
 

 
 

 

 

  وتغريدات أو كتاباتي بشكل أساس  ن أنشطتي وتداخالتيهذا استعراض لبعض م

أعتذر عن ورود مواد في تصنيف   2022في العام  جانب من مساهماتي   هي

 بويب بابها كما يظهر في التمنوعات بدل وضعها في 
 

 

 

 

 

 

 

كمة  نداء إلرسال بحوثكن وبحوثكم العلمية لمجلة ابن رشد العلمية المحَّ

نتطلع لوصول بحوثكن وبحوثكم بميدان التخصص بأقرب اآلجال )))اللغة واألدب والفن وشؤون سايكوسوسيولوجية بجانب   

والفلسفة ومحاور أخرى((( الستكمال العرض على لجان التحكيم والتقويم وإعدادها فنيا الفكر النقدي ومناهج البحث والتاريخ  

 للنشر بالعدد التالي 

  برجاء الضغط على الرابط ومجددا ودائما نرحب بما ترسلون من منجزات علمية

https://www.averroesuniversity.org/REKLAMEMAGAUH333.pdf 

 

بنسبة   العام  هذا  أخرى  خطوة  يتقدم  المحكمة  العلمية  رشد  ابن  مجلة  تأثير  المنصرم  33معامل  العام  عن   %

https://www.averroesuniversity.org/ArcifAUHMAG22.pdf 

  ·  ي Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة 

 حول حرية الوصول إلى المعلومات وعالقتها بحرية التعبير واتخاذ القرار األنجع؟ 

 ألواح سومرية معاصرة  —

األولويات التي يجابه مجتمعنا اإلنساني بعامة والعراقي وشرق األوسطي بصورة أخص مشكالت معقدة مركبة وما أكثر  

تفرض نفسها في عصر تتسارع فيه المتغيرات حتى باتت أشكال التمييز بين المجتمعات والدول وبين المجموعات والفئات  

أوقع  بما  يومنا  حتى  مقيدة  ظلت  وصواب  بسالمة  واشتغالها  العقلية  القدرات  وتفعيل  المعرفة  إشكالية  إن   .. الديموغرافية 

رخ فج للتييز والختالق خطابات الكراهية واالحتقانات واالنشغال بصراعات غير مبررة ولعل  مجتمعاتنا بمزيد انتهاك صا

إشكالية حرية الوصول إلى المعلومة هي واحدة من أسباب التخلف وجفاف قدرات التعبير ما لم يجر التعامل معها بأولوية 

ومضة نضعها إلثارة تساؤالت ربما تجد من يحاور  مناسبة.. فكيف سنقرأ هذي اإلشكالية؟ وكيف سيكون فعلنا بشأنها؟ هذه  

 ويفعّل الموضوعة بصورة عقالنية موضوعية سديدة
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2022%2F10%2F18%2F14336%2F%3Ffbclid%3DIwAR20Y1t6n_Q-jhjZSSF_KR-5838Ffd1CUyqnVXjG9ick8UoQayTY-

UeRSrw&h=AT3Ub7xvNH-
PC6rTVhzVfkhHzlBCofWF5c4u2wTF5VrkdPzvltP2n4obHXo98jQdloozpwTxhCcO6q8HTWqMlbSmPe5eW97o7Nco9yXivDCHZ8HB4E

I8psI-0fF_n58rMw&__tn__=H-

R&c[0]=AT1PXpO8S4nKgxgNt7dk7cnuJOFBsGhCIZDQz0PA8DHekaUVjQewG2axV0IoK_6RArRYsFeB7VRfkjT2fh8WcMB0MGZtc
WkFWwkkGJTtuKnt5Zg6v86PF-8zWbf5Ca9e72fjF2-

_szoT9QCTTACRIbTSIDzGvQ16MEDuHZz3iIDcl7BTgp8LF64po3mgACErWndj_U-5wiad 

 

  ·  ي Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة 

فئة رجال الدين ممن يرتدي عمامة التخفي وجلباب التستر هي المكون الجوهري لكربتوقراط سلطة اإلسالم السياسي وأضاليل  

 تفكرنا وتدبرنا؟  ادعاءاته وتبرير جرائم حكمه ومنظومته القيمية الفاسدة فهال

 

  ·  ي Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة 

 منوعة وأنشطة  دات  تغري 

  وتغريداتي بعض أنشطتي  
2022 
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وجود شخص علماني بمظهره في سلطة اإلسالم السياسي لن يغير حقيقة منهجها وحكمها، ألن ذلك هو مفردة من مفردات 

وص بأي مظهر خرجوا  التضليل والتستر والبد لنا أن ندرك أال وجود لحيرة بين شخوص كربتوقراط السلطة أو حكم اللص

 علينا ألن الحل يكمن بتغيير النهج جوهريا كليا وليس تبديل وجوه سلطة الجريمة وعبثها

 فلنتفكر ونتدبر وال نسمحن لخطابات التضليل أن تساوي بين منهجين متناقضين بتلك اللعبة وأباطيلها

  ·  ي Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة 

 اق هي طبقة كربتوقراط أي اللصوص من يحكم في العر

وتلك تستغل كل شيء لتلبية جرائمها فهي مجلببة معممة تدعي التمثيل الحصري لإلله ونهجها المافيوي الفاشي يوظف سلطة 

الميليشيا وسطوتها وبلطجتها وال يهمها أن اضطرت لمنح لقمة لبعض أتباع ال يخرقون نهجها ولكنها تفعل ذلك للتستر ولمزيد 

 يلتضل

 أال فلنتفكر في كل تفاصيل نهج الكليبتوفاشية وأباطيلها لنتدبر االنعتاق والتحرر النهائي الحاسم األخير

  ·  ي Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة 

 هل كان نهجك يشجع اآلخر على الحوار ب)ندية( ال تنتهك االحترام، ولكنه ال ينغلق بسبب خشية أو خوف؟

 ذلك موضوعيا مع أفراد عائلتك أو زمالئك وتالمذتك أيضا؟ وهل مارست 

 اذكر سبب اتفاقك أو اختالفك 

 شكرا لك سلفا

بعضنا وربما كثير من تنويرياتنا وتنويريينا مارس تفعيل اآلخر ودفعه للحوار الندي الموضوعي سواء بمستواه العائلي أم 

أننا جم إال  األوسع مجتمعيا بمختلف منظوماته..  فهمنا وفهم مشروعنا  المؤسسي  في  لنا ما صادفنا من عقبات  يعا البد سجَّ

التنويري الذي حاول مغادرة المالئية الكتاتيبية والفوقية في الوصاية الوعظية الملزمة لآلخر على وفق من كان وربما مازال  

ر من إعادة قراءة تجاريبنا ووسائل  يمارس ذلك رفضنا القديم المتجمد المتكلس بماضوته وتخلفه وحاولنا البديل إال أننا ال ضي

 تجاوز ما اعتراها فهال شاركنا في التفاعل مع التساؤل إغناء وإثراًء وتعميقا مع بالغ شكري وتقديري .. تيسير 

 

  ·  ي Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة 

صائبا يمكن أن يخدم مصلحةخاصة أو عامة، فمن دون حرية  ما لم تمتلك )المعلومة( الصحيحة فأنت ال تمتلك )قرارا( سديدا  

 !الوصول إلى المعلومات يقاد اإلنسان إلى مجهول ال يخدم إال أعداءه ومن ثم يوقع به أشد الضرر

 فلنتفكر ونتدبر بما يحيط بحرية المعلومة أو بحجبها 

 

  ·  م 7:53أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·15تم النشر بواسطة 

بمنظومة  الوجوه محكومة  الشامل وألن كل  بالتغيير  يتجسد  استبدال شخصيات ألن مطلبه  بكل حاالت  معنيا  ليس  الشعب 

كليبتوفاشية ومنهجها، األمر الذي سيكرس توجهات تحالف جناحي السلطة المافيوي الميليشياوي. وال فرصة ألي شخصية  

 .ام ونهجهبمثل هذه التبديالت الشكلية طالما استمر النظ

 لهذا فثورة الشعب في التنوير والتغيير مستمرة حتى تلبية مطلبها الجوهري األساس

 

  ·  م 7:08أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·15تم النشر بواسطة 

ة قوى التغيير  ستخسر تلك الوكاالت اإلعالمية والفضائيات مكانتها بين ماليين ثورة أكتوبر لتجاهلها أو تهميشها والدة جبه

العلماني  البديل  العراقي في صناع  الشعب  الجماهيري وتطلعات  للحرام  اليومي  الرسمي  المعبر  الديموقراطية رغم كونها 

الفيديرالي الديموقراطي.. لكن وسائل الشعب في التعبير الحر لن تتأخر في كسر أستار الحصار. مبارك للشعب والدة قيادة 

 ر والتغيير وطنية موحدة لحركة التنوي

 

  ·  ص 11:32أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·13تم النشر بواسطة 

 هوية الشعوب األصلية وحمايتها؟ بين احترام التنوع وسليم وحدة المجتمع وبين تشوهات مركزية الدولة 

 ألواح سومرية معاصرة  —

سبب يكمن في التعاطي مع المكونات باستقالليتها اإلنسانية  يجابهنا بعض من يقرأ حال التفكك في الدولة الوطنية على أّن ال 

وسالمة عيشها الحر الكريم!!! والحقيقة فإّن تلك القراءة المستعجلة المتسرعة تتأتى من قراءة سطحية لألمور ال تنظر إلى 

وع ويؤكد حماية التعددية السبب الحقيقي أو تتجاوزه عن عمد! بينما الصائب والموضوعي يؤكد وحدة المجتمع يوم يحترم التن 

في تجاوز معضالت االصطراع  األنجع  االحترام هو  تبادل  القائم على  الحر  السلمي  التعايش  أن  أساس  االنتهاك على  من 

الشعوب   إلغاء وجود  أو  التنوع والتعددية ومنع إقصاء  .. هذه كلمة موجزة في ضرورة بل حتمية حماية  المختلق  المفتعل 

 هال قرأنا وتفاعلنا؟؟؟ األصلية بأية ذريعة ف

 

 حركة التنوير وأسئلة التغيير؟ 



مازال هذا الموضوع بعد سنوات أليمة من الجراحات ينادي وييتطلع لتلبيته عسى ينعقد مؤتمر الديموقراطية الحقة وقواها ال 

ر قبل استدارة )تاريخ( نحو  دجل السلطة ومناوراتها تلك السلطة التي كّرست: ))نظاما كليبتوفاشياً(( والبد من إحداث التغيي

اجترار ما يكرس العبودية وإعالء مشاهد القن الخانع المباع!!! إذ ال بديل من دون ))والدة جبهة الكونفيديرالية الشعبية للتنوير  

والتغيير((.. أقترح على حضراتكن وحضراتكم المرور على جوهر المعالجة وكذلك على لقاء مازال يحيا بدقة تامة تفاصيل  

 ليوم العادي للمواطن ومسار خياراتها

http://www.somerian-slates.com/2019/10/06/8628/  

وعد    فلنتفكر ونتدبر وكفانا بحثا عما يالئم أمزجة أو يقبع بمناطق المناورة أو ميادين عسى ولعل وفتح المندل واللهاث خلف

 هنا أو عهد فيي مكان آخر خارج واقعنا!!! لينطلق الحسم اليوم بال تأخير يفاقم األوضاع 

 

 

  ·  ص 9:49أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·12تم النشر بواسطة 

 قرأُت لكم في كتاب مجتمع كسيح ونخب متوحشة، للبروفيسور الدكتور سمير عبد الرحمن هائل الشميري 

