وعدوانية بال منتهى لدوامة همجيتها 

 

إن دفاع امرئ عن قضية وعدالتها ينتفي بمجرد وقوعه بفخ اعتداء أو حتى أي انزالق أو انحراف نحو 

 تجاوز أو انتهاك لآلخر وحقوقه وحرياته 

 

 منصة المثقف التنويري 

 صوت لمطبوعة 

 مجلة المثقف التنويري

 بحوارات استراتيجية التعبير 

 

 



كم حجم النقص بالمدارس ونوعيته في التعليم األساس؟ وكم مدرسة هي مجرد فضاء واسم يجمع أطفالنا بال 

 بناء وال متطلباته!؟ كم تسرب من التالمذة؟

 

 هل يذكر أحدكم مسرح الطفل؟

 الستعادته؟ وفي حشود األطفال تمأل صاالته؟؟ما أدوارنا 

 أين قراءاتنا فيه؟ أين دعمنا له؟ وما شكل تفاعلنا معه؟ 

 

 هل من يتذكر عيد الطفل والطفولة لعقود خلت فلقد كان يُحتفى به!؟ 

 أين صار؟ وأين أطفالنا من ابتسامة ورعاية صحية تعليمية!!؟ 

 

 في اليوم العالمي للطفل والطفولة 

 ر حجم الصدمة والترويع وحال تغولها على أطفالنا هل من يذك

 إذن واسونا للحظة ثم اهملونا وانسوا اإلنسانية 

 

وجود المبدع والجمهور ضرورة تأسيسية ملزمة في المسرح أما داللتهما الموضوعية فتكمن في المنظومة  

 القيمية للتمدن ولتطور فعلهما ونضج وعيهما 

 

ة؛ لكنك تعرضها أمام واقع يستأنس ظاهرة مصادرتها وإلغائها، أما لماذا أنت تُبرز حقيقةً قد تكون معروف

في   بنائيا  الحقيقة  تلك  توظيف  يستكمل  أن  بقصد  المستهدف  المتلقي  يدركه  ما  فذلك  هنا؟  بإثارتها  تنهض 

مخاطبته الجمهور.. أما بعد فتحايا متجددة، لسابر المعنى في مثل هذا النشرووصوله إلى عمق المنشور 

اميه البعيدة التي تدعو وإن بصورة غير مباشرة للنهوض بمهامنا.. لعل أبرزها توكيد حقيقة أن العالقة ومر

بين المبدع والمتلقي ال تحدث إال بمجتمع متمدن ومن هنا وجب أن نتبنى نهج وجود المسرح بإعادة فتح  

بالعيش بنهجه وفضائه ال في   جسور العالقة بين طرفي المعادلة المسرحية ألننا بشر نؤمن بالتمدن ونرغب 

تتالعب   أو  تحظره  التي  للجهات  إدانة  المسرح  وجود  مدنية  وتوكيد  وحظره  المسرح  )تحريم(  مواضع 

بمفاهيمه.. أشكر بعض من تساءل باستغراب محاوال سبر المعنى من تغريدتي وقصديتها وفائدتها فلعلع  

 قول أننا نكتب تغريدات؟ اليوم يبحث في تفاصيل أخرى تتطلب إيضاحات وإال لماذا ن

 

وجود مسرح في مدينة يؤكد رقي أبنائها وتمدنهم وانتفاؤه يؤكد خذالن منطق العقل العلمي وتراجع القيم  

 السلوكية السامية 

 

بتفاصيل يومك   أن تستسلم أو تستهل ألنتروبيا العقل وتُهمل  إلغاء محاوالت تنظيمه فتُقصي  العيش يعني 

 غذاء الروح أي ثقافتك المعرفية والقيمية 

 

 برهنت التجربة أن )المسرح(يبقى خير أداة للشعوب في معركة بناء اإلنسان واالنتصار لعقله العلمي بسبب 

 )ارتباطه البنيوي بالتمدن والتنوير( 

 

المعقدة تكون اآلداب والفنون أداة الشعوب لعبور األزمات وإنهاء ما يُختلق بفضاء    في الظروف الملتبسة

 الخرافة والظالم؛ فبديلنا هنا ثقافة التنوير 

 

مهما ادلهمت الظروف فإن منتجي الثقافة قادرون على متابعة تقديم منجزاتهم لتنوير مسيرة إعمار الذات.  

 فلنواصل تنمية الوعي بالعقل العلمي

 



هي الوحيدة القادرة على التحقيق فعليا وكليا ونهائيا بال تالعب فالجريمة   حكمة الجنائية الدولية الخاصةالم

 ارتكبتها مافيا ميليشياوية ونظامها 

 

ال ثقة بمشاغلة القبض على قاتل منفذ أو حتى كبش فداء للنظام المحاصر بالشعب لكن  محكمة جنائية دولية  

 بها نظام وسلطة خاصة هي الحل بجرائم ُمرتك

 

ضحك على الذقون يبدأ بنقل المعتقل لسلطة الحشد الميليشياوي ما يعني فعليا إطالق سراح أو إعادة إنتاج  

 متاجرة أخرى باللعبة بمماطلة مختلفة 

 

تهديد   وتنجيه  جرائمه  ستخفي  أضاليله  أن  يتوهم  إرهابي  سوى  ليس  ابتزازه  ويحاول  اإلعالم  يهدد  من 

 العربية والحدث نموذجا الميليشيات لقناتي 

 

لقد برهنت التجربة أن شرعنة )الميليشيات( لم تعِن سوى أن النظام العام خاضع لسطوتها وأنه بات مجرد 

 غطاء وواجهة للتستر على كل جرائمها 

 

كان النتهاك حصانة البالد، وجود اسمه )حصان طروادة( لكن اسمه اليوم صار )الميليشيات( تتستر هذه 

 بالتدين والقدسية وزيف المصطنع باسمهما ثم فرض الوالء لما تختلقه من مرجعيات المرة 

 ونقرر فنحسم أمرنا   معا نتفكر ونتدبرال للميليشيا بكل أشكالها وادعاءاتها  

 

أن يكون للحشد الميليشياوي صوت التهام)الحكومة( أو بعض أطرافها واستعراضاتها المسلحة على أبواب 

أمرا عابرا أو مما يرد عليه بتصريح إنه جوهر السطوة التي وجب إنهاؤها كليا جوهريا  مؤسسات الدولة ليس  

 وتلك هي القضية.. أوقفوا أذرع إيران وحصان طروادتها

 

 ال تتوهموا أن الشعب حاد عن طريق الثورة حال حاسما 

 االنتحارية، يبقى جوالت وجوالت إن طريق الثورة وتغيير نظام وراءه قوى احتالل ال يعنيها محرقة أذرعها  

 والخاتمة انتصار قريب للشعب حتما ال محالة 

 

لعبة إدارة توازنات صراعاتهم القتسام ما يرونه غنيمة وتالعباتهم التي يريدون اإليهام بتقديم أكباش فداء 

د المافيوي هي مجرد أضاليل لن تستطيع حرف الشعب عن مهمة تغيير النظام كليا جوهريا بثورة تنهي الوجو

 الميليشياوي بأكمله 

 

القوى الميليشياوية للدولة ولميادينها هو مؤشر كاف لفضح هوية من يغتصب السلطة  إن مجرد استباحة 

فيفرض تغييرها طريقا وحيدا لتأمين بديلها سلطة للشعب ال ألهواء المافيويين الفاشست القابضين على عنق  

 البالد وقرارها ومصالح أبنائها

 

يطالب بإقرار سلطة كليبتوفاشية بمجمل ما ارتكبت من جرائم ضد اإلنسانية وهو ليس معنيا بتصفية  الشعب  

 الحسابات بين قوى السلطة ألنه حسم أمر تغييرها كليا جوهريا 

 

 إلى أنظار العالم وعبر السيدة بالسخارت الممثلة األممية 

الشغب فيما ترتكبه والمفروض أنها    صور من وحشية جرائم النظام وفظاعات قواته المفروض أنها ضد 

تحفظ األمن وهي تخترقه وتحمي المواطن في الملمات والطوارئ لكنها تطارده لممارسة هواية االعتقاالت 

 !!!العشوائية وتستكمل جرائم التعذيب والتقدير

 صور من فظاعات سويعة زمن بساحة التحرير وتحت إيقونة الحقوق والحريات 



 

بغداد الثائر الحر محمد جاسم الذي استشهد برصاص القوات القمعية قبل قليل في ساحة  شهيد الديوانية في  

 التحرير. 

 

 السيدة بالسخارت 

ساحة التحرير تغرق بالدماء وال إعالم مسموح له بنقل مشهد الدماء وال ناشط بقادر على النقل االن بظروف  

 مطاردة قمعية عشوائية 

 قرار مع أعلى مسؤول للسلم واألمن فالشعب كله في المحرقة!!!أنقذوا الشبيبة السلمية وابحثوا ال

 

في   ميليشياوية  عناصر  تدعمهما  وشغب  اتحادية  شرطة  قوات  تمارسها  التي  العشوائية  االعتقاالت  ندين 

المطاردات الهمجية حيث قمع ساحة التحرير بالرصاص الحي ومطاردات وحرية في شوارع الشيخ عمر  

 ناءكم أيتها العوائل الشريفة ضد انعدام الضمير والشرف لسلطة الفساد والجريمة ومناطق أخرى.. احموا أب 

 

 !ألم تشبع بطونكم النهمة الفتراس الفقراء األبرياء

 ما كل تلك الوحشية أيها الغيالن الهمجية!؟ 

جرائمكم   إلنهاء  العالم  أصوات  وتعلو  بالدماء  الغارقة  عمالئكم  وأيادي  غدركم  وخناجر  ندين رصاصكم 

 تحرير الشعب.. كفى دماء صارت أنهارا وبحارا..!!! و

 

 :إننا في الحركة الحقوقية ندين سلوك السلطة في

 .منع المتظاهرين من دخول العاصمة بغداد مكان الموعد المتفق على سالمته وسلميته .1 

 ...اإليحاء بالترويع واإلرهاب بإرسال قوات مدججة باألسلحة بأحجام مبالغ فيها .2 

محاصرة تجمعات التظاهر السلمية األولية وتقطيع أوصال العاصمة لمنعهم من الوصول إلى ساحة   .3 

 .التحرير

الميليشياوية وانتشار عناصرها بحرية في العاصمة مع توزيع بياناتها المتخفية بحماية   .4  القوى  تحرك 

 الظاهر ما 

ال على الشارع وأنها يمكن أن تطال كل متظاهر  يعني توكيد إفالس الدولة ومؤسساتها وسطوتها هي بدي     

 ..في حركة استعراضية لالبتزاز

 .أسلوب العبث بالخطط اإلعالمية عبر قنوات أحزاب اإلسالم السياسي الطائفية وأضاليلها وأباطيلها .5 

ورفع إرسال مجموعات قبل بدء الحراك تتبع لقوى اإلسالم السياسي تلك التي مارست التهديد المبطن   .6 

 .شعارات تشويش وتضليل

 .تسريب أخبار مسبقة عن القبض على حاملي أسلحة في إشارات بأكثر من وجه للتظاهر .7 

 .إعالنات مكثفة عن وباء كورونا وتجيير األخبار بصيغة متعمدة لمخرجات تريدها القوى المعنية .8 