 ألواح سومرية معاصرة  —

أنا ذا  قرأُت لكم في كتاب ))مجتمع كسيح ونخب متوحشة((، للبروفيسور الدكتور سمير عبد الرحمن هائل الشميري وها 

أسجل بعض اشتعراض ألبرز ما ورد في فصوله ومضانه العميقة في سبر أغوار ال مجتمع عدن واليمن حسب بل ومجمل  

ضت للهجوم الذي اغتال مهام الربيع العربي وثورات شعوبه ليسرق االسم والمضمون مجتمعاتنا شرق األوسطية التي تعر

ويعبئه بعد إحداث الصدمة بمنظومة قيمية بديلة تقوم على الهزال والجهل ومنطق الخرافة ونهج القمع الميليشياوي الفاشي  

ات التي صدت مؤخرا لتعلن عن تحديات العقل الملتحف لقدسية زائفة باسم الدين.. أضع بين أياديكم واحداً من أبرز المؤلف

العلمي الجمعي لشعوبنا ممثلة بعلمائها ونخبتها الباقية الصامدة كما يرد بقلم البروفيسور الشميري رجيا المعذرة ألي سهو أو  

  هفوة إذ أكتب تحت ظروف ضاغطة خارجة عن اإلرادة

http://www.somerian-slates.com/2022/10/12/14314/  

هذه قراءة أولية متواضعة والبد لعلماء االجتماع والفكر السياسي من قراءات تسبر غور هذا الغنىوالعمق في منجز بروفيسور  

بالتفسير والتشخيص بل واالدالء بدلو العلم الشميري لألهمية في زمننا كونه يعالج أبرز ما وصلت إليه مجتمعاتنا وال يكتفي  

 في البدائل المؤملة
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 في اليوم العالمي للفتاة مطالبة ببرامج نوعية ترتقي لمستوى تلبية مهام االنعتاق والتحرر

 ةثقافة التنوير تؤكد أّن المرأة ثورة ال عور

 نهج األنسنة يكمن في أّن المرأة كرامة إنسان وليست عاراً يبرر جرائم شرف

 ألواح سومرية معاصرة  —

عقد من االحتفال بهذي الذكرى التي  يراد بها توكيد مناهج االنعتاق والتحرر واستعادة    2022أكتوبر تشرين أول    11يمر اليوم  

أغالل العبودية وقيودها ومن هنا فإن هذي المعالجة تتطلع لتحولها إلى  الكرامة ليس للفتاة حسب بل وللمجتمع عندما يكسر  

برامج جدية فاعلة وحمالت ميدانية تتخذ من مطلع عقد جديد منطلقا لحمالت وطنية تزيح ركام التخلف من عادات وتقاليد 

ى التحرر والتنوير تحديدا تجنب  وفلسفة ذكورية ونظام بطرياركي زائف بقدسية إسقاطاته الدينية والدنيوية ما يتطلب من قو

المرور على مثل هذه اليام الدولية فقط من بوابة تبرئة الذمة وادعاء المعرفة بهذا اليوم أو ذاك.. إن إدخال فقرات تكوينية على  

فهال  البرامج ستبقى مهمة نوعية ومثلها إطالق حمالت مستمرة تديمها تلك القوى بمتابعة فعلية وبأسقف برامجية مناسبة..  

 تفكرنا وتدبرنا!؟
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هناك من يهوى مشاكسة ولكن األنكى من يتعّمد ركوب وسائل عرقلة نمو الصفحات وسيرها بمهام )التنوير( و )التقدم( وهنا  

من ثّم محاولة اغتيال )كل( حال اتصال بين الجمهور وبين تبدأ حروب )إلكترونية( بقصد ال العرقلة بل إعالن الحصار و

رسالة هذه الصفحة التنويرية أو تلك.. أتعرض بين الفينة واألخرى وبشكل ثابت ممنهج لتلك المحاوالت من حصار أو مصادرة  

لتقدم والتعايش بين  كما فعلوا يوم صودرت صفحتي الرئيسة السابقة وهي ممتلئة بطاقات التنوير والدفاع عن نهج السالم وا

آالف  بعشرات  األخرى  التواصل  منصات  وعبر  الصفحة  هذه  عبر  أواصل  لكنني  الحوار  منصات  وحمل  الرؤى  متنوع 

المشرقات والمشرقين حيوية  للتنوير والتقدم وبث روح الفعل للتمسك بالمعارف والعلوم ومنطق العقل العلمي.. أقترح على  

باالطالع على منطلقات تلكم الصفحات ومنصاتها واالنضمام إليها دعما لحركة التنوير    حضراتكنَّ وحضراتكم جميعا التفضل

والتعايش السلمي والدفاع عن حقوق اإلنسان وعن ثقافة التمدن واألنسنة فأهال وسهال بالجميع وبمساهمات ال تتطلب أكثر من  

 . كل التقدير واالحتراممتابعة تلك المنصات وتفعيل أدوارهن وأدوارهم فيها إن رغبن ورغبوا .
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2F2016%2F10%2F19%2F3752%2F%3Ffbclid%3DIwAR2D5kS57RdCRLTqKCFnL7e4i4WIeOezGBxK0m-

_zHv_fD4BxPzM0g_tDfk&h=AT3skYV6fePmAc7V2bLf4GmHUklY9a7VQPd814tcBzRrdYP6xLR9RK0rsizJGkqCpynKr8Nt7v8VCrTLd

1-y3AQveUSSZl4h7eoXMTYDeHa4jD5MOakdHVsM2TK5cTpDXw&__tn__=H-R&c[0]=AT2K11IyEck8TPA1ahvFW232ICCU-
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2016%2F10%2F19%2F3752%2F%3Ffbclid%3DIwAR2D5kS57RdCRLTqKCFnL7e4i4WIeOezGBxK0m-_zHv_fD4BxPzM0g_tDfk&h=AT3skYV6fePmAc7V2bLf4GmHUklY9a7VQPd814tcBzRrdYP6xLR9RK0rsizJGkqCpynKr8Nt7v8VCrTLd1-y3AQveUSSZl4h7eoXMTYDeHa4jD5MOakdHVsM2TK5cTpDXw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2K11IyEck8TPA1ahvFW232ICCU-YnKqtdZk9WBouw1xGjfGAE9z55MdxRY4aL8OGdfz4-s-OBSnDREQYkJPgRgjcGaefDrBw3qgbrywjjc38USlg2xdjQnLj5jUV3ihgm_a59PK-Orqa_6kmz_BAbD_tresAhcvxKq2MFcIK21OsQEWNhbCHH3YNrW-gTPEt-k6bAKb2-_
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2016%2F10%2F19%2F3752%2F%3Ffbclid%3DIwAR2D5kS57RdCRLTqKCFnL7e4i4WIeOezGBxK0m-_zHv_fD4BxPzM0g_tDfk&h=AT3skYV6fePmAc7V2bLf4GmHUklY9a7VQPd814tcBzRrdYP6xLR9RK0rsizJGkqCpynKr8Nt7v8VCrTLd1-y3AQveUSSZl4h7eoXMTYDeHa4jD5MOakdHVsM2TK5cTpDXw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2K11IyEck8TPA1ahvFW232ICCU-YnKqtdZk9WBouw1xGjfGAE9z55MdxRY4aL8OGdfz4-s-OBSnDREQYkJPgRgjcGaefDrBw3qgbrywjjc38USlg2xdjQnLj5jUV3ihgm_a59PK-Orqa_6kmz_BAbD_tresAhcvxKq2MFcIK21OsQEWNhbCHH3YNrW-gTPEt-k6bAKb2-_
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YnKqtdZk9WBouw1xGjfGAE9z55MdxRY4aL8OGdfz4-s-

OBSnDREQYkJPgRgjcGaefDrBw3qgbrywjjc38USlg2xdjQnLj5jUV3ihgm_a59PK-
Orqa_6kmz_BAbD_tresAhcvxKq2MFcIK21OsQEWNhbCHH3YNrW-gTPEt-k6bAKb2 _ - 
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نداءات مازالت حية بسبب أو آخر ما يتطلب تفعيلها كونها محاور اشتغال من أجل بناء عالمنا الجديد والتقدم نحو منصات  

التنمية والتقدم.. فهال تمعنا فيها ونظرنا إلى أسس اإلحياء والتفاعل بصورة جدية تتناسب وموضوعات تلك النداءات بميادين 

 الحياة اإلنسانية كافة؟؟؟؟ 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2016%2F12%2F21%2F3946%2F%3Ffbclid%3DIwAR0dh3WYhCWMnmN78NMICQI1tQ2lPBYZprtbgGwwqpTybva382LOF_MUS6Y&h=AT1SAtCbLqgw_vyXyBnGA46enU46A-

xjXZNKMIqlELP5YMAqeOKGePOP5E7XSLX4XTvcYMSzwN6EC2KK4oNlg0-nBJqQDgZrbwunITqhEN5GCslqZsRxMrXcyO1NTmiyTg&__tn__=H-

R&c[0]=AT3RCLsMlujbBazClOiGllIyI4UWOmXVKD874izXnWdb-5HT9JmpKFEpGri7pSDVaaRGUW1yDo-VxIuZ06dKDI6Mm3L5R8ODE40Et629e4-

QaIpdQUzOhU9v2sUQgI5Lp9BveExXqzS1sx6hMQOQLWXf220aUym8xxcTQYw_Hlw5PPa4bAEuyUL6baSF_5h8jvkliDOosMes 

 ات اإليرانية التركيةنطالب بتفعيل إجراءات الدفاع عن السيادة العراقية واألمن الوطني ضد االنتهاك

 ألواح سومرية معاصرة  —

في ضوء إيغال قوات النظامين اإليراني والتركي في جرائم العدوان ضد العراق وشعبه وما يتضمنه ذلك من ارتكاب جرائم 

رر  حرب وجرائم ضد اإلنسانية طالبت الحركة الحقوقية للشعب العراقي والقوى المناصرة لنضالها من أجل االنعتاق والتح

ومن أجل السالم واألمن بنقل ملف ما يُرتكب بصورة ممنهجة ويومية إلى جهات اإللزام الدولية لردع العدوانين المتزامنين 

وكبح جماح الجرائم العدائية بكل ما فيها من أفعال االبتزاز والتهديد إن لم تحظيا بغاياتهما في النيل الوجودي من العراق.. إن  

ة االتحادية في العراق للمسؤولية هو تواطؤ وخيانة عظمى ألن العدوانين باتا قاب قوسين أو أدنى عدم تحمل مسؤولي الدول

من تفكيك البالد وإذالل العباد بل وتهجيرهم بما يخل في مستوى السلم واألمن الدوليين بصورة مباشرة وال يقف عند حدود 

وى الوطنية والحركة الحقوقية إلى مستوى المسؤولية لتحقيق الحصانة  البالد وأهلها. فلنتفكر ونتدبر قبل فوات أوان ولترتقي الق

 وتأمين السالم واألمن و ردّ العدوان كليا ونهائيا 

http://www.somerian-slates.com/2022/10/08/14303/  

 المرصد السومري والتجمع العربي
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أْن ترى تنوعاً أو حتى اختالفاً في الرؤى وأنت بصفحة ما، ال يدعو لمقاطعة بل للتمسك باستقبال مزيد أسئلة وحوارات تُغني 

 وجودنا 

 

 في اإلعجاب بصفحة ومنتج خطابها والتمسك بمؤديات حواراتها 

صفحة ما تمارس دورك في حوار مع اآلخر أو في استقبال ما يرسله إليك وأنت تقرأه وتتفكر فيه لتتدبر ما تراه من  أنت في  

خيارات، فِلم استعجال دخول صفحة والتسسرع في مغادرتها!؟ كن حريصا على مساهمتك في االنتشار للتنوير ولمنطق العقل  

صمت لكن ال تكن مقاطعا تساسهم في فلسفة الفردنة والعزلة وإثارة الظنون العلمي مباشرة أو بصورة غير مباشرة ولو كانت ب

 ومؤداها في االستعداء أحيانا.. مرحبا وأهال وسهال بجميع الرؤى والتفاعالت وبكل اشكالها العقالنية الموضوعية 

 

  ·  م 12:04أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة 

 لعام الدراسي يقيمها اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية احتفالية بدء ا

 معا وسويا من أجل مستقبل أفضل

ليلتئم الطلبة وكل مؤازري مسيرة التحصيل العلمي المؤمل بأبهى صوره ومناهجه ال بما يُفرض من خطاب الخرافة وإعاقة  

ت الرد على محاوالت حرمانهم من نهج التفتح والتنوير وتبني  مسيرة التعليم.. إّن احتفال الطلبة اليوم، هو مفردة من مفردا

فإلى احتفالية فرح   التعليم صوابا وسالمة ونضجا..  فيه ألكثر مناهج  خطى االرتقاء بمسيرة عام دراسي جديد؛ ينتصرون 

ي في مهام قيادة الطلبة ومسرة تؤكد التحام الطلبة بخياراتهم وباتحادهم ))اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية(( يمض

 نحو أهدافهم

 

  ·  م 2:58أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة 

 شموس التغيير آتية النعتاق المجتمع وأحد األدوار الرئيسة ستكون للمعلم وجهوده 

صة بناء الوعي وتنمية الشخصية ومنع  فلنؤكد تضامننا معه ومعاضدتنا لمهامه تنويرية حرة مستقلة ليس لها انتماء سوى من

 أباطيل الخرافة وأضاليلها عن اإلنسان. وها نحن نردد مجددا

 قم للمعلم وفه التبحيال كاد المعلم أن يكون رسوال 
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اليوم  اليوم وهما يقارعان الظلم والظالم ويواصالن مكافحة الخرافة والتجهيل بمناسبة  وتحية لكل معلمة ومعلم في عراق 

 للمعلم العالمي 

 

  ·  ص 11:29أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة 

)الطقوس   فإن تجسيد  بنيته وتحضرها. ومن هنا  المدينة وقوانين  لوالدة مجتمع  استجابة  المسرح والمسرحية  جاءت والدة 

التمدن والتحضر ف لمنطق  انطلق يومها من توظيف عالماتها برمزية خضعت  تلك  الروحية(  اليوم بخالف  يقع بعضنا  يما 

المنطلقات باجتراره الخرافة وإسقاطات زائفة لمختلقيها زاعما أن هذا التراجع واالنكسار في فهم جوهر الدراما هو التأصيل  

لمسرحنا المعاصر!!! أال فلنتفكر ونتدبر في كل خطوة نتبناها وما تعود على مجتمعاتنا به من معطيات عميقة، بين التفات 

 رضي إلى الوراء والعيش بكنف سلبيات الماضي المنقرض وبين التطلع لحاضرنا ومستقبلنا وصنع أسسهما البهية السليمةم

 

  ·  ص 11:05أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة 

ء مستقبلنا، ويتأكد حصرا عبر استلهام ما في التراث من تجاريب ينجح عندما يعبر عن شخصياتنا بحاضرنا نستشرف به بنا

تجنب الوقوع بمطبات االجترار اآللي الجامد للمنقرض والتباكي على الماضوي وإسقاط قدسية مزيفة عليه بكل ما احتوى  

 !!من سلبيات وما فات زمنه وانتهى 

 فلنتفكر ونتدبر في حراكنا وتطلعات شعبنا باتجاه التنوير والتغيير ومقتضيات المسير..؟

 فاعالتكن وتفاعالتكم شكرا لت

 

  ·  م 7:23أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·2تم النشر بواسطة 

 :تظاهرات الحركة االحتجاجية اليوم هي

ال تنحصر باالستذكار  كما يتوهم بعض إعالميين وسياسيين أو يحاول آخرون اإلبهام  2019استلهام واستمرار لثورة أكتوبر

 !به

 أكتوبر ونتدبر  25تي يوم فلنتفكر في حجم اآل

 

  ·  م 4:05أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة 

الحراك االحتجاجي السلمي يواصل مهمة ثورة أكتوبر من أجل التغيير وليس مجرد إحياء ذكرى وهذا خطأ في التعبير يحصر 

 مهمة الحراك بل يضلل بأمل إفشاله 

 فلنتفكر ونتدبر 

 !!الثورات تنظر دائما إلى أمام وال تحاصر حراكها أو تفرغ طاقته بااللتفات إلى وراء

 الثورة مستمرة حتى إنجاز كل مطالبها 

 

  ·  م 3:48أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة 

وللشعب جوالته هو ايضا لحسم معركة   مناوراتكم ووعودكم الكاذبة المخادعة لن تقف بوجه استمرار الحركة االحتجاجية

 التغيير 

 فهذه ثورة ال فورة 

 ألنها حركة من أفقرتموهم بنهبكم الثروة الوطنية

 

  ·  م 3:44أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة 

حماة التظاهر حيثما وقعت  قوات الحكومة خطابكم عبثي مضلل طالما استمرت ظاهرة سقوط الجرحى والمصابين أنتم لستم  

 تلك االصابات الخطيرة بل ستار لمن يوجه السالح لصدور السلميين

 فعلتكم لن تحد من الحركة االحتجاجية بل ضاعفتها حتى تصل منطقة الحسم 

 أعيدوا حساباتكم فلقد افتضحت سياساتكم 

 كفى هذا صوت الشعب المنتصر للتغيير 

 

  ·  م 3:39أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة 

أحبتنا أبطال التغيير السلمي في الوطن تأكدوا من دعم المهاجر والمنافي لثورتكم فاليوم تم إيصال الصوت بمختلف ميادين 

 الفعل بأوروبا 

 واصلوا وأنتن وأنتم أهل لالنتصار لحركة تغيير شاملة 

 

  ·  م 3:36توبر الساعة أك Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة 

 الحركة الحقوقية العراقية ممثلة بالمرصد السومري لحقوق اإلنسان



تدين أشد إدانة طريقة استخدام الدخانيات بصورة تستهدف المتظاهرين ومثلها استخدام أسلحة أوقعت أقسى اإلصابات وسط 

 !!عشرات بل مئات المحتجين السلميين

 وات بائسة تلوك خطابات حكومية مضللة لنتفكر ونتدبر قبل االلتفات ألص

 

 

 

  ·  م 3:04أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة 

الجرحى   وعشرات  والصوتيات  الدخانيات  مشهد  بقراءة  وافتضح  انكشف  السلمي  التظاهر  ترعى  بأنها  السلطة  ادعاءات 

 !االحتجاجية دع عنكم قطع الطرقات و محاصرة التجمعات في بواكير تشكيلها بإصابات بالغة بأول سويعات الحركة 

 فلنتفكر ونتدبر ونتحول العتصام يواصل حشد جمهوره حتى يتحقق التغيير 

 

 

  ·  م 2:59أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة 

ا بإحياء ذكرى هو تشويش وتضليل والبد من دعم صوت ادعاءات تفريغ االحتجاجات من فحوى التغيير والثورة بحصره

 الفعل الشعبي الذي يلتحق بتعاظم يقرأ الحدث عميقا ال سطحيا هنا ستنتصر مهمةالتغييرالجوهري

 

  ·  م 2:54أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة 

أوصلوا صوت المطالب بموقف ال يدل إال على محاولة تفريغ    مهزلة هي تلك الدعوات التي تطالب بإنهاء التظاهر بعد أن

 مهمة التغيير التي ال تعني إال ثورة حقيقية تتطلب إدامة فعالياتها ومواصلة مهمة تلبي إرادة الشعب

 تفكروا بما يؤمل بحراككم ال بسكونكم وخنوعكم وتدبروا قرار استمرار احتجاجاتكم بصيغة االعتصام حتى تحقيق المطالب 

 

  ·  م 2:27أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة 

إن سلمية التظاهر ال تعني قطعا الخضوع ألوامر قوات تقمع وتصادر وهي بجوهر ما تمارسه إنما تحمي سلطة كليبتوفاشية 

ة الشعب بالتغيير جوهريا كليا  مقابل حركة احتجاجية ال يجوز مصادرتها حتى من اللجان المنظمة فاألصل إعالء صوت ثور

 ..وال مداهنة وال تتراجع أمام بلطجة أية قوة

 فحماية التظاهر معناها واحد يمر عبر حرية التعبير زمكانيا 

 فتفكروا وتدبروا قبل تسليم أي متظاهر لقوات تنتهك حقه في التعبير وتقمع إرادته في الثورة والتغيير

 

  ·  م 12:37أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة 

مطالب الشعب ليست كدية لحاجة مادية أو أخرى بل تغيير النظام الكليبتوفاشي والشروع ببناء دولة علمانية ديموقراطية تلبي 

 الحقوق والحريات وكل ما يلبي العدالة االجتماعية فتنبهوا وتفكروا وتدبروا بشأن مسارات حركةالتنوير والتغيير 

 

  ·  م 12:34أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1م النشر بواسطة 

فأكتوبر   انقضت،  ذكرى  ليس الجترار  الميادين،  إلى  اليوم  الشعب  التحول   2019خروج  من  والبد  مستمرة  حية  مازالت 

 العتصام دائم حتى تحقيق االنتصار إلرادة التغيير وثورته السلمية

 

  ·  م 12:21أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة 

كل قادة الحكومات المتعاقبة أصدروا بيانات منع استخدام السالح ضد التظاهرات ولكنها جميعا كانت لالستهالك اإلعالمي 

 !الزائف مما تخفى وراءها ما أسموه طرفا ثالثا درءا للمسؤولية وفي مناورة لتوزيع األدوار القمعية 

ك السلمي ال يعني ضعفا بل قوة مكينة للتغيير تبدأ بفضح الجريمة والمجرم والتشخيص بدقة ووضوح نظام )كليبتوفاشي(  الحرا

 وجب االنتهاء من بلطجته وسطوته والشروع ببناء البديل

 دولة علمانية ديموقراطية فيديرابية تعيد الحقوق والحريات تامة كاملة

 التغيير وثورة الشعب السلمية فلنكن في الموعد بميادين 

 

  ·  ص 10:43أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة 

 ال مهلة أخرى للنظام

 إذ نيل المطالب إنما يتجسد بحسم معركة التغيير 

 اآلن اآلن وليس غدا 

 لنكن اليوم في ساحة التحرير

 وهم كونها إسقاط دولة بل وجود الشعب في الميدان هو استعادة بناء الدولة فال استرخاء وال مجال لقبول تأويل مهمة التغيير ب



 

  ·  م 6:58سبتمبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·28تم النشر بواسطة 

 تصريح صادر عن التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية

فقيه في إيران ومع تواصل مشاعل الثورة ضد  مع اندالع لظى الغليان الشعبي ضد طغيان اإلسالم السياسي ونهج والية ال

النظام وتعالي األصوات وتعاظم دورها بخاصة مع واقعة موت شابة كوردية تحت تعذيب شرطة )األخالق!( تتفاقم ردود 

عراقية  فعل نظام الفاشية )الدينية!( فيوغل في ارتكاب مزيد جرائم بهمجيته ووحشيته وها هو اليوم يندفع منتهكا سيادة الدولة ال

ابتدائية لألطفال مرتكبا جرائم ضد  المدنية ومنها مدرسة  األعيان  الملغمة مستهدفا  المسيرات  ويهاجم كوردستان بعشرات 