ر ما خدم ويخدم محاوالت إفشال رسائل تضليل وتشويه باسم أطراف تدعي انها تشرينية بوقت تنش .9 

 .التظاهر

نؤكد أن الشعب يستلهم الدروس من تفاصيل اليوم العادي المحشو باألباطيل ووسائل تخريب الحراك السلمي 

كبقة   مع  المعركة  حسم  قرر  وأنه  ومطلقا..  أبدا  يتراجع  لن  أنه  تأكيد  أجل  من  الدروس  من  يستفيد  وهو 

 السلطة الكربتوقراط المفسدة وسطوتها على 

 

 هدير الشعب اليوم 

 يعيد أصوات شهدائه للميادين مؤكدا الثبات على مطالب استعادة وطن منهوب مغتصب 

 استعادة الحرية لوطن السالم 

 



إن وجودنا في الميادين اليوم هو تعبيرنا السلمي األعمق واألقوى عن مطلب الحركة التنويرية الشعبية إلنهاء  

 جرائم استباحت الدم العراقي

 وت واحد وهتاف واحد )كفى( لنظام كليبتوفاشي )كفى( لنهجه اإلجرامي ولوحشية فظاعاته! ص

 

 

األمور والتمسك بمنصب   ما تخشى االعتراف بخطئها واالعتذار عنه فإنها تسوق لشخصنة إذا كانت شخصية

 إعالن تصحيح المسار  أو جاه على حساب شجاعة

 

 ع الخطأ وتؤكد انتهائها منها حينها تتأكد أروع جسور الثقةما لم تؤشر مواض  ال تكتمل المواقف الناضجة

 وآثار تفعيلها للبديل الموضوعي األنجع 

 

 !بعض قوى تقدم أكباش فداء لتمرر نهجها فيما قوى)إيجابية(تخشى حتى معاقبةمن كان سببا بارتكاب كارثة

 هذا يتعارض وشجاعتها وموضوعية نهجها 

 

 العَلمانية  القوى التنويريةإّن أول الطريق لبناء جبهة 

 سابقا بمكاشفة ناضجة النهج  ينطلق من دراسة التجاريب السابقة ونقد األخطاء المرتكبة

 

تعمل قوى الحراك الشعبي على استعادة المبادرة ما لن يُنجز من دون تبادل الثقة وتوفير أسبابها وتشكيل  

 قيادة تنويرية موحدة

 

 وتتستر على خطأ ارتكبته بوقت سابق مع أنك تتبنى اليوم موقفا مختلفا برهنته التجربة أخطر فساد أْن تسكت  

 واعتذار بدون مكاشفة لن تستعيد ثقة

 

 مضة في مبدأ االختصاص القضائي العالمي 

  وجرائم االنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها أطراف يلزم لجمها 

األ أحد  العالمي((  القضائي  االختصاص  ))مبدأ  القانون  يُعد  ))انتهاكات  منع وقوع  األساس لضمان  دوات 

المحاسبة  يتطلب  ما  العقاب((.  من  مرتكبيها  إفالت  ))منع  بواجب  النهوض  ثم  ومن  اإلنساني(،  الدولي 

العقوبات الجنائية الحازمة الحاسمة   انتهاكات جسيمة بفرض  يُرتكب من  المقاضاة على ما  والمحاكمة أو 

 .((بي االنتهاك ))تنفيذها بحقه والمناسبة وإنزالها على مرتك

ومثلما نصت اتفاقات جنيف األربعة على أن الدول األطراف وهنا أيضا نشير تحديدا وحصراً  إلى تلك  

مخالفات   بارتكابهم  المشتبه  بتعقُّب  ُملزمة  هي:  إنما  العالمي((  القضائي  االختصاص  بـ))مبدأ  الملتزمة 

جماعية، جرائم حرب، جرائم ضد اإلنسانية وجرائم العدوان((  ]انتهاكات[ جسيمة مما يُعد ))جرائم إبادة  

باختالف أماكن ارتكاب الجريمة وجنسيات مرتكبيها، إذ يلزم تقديمهم إلى محاكمها أو تسليمهم لمحاكم دولة  

االتفاقات   وفق  على  جسيمة  انتهاكات  يمثل  ما  على  ومحاكمتهم  لمقاضاتهم  االتفاقات  في  طرفا  تعد 

 افي والبروتوكول االض 

إن الصكوك الدولية المختلفة تفرض إلزاًما على الدول األطراف لتخويل محاكمها بصالحية االختصاص 

القضائي العالمي من أجل أن يتم النظر في االنتهاكات الخطيرة للقواعد الواردة في تلك الصكوك، مشيرين  

تحقيق اإللزام لترسيخ قاعدة ُعرفية  لدور المنظمات الدولية المعنية في المساعدة لممارسات الدول المعنية ب

انتهاكات خطيرة   العالمي ليشمل أي  قانونية تمنح الدول حق التوسع بوساطة نطاق اختصاصها القضائي 

 .تمس القانون الدولي اإلنساني

 

 عن وثائق دولية لألمم المتحدة إعداد تيسير عبدالجبار اآللوسي

 



 في )العام والخاص( 

تدفع الشعوب ثمنه غاليا لصالح   يبيت ما )نهجا عدوانيا( تخبئ خطرة إال وقفة  الهشة ليست عالقات الهدنة

 مشعلي الحرائق والحروب 

 

وعلى   اآلخر أو إقصائه ال نقصد فتح األبواب سبهللة عندما نتحدث عن الحقوق والحريات ومنع مصادرة

 الجرائم بحقها  البشرية مصاريعها ليرتكب أعداء

 

أو  \اآلخر و  وامتناعه عن إلغاء م البديل أمر إيجابي بقدر تمسكه بالموضوعيةإن دحض رؤية المختلف وتقدي

 حقوقه وحرياته بعيش إنساني كريم  مصادرة

 

أو كبح إمكان حدوثها لذا تبقى الحقوق والحريات نهجا   عند حدود منع ارتكاب الجريمة ينتهي حق البشرية

 وجوديا ثابتا وجوهريا بسلوكنا جميعا 

 

دحض   إثارة رؤيةإّن  على  لقيامه  المرفوض  نهجها  من  يتخلص  مالم  ينجح  ال  واالحتقان   عدائية  التوتر 

 نهجا  فلنتخذ الهدوء والموضوعية والصوت العالي.

 

االحتقان يحيل حواراتنا لنهج انفعال يتعارض والموضوعية حتى بمحاولة دحر رؤية تخريبية للنقيض الضد. 

 فريقنا!؟ فما بالنا ونحن نحاور أعضاء 

 

السحق والتعجيز هو ما يدفع نحو خطاب يتضخم فيه التوتر واالنفعال أكثر منه  هل عبور الضغط منطقة

 فضاًء للتفاعل والتكامل؟  والموضوعية الهدوء

 

فكيف يمكننا أن نكون دعاة احترام   صديقاتي أصدقائي إذا كنا نحن ال نقبل وال نستوعب من يختلف معنا

 ية التعبير وتنوعه؟ اآلخر والدفاع عن حر

 

  واجب المشاركة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني أنصار السالم والحرية نداء ودعوة موجهة إلى

الخميس   الخامسة عصراً   2021أيار    20اليوم  الفردوس الساعة  ساحة  المدنية  في  والشخصيات  القوى 

 النقابات العمالية واالتحادات المهنية  الديمقراطية

 

فيما يغفل أّن تمسكه بالعتيق يتسبب بقتله   نا يخشى التعامل مع الجديد ويبقي على فاصل حاجز تجاههبعض

 فلنتفكر ونتدبر تغييرا     !تدريجا وببطء

 

 وأذرعها المافيوية الفساد الكربتوقراطية عراقيا تم استيالد نظام كليبتوفاشي بعناصره الوجوديةمن طبقة

 ذا من وْهم؟ فهل بقي في ه  الميليشياوية

 

الصراع القائم ليس حربا بين شعوبنا أو مكوناتها وأطيافها بل بين المتشددين المتطرفين مشعلي الحروب 

 وحرائقها أما اإلنسان فخياره السالم

 

السلمي   للتعايش  فهمنا  االختالف وتشويه  إذكاء عوامل  ناجم عن  األوسط  بشرقنا  تُسال  التي  الدماء  أصل 

 كر ونتدبر فلنتفومعاني الحرية 

 

ليس حراً من يضطهد اآلخر أو يرتكب بحقه مصادرةً أو ينظر إليه شزرا بفوقية تكرس التمييز والفصل  

 العنصري   فلنحيا بروح التعايش معا وسويا 



 

عندما تعي الشعوب وسائل انعتاقها وأّن ذلك ال يتم وال ينجح من دون ربطه بـ)التعايش السلمي( بينها حينها  

 ائيا حاسما للحرية ستحقق نصرا نه

 

لقد بقيت أجنحة اإلسالم السياسي جميعاً مجرد حصان طروادة تمرر العدوانية وتخريبيتها المدمرة فلنفصل 

 بين ادعاءاتهم وزيفها وبين حقيقة أفعالهم 

 

تنبهوا فالعدو ليس مقتصراً على جبهة هجومه بمنطقة المواجهة الخارجية، بل هو أيضاً ذاك التخريب من 

 الداخل وهو الخطر الداهم األكثر تعقيدا 

 

ليس أولوية المنتََهكين بأسلحة الغدر تغيير أسماء مؤسساتهم، ولكن توفير استقالليتها لتستطيع تقديم الحماية  

 الفعلية للضحايا وإنهاء الجريمة

 

 التنوير طريق التغيير سلم االختيار اختيار صفوف الشعب نضاالً من أجل الكرامة الحرية فلتستكمل قوى 

 بوحدتها وإعالن قيادتها وبرنامجها اآلن 

 

من يختار طريق التنوير والتغيير يلزمه التخلص من أية آثار عرقلت االختيار ونّظرت لتجريب برهن خطله 

 سريعاً فالشعب يرفض خلطة العطار

 

مطّهرا الوطن من الذيول   ال تتأخروا عن حراك سينتج حتما قيادته الوطنية ويفرض إرادة الشعب ومساره

 وممن تلكأ عن مهام التنوير والتغيير 

 

إذا لم تكن مجزرة السلطة الكليبتوفاشية وفظاعاتها بكافية إلدراك هوية الجريمة والمجرم فإن الدماء التي  

 فاضت أنهارا ستصير بحارا. أوقفوا القتلة 

 

بالحراك السلمي العراق الكليبتوفاشية  ألم تدق   30ي ألف إنسان وُجرح  ذهب ضحية دموية السلطة  ألف.. 

 نواقيس جرائم ضد اإلنسانية بعد؟ ماذا تنتظرون!؟ 

 

لسنا بحاجة للجان تحقيقاتكم وال الستبدال وجوهكم وال تغيير أقنعتكم وال حتى أكباش الفداء لسواد عيون  

للعبة والجريمة  ميليشيات إجرامكم نحن الشعب نعرف المجرم بدقة وندرك نظامه ونهجه ونحن من سينهي ا

 برمتها 

 

منذ فجر اليوم  إصباحاتكم بطولة ومجد  سقط الخوف إلى األبد فأنتم األقوى واألبقى أما القتلة المجرمون  

 فجرذان مرتعبة فليبدأ اآلن مارش االنتصار للشهيد 

 

ميادين    لن تبيت عائلة الشهيد لوحدها وهي تدرك أن كربالء وكل محافظات الوطن تغلي وتتطلع لموعدها في

 الحرية.. لن تتراجع الجموع عن معركة الحسم 

 

لن يحسم المعركة مع القتلة غير وحدة قوى التنوير والتغيير وبناء قيادتها المقدامة التي ال تساوم فمعا وسويا  

 تجمعنا الميادين ال قاعات مصطبغة بدماء أبنائنا.. هبوا ضحايا االضطهاد 

 

يير لن ينوب عنكم أحد في الملمات وتمثيليات القتلة كما ترونها إدامة للعبة إلى الميادين يا قوى التنوير والتغ

 التعمية والطمطمة مما لن يفضحه وينهيه غيركم فهبوا للحسم 



لبناء القيادة الوطنية الموحدة لالنتفاضة الشعبية تنطلق هذه المرة إلنجاز هدفها بالتغيير الكلي أجدد النداء  

 سوى لثورة تحسم المعركة  ال مساومة وال مجال الشامل

 

تترك   الوحشي.. ال  الحروب وترويعها  فتك  اللجوء والحماية من  بتلبية حماية مسؤولة لطالبي حق  ساِهْم 

األمور تمر تحت ناظريك.. وقّع الحملة رجاء فأنت إنسان وتدرك معنى وقوع أخيك اإلنسان تحت رحمة  

ول الشرق األوسط من سوريا والعراق وغيرهما الحرب وجرائم الحرب كتلك التي يديمها اإلرهاب في د 

وترتكب جرائمها أو تغذيها بعض دول المنطقة لنكن ضد الحرب ضد آثارها التدميرية وضد جرائم الحرب  

اللجوء   طالبي  تحمي  أن  الدانمارك  نناشد  أتونها..  من  الهاربين  اللجوء  طالبي  لنحمي  ذلك  كل  قبل  ولكن 

الت سوريا ليست آمنة ألبنائها.. ال ترسلوا أفواجا بشرية للمحرقة: إنها  السوريين وتمتنع عن إعادتهم فماز

 الحرب التي ال ترحم .. اسمعوا أصوات الحقوقيين ومنهم أعضاء منظمة العفو الدولية وحملتهم هذه 

 

إلزام بناء  أن يكون مقتل الوحدة الشعبية التي حققتها ثورة أكتوبر بتشتت قواها أمر يدين)تلكؤ( أّي منها في  

 قيادة وطنية موحدة للتنوير والتغيير 

 

المنصة البديلة لمجلس نواب األضاليل واألباطيل هي المجلس الوطني لقوى التنوير قيادة تفاوض المجتمعين  

 الدولي والوطني وتجسد الوحدة الشعبية 

 

ة زائفة لـ)مقاعد( ما يرعب قوى الفساد ونظامها صوت السمو الدستوري الموجود بالميادين وليس أي منص

 بمجلس نواب مهمته تكريس لعبة وشرعنة جرائمها 

 

 من يقر مساهمة بالسلطة ال يحقق اختراقاً فيها 

 كما يسّوق ويحاول اإليهام به، بل يقر أن يكون ديكورا 

 كل مهامه شرعنة ما فرضت الثورة إنهائه 

 

أي مساهمة في خطوات خاضعة إلرادة مافيوية ميليشياوية هي دعم لخطط إلغاء منجز ثورة أكتوبر ومن  

 ثمَّ إعادة إنتاج النظام بشراسة أبشع   فتنبهوا 

 

كل إقرار لتمزيق قوى ثورة أكتوبر ليست سوى مساهمة بتكريس وسائل إعادة إنتاج النظام الذي رفضته 

 فلنتفّكر ونتدبر الثورة وخيانة لتضحياتها...! 

 

ثورة أكتوبر هي الحقيقة الوحيدة المتوافق على مطلبها بتغيير كلي شامل للنظام القائم وال شرعية فوق السمو 

 الدستوري لصوتها المعبر عن الشعب 

 

الشعب مع كل مخلص وجهوده من أجل توفير أجواء انتخابات تستجيب إلنتاج الخيار األنجع لكنه لن يقبل  

 كير( لتكريس نظام ثار عليه باستغالل )تب

 

من ال يسطيع حماية حرية التعبير اليوم لن يضمن سالمة االنتخابات أو يلجم الميليشيات عن توجيهها لمآربها  

 خيارات الناس  فلنتفّكر ونتدبرغدا 

 

سنةعجافا عندها سيتجه الشعب أفواجاً 18لتُحظر األطراف ذات األجنحة المسلحة وهي ذاتها التي حكمت 

 يار من يمثله حقا بخالفه ليس سوى الوهم الخت 

 



يتساءل العراقي: تريد الحق لو ابن عمه؟ وهو يريد إدانة زيف إجراء انتخابات يوجه نتائجها مضللون من  

 مافيا وميليشيا إلى حيث مآربهم 

 

إن مجرد الحديث عن )انتخابات( بظل استفحال سطوة المافيا والميليشيا هو محض أوهام وأضاليل تمرر 

 أباطيل تلك القوى على حساب الشعب ومصالحه

 

األصل حظر الوجود المافيوي الميليشياوي فإن انفلتت األوضاع بهما تشوه كل شيء وتحولت االنتخابات  

 لمخادعة ال تنتج سوى شرعنة أضاليل الفساد 

 

من التضليل والخطل خوض منافسة انتخابية مع قوى الفساد والبلطجة الميليشياوية ألن المحصلة هي مجرد 

 شرعنة سرقة النتائج وحرف الخيارات 

 

فصيال جديداً تشكلت واللعبة احتفاظ ميليشيات ما يسمى الحشد بشرعية العمل والتمويل فيما تبتز  16حوالي

 لنتفكر ف    !الحكومة بأدواتها اإلرهابية

 

%، رغم تسهيالت حكومة العراق! ومن أجل الحل  35-0إنجازية أغلب مشاريع القطاع الخاص تتراوح بين  

 لنبحث عن فساد بحماية زعامات سياسية باللعبة 

 

ال نقر لكم )صدقة!( وال تخدعنا أالعيب أداءاتكم لها. إنها مجرد منهوب خيرات ينتجها الفقراء وال تروم إال 

 صوصيتكم وتكريس إجرامكم وفسادكم   فكفوا عن أباطيل أضاليلكم التغطية على ل

 

السيف وعنفه لذي الجهل وحماقاته والقلم لذي العقل وحكمته فلندرأ هوجاء التوحش والهمجية بمنطق العلم  

 ومناهج التنوير واألنسنة 

 

عقل احتكامنا لقوة الحجة تستند  ال سالمة لعقيدة أو فكرة ال تجد قّوتُها إال بوحشية نهجها وهمجية أفاعيلها! وال

 لفضاء هدوء وسالم وموضوعية 

 

 هل باتت العالقات مرهونة )بنفعية ميكافيلية(!؟ 

 !هل وقعنا بفخاخ انهيار منظومة القيم

 فلنكبح جنون أنوية مقيتة لنستعيد سالمة إنسانيتنا ونهجها

 

فعلته متشدقا مستعرضا مهارات التظاهر  يمتلك بعضهم وقاحة التصيد مشوها لك مقولة أو عبارة ليمتطي  

 بالدفاع عن قضية أو فكرة فتأنى قبل أن تحكم 

 

أنت تنحت بجلمود صخر لتصل بعد أَلْي لمثل الجمال فيما يأتي كسول خاٍو ليستعرض عضالته تشويها 

 وانتقاصا بمنجزك فال يبيع للناس إال الغفلة 

 

شروعا لكن لنحذر من استغالل هذا الحق بنهج التقية عندما تتوافر المصداقية فإن حق االختالف يكون م

 التخريبي القائم على تشويه اآلخر فابتزازه

 

نظاٌم يعتاش على التجهيل واستغالل األمية ليس أبطاله سوى حثالة قاع المجتمع يخربون كل شيء إال أدوات 

 فلنتفكر ونتدبر النهب والسلب والقمع   

 



كليبتوفاشي( يكمن بقدرة بناء أوسع )تحالف( يشمل قوى التنوير جميعا؛ فهو السبيل  التحدي األخطر بنظام )

 الوحيد للتغيير بظرف اختالل التوازن 

 

والنهب   بالبلطجة  السلوكية وتولد حثالة مجتمع تسطو  القيمية  المنظومة  السلطوي تتشوه  السحق  بظروف 

 والسلب فهال أدركنا موضع الرد والمعالجة؟

ب بعضهم  بالمزايدة عليه ينشغل  ابتزازه  بتشويهه ومحاولة  اآلخر  بوجه  العقبات  إثارة  خير   !اعتياش على 

 موقف أال ننشغل بصريخهم بمواصلة صواب الفعل

 

 ما لم نستطع هضم اختالف رؤانا ونتقبلها ونتمسك بنتائج تفاعالتنا فسنتراجع حتى ننهار بنهج صراعاتنا 

 فلنتنبه ألن ذلك سيجري بصورة ال مرئية 

 

إدانتنا واقعة مستشفى ابن الخطيب ال تقف عند مبنى المشفى المحترق، بل تدين مجمل ظاهرة الفساد وما  

 يجري بفضاء المنظومة الصحية في العراق

 

ال يصح إلغاء الموقف من قامة شعرية ومنجزها إذ المعيار هنا يبقى جماليا أما أخالقيا فاألصل أن تكون  

 ف نموذجا الفعل ال ردّ الفعل  سعدي يوس

 

 نداء عاجل 

الجمالي  قامات اإلبداع  تجاه كل  المسؤولية االستثنائية  بثبات ومستوى  نقف  العقالني هو أن  الموضوعي 

األدبي والفني حتى مع وجود االختالف الفكري القيمي أخالقيا وسعدي يوسف اليوم نموذج لقامة هي قمة  

لوجودية ألننا إذا كنا نجسد كوننا الفعل ال رده فحتما  إبداعية كبيرة ال مناص من تبنيها في أزمتها الصحية ا

سنتجاوز ما يقع بمنطقة الخالف الفكري لنركز على هوية من نتحدث عنه ومنجزه وتاريخه ومنطق أفعالنا  

ال ردود أفعالنا محصورة بأطر تضيق بحدود متغيرات، مهما كان جرحها فال يمكنها أن تمحو األصل مما  

ي مسيرة التاريخ.. فلنتدارك الموقف عاجال ولنكن الفعل والقراءة األنجع واألكثر عمقا  صار القامة والقمة ف

 وصوابا ونتخذ القرار الفعل.. فكل إناء بما فيه ينضح                            تيسير عبد الجبار اآللوسي 

عراقية.. فلنطلقها حمالت  أشد إدانة وتنديد بالعدوان األردوغاني المتكرر على كوردستان وعلى السيادة ال

فاعلة لتقديم الملف عاجال لمجلس األمن واتخاذ اإلجراءات الحازمة لردع الهمجية واجترارها نهج الفاشية 

 العصملية وجرائمها االنكشارية 

 

ليس الشعب ضد امرئ لشخصه، بل نحن قوى التنوير والتغيير معا إنما نستهدف تغيير النظام ونهجه في  

إنها مهمتنا جميعا معا  العنف والفساد   التغيير الجوهري الكلي الشامل  يتردد تجاه مهمة  فال يخش أحد أو 

 وسويا 

 

ال تترك جريمة القتل العمد بمستشفى ابن الخطيب مركونة بأقبية لجان التحقيق ولفلفة القضية وطمطمتها 