اإلنسانية بترويع اآلمنين وبتهديم البيوت على رؤوس ساكنيها وال مبرر يستقيم ومنطق حقوق اإلنسان أو القانون  الدولي أو 

 العهود والمواثيق المعقودة 

 أننا في التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية ندين اشد أدانة تلك الجرائم ومجمل تفاصيل العدوان اآلثم الجديد 

ثم شعبها وضيوفه من  البالد ومن  بحماية سيادة  المعنية  الدولية  والجهات  األمن  أمام مجلس  بموقف رسمي  نطالب  ونحن 

سياسي في طهران ومثله في أنقرة  والبد هنا من حشد التضامن األممي مع االنتهاكات الوحشية العدوانية لنظامي اإلسالم ال

فاق كل   الذي  وأجرامها  السلطة  إيران ضد عبث  في  التضامن معهم  على  نشدد  األربعة وهنا  بأقسامها  شعوب كوردستان 

الثورة بانتقامها الم ستند لعدوان صريح فاضح  المعايير منتهكا مبادئ الحقوق والحريات جميعا  بوهم أنهم يستطيعون قمع 

الصواريخ ومسيرات مفخخة وغيرها وهذا أمر خطير ال يتسق وبعض ردود في بغداد ما   بالستيات  بمختلف األسلحة من 

يتطلب رادعا نوعيا يمكن تحقيقه بدعم أممي دولي فلنقف معا مع شعوب كوردستان ولنرفض مبررات العدوان الذي يمس 

سبة العدوان يستغلونه لضغوط تخدم مصالح حصان طروادتهم ليشكل حكومة ببغداد القضية جد السيادة العراقية برمتها بالمنا

 متعددة متشعبة في أدوارها فهال تنبهنا للرد الفاعل بمستوى الحدث العدوان!!؟ 

  تيسير عبدالجبار اآللوسي

 األمانة العامة

 

  ·  م 6:41سبتمبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·28تم النشر بواسطة 

 استمرار الصراع وتوظيف العنف المسلح 

بين قوى السلطة الكليبتوفاشية يهدد عبر تداعيات تفاقمه ليس بأزمة مستغلقة للعملية السياسية بل التحول بها لمقترب أو مقدمات  

 حرب يريدون لها أن تكون أهلية تنقذهم من حساب الشعب على من ارتكبوه من جرائم 

 الخضراء هذا اليوم مثاال عبث استهداف المنطقة

 فلنتفكر ونتدبر 

 

  ·  ص 10:19سبتمبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·28تم النشر بواسطة 

 قوى التنوير والتغيير تواصل مشوارها ومهام فعلها التاريخي من أجل الحقوق والحريات ببناء دولة العدالة االجتماعية

 يحقق االنتصار طريقنا كفاح سلمي ال يلين حتى 

يا قوى التنوير والتغيير الفعل واإلنجاز يمر عبر وحدتكم القوية هنا في ميادين الفعل من أجل غد أفضل نمتلكه معا وسويا  

بطريق االنعتاق والحريات طريق استعادة الحقوق ببناء دولة العدالة االجتماعية علمانية التوجه تلقي بالخرافة ودجلها في سلة  

 يخ نفايات التار

لن نركع، لن نساوم؛ هدفنا التغيير لبناء دولة مدنية لن نقبل أن تتشوه باجترار نظم ما قبل الدولة من مجاهل التخلف وتاريخه 

وإنا بناة دولة العدالة االجتماعية ال قوى الخرافة ودجلها ومن يلتحف ادعاء وزورا جالبيب المزاعم واإليهام أو أعّمة هي كما 

التخفي وخدعة إيهامها األبصار ال البصائر.. نحن قوى التنوير والتغيير، شبيبة زمن الحريات والحقوق اُشتُهر عن طاقيات  

خرجنا للتغيير ولن نعود قبل أن نفرضه في وقاعنا المثخن بالجراحات والمواجع لكنه الذي يستطيع استعادة صحيح المسار 

 وصائبه

http://www.somerian-slates.com/2022/09/28/14280 / 

 

 كيف تصاغ خطاباتنا؟ وما أهمية أن تكون تعبيرا عن وجود فعلي مباشر بقلب الحدث ال خارجه؟؟

ة عندما تتمترس خلف صياغة تعبيرها عن دعم حركة  خطابات قوى تنويرية تقع بمأزق بل توّرط الحراك بمشكالت معقد

التنوير والتغيير ومؤزرتها ودائما يحدث ذلك وكأنها تقف خارج دائرة الحدث وفعله! فنحن نقرأ أن الحزب وأن القائد أو أي  

اغاتنا من األعضاء يدعمون وهم يعبرون عن ذلك وكأنهم فوق الوجود المخصوص أو بأقل مستوى خارجه!! لنتنبه على  صي

لخطابات تبني حركة التنوير والتغيير كونها فعلنا نحن..  ونحن نمارسه ونعمل على إنجازه بتضحياتنا نحن وكل تعبيرات  

تأتي وكأن قوى التنوير جميعا تدعم أمرا )افتراضيا( أو )متوهّماً( أو يقع فعليا ولكن هذا الحزب أو ذاك وتلك الشخصية أو 

 ..الفعل يُضعف الفعل ويجعله أمرا معزوال على وفق صياغة الدعم غيرها تتحدث عن دعم من خارج

http://www.somerian-slates.com/2022/09/28/14280/


برجاء االلتفات إلى صيغ التعبير عن الذات في حركة التغيير وفعلها المباشر وكل قوى التنوير هي في قلب الحدث وجوهر  

لشعاراتها بتعبيرات  الفعل وليس خارجهما ومن دون ذاك االنتباه سنكرس ورطة بنيوية تشجع قوى الظالم في صيغ رفعها  

 !مداهنة مخادعة

 أفال نتفكر ونتدبر 

 تيسير عبدالجبار اآللوسي 

 

 

إن كل تعبير ال يتضمن حجم الفعل ودوره وتجسيد قواه المساهمة فيه يخفق في إنجاز مهامه وينحدر لمستوى الرثاثة أو على  

فكر الذي يحمل قدرات التعبير اللغوية واالصطالحية أقل تقدير الفشل في تنمية الفعل والتحول به إلى مدياته األبعد ولعل الم

بعمقها الفكري السياسي والثقافي المعرفي هو من ينبغي أن يحدد الصياغة األنجع للتعبير عن حركة التنوير والتغيير وليس  

ف على األرصفة  مقبوال إطالق التصريحات ولو أن نياتها الدعم إال أن فعلها غير ذلك بسبب قصورها واتخاذ صياغتها الوقو

 من خارج الفعل!!! فلنتفكر ونتدبر ولنواصل القراءة بتمعن ونعلق بموضوعية هنا 

 

 

  ·  م 5:28سبتمبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·23تم النشر بواسطة 

 سأبقى مدافعا أمينا عن األنسنة واإلنسانية

 عن الوطن والوطنية حيثما اقتضت مصالح الشعوب

 ع والتعددية وتلبية حق تقرير المصيرعن احترام التنو

 عن المساواة والعدالة وحظر أشكال التمييز أو اإلقصاء واإللغاء أو االستثناء 

فمعا وسويا لتلبية الحقوق والحريات عبر دحر منظومات )الكليبتوفاشية( التي باتت التهديد اإلرهابي األخطر واألقصى مما  

 .التقدم والتنميةينال من تطلعات السالم وحركة البناء و

 أفال تتفق معي وتنظم لحركة التنوير والتغيير!؟

 فلنتفكر ونتدبر 

 

حتى نستقي فرص البناء والتنمية ورعاية اإلنسان البد من اختيار طريق السالم بترك كل نهج للعنف أو تنظيم له برجاء لنقرأ  

عنف ودعاتها وااللتحاق بقوى السالم قوى اإلخاء النداء ونراجع أنفسنا ونحن حتما سنجد أن خيارنا هو ترك كل اشكال ال

والتسامح واحترام اآلخر وقدسية منطق التنوع والتعددية ال العدوان واالنتهاك فهال تمعنا بأهمية النداء شكرا لكل تفاعالتكن  

قاب الناس ويبدا وتفاعالتكم بخاصة أننا قريبون من موعد الحراك )))السلمي((( للتغيير الذي ينهي نهج العنف وتحكمه بر

نهج السالم وتحريره لإلنسان من دوامة العنف تحايا لكل شبيبتنا بنات ونسوة ، شيبا وشبيبة فإلى ميادين التغيير من أجل فضاء  

 السالم نستعيده مرةً وإلى األبد فكفى عنفا وإجرامه
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2F2016%2F09%2F21%2F3585%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yRJGHb0izhinY50JS-rPN42mOOq3C4WeHonCaarFp-

XUupPEA8goG0fg&h=AT2Z3i0qnJODKPYid5H7dxd9RIhobpV9RqAsINIB8B2KmFgIMALDT2LPHrwa44ibmI-

Ldw6tRK6XYUwCwWAa0kZUOI7HlJIDBiJu9BgGzlNlBb3ZL6A3azQx0LxWX2Cq7w&__tn__=H-R&c[0]=AT1E-
CR2Fy1eV11GSwJyypShvLpTJZy60ydC5_yrYIVrkf3eWRUFiQSqdP_jq7wGSSCtO9NvHl3Ahn06ZQAvkE25pZa6XQJXI0WAyBvjrtJcu

henpXR10GGgvM53XRNl83MBgTfgtnt4TR9qXYGbCiEwpCarqlT7yIUmTTjlHx3D5KRayCzDjmu9emkIaNPCZz_Zq_73XVRa 

 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة 

 لإلفادة من ذاكرة االشتغال عبر منصات إلكترونية لخطاب الثقافة وبوابات التخصص فيه

 التسجيل الكامل لندوة: حركية القيمة الدرامية ومتغيرات معادلها الموضوعي وأوليات مكتوبة لمحاورها

 ألواح سومرية معاصرة  —

فبراير على تمام السادسة مساء بتوقيت وسط وشمال أوروبا ندوة مفتوحة بعنوان: حركية  شباط    17انطلقت يوم األربعاء  

القيمة في معجم الخطاب الدرامي ومتغيرات قراءة معادالته الموضوعية.. قدّمها الدكتور تيسير عبدالجبار اآللوسي وأدارها 

المثقافت والمثقفي فيها عشرات  فيما شارك  الدكتور جبار خماط  الجمالي  األستاذ  المنجز  في  التخصص ونشطاء  ن وأساتذة 

ن من تعقيب وحوار أغنى المحاضرة التي قدمت مفردات جديدة في مدخالت التناول  والفلسفي بطابعه الفكري النقدي وما تضمَّ

م  والتشريح و بكل مفردة وتفصيلة في ميدان البحث بخيمة العنوان أعاله… جرت المحاضرة في منصة غرفة ))زوووم((إعال

 كلية الفنون الجميلة جامعة القادسية في العراق 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2F2021%2F02%2F17%2F11309%2F%3Ffbclid%3DIwAR2nVrZx-ikZAiER-

baGbtB6S41fL0mbZ7qoCkE3DgB2J_6LeZU26CHruZ8&h=AT3wKmnRI9ZKOgHxYxq_2CfmHdsJnAtjyqTMl8vWsYA6n1uRcUIkB_4p

Dse4Wq9zbGRSmZMihW9A94xISWsSOrfWcBKv3npoyr5tAWYRU7NkA8ig08HNXfj2DChzmfLfqw&__tn__=%2CmH-
R&c[0]=AT04oq-XYKNj_KZiQWbd6EpHedjCMV3LBmxgaRrJhmNGloR8h9-5fhhi31zulDek0w07uiSp17Ir6Hph-cmLu-

Ftr1RFj8FhCnXTyyhB6arJejngN2H5nskVAP7NVe83rmvzgTl6hx2n2ndadWFK6lnWTAq1BH-

2A6TFc_nh3gkKTT5w4Txsy_9wkw4JqnWulVQQIXAgeAPy   
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  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة 

 مصادرة منظومة اإلبداع ومنافذ جماليات الحياة والرد المؤمل من شعب واع مستنير؟

 ألواح سومرية معاصرة  —

ه مجرد ومضة تعيد التذكير بحلقة من حلقات قوى الظالم المتحكمة بالسلطة والمجتمع في العراق؛ إنها حلقة إغالق صاالت  هذ

العرض السينمائي والمسرحي طبعا استكماال ألفعال الحجر والحظر على مجمل محاوالت إنتاج ثقافة التنوير وما تتضمن من 

ضوء على الحقيقة الكارثية وفضح دواعيها ومزاعم مرتكبيها ممن تتكامل جرائم  آداب وفنون.. وهي ومضة بمقدار تسليط ال

والحراك  اإلبداع  نخبة  بين  االتصال  لمنع  جريمة  العرض  دور  حظر  جريمة  تشكل  وكيف  الكليبتوفاشية  حكمهم  منظومة 

نظومتها الروحية السليمة بمهام التنويري الشعبي الجماهيري ومهام بناء العقل المعرفي من جهة وبناء الشخصية اإلنسانية وم

الفنون واآلداب وطاقة فعلها السامية.. فلنتمعن أبعد من هذي الومضة إن أردنا الحديث عن إنسانيتنا وسالمة أنسنة وجودنا  

 ومنع توفير أجواء اغتيال حيواتنا وقيمنا األنجع واألسمى واألفضل
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 احترامي لكل التفاعالت التي أثق بأنها ستضيف وتمنح المعالجة عمقا ميدانيا بتفاصيل الحدث ووقائعه

 

 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة 

 ال تتلجلج وال تتردد

تتقدم الصفوف من أجل التغيير الذي ينهي كل أشكال الجريمة ويحمي حتى المجرم من نفسه بمنعه من مزيد فحركة التنوير  

 .ارتكاب جرائم

ولهذا فإن وجودك السلمي في الميدان هو عنصر االنتصار للسالم والتنمية وأنسنة وجودنا. كلنا على موعد بميدان حسم مهمة  

 !جرم فرصة مواصلة جرائمهالتغيير جوهريا كليا بخالفه سنترك للم

 معا في ميدان أكتوبر الحرية والسالم

 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة 

موعد العراقيات والعراقيين بمهمةحسم المعركةمع نظام )كليبتوفاشي( سامهم أنواع االستغالل فلنكن معا في    2022أكتوبر

 ميدان التغيير 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·20بواسطة تم النشر 

 لم تعد مخرجات القوى الحاكمة مجرد أزمات عابرة و/أو قابلة للتجاوز بل استفحلت نوعيا فأنتجت نظاما )كليبتوفاشيا( 

ولة وشوهت وبات التغيير واجبا حتميا النعتاق الشعب والوطن منه ومن كل قيود استعباد قواه الماضوية التي فككت بنية الد

أم بما هو أشمل وأعمق في   المحاصصة  الدولة سواء بنهج  قبل  مؤسساتها وأحالتها لمجرد هياكل شكلية تبرر منظومة ما 

 التشخيص باإلشارة إلى النهج المافيوي الميليشياوي الذي قطع الصلة نهائيا بالدولة الحديثة! فلنتفكر ونتدبر 

 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·18تم النشر بواسطة 

 بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في األجور

 %!؟20ماذا تم بشأن إزالة التمييز بين أجور الذكور واإلناث الذي تجاوز نسبة ال

 وماذا تم لرفع الحيف عن ابتزاز ماليين المهاجرين بأجور جد متدنية!؟

 ة التمييز الممارس فعليا!؟ وهل تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بالمستويات الوطنية لمعالج

ما حجم التعامل إيجابا مع النوع االجتماعي في خطط التنمية المستدامة؟ وكيف يجري التعامل مع اإلعاقة على سبيل المثال 

 والتمكين من العمل الالئق؟

 لنتفكر ونتدبر بهذا الشأن الحقوقي بال تردد أو التباس وتشوش 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·18تم النشر بواسطة 

ال حاجة هنا للتذكير بأن القانون ومؤسساته الدستورية مسؤول مسؤولية تامة ومطلقة عن أية مالحقة قانونية األمر الذي إن  

جرى بالطريقة التي جرت فهو بحد ذاته جريمة بينما الصائب الوحيد أن تشمل سلطة القانون كل مناحي الحياة وأن يكون من 

إنهاء االنفالت المبرر بشرعنة هذه القوى المسلحة أو قدسية تلك فيما تحتمي القوى المسماة وقحة بمنطق االنفالت القائم  ذلك  

وشرعنته!!فهل بعد ذلك يمكن التفكر بوجود دولة تحترم الحقوق والحريات وتمارس السلطة باسم شرعية يُفترض أنها تمثل  

 الشعب!!؟

 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·18تم النشر بواسطة 

إن كل الميليشيات هي وباء لتفشي الجريمة ومقاتلها سواء شرعنوها أم أسقطوا القدسية عليها إذ تبقى أداة لتكريس الفوضوية 

واختالق أزمات تعتاش عليها قوى كربتوقراط السلطة الدينية وزيف ادعاءاتها وما يجري من اعتقاالت وتعذيب وحشي هي 

 أخرى من منهج نظام كليبتوفاشيمفردة 
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 .ال مجال للتستر على جرائمه وعلى كونه السبب البنيوي لكل ما يعاني منه الشعب والوطن

 فلنتفكر ونتدبر قبل مزيد من أنهار دم يدفعها الناس ضريبة الستمرار سلطة الجريمة بكل أنواعها وأشكالها 

 

ن عليه بمسمى )الديموقراطية( فيما يتحكم بمصيره ومسيره )كليبتوفاشية(  رتابة ارتكاب الجرائم بحق الشعب العراقي والتمن

البشرية بمافيوية فساد شامل مستغلق وفاشية ميليشياوية بال منتهى لما ترتكب من   النظم التي مرت على  تجمع كل شرور 

هذا النظام الذي لم يستطع حتى  مصادرة مجمل الحقوق حتى حق الحياة والعيش الحر الكريم فماذا تبقى للديموقراطية بظالل 

 السير بادعاءاته وتطبيقها ولو شكليا مثلما فعل طوال عبده منذ عقدين!!؟
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 من حلقات الجريمة وعبث المجرمينفلنقرا ونحكم ونتخذ القرار الحسم والحزم وكفى 

والرتابة إشارة لتكرار االرتكاب وتفاقم الجريمة وإيصال المجرم في وحشيته وهمية ظالميته بوقاحة تكرار الجريمة بال تردد  

أو خشية أو خجل ولقد طفح الكيل وبات وعي الناس وادراكهم من يقف وراء مصادرتهم واستالبهم الحقوق والحريات بما  

ليس للقول كفى بل لحسم المسار واستعادة الحريات والحقوق واالنضمام للشعوب الحرة.. فإلى القرار الحاسم الحازم أيها يفي  

الشعب المقهور مستلب الحرية ولتتكسر القيود وتستعيد ديموقراطية تنبع من الشعب ال من دجل كربتوقراط المجلببين زيفا  

 وتضليال

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·10تم النشر بواسطة 

إن من يحسم اإلجابة تجاه كل المناورات السياسية الجارية في العراق هو الشعب وحركة التنوير فيه وما لم يتم إعالن برامج 

عمل اجرائية لكونفيديرالية الجبهة الشعبية ستنحدر األمور لمستوى أبعد من خراب الوطن ووحدته أي بتمزيق الدولة وتشظي 

 الشعب واستعبادهما!!! فلنتفكر ونتدبر 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falsomeryalyom%2Fstatus%2F1568580903856906244%3Ft%3DkvAtfBs

chZX8UY9Sb6pJmQ%26s%3D04%26fbclid%3DIwAR1waHFL6cYljXXMmmPM3C5aDYLb0t96PKrrYsV-
Bfj5bab1Mub_yrVsUnk&h=AT0KlIdYmcjwoc64P9kTZmPWOvAiXmBM9WcaZQgsV_1QVTvseGKNlVsQoertOyrLttJidtZEjUmaruuew

L0GqX3xbA5BKhn6sxPG6Gtqzvdf0FkSvqSXfVLkc2iXxMcaRw&__tn__=H-

R&c[0]=AT0flbVtvHMzKfWbDpzLVI1ZmfWNAaUTJZuISOHpE0Y-kMGcqRpu4trUJ12cXWbyh41-
icQ4nbfZDDzbTaFBKGuZfDjf9zCkVDZdb0ujo-

gZbtH2aTLjgp1MOO15YyEaauedrFeh0bmwnWo4RfqlqboYCs1vk1HO6TLQVYeZW0HhjnLLaCYFFKvhy7RRMeRSRgYH48OxEBVK 

 

 

   :((48مجلة ابن رشد الفصلية العلمية المحكمة ))العدد 

ة إنسانية تنويرية(( تنتمي لمنجز ))العقل العلمي(( وتلبية الحقوق والحريات بما يحقق  تصدر المجلة فصليا ))من أجل ثقاف

الكرامة ويستجيب لحركة التنمية والتقدم ...  ونحن نعمل حصرا وتحديدا في الظرف الراهن بمسيرة إنتاج )البحث العلمي(  

ابن رشد بوصفها بيتا أو مركزا للبحث العلمي    والعمل على وضعه بأفضل مساراته المعاصرة الرصينة، كما هو شعار جامعة

  :في جهودها الراهنة  ولمن تنهض وينهض بالبحث العلمي الرصين من نساء ورجال في ضوء شعار

 ***(((أصالة، معاصرة، رصانة)))*** 

مهام األنسنة والمساواة بين  وإذا كنا نقدم العلمي بشكل حاسم على كل الخطابات األخرى فإننا ال نهمل منظومة القيم التي تلبي  

المعرفي  اإلنجاز  دروب  العقل وفتح  لتحرير  السامية  القيمة  اإلنسان كونها  المصير وحرية  تقرير  الشعوب واألمم وحقوق 

 األكثر رصانة وحداثة وسالمة ومجددا نضع هذي الكلمة الموجزة بإعالن العدد الجديد الثامن واألربعين 

******************************** 

 ( من مجلة ابن رشد العلمية المحكَّمة48صدور العدد )

مع كل تحديات الضغوط المتصلة المتفاقمة من حاالت تشّوش حتى حاالت التضليل، إال أّن العقل العلمي يأبى إال أن يواصل 

ة البناء والتنمية محاوالت ضبط مسار منجزه وعطائه ليواصل إنتاج بحوث ودراسات رصينة هي الوحيدة القادرة على ممارس

والتصدي لدجل الخرافة ومخادعتها بسطاء الناس في تصورهم وجودهم.. ويبقى مسارنا التنويري لدمقرطة الحياة وفتح أفق  

الحقوق والحريات وصنع حياة حرة كريمة تنشغل باإلنسان وبناء شخصيته ليكون قادرا على إعمار األرض ال تخريب ما  

 ..ثية العلميةبُني فيها ديدن جهودنا البح 

ندرك أننا وسط اضطراب المشهد تظهر بضع هفوات شكلية أو مثالب طارئة لكن اكتمال المشهد وسالمته أتي مع مسيرة  