 برقبة اسم أو آخر سجل )موقفك الرافض( الستمرار النظام الذي يواصل اإلطاحة بمزيد من أهلنا 

 

 أبريل  تيسير عبد الجبار اآللوسي  ٢٥كاتب المنشور 

ى رخيص دعاياتهم االنتخابية بوقت الشعب واألبناء يقعون يوميا ضحايا  حولوها إلى حملة أخرى ترد عل

 استمرار النظام الكليبتوفاشي وهو يحاول مجددا إعادة إنتاج عبثه وجرائمه 

 

حولوها إلى حملة أخرى ترد على رخيص دعاياتهم االنتخابية بوقت الشعب واألبناء يقعون يوميا ضحايا  

 هو يحاول مجددا إعادة إنتاج عبثه وجرائمه استمرار النظام الكليبتوفاشي و

 



الحاكم..   ما وقع في مستشفى ابن الخطيب جريمة متكاملة األركان وهي مفردة بين جرائم نظام الكليبتوفاشية

 إنه بمسؤولية تامة مطلقة لزعامات المافيات والميليشيات معا

 

الميليشيات  لسلطة  استمرار  الكارثي ألي  الفشل  مؤشرات  أخطر  من  واحد  الخطيب  ابن  مستشفى  حريق 

تلكؤ بعد اليوم في تشكيل قيادة وطنية تسرع مهمة التغيير وتحسمه وإال فإن   وحليفتها مافيات الفساد.. ال 

 ر الشعبي سينطلق عاجالالدو

 

ضحايا مستشفى ابن الخطيب برقبة مجمل عناصر النظام الذي ثار الشعب لتغييره فالقضية أكبر من لجنة  

.. فلنتفكر قبل أن ننشغل تحقيق ومخرجاتها! إنها كارثة استمرار سطوة قوى النظام الكليبتوفاشي وبلطجتها

 هري الكلي النهائي والشعب يستطيع فرض الحل الجو  بالجزئيات ونتدبر

 

كوكبة أخرى من ضحايا نظام كليبتوقراطي ترسل لتحقيق لن يعيد قتيال أو يشفي مصابا عشرات الفاسدين  

 ليتحرك الشعب لوقف الجريمة فالت ساعة مندم من أية سلبية  !أفلتوا من العقاب ويقيمون بدول تأويهم

 

ا هو  المافيوي  السياسي  والمال  الميليشياوي  العنف  فرص تحالف  ومنع  والتدمير  للتخريب  النهائي  لسبب 

 فلنتفكر ونتدبر إطالق مهام البناء والتنمية  

 

يمنع   بما  ونهجه  وتمكين لإلرهاب  للدولة  الفكرية  القيم  لمنظومة  بنيوي  تخريب  ميليشياوي هو  كل وجود 

 استعادة السالم وإطالق مسيرة التنمية والبناء 

 

عزيز بنية الدولة ومؤسساتها وسلطة القانون فيها ومنع أي تشكيل  أس مكافحة اإلرهاب نوعيا وكليا يكمن بت

 خارجها وفوقها ما يشكل خرقا بنيويا لها 

 

إنَّ االنشغال بجناح إرهابي دون آخر والتركيز على تطرف جهة طائفية والسكوت على أخرى يساهم في  

 تكريس منطق االنقسام الطائفي وهوية اصطراعه 

 

عه بنهج قبول جناح إرهابي بذريعة ضرب إرهابي آخر بوقت يؤكد منطق  من أخطر مشكالت الفكر وقو

 العقل خطل ذلك ألنه يكرس األساس الفكري لإلرهاب 

 

التخطيط   َر قدرات  العلمي للمجتمع؛ ما دمَّ العقل  الكارثية لتخريب  المقدمة  لقد كان سحق الطبقة الوسطى 

 ً هه وجوديا  واإلنتاج فيه وشوَّ

 

جتماعية بالعراق تجسدت في تنحية القوى المنتجة وسحق الطبقة الوسطى ثم إنشاء أبرز الظواهر االقتصاا

 طبقة كربتوقراط باستغالل نظام ريعي مشّوه 

 

تنطلق مواقف بعضهم من موقف مسبق تجاه اآلخر يقوم على التباس فهم رؤيته فينحدر الحوار لشخصنة  

 فلنتأنى ونركز على الفكرة بهدوء وموضوعية  !مرضية

 

ا تكمن بغرق بعضنا في نهج )الثأر واالنتقام( بدل نهج االحتكام لبديل العقل العلمي وسيادة القانون  محنتن

 احتراما ألنسنة وجودنا بإنهاء الوحشية 

 

تُقاس سالمة المنطلقات ونهجها عندما يركز الحوار على الموضوع مبتعداً عن الشخصنة القائمة على تصيّد 

 يتوهم الفوز بتشويه اآلخر أو تسقيطه 



والدته   نصل  مثلما  الوسيط  والعصر  السومري  عمقه  نتناول  فإننا  العراقي  المسرح  تاريخ  نتناول  عندما 

 شرالمعاصرة منذ نهايات القرن التاسع ع 

تنوع وثراء في تناول مشهدية تنتظر مزيد أضواء لجميع أعالم وقامات هذا الركح وعطائه المتصل منذ  

 قرن ونصف القرن تقريبا 

وأصوات من الريادة ومن الثراء المعرفي الثقافي    ندوة من ساعتين في رحاب المسرح العراقي بتجاريب 

 وجماليات التخصص 

 

إن الهجوم على أربيل أبعد من جريمة للتهديد والضغط وتخريب جسور عالقات بغداد أربيل.. إنه طعن  

بمقتل لكل أشكال االستقرار بهدف فرض صراعات تخدم استمرار الوجود الميليشياوي وسلطته اإلرهابية  

م كليبتوفاشي هو منصة إيران لمشروعات تتستر بالخزعبالت الدينية ولكنها ليست سوى أي تكريس نظا

 مافيات النهب ووضع الغنيمة في سلة البنك الدولي لإلرهاب 

من الخطر الصمت على تردد بعضهم في التفاعل مع حقيقة تهديد الوجود الميليشياوي لالستقرار والسالم  

 حة عالية الصوت فاعلته ال لكل الميليشيات بكل مسمياتها ومرجعياتها المنشود للعراق وأهله فلنقلها واض

 

قوى التنوير والتغييرال تلهث وراء انتخابات تجرى خارج سياقات اإلرادة الشعبية وشروطها ألنها تدرك 

 فلنتفكر ونتدبر مخاطر قبول إعادة إنتاج نظام هو كل كوارث الناس وفواجعهم 

 

ربيل ونؤكد دعمنا لكوردستان المنتصرة ألمنها وللسالم والتقدم بإرادة شعبها  ندين الهجوم اإلرهابي على أ

لن تفلحوا أيها الذيول الغادرة بأفاعيلكم الخاسرة فبين شعب الجبال والجذور الراسخة يمضي   ..بكل أطيافه

 دوما منتصب الهامة شامخها.. كل التضامن مع كوردستان وأهلها 

 

وطه الحمراء لوقف تهديد بعثاته الدبلوماسية ممن يتوهم أنها مأسورة لعبث  المجتمع الدولي يبدأ اليوم خط

 أتباع ولي سياسي سفيه 

الميليشيات ترتكب عدوانا آخر على أربيل والوجود األممي الداعم للشعب العراقي فيها.. فلنقلها واضحة  

ل العالم استثمارا لمهمة دعم  عالية ال مجال لميليشيات التخريب والهدم والدمار.. نعم لعالقات بهية مع دو

 التوجه نحو السالم والبناء والتنمية 

 

أي تبرير لوجود الحشد الميليشياوي وشرعنته يظل مجرد قشمريات تخريبية ألن هذا اللملوم المسلح يتخفى  

بأشنطته اإلرهابية خلف إيهام وجود والئيين فيما يديرون الفعل نفسه بمرجعية واحدة كفى دجال وتضليال  

 تنته جرائمكم المدانة اآلن ول

 

 :لتأسيس أول اتحاد لهم 73تحايا متجددة لطلبة العراق بالذكرى 

 )اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية( 

 :كل الثقة بدوركم الوطني والمهني العلمي فواصلوا السير كفاحا

 )من أجل مستقبل أفضل( 

 ة البهية أنتن وأنتم األمل في صنع الحياة وإشراقاتها اآلتي

 

 لتأسيس اتحاد الطلبة العام  73في الذكرى 

سيبقى عالمة مميزة مهمة في التاريخ الوطني العراقي يوم كان العمال هم حراس   1948نيسان أبريل    14إن  

مؤتمر السباع الذي أعلن تأسيس أول اتحاد للطلبة حيث تبني حقوق الطالبات والطالب وحرياتهم وصحيح 

ن يومها كان سطوع نضاالتهم  تمسكهم بمهامهم الرئيسة في اكتساب العلوم والمعارف وتنوير الحياة بها وم

جوهرة كفاحية من أجل السالم والتنمية وإعالء قيم اإلنسان وسالمة طريق البناء والتقدم... فتحية لتضحيات 

الزميالت والزمالء في اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية وليبق الوجود الحاضن األسمى لكل حركة 



ياة شديدة التعقيد لكنها حتما تستشرف الدور البهي المميز لكفاح الطلبة طالبية تؤكد نضج التفاعل مع واقع ح

 نحو المستقبل األفضل.. كل عام وأنتن وأنتم األلق واألمل

 تيسير عبدالجبار اآللوسي 

 لي شرف عضوية اتحاد الطلبة العام قبل حوالي نصف قرن 

 

الساحقة خطر الميليشيات الوالئية ولكنها تمكنت على مدى سنوات من احكام    يدرك الشعب العراقي باغلبيته

سيطرتها على كثير من مناطق العراق بما فيها الحدود الجنوبية والغربية للعراق . وقد استخدمت السالح 

ليشيات المنفلت السكات االصوات الوطنية المنادية باستقالل القرار العراقي ، واالكثر من ذلك ان هذه المي

 . المتخلفة العميلة اخذت تهدد اعلى سلطة في البالد من دون رادع فعلي واصبح الجيش اسيرا بيدها

يملك السالك  فالذي  الى استئصال وال حوار مجد معها  السرطاني بحاجة  الميليشيات  نفوذ هذه  تغلغل  ان 

 . يفرض قوته وهيبته والسالم وامن دون قوة فاعلة تحميه

ضع النقاط على الحروف ويفضح كل االدعاءات الكاذبة لميليشيات عميلة استطاعت  مقال نوعي جرئ ي 

التشويش والتعطيل لكل قرار مستقل . وليس هناك من حل اال الوقوف ومن دون تردد بوجهها بكل االساليب 

 والطرق بما فيها استخدام قوة الدولة لتحقيق االستقالل الناجز . مع اطيب تحياتي .