 ..التنمية واالرتفاع بالبناء العلمي المعرفي لإلنسان

آملين مزيد تفاعل من صدي المحكمة  ابن رشد العلمية  أيدي قرائنا عدداً جديداً من مجلة  قاتنا زميالتنا وأصدقائنا نضع بين 

زمالئنا من الباحثات والباحثين التركيز أكثر على المشهد الميداني لحيوات الناس وما يجابههم من مشكالت عصرنا بقصد 

 ..تمكينهن وتمكينهم من االرتقاء بمعالجاتهم وتصويب ما يمكن بموضوعية وروح علمي رصين والتقدم لألعداد التالية مبكرا

فضلكم االطالع على روابط مجلتنا ومعلوماتها وتجنب إرسال ما يخرج عن التخصص في العلوم اإلنسانية وعلوم  مجددا نود ت

 .. اللغة واألدب والفن فضال عن االلتزام بمحدد حجم البحث بدقة

العلمي للمساه التحكيم  البحوث التي تصلنا بالنجاح في اجتياز  مة في النشر أهال وسهال بكن وبكم وبالتوفيق في أن تحظى 

والوصول إلى جمهور البناء والتنمية وصنع التقدم ببلدان منطقتنا وفتح جسور الحوار مع علماء جغرافيا الوجود الحضاري  

 ..بتنوعاته
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http://www.averroesuniversity.org/AUHMAGISSUE048b.pdf 

 وابط المجلة ومعلوماتها برجاء التفضل بالضغط على الرابط لقراءة إعالن العدد والوصول إلى مختلف ر

شكرنا وتقديرنا لتفضلكم جميعا باالطالع واإلدالء برؤاكم ودعمكن ودعمكم لنشر هذا الرابط لألهمية في تبني مسار تنويري  

يكبح جماح الوحشية والهمجية لقوى الظالم وإشاعة التخلف والخرافة، تلك التي تسطو على المال ومنافذ النشر واإلعالم بينما 

 موم الناس والعقل الوطني اإلنساني بحدود جهود تعرفونها محبتنا وتقديرنا لكل أشكال دعم أدبي معنوي منكن ومنكم نحمل ه

 

 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة 

إجراءاتها القدسية )الزائفة( لقد فرضوا نموذج الدولة الفاشلة بسطوة طبقة الكربتوقراط مرتدية الجبة والعمامة لتسقط على  

والسلب  النهب  فلسفة  لتفرض  ميليشياوية  بمافيوية  اندفعت  بل  الفاشلة  الدولة  بمستوى  حتى  تحتفظ  لم  عراقيا  األمور  لكن 

واالغتصاب فصارت دولة تجتر منظومة العبودية بفاشيتها الوحشية الهمجية.. فهل بعد ذلك يمكن أن ينتظر أي طرف أكثر  

مؤسسات ما قبل الدولة واجترارها كل ذاك اإلجرام !!؟ كفى ولنتفكر ونتدبر لبناء نظام ديمقراطي حقيقي ينهي    في التعامل مع

 اللعبة وإجرامها التصفوي الدموي

 

 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·3تم النشر بواسطة 

وتوريط األبرياء بإعادة إنتاج قوى استغاللهم    بعض مؤشرات بين النظام )الديني( والنظام )العَلماني( وما يتصدى للتشويش

 ونظامها؟

 ألواح سومرية معاصرة  —

مع اشتداد أزمة نظام كليبتوفاشي يرتكب الجرائم التصفوية الوحشية اعتمادا على جناحيه المافيوي الميليشياوي بات حتميا  

تنظيم صافي االستقاللية فكريا سياسيا  وأكثر من ضرورة أن يوجد من يتصدى للمسؤولية بروح وطني ديموقراطي سليم ال

العَلمانية الديموقراطية وبال إشراك  وبنيويا في هيكل وجوده.. واإلشارة هنا إلى تبني كونفيرديرالية الجبهة الشعبية بقواها 

تشوش    لعناصر ملتبسة التفكير بين قدم مع التنوير وأخرى مع هذا الجناح اإلسالموي أو اك لمجرد وجود تلميعات تضليلية

على بعض عناصر غير مدركة لمعنى جناح إسالموي حتى ولو أطلق شعارات شعبوية أو مقتربات ما يتوهمه بعضهم ذاك 

من أنه يسار )اإلسالم!( كما كان في حقب تاريخية ما قبل الدولة الحديثة!! وهو مما ال يمكن قبوله… المعالجة تحاول التفاعل  

لية الجهد في تمكين كونفيديرالية الجبهة الشعبية اليوم قبل الغد لحسم المعركة وقد باتت  معكم بمقترحاتها بشأن تعزيز استقال

في قمة الكارثة المحيقة بالناس!! فهال تفكرنا وتدبرنا ورسمنا اشتغاالتنا بمنطق العقل العلمي ال بمنطق االنحيازات الحزبية 

 والمجامالت التي ال تخضع لنظرية سياسية!؟

 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·2سطة تم النشر بوا

 هل اطلعت على هذا الرابط المسرحي المهم؟ 

 هل يهمك التفاعل مع مشروعات مسرحية بنيوية في العراق والمنطقة؟

 هل قرأت في مسمى المسرح السومري)العراقي القديم(؟ 

ِِ التفضل باالطالع  :إذن، أقترح عليَك

صينة في المسرح بعامة وفي المسرحين العراقي والعربي بخاصة؟ هذا رابط يمكنك  هل ترغب في االطالع على قراءات ر

الوصول عبره إلى أبرز الدراسات والقراءات التي كتبها أستاذ األدب المسرحي د. تيسير عبدالجبار اآللوسي، شكرا لتسجيل  

مسرح العراقي في اليوم العالمي للمسرح المتابعة أو إبداء المالحظات ومحاورة النصوص المنشورة.. تجدون أيضا رسائل ال

اليومين العالمي والعربي   يوم لم يكن يُكتب رسالة مخصوصة كما تجدن حملة تعميد اختيار اليوم العراقي للمسرح بجانب 

  ومشروع اختيار يوم كوردي وسرياني للمسرح باالنتساب إلى الوجودين القوميين ولغتهما اإلنسانية .. كبير التقدير للجميع

 شيبا وشبيبة ونساء ورجاال 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2Fcategory%2Ftheatre%2F%3Ffbclid%3DIwAR1k2nrUSlgZ4yQ-44L7Fr875J-Qp4LAOlcfagkdKffFzRaMDCor-

m02gvk&h=AT16j-p9FhXxo1jlzBgrWSyk5rAQy9H4HNylgv-

EKB3IcGg7BN48A9ahiIJDRgtUaCCmeGB8caTofs1yLy_JTV0XNelr5S6oTNVZbLAdIZOCti-ndzTTheDM_3aX4gxjVg&__tn__=H-
R&c[0]=AT0qOQzdHaL3gZcl566UWdR7KYjSbism0QHaqcJVqHZeFvx-

A5ovH_1pHiJwsu5fMbG4FHZJeVDc5ZhTYtvtwPL2eW24DvH540SrbXysp6JXP56x6S32xY3nzZNSFACjYQ10LglpXXD5iMQ7Ct2zWl

qK8uOxoRB8KbOpq55ooLRJmjfoIwAJt9yMJpYVns1iaDw40QcWXGQp 

 

المعالجة تمتد نحو عمق مجامعاتنا العربية وظروفها القاسية بل المتوحشة باالستناد إلى ضغط الواقع وتفّجر اإلنسان المنفعل  

المعال العبثية في خدمة زعماء الحرب مافيا محروسة ميليشياويا أقترح اإلصغاء لهذي  الفعل  جة المتوتر والمستسلم لردود 

إيحاءات معلنة تصل   في  بالتأكيد  اليمن ولكن  بنموذج  اإلنسان وحراكه ربما  المهمة من عالم جليل وموقف حكيم يستنطق 

 مجتمعاتنا وحاالت وجودنا.. تحية بروفيسور الشميري 
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  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·31تم النشر بواسطة 

 بديل وبعض إجابات عن أسئلة ذلك الواقع من واقع األوضاع العراقية وبحث المقهورين عن 

 ألواح سومرية معاصرة  —

من واقع األوضاع العراقية وبحث المقهورين عن بديل وبعض إجابات عن أسئلة ذلك الواقع بعيدا عن سجاالت مع وضد  

ائل األداء ونهج وخارج أطر النهلستية )العدمية( أو )ال مساومة أبدا( ولكن في عمق تبني مفهومات المصطلح السياسي ووس

العقل العلمي أو العلمنة بال تردد أو وجل أو محاذير تخشى ردود فعل هذا أو ذاك فرديا فيما قصد حركة التنوير والتغيير  

يكمن في استهداف الوعي الجمعي وإعادة تشكيل الرأي العام بمنطق صائب صحي صحيح.. فلنتجه إلى قراءة المقترح الذي  

 ووضعه حيز الفعل والعمل والتأثير  ينتظر من الجميع تنضيجه

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·29تم النشر بواسطة 

 السياسية واستغلقت أي فرصة إلعادة إنتاجها بجوهرها الكليبتوفاشي 2003لقد ماتت سريريا عملية 

إدارة الحوار معهم وتحتم الشروع ببناء أسس من هنا بات لزاما إيجاد قيادة مرحلة انتقالية إلنهاء سلطة زعماء الحرب ال  

 إطالق بناء الدولة العلمانية الديموقراطية الفيديرالية فهال أدركنا تلك الحقيقة أم سنبقى بغشاوة قلق من خارج مصالح الشعب!؟

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·29تم النشر بواسطة 

 اسي هو إرهاب وجريمة سياسية موصوفةإن قتل مظاهر سلمي أيا كان توجهه السي

ما جرى ويجري اليوم ال تكفيه أدانة والبد من حسم حكومي يستند لقرار رئيسي الوزراء والجمهورية بحل ما يسمى برلمانا  

 ال يملك شرعية البقاء 

 يلزم اليوم االستناد للسمو الدستوري للشعب

المتراكمة.. بردا وسالما    ٢٠٠٣مركم قبل ثورة شعبية تكنس نفايات  ال تتركوه لصراعات قوى مافيوية ميليشياوية واخسموا أ

 بغداد

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·29تم النشر بواسطة 

  حملة من أجل التغيير في العراق بأدواته األنجع وبهدف بناء البديل العَلماني الديموقراطي

التوقيع عليه يُرجئ   أية اختالفات أو تعددية في الرؤى تجاه الوصول إلى ))التغيير(( الحقيقي إن الهدف الذي نتشارك في 

المرور وتقديم   تحالفات ترفع شعارات بقصد  أو  الصحيحة ومن دون مرور بعض عناصر وقوى شعبوية  بأدواته  الشامل 

لن يتحقق من دون استقاللية وجودها بصورة مضللة! إننا نتفق معا اليوم على أن التغيير بات حتمية واجبة وعلينا توكيد أنه  

حتى يومنا ولينعتق    2003قواه العَلمانية الديموقراطية ووضوح أدائها ونهجها.. كفى لكل مخرجات النظام الكليبتوفاشي مذ  

 الشعب ويتحرر ممن ساموه العذاب.. ولنبني دولة عراقية فيديرالية ديموقراطية بهوية علمانية صريحة واضحة 

 عل المنتج يمر عبر توقيع الحملة فمرحى وأهال وسهال بدورك الفاعل بتعزيزها ونشرها إيجابيتك وتمسكك بالف 

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·27تم النشر بواسطة 

 أيها الليبيون احذروا حركة قوى اإلرهاب ومستهدفاتها أيا كان ما تعلنه راهنيا

 وعقيدته العسكرية الوطنية رغم كل ما يوجه ضده بقصد شرذمة الوضع وليكن جيشكم الوطني جاهزا كما فعله 

 توحدوا خلف جيشكم فهو األجدر واألقدر على إنجاز مهمة االستقالل واستعادة السالم

 

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·27تم النشر بواسطة 

ميليشيات إجرامية وإسالم سياسي مسلح بالوحشية  تركيا وعسكر أردوغان مسؤولة مباشرة عن إرهابيي سوريا وغيرهم من 

 الهمجية وعليها سحب تلك العناصر والقوى اإلرهابية فورا أو إخضاعها للمساءلة أمام الجنائية الدولية ومجلس األمن

 

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·27تم النشر بواسطة 

تصل فورا لنجدة أهلنا بطرابلس وعموم ليبيا وإسعافهم ومنع وقوع مزيد    على الجهات األممية المعنية بتأمين سالمة الناس أن

 ضحايا بسبب تعنت دبيبة ومن يقف وراء اللعبة اإلجرامية التي يديرونها 

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·27تم النشر بواسطة 

إلقليمية والدولية كونها الثغرة التي تمنح سيسود السالم ويعلو صوت شعب ليبيا حال إنهاء حصان طروادة وبوابة القوى ا 

قوى  أالعيب  بعيدا عن كل  دولتهم  لبناء  والتحرر مستقال  االنعتاق  في طريق  الليبيون  فليتحد  تخريبها..  ليبيا فرص  أعداء 

 الجريمة



 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·27تم النشر بواسطة 

 بردا وسالما يا طرابلس 

بقوى أجنبية ويمارسون بلطجتهم على السلطة، ألم يبق لديكم ذرة قيم إنسانية تردعكم عما ترتكبون   إلى أولئك المتحصنين

بحق أهلنا غرب ليبيا!؟ كفى وارعووا عن منطق حصان طروادة المعادي للسلم ولتطلعات االنعتاق والتحرر... سالما ليبيا  

 وأهلها

 

  ·  سأغسط Tayseer Al-Alousi   ·23تم النشر بواسطة 

 حول إشاعة منطق الخرافة والدجل على حساب إيمان يدركه المجتمع قبل األدعياء وتشويهاتهم 

ها هم يشوهون الحقائق التاريخية ويصطنعون من خروف أو شجرة أو مرتفع ترابي وجودا قدسيا يتبركون به وينسبون إليه 

يا مثلما يدعمون نظاما يسمح لهم بتلك األالعيب أضاليل المعجزات بما يمنحهم فرص استغالل البسطاء والسذج ويبتزونهم مال

 ...وأباطيلها

هاهم يأخذون التراخيص من افتتاح رسمي بأعلى مستويات الحضور ))الرسمي(( ومن تمكين لوجستي وتطويع بال حساب  

 ألمن وأمان إلنسان فالمهم تمرير التذاكي والدجل 

الناس تتجه للتبرك بخروف أو شجرة تم ربط خرقة خضراء عليها أو تلة أو  ما ينبغي الوقوف عنده فورا كيف لمئات آالف  

مكان موحش أو كيف المرئ أن يأمن دجال لمجرد ارتدائه جلبابا وعمامة!!؟ وكيف يصير اإليمان خشية من أشياء وأفراد ال 

  من إله أوجدهم حيث انقالب المفاهيم والقيم ؟؟؟

مستوى الثقافة العامة ودرجة الوعي وإدراك الحقائق وفي معرفة اإليجابي من السلبي وما ينفع  ليس هنا المشكلة ولكنها في  

  ويضر

فلنتفكر ونتدبر ولتكن األحداث الماساوية الكارثية ومصاب الناس منطلقا للمراجعة واتخاذ القرار فلقد فات أوان وصار الناس 

 !!!!ين للفقراءبمواضع في فة موحشة تكتظ بالوحوش المفترسة التي تتح

تنبهوا واستفيقوا .. تفكروا وتدبروا وكفى ذال وخنوعا ألصنام نظام كليبتوفاشي يحّمل الجموع استغالق المسيرة ويديم مآربه 

 الرخيصة المريضة 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fi%2Fstatus%2F1561860577185652737%3Ffbclid%3DIwAR3vY0CT_V

nyPrVJOFALnCdQHwisL8VJQ2l2iajmkEykwLW5UF7bTzFp9CY&h=AT0vU8Js0-TRyP7z3dsbxH_kwGzjf7-
L0a9TnbSqitxeUkJoDIW_p0M7WeaW4aHwBnllOkI1YWEi5EJY-ZBcZFjD8ngEg3gcj_clYPJd4AsLpxDjAOFUE-

zpLzQdMGaidw&__tn__=H-R&c[0]=AT1Hmd2kvkGZP7Bu3i_AnyGqFOFsZLDx6QoQG9Y5KRYaNaAxFEdEv-
07eIKP362UnAqR3L8axsiyoH5XF4cOLvolEToqR2obKEOym2tuckacotkhSEJ3S9Z4-18ksXRVtCiS9VFthA-

wZzYelF93GLLzCDxnGbOD8djFs8dytMogdATrMzVWdMCikLzWpBX880MAEHGO_1It 

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة 

تغيير الديموقراطية تتمثل أوال في بناء جبهة كونفيديرالية شعبية مع أوسع التفاف جماهيري قادر على  خيار حركة التنوير وال

الحسم وهو خيار استراتيجي ثابت فيما خيارها المباشر يكمن في الشروع بالمتاح ومتابعة تعزيزه برفقة التعامل التكتيكي مع  

أو قواها بتبعية مضللة لالشتغاالت الشعبوية ألي من أجنحة اإلسالم  موازين القوى القائمة من دون سقوط أي من شخصياتها 

حتى   2003السياسي من هنا بات ملزما التفكر و التدبر في دقة السير على حد سيف قوى إرهاب ظالمية كرست سطوتها منذ  

 يومنا فهل من انتباه مناسب لحجم لعبة صراعات اليوم واستغالق األزمة فيها!!؟ 

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·19اسطة تم النشر بو

قوى اإلسالم السياسي تراهن إلدامة سطوتها على قدراتها في المخادعة والتضليل باستخدام شعارات شعبوية ومتاجرة بمنطق  

تصار الخرافة ودجله، لكن استغالق عمليتهم السياسية لن تنتهي باي شكل لترقيعاتهم بل ببديل جذري جوهري شامل حيث ان

 حركة التنوير والتغيير بالتفاف الشعب حول برنامجها ونهجها وإن غدا لناظره لقريب. 

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·14تم النشر بواسطة 

 يوم النخلة العراقية 

 هو عيد وطني 

مئات أنواعها وأصنافها  ربما أهملوه في سنة شدة أو أخرى خاضعة لعبث برامج حاكمة لكن اهتمام الشعب بغابات نخيله ب

 سيعيدها إلى مكانها ومكانتها 

 معا إلحياءيوم النخلةالعراقية 

 الذي احتفلنا به ألعوام خير واجبنا استعادته

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·13تم النشر بواسطة 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fi%2Fstatus%2F1561860577185652737%3Ffbclid%3DIwAR3vY0CT_VnyPrVJOFALnCdQHwisL8VJQ2l2iajmkEykwLW5UF7bTzFp9CY&h=AT0vU8Js0-TRyP7z3dsbxH_kwGzjf7-L0a9TnbSqitxeUkJoDIW_p0M7WeaW4aHwBnllOkI1YWEi5EJY-ZBcZFjD8ngEg3gcj_clYPJd4AsLpxDjAOFUE-zpLzQdMGaidw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1Hmd2kvkGZP7Bu3i_AnyGqFOFsZLDx6QoQG9Y5KRYaNaAxFEdEv-07eIKP362UnAqR3L8axsiyoH5XF4cOLvolEToqR2obKEOym2tuckacotkhSEJ3S9Z4-18ksXRVtCiS9VFthA-wZzYelF93GLLzCDxnGbOD8djFs8dytMogdATrMzVWdMCikLzWpBX880MAEHGO_1It
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fi%2Fstatus%2F1561860577185652737%3Ffbclid%3DIwAR3vY0CT_VnyPrVJOFALnCdQHwisL8VJQ2l2iajmkEykwLW5UF7bTzFp9CY&h=AT0vU8Js0-TRyP7z3dsbxH_kwGzjf7-L0a9TnbSqitxeUkJoDIW_p0M7WeaW4aHwBnllOkI1YWEi5EJY-ZBcZFjD8ngEg3gcj_clYPJd4AsLpxDjAOFUE-zpLzQdMGaidw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1Hmd2kvkGZP7Bu3i_AnyGqFOFsZLDx6QoQG9Y5KRYaNaAxFEdEv-07eIKP362UnAqR3L8axsiyoH5XF4cOLvolEToqR2obKEOym2tuckacotkhSEJ3S9Z4-18ksXRVtCiS9VFthA-wZzYelF93GLLzCDxnGbOD8djFs8dytMogdATrMzVWdMCikLzWpBX880MAEHGO_1It
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fi%2Fstatus%2F1561860577185652737%3Ffbclid%3DIwAR3vY0CT_VnyPrVJOFALnCdQHwisL8VJQ2l2iajmkEykwLW5UF7bTzFp9CY&h=AT0vU8Js0-TRyP7z3dsbxH_kwGzjf7-L0a9TnbSqitxeUkJoDIW_p0M7WeaW4aHwBnllOkI1YWEi5EJY-ZBcZFjD8ngEg3gcj_clYPJd4AsLpxDjAOFUE-zpLzQdMGaidw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1Hmd2kvkGZP7Bu3i_AnyGqFOFsZLDx6QoQG9Y5KRYaNaAxFEdEv-07eIKP362UnAqR3L8axsiyoH5XF4cOLvolEToqR2obKEOym2tuckacotkhSEJ3S9Z4-18ksXRVtCiS9VFthA-wZzYelF93GLLzCDxnGbOD8djFs8dytMogdATrMzVWdMCikLzWpBX880MAEHGO_1It
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fi%2Fstatus%2F1561860577185652737%3Ffbclid%3DIwAR3vY0CT_VnyPrVJOFALnCdQHwisL8VJQ2l2iajmkEykwLW5UF7bTzFp9CY&h=AT0vU8Js0-TRyP7z3dsbxH_kwGzjf7-L0a9TnbSqitxeUkJoDIW_p0M7WeaW4aHwBnllOkI1YWEi5EJY-ZBcZFjD8ngEg3gcj_clYPJd4AsLpxDjAOFUE-zpLzQdMGaidw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1Hmd2kvkGZP7Bu3i_AnyGqFOFsZLDx6QoQG9Y5KRYaNaAxFEdEv-07eIKP362UnAqR3L8axsiyoH5XF4cOLvolEToqR2obKEOym2tuckacotkhSEJ3S9Z4-18ksXRVtCiS9VFthA-wZzYelF93GLLzCDxnGbOD8djFs8dytMogdATrMzVWdMCikLzWpBX880MAEHGO_1It
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fi%2Fstatus%2F1561860577185652737%3Ffbclid%3DIwAR3vY0CT_VnyPrVJOFALnCdQHwisL8VJQ2l2iajmkEykwLW5UF7bTzFp9CY&h=AT0vU8Js0-TRyP7z3dsbxH_kwGzjf7-L0a9TnbSqitxeUkJoDIW_p0M7WeaW4aHwBnllOkI1YWEi5EJY-ZBcZFjD8ngEg3gcj_clYPJd4AsLpxDjAOFUE-zpLzQdMGaidw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1Hmd2kvkGZP7Bu3i_AnyGqFOFsZLDx6QoQG9Y5KRYaNaAxFEdEv-07eIKP362UnAqR3L8axsiyoH5XF4cOLvolEToqR2obKEOym2tuckacotkhSEJ3S9Z4-18ksXRVtCiS9VFthA-wZzYelF93GLLzCDxnGbOD8djFs8dytMogdATrMzVWdMCikLzWpBX880MAEHGO_1It
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fi%2Fstatus%2F1561860577185652737%3Ffbclid%3DIwAR3vY0CT_VnyPrVJOFALnCdQHwisL8VJQ2l2iajmkEykwLW5UF7bTzFp9CY&h=AT0vU8Js0-TRyP7z3dsbxH_kwGzjf7-L0a9TnbSqitxeUkJoDIW_p0M7WeaW4aHwBnllOkI1YWEi5EJY-ZBcZFjD8ngEg3gcj_clYPJd4AsLpxDjAOFUE-zpLzQdMGaidw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1Hmd2kvkGZP7Bu3i_AnyGqFOFsZLDx6QoQG9Y5KRYaNaAxFEdEv-07eIKP362UnAqR3L8axsiyoH5XF4cOLvolEToqR2obKEOym2tuckacotkhSEJ3S9Z4-18ksXRVtCiS9VFthA-wZzYelF93GLLzCDxnGbOD8djFs8dytMogdATrMzVWdMCikLzWpBX880MAEHGO_1It