 

الد  طابع  من  ما  يمليه  بما  الميليشياوية  عناصره  عدائيا  ليوجه  أجنبي  عسكري  أرضها  يدخل  التي  ولة 

 استراتيجيات دولته مديرا حربه ضد أطراف اخرى بال احترام لسيادة وال أعراف بروتوكولية!؟ 

 فليصحو كل وطني غيور ومعا وسويا من أجل هويتنا واستقاللنا ورفض التبعية والخنوع 

 

بحاجة لصيغ تهديد بمواجهة فصائل بل الحاجة فعليا تكمن بالتحول من ذلك إلى الفعل واألداء  بناء الدولة ليس  

 !فورا وعاجال، بما ينهي سبب إضعاف الدولة حد الدفع النهيارها الكلي

 فلنرتق لمستوى مهامنا وننهي أي وجود ميليشياوي لنستطيع إشادة منصات تقدمنا 

 

 ل لمستوى جرائم ضد اإلنسانية عندما تستفحل جرائم الميليشبات لتص

فإن الرد ال يكون )لفظيا( ألنه سيكون غطاء لتمرير مزيد من منها فيكرسها ليتفاقم االنفالت األمني ويصير  

 سطوة بلطجة دموية هي األخطر!

 

من ربط أسعار السلع األساس التي تمس حياة الفقراء بالبورصات العالمية مسؤول عن إنقاذ الموقف من  

 الراهنة. فلنقل كلمتنا الفعل فنحسمهتأزماته 

 

العنف األسري سببه انفالت أمني وآخر قيمي ينبني على فلسفة ذكورية فلنتخذ مواقفنا النوعية لمجابهة أخطر  

 مشكالت مجتمعنا المبتلى بالصراعات 
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 عاجل ))تنبيه مهم للعراقيات والعراقيين(( مخاطر بيئيةآنية 

 "تصدر بياناً بشأن "السحابة الكبريتيةالتوعية واالعالم البيئي 

 2021/ 04/   05الصباحي  اعداد معن كدوم  االثنين   12245العدد 

 .أصدرت دائرة التوعية واالعالم البيئي في وزارة الصحة، بياناً بشأن "السحابة الكبريتية" القادمة من ايطاليا

ابة الكبريتية القادمة من ايطاليا نحو دول المنطقة وقالت الدائرة في البيان، "ال داعي للتخوف الكبير من السح

  ."ساعة المقبلة 24والعراق خالل 

النوافذ واعتماد اجهزة التكييف واحكام االغطية على   الكمامة وغلق  الدائرة بـ"استمرار ارتداء  ونصحت 

  ."خزانات المياه لتفادي اي اضرار من غاز الكبريت المصاحب للغيمة

ي كشف، امس السبت، عن موجة من غاز ثاني أكسيد الكبريت تتجه نحو ثالث دول وكان منبئ جوي عراق

 بينها العراق.



 

)التنوير والتغيير( نهج فكري وواجب وطني عملُت من أجله سنوات وأعوام وها هي الثمرة حركة شعبية 

 تباشر مهمة إنجاز أوسع جبهة؛ فلنكن على العهد 

 

 والتغييرنداء من أجل التنوير 

يوم تحدثُت عن التنوير اُستُهِدفُت شكََّك بعضهم واتهمني آخر إال أن واقعنا العراقي ومساره أكد أن القضية 

العقدية تكمن في الصراع بين اتجاه يريد استخدام سياسياً بوساطة الدين السياسي أو اإلسالم السياسي بأجنحته  

لعيش بدولة علمانية أي بين ظالمي وتنويري وبعد كفاح  وآخر يريد للشعب منطق الديموقراطية ونهجها وا

وعبثها  الظالميات  س  كرَّ واقع  في  التغيير  إلحداث  وأداة  ومنهجاً  طريقا  قواه  عند  بأولوية  التنوير  بات 

اإلجرامي واتحد التنوير والتغيير ليكونا مشروع حركة شعبية واسعة من أجل استعادة الحقوق والحريات 

مل مطالبه.. إنني على العهد أواصل الدفاع عن ))تنوير للتغيير(( عن شعار حركتنا  وكرامة اإلنسان ومج

الشعبية الوطنية ))التنوير والتغيير(( فلنكن معا وسويا في هذا الطريق، طريق الشعب بوحدة قوى التنوير  

لظالميين لمنطقة  من اليسار الديموقراطي والليبرالي والقومي التقدمي كلنا معا وسويا نزيح الظالم ونسحب ا

للدين نفسه وخطابه..  حياة حرة بعيدا عن ادعاءات اإلسالم السياسي وإفرازات أطماعه وتشويهاته حتى 

 فتحايا لكل من يضع يديه بأيدينا دفاعا عن جبهة قوى التنوير  تيسير عبد الجبار اآللوسي

 

المركزة أليام، خرج هذا اليوم بوضع مبدئيا بعد أزمة صحية معقدة دخل إثرها األستاذ نهاد القاضي للعناية 

 أفضل فسالمات صديقنا الغالي
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 الحتفالية اليوم أتقدم بأجمل التحايا لتمسٍك بالوطني واإلنساني ودفاع عن وحدة قوى التنوير والتغيير 

 فكل عام وأنتن وأنتم 

 بساتين خضرة ومحبة 

 تفاعل وعشق التجديد من أجل وحدة قوى التنوير لتُفتَح نوافذ ال

كل   الشعب  وسط  لوطن حر وشعب سعيد،  األبهى  الغد  ومقّربي  األمل  يا صانعات وصنّاع  وإليكم  إليكّن 

الشعب ومعه وبقوى )التنوير والتغيير( يكون العمل المثمر الخالق الذي نتشارك فيه باختالفنا وتنوعنا ولكن  

يستعيدها شعبنا عالما له وكل عام وأنت وأنتم أكثر    بأعمق وحدة لذياك التنوع كونوا بساتين الخضرة التي

 حيوية وعطاء 

 

تنتصر أطراف الحوار بانتصارها لصواب فكرة وتشاركها مهمة ترصينها وتخسر جميع أطرافه يوم يمرر  

 أحدها باطال فيُهزم مضلِّال ظالما ومضلَّال 

 

هَ الحوار بشتمك فمنهج العقل   وحكمته تركز على الموضوع وجوهره  تجنَّب إلغاء من يحاورك حتى لو شوَّ

 فيحّصنك وبالضرورة يسمو بخطابك وحوارك

 

 منصتي صفحتي هذي 

بهيةٌ بمن فيها جميعاً، هنَّ وهم يصنعون معاً)عالما جديدا يحترم تنوعنا( ببحث دائب عما )نتشاركه(من أجل  

 )أنسنة( وجودنا 

 

بخالفه فروض أحادية مركزية تصادر اآلخر    الوحدة في التنوع مبدأ فلسفي جمالي للعيش االنساني األسمى

 وتختزله بأنانية مقيتة 

 



وجودنا اإلنساني واحد، لكننا ال نحيا إال بتنوع بصماتنا وال يكون العيش سليما ما لم نحِم سمات تعدديتنا  

 وتنوعنا بكل مقتضياتهما 

 

وع واحترام اآلخر فيما األحادية  فرق كبير بين الوحدة واألحادية، وتناقض بيِّن بينهما. فالوحدة تقتضي التن 

 تقوم على إلغاء ذياك التنوع اإلنساني 

 

التعددية تقتضي ممن يتبناها أن يرفض األحادية، إذ احترام اآلخر يقوم على سالمة إيمان بالتنوع واستيعاب  

 مهمة التصدي لمن يشوهه فيصادره

 

ليس تقاطعاً منفعال بل عميقا حيث صنع الحوار مع اآلخر من أجل إقرار الخطوات األنجع واألكثر سالمة  

ونزاهة في التقدم نحو تلبية مطالب الشعب العراقي .. حقوقه وحرياته وقطع الطريق على من تصيَّد ويتصيد  

موقف أو آخر ولكن لتمرير استراتيج    لإليقاع بقواه الحرة قوى التنوير والتغيير بجرها للتفاعل المجتزأ مع

ال يخدم الشعب.. في ضوء الحوارات بشان رفض حرمان المواطن العراقي في المهجر من التصويت هذا 

ال يعني قطعا االنجرار النتخابات يجري تفصيلها على مرام إعادة غنتاج النظام الذي دفع الشعب من أجل  

وثالثين شهيد  ألف  من  أكثر  وتغييره  المختطفين    إنهائه  المعتقلين  المساجيت  ألوف  وعشرات  ألف جريح 

انتخابات يجري الحديث!؟   النهار فعن اي  المغيبين واللواتي والذين يجري اغتيالهم عيني عينك وبوضح 

نناشد األحرار في الدولة ووسط الشعب للتالحم من أجل توفير إرادة تُنهي تاثير )الدين السياسي ومتأسلميه، 

 والسالح المنفلت( وتحايا متجددة للجميع المال الفاسد 

 

فلنوّظف هذي المنصة، ألسمى ما يخطه الشعر من)جماليات الحكمة بمسرح الحياة(لنصنع وجودنا إنسانيا  

 بهيا يقوم على احترام األنسنة وقيمها 

 

يين  % ال يصعب عليها إلغاء ماليين المهجر20%من الناخبين وجاءت بتزييف أقل من  80سلطة لم تعترف بـ

 فهي تصفي بعنفها الماليين األخرى بالداخل

 

يستسهلون إلغاء ماليين أصوات المهجريين ألنهم ال يحتاجون إال لتمثيلية يشركون بها من يقر لهم زيف  

 اللعبة ومخرجاتها على وفق األهواء! 

 

خاب لكن تذكر  سهل أن تتعذر بعدم توافر الوقت إلشراك ماليين األصوات في ممارسة حقها الثابت في االنت

 ما يعنيه انتزاعه ورد الناس بشأنه 

 

 مشكالت الفقر والبطالة والنزوح وكل جرائم ضد اإلنسانية 

 ال تنتهي بكثير ترداد أقوال لكنها تأتي بما يتخذه العراقي لنفسه من األفعال 

 

 تها الجهنمية كل ما جرى ويجري حتى يومنا يؤكد أن قوى الكليبتوفاشية مازالت تتحكم بالدولة وتدير سطو 

 فليتخذ األحرار القرار لتحقيق االنتصار 

 

ما فعلته سلطة اإلسالم السياسي مجرد مناورة حاولت امتصاص غضب الشارع وتفريغ ثورته من زخمها 

 لتعيد إنتاج نفسها باختالف شكلي!

 

االنتخا قبل  يوم  آخر  بالعمل حتى  االستمرار  يقرر  وهو  النواب  مجلس  قرار  المواطن  يقرأ  ب؟وأية كيف 

 انتخابات ستجرى بشروط تعيد إنتاج النظام!؟ 

 



حسناً، كيف سينتخب المواطن بإرادةٍ مصادرة وباستمرار استالبه كل حرياته؟ بل كيف يتابع وجوده اإلنساني 

 مع تفاقم أنواع الجرائم جميعا بحقه!؟ 

 

ارتفاع الصوت الرسمي بأنه  هل من تفسير الستمرار جرائم ضد اإلنسانية بحق المواطن على الرغم من  

 جاء لتوفير الحماية وتأمين الحقوق والحريات؟ 

 

يستمر أعلى مسؤول حكومي بتكرار وعوٍد بأنه لن يسمح بأي اعتداء على الشعب فيما تواصل الميليشيات  

 جرائمها! نترك لكم قراءة عبارة: للصبر حدود؟ 

 

األفئدة والعقول عند أحبتي عسى تناقش وتقرر ما   أعتذر عن أية انفعاالت قد تثيرها مقوالتي لكنني أخاطب 

 تراه سليما سديداً لتفعيله   ممتن لكم 

 

 المسؤول )الحكومي( ليس جهة )مجتمع مدني( إلطالق المطالب، لكنه جهة تنفيذها المحاَسب على مخرجات 

 أفعاله ال أقواله

 

انفالت   :لبناء( لكنه ال يرى سوى يسمع الشعب العراقي وعوداً لفرض )األمن واالستقرار وإطالق حركة ا

 األول وانهيار الثاني ووقف الثالث 

 

الدينية وهل يكفي   الدولة  العَلمنة مع اختيار زعامات أحزاب السلطة نهج  كيف يتسق اختيار الشعب نهج 

 تغيير األسماء للتعمية على إسالموية اآلراء؟ 

 

مدنية علمانية، إلدامة سلطة كليبتوفاشية  أليست مفضوحة مقاصد اختيار أحزاب اإلسالم السياسي أسماء  

 ونهجها!؟ 

 

إذا كان أّي حزٍب يقّر مدنية الدولة وَعلمانية عقدها االجتماعي، فكيف يفسر لنا إصراره على)أسلمة(كل  

 شاردة وواردة بصياغة القوانين وفلسفتها؟ 

 

م بعضهم لمرجعية تتعارض  إذا كانت سيادة الشعب تتجسد حصراً بالدستور مرجعا وحيداً؛ فكيف نفسر احتكا 

 وفكرة كونه عقدا اجتماعيا يتبنى التنوع 

 

نظامهم الكليبتوفاشي يشتري الرصاصة بلقمة جوعى ليضع حيوات الفقراء بأطباق وحوش لن ينتهوا إال  

 بفضح أضاليل جرائمهم وإنهاء أباطيل خرافاتهم 

 

فلتصُح    !فإن لم يُخرْسهم، يصفي وجودهم  !يعطون الجائَع رصاصةً بدل لقمة العيش؛ لينال من أخوته الفقراء

 الضمائر ولنكّسر قيود نظامهم 

 

لفهم  بمنطق األنسنة وفلسفتها  أرحب بجسور تمكننا من أفضل حوار  بهية  كلنا سواسية بعالقات صداقة 

 اآلخر واالقتراب منه بنهج تنوير وتقدم للتغيير 

 

فشارك وصّوت   !ي المفتوح بكل تفاصيلهحتى لو انغلقت في غيتو فلن تكون بمنأى عن وجودك المهجر

 لبرامج تحتضنك برعاية التنوع واألنسنة 

 



إهمالك التصويت باالنتخابات اليوم دعم للحمالت العنصرية ضد أبنائك في الغد! ال تكن سلبياً تجاه مجتمع  

 يقوم على إيجابية المشاركة والفعل 

 

باالنتخابات الديموقراطية سببا لخلل التوازنات، ولكن األخطر أن ذلك   تبقى المشاركة الضعيفة للمهجريين

 تكريس للسلبية ومقدمة لصعود العنصرية 

 

يبدو أن إحصاءات نسب من ينوي التصويت مازالت ضعيفة!! والمطلوب فاعلية جدية لمنع خسارة البرامج  

ت لوجودك   األنجع. صوتك جد مهم فصّوِ

 

بهولندا مطالب يوم االنتخاب أن تبرهن على فاعليتك بأداء واجب التصويت  أنت أيها المهاجر الذي تحيا  

 لحقك الوجودي باختيار البرنامج المناسب 

 

األنجع للمهجري أن يمارس دوره الفاعل إيجابا بالدفاع عن عدالة االختيار وكفالة مجتمع احترام التنوع  

 واألنسنة بالتصويت لبرامج تعبر عنه 

 

 ة السلبية حدد خيارك لتتشكل حكومة الشعب والديموقراطية الحقة برامج اليسار ال تخسر صوتك بممارس

SP, GL, PvdA, D66  تجدها هنا 

 

أبناء جالياتنا العربية بهولندا قريبا تجري االنتخابات وصحيح الخيار وأفضله للجميع؛ يكمن بتحالف قوى 

 SP, GL, PvdA, D66, اليسار والتقدم

 

هو محاولة ابتزاز للعراقيين جميعا فلينهضوا معا ضد أوباش العصر من    جرح أي مواطن بأي محافظة

مجرمي ميليشيات هي حصان طروادة الطامعين باختالف مرجعياتهم سيبقى العراق حرا وسينتصر لحريته  

 وأمنه وسالمته 

 

 فبراير  15

شيات الوالئية  ندين االستهداف الصاروخي ألربيل كونه مؤشر يكشف حجم االستهتار الذي وصلته الميلي

 !وما كلفتها به مرجعياتها من جرائم لهز االستقرار وتوفير فرص االبتزاز

 

هل وصول المنشور إلى )آالف( من دون اتخاذهم التفاعل المؤمل، يعبِّر عن درجةمن )احباط( يمنع إعالن  

 مواقفهم أو)سلبية(و)انكفاء( عن الفعل؟ 

 

معنوي القيمي بل اجعلها تكاملية في اتخاذ أحكامك وقراراتك،  ال تضع األمور المادية بتناقض إتالفي مع ال

 وستجد حينها سالمة نهج وراحة ضمير 

 

هل يظن بعضهم أّن اهتمامه بلقمة العيش يكفي معادال النهيار القيم!؟ أو هل يشكل كسب المال سببا كاٍف 

 للتخلي عن منظومة قيم األنسنة!؟ 

 

م)المعلم المربي(أم أنَّ انتهاك حقوقه بمكانه ومكانته سيتمادى  هل سيعاود سلوكنا الجمعي بمفردات احترا

 أكثر بظل انهيار قيمي يلزم عالجه!؟ 

 

شيء تغير في مآسي الواقع   يديرون فواجع الناس وأزماتهم كما يشتهون ويتجهون إلعادة إنتاج نظامهم! و ال

 فأي خيار للشعب؟ وماذا ينتظر للحسم؟ 



 

 !فيها الخصام وهي الخصم والحكم !الميليشيات الدموية الهمجية تفرض سلطتها بالعنف وبلطجته وقمعه 

 ال انتخابات تحت سطوتها وال )أي(شكل لوجودها 

 

يقّر أية هزلية مضللة لمجرد أنهم يسمونها   إّن تمسك الشعب بسلمية حراكه للتغيير ال يعني قطعا ونهائيا أنه

 انتخابات يجب توافر شروط النزاهة 

 

الناس بأضاليل تالعباتهم وتحويلهم خيار   الذين خربوا ودمروا واستباحوا حيوات  الحّكام  كم مرة ضحك 

 الديموقراطية لمجرد مهزلة أسموها انتخابات؟ 

 

ي سوى طريق متابعة الثورة)السلمية( لفرض إرادة لم يبق للشعب لالنعتاق من عنف اإلرهاب الميليشياو 

 التغيير وإنهاء مجزرة أنهار الدم النازفة

 

بافتضاح أوهام جواز سفر للجنة وخديعة أضاليل للتمترس بخنادق أدعياء الدين السياسي ومافيا الفساد؛ لم  

 يبق لهم سوى ميليشياتهم لفرض أباطيلهم 

 

من وجود مثلث:)مال( مافيوي فاسد، )سالح( ميليشياوي قمعي وتشويهات  ال نزاهة بمسار)التغيير(ما لم ننتِه  

 لن نُلدغ مجدداً   !خطاب )الدين( السياسي

عملية التغيير التي طالب الشعب بها ينبغي أن تكتسي بطابع حقيقي بال تالعب أي بتوفير سالمتها بخالفه  

 تنتفي نزاهة أبسط أدواتها كاالنتخابات 

 

تصر أهله بفواجع ومواجع! فيما يراد منهم تحت هذي الضغوط أن يقّروا اختيار  عصف يجتاح العراق فيع

 طريٍق لن يثمر سوى تمرير أباطيل استعبادهم 

 

تيسير عبدالجبار    7 الدكتور  يقدمها  الفكرية  الجمالية  اشتغاالته  المسرح وفضاء  بميادين  فبراير محاضرة 

 لدرامي ومتغيرات قراءة معادالته الموضوعية((( اآللوسي بعنوان: )))حركية القيمة في معجم الخطاب ا

األربعاء   يوم  سيعقب 17تأتيكم  أوروبا..  وشمال  وسط  بتوقيت  مساء  السادسة  تمام  على  فبراير  شباط 

 المحاضرة حوار مفتوح بحضور أساتذة التخصص 

 سيتم اإلعالن عن تفاصيل الوصول والمشاركة في غرفة ))الزوووم(( للجامعة بوقت الحق قريب 

 

منطقيا، الناس هم من يختار حاكما لشؤونهم، أما من يفرض عليهم سلطانه وسطوته فهو مستبد ظالم يجب 

 !رده وفضح أضاليله إنه من زعماء ميليشيات الماللي ومافياتها ناهبة العراق مدمرته 

 

الناس   على  أوصياء  جعلكم  ومن  وتحريم  وإلغاء  وإقصاء  لمصادرةٍ  الحكم  على  بكم  نصَّ حرية  َمن  لقمع 

 التفكير!؟ النصر لإلنسان ولمنجز عقله العلمي

 

 !فضحت ثورة أكتوبر دجل قدسية ارتدوا جالبيبها زيفا وادعاء مقاومة ال توجد إال في أضاليل ظالمييهم

 فلنواصل التنوير نهج سالم للتغيير 

 

سواء بحق الثقافة ومنجزها أم  صفحتي ثقافية النهج لكنها ال تغمض العين عما يُرتكب من انتهاكات حقوقية 

 بحق منتجيها بالعراق فليحيا السالم

 



مجنون ذلك الذي يهدد األديب المثقف ويحاول أن يصادر الكلمة الحرة الثرة تعبيرا عن االرادة الشعبية وفكر  

 التنوير والتغيير إنما األهم هنا أنه فات زمن التهديد واالبتزاز وفرض البلطجة والسطوة 

 

لم تعد تخيف أحدا فقد كسر ثوار أكتوبر كل حواجز إرهابكم ومحاوالتكم ترويع العراقيين كفوا   تهديداتكم 

 عن عنجهيتكم وعودوا إلرادة الشعب وقراره في الحسم والتغيير 

 

 فبراير  4

 الفاضلة مديرة صالون أدبيات الموقرة الدكتورة نجالء مطري المحترمة 

 ة سعدية المحترمةالفاضلة العزيزة األستاذة الدكتورة نعيم

 الفاضل العزيز الدكتور عبدالحميد ختالة المحترم 

 تحية طيبة وبعد 

بمناسبة انعقاد الندوة العلمية الموسوم موضوعها: المسرح والهوية، وددت أن أتوجه بالشكر والتقدير لكم..  

افة التنوير وتنمية  مؤكداً اعتزازي وتقديري بما تفضلتم به من اختيار ثيمة جد حيوية ومهمة تمس إنتاج ثق

منجز العقل العلمي بمنطقتنا بما يؤكد مفاهيم األنسنة وحماية مسارات التقدم بها على وفق منطق العصر  

 ..وقوانينه

إنني إذ أشكر لكم جهدكم في صالون أدبيات، أغتنم الفرصة لتوجيه التحية للحضور الكريم من الزميالت  

رسالة التنوير المعرفي وإدارة حوارات الثقافة المعنية باإلنسان    الفاضالت والزمالء األفاضل كونهم َحَملة

بتنوعات االنتماء وتعدديته وبوحدة الهوية اإلنسانية سواء بالمستويات الوطنية أم القومية واإلقليمية بانفتاح  

 ..الشرق األوسط القائم على تكريس قيم السالم ومنظومته السامية

والتطبي التنظيري  البحث  تبني  فلسفيا  إن  جماليا  والقراءة  التحليل  بأدوات  وربطه  المسرح  في  قي 

وسايكوسوسيولوجيا إنما يمنح فرصة بهية لكسر نخبوية الثقافة ووضعها بين ايدي جمهورنا األوسع الساعي  

األفاضل جاملي   يدرنه ومعهن  اللواتي  والفاضالت  أدبيات  الحيوية ومنها صالون  التقدم ومنصاته  لمنابر 

قافية المعرفية.. وسيزيد من إشراقة شمس ثقافتنا الجديدة وأدوارها إذا ما سعينا لتعزيز نشر روابط  الرسالة الث

التسجيل لتلك الندوات المهمة الغنية الثرة. وشخصيا كانت مشاركتي ومساهمتي المتواضعة مفردة أسعى  

منطقهم العقلي المتقدم  لوضعها بين يدي عموم أهلنا المتعطشين لحوار موضوعي رصين يحترم إنسانيتهم و 

 ..المتفتح ال ذاك الذي يريد بعض أنفار مستغلين أن يغلقوه على فراغ معتم وظالم فكري

أحييكن شاكرا لكما تعريفي بالزميل الناقد األكاديمي المتخصص صاحب اليراع المميز وسط حركة الثقافة  

يا لك صديقي أن تبقى العالي صوتاً والمؤثر  الجزائرية بتنوعات خطابها وثرائه الدكتور عبدالحميد ختالة متمن 

 ..أداء ومنجزاً 

احترام ومحبة وتقدير وبالتوفيق دوما بمساعيكم وألتقيكم مجدداً بالخير والسؤدد في عطاء بهي لكم وبحوار  

 ..متجدد بميدان ثقافتنا وهويتها وشخصيتها المتدفقة من دون انقطاع أو توقف

 د. تيسير عبدالجبار اآللوسي 

 

 ة وتقدير ونداء متجدد للعمل المشترك من أجل السالمتحي

تقدم بالتحية والتقدير للدكتور رائد الهاشمي على ما ينهض به من أدوار مهمة في بناء منصة للعطاء بدروب 

الخير ولكل طاقم منظمة الخير والسالم وأنصار هذا الحراك ومؤازريه ممن يعمل ويكافح لتحقيق األهداف  

ة؛ وذياك العمل المضني الذي ينتظرنا معا وسويا متطلعاً للعمل المشترك من أجل مكافحة السامية المنشود 

الفقر والبطالة وتحقيق تنمية تلبي أهداف العدالة االجتماعية ومسيرة التقدم؛ حيث السالم الذي ننشده لشعوبنا  

ق التنوير ومنجز العقل فنبني من أجله طريق التسامح واإلخاء وإعالء صروح السلم األهلي والتقدم ومنط

  !العلمي...  فلنضع يدا بيد من أجل السالم والتقدم ..  وتحايا متجددة

تسجيل  على  والزمالء  الزميالت  واألصدقاء،   الصديقات  أهنئ  أن  الجليلة  المناسبة  بهذي  لي   واسمحوا 

وية األداء.. وكل الود  اسمائهم في قائمة الشرف والتكريم، عناوين محبة وتآخٍ وسالم بتلكم الشهادات، معن 

 د. تيسير عبد الجبار اآللوسي     ....واالحترام والتقدير للجميع فاعلين مؤثرين بدروب السالم 



 

وتذبح الفاشيةُ الهمجية العقوَل الممتلئة    بمجتمعات االقتصاد الريعي تتصدر الكروش المنتفخة الكريبتوقراطية

 فلنتدبر   !فتغتال الكفاءةوالكفء

 

بتجاوزها,  والمساهمة  حلولها  الكتشاف  )كفاءتك(  تطوير  عن  ابحث  وعقباتها  األلغاز  تشكو  أْن  بدل 

 فـ)الكفاءة(أس االنتصار للعقل العلمي ومنجزه 

 

الكف تطعن  دوزان  بال  آخرين  محاباة  أو  بعض خالن  دوما  مجاملة  نتذكر  أن  ينبغي  فيما  بمقتل؛  منهم  ء 

 أن)الكفاءة(هي المعيار األهم لموازين أحكامنا 

 

العالم كله بات يوظف التعليم اإللكتروني نظاما الشتغاله؛ والعراق يعمل به اليوم، لكن يبدو أن شرعنة هذا 

 !النظام التعليمي مازالت مؤجلة

 

  الحقيقة وااللتباس والتشوش

يستحي بعضنا أن يتحدث عن منجز لشعبنا باألمس ألنه يراه منسوباً لحاكم أو يخشى االتهام بجرائمه؛ لكنه  

يغفل أن تعتيمه على الحقيقةيخدم نهج إعادة إنتاج نهج نظام الحاكم إياه بحكام هم أمثاله فيكرس الفساد والقمع 

وب  ومنجزاتهم  أهلنا  عن  فلنتحدث  الكليبتوفاشية!  نظام  ويدمر وينتج  ويخرب  خرب  وعمن  الوطن  نائهم 

بصراحة وبال خشية. فليست منجزات شعبنا من أمالك حاكم وهي ليست من إرث طامع ورث نهج الطغاة  

 المفسدين. تنبهوا ايها السادة!!؟   تيسير 

 

له من  ترسيخ مبدأ)الكفاءة والشخصية األكفأ( أحد أبرز مهام قوى التغيير إلعادة بناء اإلنسان والوطن وانتشا

 تخريبية االنقسام وصراعات التشرذم

 

 دماء أهلنا بغداد غالية 

 ال نقبل استرخاصها بقرارات مضللة باتت مكرورة مفضوحة بدجلها وتسترها على المجرمين وجرائمهم 

 ها نحن أصواتنا بميادين الرد وفرض إرادة األبرياء الستعادة الحقوق تامة كاملة وال مساومة 

 

أبنائك لن تذهب هدرا بوحشية اإلرهاب وعبث الردود عليه، تلك التي ال تشكل سوى بغداد دماء بناتك و

 غطاء للمجرم وجريمته النكراء

 رد الشعب آت لن يتأخر فتوحدوا اليوم ببرنامج ثورة التغيير وحسم المعركة األخيرة 

 

 يناير   21

 أشد إدانة للجريمة اإلرهابية التي طاولت أهلنا ببغداد 

رتكبت فيها بارتفاع خطاب العنف واالنفالت األمني وتفشي وباء الميليشيات وتراجع سلطة  ولألرضية التي ا

 فلنكن معا ضد االرهاب ولنختر طريق االنعتاق والتحرر وبناء السالم  .القانون

 

عالمة يريدون العودة إليها فكلما ظهرت أنوار الوعي والتغيير اختاروها موعدا لجريمة من مقاتلهم الغادرة 

ايانا غير معنيين باسم االرهابي وجماعته أ من الدواعش وقاعدتهم أم من المواعش وعصاباتهم...  وضح

الجناحان االرهابيان يطيحان بدماء األبرياء... ما يعنينا ويعني الضحايا هو تسريع وحدة مكافحي الجريمة  

 وعناصرها  كفى تالعبا وعبثا بحيوات الناس ومصائرهم 

 

إلنسان كلما أضاع وقته وافتقد التخطيط لهذا يشاغله األعداء بضغوط تحاول أن تفقده  تسطو )األوهام( على ا

 فليتفكر ويتدبر  فرص المعالجة األنسب 



 

من ال يكون العمل المنتج سبب عيشه وأداته لن يُفلح ال باتكاء على دعم وال في توكل على مقدس يذّكُره 

 بأولوية اإليمان بأن)البركة بالحركة( 

 

يجافي منطق العقل العلمي من يتوهم أن الفلسفة مجرد تأمالت تحايث اشتغال األسطورة أو الخرافة. إنها 

 ا الدقيقة وتبني رؤية أشمل في معالجة وجودنا ضرورة لتوظيف العلوم وتخصصاته 

 

الحاجة لتفعيل أدوار العلوم ال يكتمل من دون توظيف )الفلسفة( بخالفه نفّرغها من مضامينها فنحيلها مجرد  

 !خبرة حرفية مقصورة على المهني

 

نه تقديم خدمات يريدون صنّاع مهرة ال يمتلكون أكثر من )معلومات( محدودة باألرقام وتجريديتها فذلك يمك

لكنه جوهريا يمّكن طرفاً من أقلية للتحكم باألغلبية البشرية بل استعبادها وتلك هي حكاية مجافاة الفلسفة مع 

أنهم ورثوا فلسفة متهالكة تواصل الترقيع كي تلملم فرص عيش يتطفل على األنسنة وجمالياتها فيلجأ للتوحش  

 مريضة  ظالمية \كما يفرز تفرعات وانشطارات همجية 

 

الثورة   أو  اآلسنة  البركة  مستنقع  في  للعيش  استسالم  فأما  خيار  من  للفقراء  ليس  اليوم  للعراق  يطبخ  فيما 

 لالنعتاق من تلك العبودية واستعادة الكرامة واإلنسانية بتلبية كامل الحقوق والحريات 

 

اضاته عما ارتكبه أو يجابه وعمل فيه وألجله أما يستقيل معتزال لحين مق  2003من يدين نظاما تبناه منذ  

انتفاء مصداقيته وتبعات ذلك وإال فإنه يصر على دجله خدمة لنظامه الكليبتوفاشي! فلنتدبر أمرنا من زعامات 

 الجريمة ونحسم مواقفنا بحزم 

 

يتحدثون عن إبداعات اآلداب والفنون بظل سلطتهم، نموذجهم ليس سوى خرافة وأوهامها أما اإلبداع فيتلمس  

 عرة مجللة بظالم يفرضونه بسطوتهم طرقا و

 

مشعلو الحرائق لن يوفروا أحدا عما تلتهم همجيتهم، فتنبهوا وال يتوهمن أحد أن استغراقه بمشاغل أيا كانت 

 قل كلمتك الفعلستبعد النيران عنه  

 

نع تضخيم  طريقان للخوف: حذٌر يُجنبنا العثرات أو هلٌع يشّل القدرات ونحن فقط َمن يقرر تحطيم حواجزه وم

 تحوالته المتوهمة تغتال الطاقات 

 

يصطنعون ما يثير)الخوف(في الضحايا إلدراكهم أن سطوتهم عليهم ال تمر إال عبر ما يختلقون فليبدأ الرد 

 بتحطيم كل األوهام وحصانتها الزائفة 

 

وجودنا  إن كسر حاجز)الخوف( هو أول طريق تغيير عالمنا وإنهاء خلل الموازين فيه وينطبق هذا على  

 فلنتفكر ونتدبر الجمعي مثلما وضعنا الفردي. 

 

أو منشوراتها لصداقات تنوير بهية  \أثمن عالياً مواقف األحبة في متابعة صفحتي وأشكر لهم ترشيحها و

 جديدة )الرابط بأول تعليق في أدناه( 

 

 ً التنويرية والحقوقية اإلنسانية ألحبتي جميعا الثقافية  بثبات في  ما يهمني بعد إيصالي الرؤى   هو أن نبقى 

منصة حوار مباشر مع الجميع أكسب من تفاعالتهم ورؤاهم ما يعيد تدقيق الصائب ويزيح ما قد يخطئ أو  

ال يكون واضحا دقيقا.. فتحايا للجميع هنا بتفاعالتهم تداخالتهم حتى منها في أبسط األمور وأكثر الشؤون  



ا القشة لها دورها في حمولة ثقيلة كبيرة... معا وسويا في  تفصيال وربما ما قد يراه بعضنا هامشيا لكنه كم

 عرض أمورنا للحوار الحر بال قيود تسفية وال أصفاد تعطلنا وال أغالل تثقل كواهلنا 

 

من دون احتفاليات الثقافة لن يستطيع أحد االدعاء بأنه يدعم مبدعة أو مبدعا تتفتح براعم ما يبدعون، فلنطلق  

 باألفعال ال فارغ األقوالرعايةً 

 

عندما ال يستطيع مسؤول مجابهة سطوة بلطجية مستهترين كميليشيات العنف الدموي األبشع وعندما تتوجه  

قوات يُفترض أنها تابعة له وتخضع ألموارمه لتقمع وتنتهك الحرمات فإن الوضع ال يسمى سوى المناورة  

ألف من    30ل كتبها ثواره ثوار أكتوبر بدماء أكثر من  ))استغفاال(( للشعب بوقت مطالب الشعب أعلنها ب

ضحاياه الذين مازالوا يواصلون مهامهم من أجل فرض إرادة الشعب واالنتصار إلرادته في منع إعادة إنتاج  

نظام الكليبتوفاشي ببناء بديله وتغيير نوعي آٍت مهما عبثوا .. انتهاك حرمة مدرسة اليوم إنما ينتهك القيم  

األسمى لوجودنا المعاصر ومن ثم انتهاك للشعب وثوابت حرياته وحقوقه.. سنتابع من أجل الحياة    الدستورية

الحرة الكريمة.. ويبقى التنويريون أعلى وأبهى وسنستكمل دحر أوباش ماللي طهران وذيولهم وستشرق  

 شمس العراق السومرية 

 

 اإلحصاءات؟ 

ق حق ثابت في أن يجري إعالن إحصاءاتهم حتى لو كانت ليس حلماً وال أمنيةً، نائٌم أصحابها إنما للعرا

 مألى بالخيبات فمنها نبدأ 

 

 لنتعلم معنى التخطيط وضرورة اإلحصاء في التقويم والقراءة واالستنتاج 

 ثقافة اإلحصاء حق وواجب 

لنكن معا وسويا  بغير األرقام مخططاً لما ينبغي ولما تّم فعليا وما لم يتّم ولماذا؟ ال مجال للحديث عن التنمية ف

بمطلب وضع إحصاءاتنا بكل الميادين وإعالنها ولنبدأ جميعا بأنفسنا في وضع جداولنا ومواعيدنا وأرقام  

مسارات جهودنا ولنفرض إرادة الشعب في المطلب الواجب الحتمي إذا أردنا البرهنة على انتماء لعصرنا  

ي تاريخنا.. اإلحصاءات وال مجال إال لمنشورات ولو أن البداية كان ينبغي أن تكون منذ زمن عميق الغور ف

تقرأ مساراتنا أيا كانت بال تردد وبال تأخير وبال تأجيل نريد إحصاءات يومية لحيواتنا في مسارها العام  

 ...والخاص 

 

في)النقد( ينبغي أال نمنح أنفسنا فرص الشخصنة أو التعرض لطرف بشخصه وإنما واجب الحوار يتحدد 

 أو الفكرة حصراً. فهال تنبهنا؟ بتناول المنهج 

 

العراق بحاجة لمهرجانات الثقافة كي تنير قناديله وتعيد شموس بهاء نهاراته المربد نموذجاً.. كل التضامن  

 مع جهود انعقاد الدورة الجديدة

 

 كل التضامن مع مربد اآلداب والفنون والبصرة الفيحاء تحمل رسالته السامية 

 تيسير عبدالجبار اآللوسي —

العراق بحاجة لمهرجاناته الثقافية كي تنير قناديله من جديد وتعيد شموس بهاء نهاراته وهنا المربد نموذجاً..  

فكل التضامن مع جهود انعقاد الدورة الجديدة على الرغم من كل العراقيل المثارة بوجه القائمين عليه من  

 لوم واآلداب، بصرة الثقافة التنويرية البهية مبدعات ومبدعين يحملون الحلم اإلنساني ألهلنا في بصرة الع

أية تصريحات أو أفعال )قد( تعبر عن وقف مهرجان أو آخر ستكون مردودة بقوة من جموع العقل العلمي 

ومعها أبناء الشعب المحتفي بالثقافة ومنجز خطابها.. فما بالنا وهناك من يومئ إلى مهرجان عمره قرون  

وده إنما يسمو بتلك القامات الشامخة التي دأبت على إحيائه.. ال مناص من  في ماضينا المستنير وبهاء وج

 ..عقد المهرجان في موعده ومؤكد أن شمسه لن تنطفئ بأية حجج واهمة أو ذرائع واهية 



فلننتصر معاً للثقافة وأنوار اشتغالها، من أجل دحر دياجير ظالٍم، حاولت الهبوط بكلكل ليٍل دامس وظلمته 

حايا متجددة لمهرجان المربد وحاضنته بصرة العلوم ومنجزات ثقافة التنوير وجماليات اإلبداع  الحالكة! وت

 .. ويبقى المربد محج اإلبداع والمبدعات والمبدعين 

 

القراءة أداة نوعية بنيوية في اشتغاالتنا وعندما نوظفها جسرا لالعتراف باآلخر والحوار معه فهي أسمى  

 نتفكر ونتدبر فلوأنجع ونحن أشجع وأقوى.  

 

الشعب العراقي فضح الطابع االرهابي للميليشيات ودانه وهو يتطلع لدعم األصدقاء من شعوب العالم ودوله  

 فلنتفكر ونتدبر     .في مؤازرته إلنهاء االعيب التستر والتخفي جميعها

 

ألهلنا بالناصرية  يناير اغتياٌل آخر يفضح معدنكم اإلجرامي استشهاد علي الحمامي اآلن إيقونة أخرى،    8

 وبعراقنا المستباح، تدين جرائمكم التصفوية 

 

إيغالكم أكثر في جرائم االغتيال سيدفع الشعب لنضاالت أقدر على حسم المعركة مع بلطجيتكم واالنتصار  

 للثورة 

 

 والسلوان األديب الفريد سمعان وداعاً للفقيد الراحل الذكر الطيب ولعائلته ورفاقه وزمالئه الصبر 

 

والتقارب  اختالف  كل  إلنهاء  منجز  أفضل  مواضع  ذلك  بضمن  حواراتنا  بتشارك  اتساع  ألروع  أتطلع 

 باشتغاالتنا وتوجهاتنا لألنسنة.. فمرحى بالجميع 

 

أتطلع عبر صديقاتي وأصدقائي هنا إلى أن تكون منصتنا بهذه الصفحة منطلق كسر أشكال اإلحباط بتعزيز  

 االنتشار لجمهور أكبر 

 

يناير ليس هناك من ينكر حجم ثورة أكتوبر العراقية بماليينها التي وّحدت حراكا وطنيا حرا فبأي شكل   3

 للتضليل يمكن لألعداء التظاهر بِشلل جماعاتهم!؟ 

 

تشويه إيقونة الوطن والشعب بأي)رمز(أياً كان هو إمعان بوهم إذالل الناس لكنه، سريعا ما سينكسر ويرتد  

 موخها ونقائها وبهائها لتعاود الحرية ش

 

 نصب الحرية إيقونة الثورة المضمخة بدماء أبطال )استقالل الوطن( ورفض أي دنس قد يتوهم قدرةتشويهه 

 فليبق السمو والنقاء لرمز الوطن وحريته 

 

ليلهث في عالقة تبعية وخنوع واستعباد لكنه حتما   قد يكون البحث عن )لقمة عيش أطفال امرٍئ( مبرراً 

 !م يكتشف أنها خدعة تغتال أبناءهسيثور يو

 

هادر  ليست سوى مظاهر طارئة عارضة واألصل سيل  فهي  مت  السالم مهما تضخَّ أعداء  استعراضات 

 للشعب يطهر وجودنا من أدرانه وعوارض هفواته وثغراته 

 

كي في لحظة انحسار الحراك الشعبي يلجأ بعضهم ألحضان أعداء الحياة فلنواصل فتح جسور الحوار معهم  

 نعيدهم لطريق تحررهم واستعادة حيوية فعلهم 

 

 من يُلقي بنفسه لتهلكة أعداء اإلنسانية إنما يستسلم لوهم انكسار الشعب في معركته معهم! فلنثابر في 



 تنوير الوعي لدحر االحباط واالستسالم 

 

المعضلة   هذه  إدراك  لكّن  والمرضي  للسلبي  بعَضهم  يقود  قد  نزف  االنكسار واالحباط  قدرة وقف  تمنحنا 

 تضحياتنا واالنتصار لوجودنا الحر

 

يجتر ماٍض   بأال  العقل عليما حكيما  يكون  وإنما  الوقوع بفخاخ عثراته  تدفع لحظر أخطاء  التاريخ تجربة 

را مفرداته، بل بأن يحرر إنتاج جديده   مكّرِ

 

 

الثقافة ليست مرآةً تطبع صور الماضي سلبيا وال كيساً يختزن إفرازات التاريخ أو يجترها بل وجود حي 

 يمتلك فعله المحتِكم لعصره واشتراطاته 

 

ما هي المقوالت الفلسفية الرئيسة لرؤانا الفكرية؟ على ماذا نستند فكريا سياسيا في رسم برامج عملنا؟ هل  

 ...اتياً أم هناك أهمية للفكر الفلسفي؟ مجرد أسئلة أضعها لنفسي عساني أجد إجابةيكفي اإلنسان أن يحيا برغم

هذا على اإلطالق ال يتعرض ألي امرئ أو رؤية ولكنه يتطلع الستعادة وقفاتنا مع العمق الفكري الفلسفي 

 لإلنسان، ضمناً اإلنسان الرائع المشرق تفاعال وإرادة وقراراً بنّاءً 
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 خطانا سبهللة حتى من دون محددات فكر سياسي نلتزمه؟

 

 إلى اليمن 

 وصاب األإلى أهلنا وهم يتحدون المصائب والمصاعب والمتاعب و 

ه وعنفه وبلطجته من عصابة انقالبية  كل التحية المضمخة باآلمال في االنعتاق من ظلمة الدجل وضالل نهج

سطت على صنعاء لكنها قريبا ستلقى عقاب الشعب اليماني الحر البهي حيث نضاالت السالم واالنتصار 

لحركة التنوير والتغيير التي كبت بعثرة االنقالب الفاشي لقوى التبعية والخنوع لماللي الجهل بطهران..  

  ..بفلسفة األنسنة والحياة الحرةفلتنتصر إرادة شعب التنوير والتفكير 

هنا أقولها شكرا فنان الشعب الموسيقار حميد البصري شكراً فنانة الشعب الشجية ابنة بصرة العراق وعدن 

 الحرة األبية شوقية العطار وإنها لمؤازرة وتضامن مع شعب اليمن يستشرف مسيرة جديدة لالنتصار 

للثائرات والثائرين من أجل   فتحايا متجددة ألهلنا في اليمن السعيد ولن تذهب دماء الضحايا هدرا طوبى 

 الحرية والتقدم   تيسير عبدالجبار اآللوسي 

 

 