اسي كافة ما يلزم أال نكتفي بإدانة واقعة محاوالت اغتيال المفكرين ومنتجي ثقافة التنوير هي )نهج( ثابت ألجنحة اإلسالم السي

إجرامية أو أخرى بل أن نعمل بشكل أعمق في منع تلك البيئة اإلرهابية ووقف سطوتها وبلطجتها بدءا بمقدماتها الفكرية من  

بل آالف فتاوى وإباحة حرمة الدم وحتى منطقة ارتكاب جرائم اإلرهاب الدموية التصفوية مثالنا أبعد من سلمان رشدي بمئات  

 ممن تم تصفيتهم في العراق بأيادي ميليشياوية وفتاوى مرجعياتها 

 كفى وليعلو صوت تأمين اإلنسان وحرياته وحقوقه كافة

 

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·12تم النشر بواسطة 

 صوت الشعب

 هو صاحب السمو الدستوري في كل قرار أو مسار

وحقوقه وحرياته فكفى عنتريات وشعبويات ومصادرة لوجوده وقراره في نيل حرياته وحقوقه  وهو المرجعية في وجوده  

 بانعتاقه من سطوتكم وبلطجة ميليشياتكم 

 والتغيير آت ال محال فليهدر سمو الشعب الدستوري

 

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·11م النشر بواسطة ت

 حضارة نضع هذا االعالن واثقين من تفاعل قوى الحرية والتغيير معهدعما لحراك التنوير والتغيير  في وطن ال

 معا للتغيير  وهزيمة منظومة المحاصصة والفساد 

 (2022آب  12تنظم قوى مدنية وديمقراطية ومنظمات وحراكات تشرينية تظاهرة جماهيرية يوم الجمعة القادم )

 في الساعة السادسة مساء

 غدادمكان التجمع: ساحة الفردوس في ب

 التغيير الشامل مطلبنا

 اللجنة المنظمة

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·11تم النشر بواسطة 

قضية انعتاق الشعب اليوم بحجم برهنة قواه على حشد جمهور يحمل وعيه ويشحذه ويرفض أن تنطلي عليه أضاليل الشعبويين 

 !أسرها خلف أحد أجنحة نظامه وأباطيل نظام يعول على استغفال مهمة التغيير بمحاولة

 التغيير هنا عند الشعب ونهجه ال بمزايدات الشعبويين الجدد 

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·11تم النشر بواسطة 

 :بين حراك الشعب ونهجه التنويري وأعدائه ما يلزم االنتباه بحذر عليه

 التناقض بين الشعبي بجذوره والشعبوي بامتداداتهإنه دقة مالحظة وضرورتها في قراءة الفرق بل 

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·11تم النشر بواسطة 

وجودكم الفاعل في الشارع السياسي باستقاللية القيادة ودقة البرامج ووضوح النهج يمنع مزيد تشويش وتضليل وأية متابعة  

 .. كونوا في الموعد دائما إلنجاز التغيير بأنفسكملجرائم السطو على الناس بمنطق الخرافة والدجل

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·11تم النشر بواسطة 

انتبهوا لفعل القوى اإلقليمية والدولية بمن يجسد أفاعيلها من )حصان طروادة( وآثار جرائم التخريب البنيوي الكليبتوفاشية  

 الميليشياويبجناحيها المافيوي 

 تفكروا وتدبروا اللعبة التي تريد تمديد سلطة الفساد والجربمة عليكم فال خديعة أخرى بعد اليوم 

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·11تم النشر بواسطة 

نويري يتقدم إن استقاللية جبهة الكونفيديرالية الشعبية وإدامة وضوح برامجها وصالتها بجموع الفقراء بنضج وعي وفعل ت

الحدث واليلهث وراءه إنما يجسد شرط التغيير وتجنيب الشعب سطوة أضاليل قوى الظالم والتخلف وأباطيل صراعاتها فإلى  

 مزيد فعل للتالحم والتنسيق والوحدة

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·31تم النشر بواسطة 

 من يلتقط اللحظة التاريخية



استغالق الحلول عليها أمام مد الحركة الشعبية للتغيير لن تجد بدا من استبدال تقاسم الغنيمة بتسليمها  إن خانق أزمة السلطة و

 ألحد أجنحتها تمريرا للعاصفة الجماهيرية وتضليال لبعض قطاعات جرى تجهيلها بالتعمية على نهجهم المفضوح

لميليشياوي الفاشي لن تنطلي على قيادة للتغيير تعي عمق  إن أالعيب أجنحة الحكم وطبقتها الكربتوقراطية المحمية بالطابع ا 

 المجريات ومسؤولياتها التاريخية

من هنا فإن والدة قيادة جماهيرية نوعية  )) لكونفيديرالية الجبهة الشعبية(( بات أكثر من ضرورة وحتمية.. فهال تنبهنا قبل  

 فوات أوان .. إذ الت ساعة مندم!؟

 ا الخطابات الشعبوية والسقوط بتبريرات وأماني هي طريق خسارة كل التضحيات الجساملنتفكر ونتدبر ونجنب قوان

 لنتنبه على طفولة أو سذاجة التفاعل مع وعود ملمعة أو الوقوع رد فعل لمفاجآت أجنحة السلطة 

 

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·31تم النشر بواسطة 

اآلخر وخروجها عن جغرافيتها لتقتحم المؤسسات المدنية، إنما تنتهك أصحابها  ممارسة الطقوس أمر محفوظ لكن فرضها على  

بقيمهم إنسانيا وطنيا وتندفع لتستبيح الهوية والقضية وتصير نهجا يتعارض مع معاني تلك الممارسة وجوهرها فلنتنبه لما  

 يرتكبه الغلو والتشدد ولنتفكر ونتدبر فيمن يدفعنا إلى ذلك ولماذا؟؟؟

 

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·31النشر بواسطة تم 

أن نشخص ثم نطلق النداءات بحاجة الوضع المأزوم للتغيير، ال يكفي ولن يسمح باالقتراب من البديل ألن المطلوب هنا هو 

 فكرنا وتدبرنا اإلجابة عمن سيتصدى للحل وينهض به في ظل التشوهات وقيادة األمور من أطراف تسطو على المشهد.. فهال ت

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·30تم النشر بواسطة 

  2003كل ما يجري في العراق ال يخدم مطالب التغيير بقدر ما يستغل األوضاع لتوجيهها نحو هذا الجناح أو ذاك من سلطة 

رار ألي تحشيد من أي طرف لمنع  التي تسببت بكل كوارث الشعب، لهذا ينبغي أن يكون رد اإلرادة الشعبية برفض االنج

 تحويل االحتقان إلى حرب تطحن الناس أكثر مما هم فيه 

 صوت العقل الوطني الشعبي أعلى والمسؤولية االن عالية ومطلوبة لن تنفع حال الصمت 

 فلنتفكر ونتدبر قبل فوات أوان!!! 

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·27تم النشر بواسطة 

 وتحية لكل األحبة باختالف الرؤي و/أو اتفاقهاسالما 

 سنمضي إلى ما نريد ونصنع بحق عالما جديد

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة 

على  القائم  والتسامح  التعالي  ال  التواضع  بمنطق  تعاملنا  يفرض  ما  تحميها  التي  شجاعتها  تمتلك  الناضجة  السليمة  الفكرة 

 ف باالخر واحترامه وااليمان األعمق بالتعددية والتنوع شرطا لألنسنة ومنظومة قيمها األنجع فلنتفكر ونتدبر االعترا

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة 

عيه وشحذ مهمة  المسرح ليس لعبة تسلية بال هدف بل هو كينونة تخلق الفرجة بوصفها فلسفة عميقة لبناء اإلنسان واالرتقاء بو

اتخاذ قرار السير بطريق التمدن وهو ما يؤكد إزاحة منطق الخرافة وتفريغ العقول.. فلنتدبر ونتفكر وندرك ما يعنيه وجود 

 مسرح بيننا من عالمة... تحية لمسرحنا ومسرحيينا 

 

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة 

الرئيس   فلنتأكد من المبدأ  اقتراحاته وتوصياته  لقبول اآلخر والبحث معه في  النفسي  للحوارات األنجع يتمثل في االستعداد 

 أنفسنا قبل مساءلة اآلخر في تبني االعتراف بالمختلف وحقه في إيصال صوته ولنتفكر ونتدبر

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة 

ق الحوارات ال يعني ازدراء األكاديمي والثقافي المعرفي حسب بل وينشر وباء تسطيح القضايا الكبرى  إن رفض التقيد بمنط

وجعلها بمستوى ثرثرات المقاهي! فهل يقر ذلك امرئ يتمسك بالعقل العلمي؟ مطلوب تعزيز انتباه على أساليب حواراتنا بما  

الهدم والتخريب. تحايا اعتزاز وتقدير واحترام إذا ما  يرتقي بها ويتقدم ويعزز كونها أداة إنتاج الرؤى وإنضاجه ا ال منفذ 

 تفكرنا وتدبرنا 



 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة 

 موقفنا أعمق تحالف وصداقة استراتيجية ببن الشعوب وإعالء شأن قيم السالم والتقدم والتنمية 

وردع جرائم العدوان وضد اإلنسانية بكل ما فيها من بشاعات وفظاعات يلزم بالعمل على دحر مشروعات تخريب العالقات 

 لجم مرتكبيها 

 فلنوحد حمالتنا ونلتقي في مؤتمر للتحالف االستراتيجي

  كفى للعسكرتارية ولنزعات الطورانية وفاشيتها

 مواقف بتغطية سكاي نيوز

اإلنسان دانا الجريمة واستنكرا تكرارها وتقدم بنداء لعقد    التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية والمرصد السومري لحقوق

 مؤتمر القوى شرق األوسطية لرسم أداءات قادرة على ردع العدوان 

 مدنيين في العراق 9ألمانيا تدعو إلى فتح تحقيق طارئ في القصف الذي أسفر عن مقتل 

 ف أمس منتجعاُ سياحياُ بمدينة دهوك العراقية أمين العام لجامعة الدول العربية يدين "الهجوم التركي" الذي استهد

 الجامعة العربية تدعو تركيا إلى إعادة حساباتها والحفاظ على مبدأ حسن الجوار 

 الجامعة العربية تدعو تركيا إلى االمتناع عن تنفيذ أي عمل عسكري داخل الدول العربية تحت أي ذريعة

 

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·19تم النشر بواسطة 

 حول التعليم اإللكتروني وما وصلنا إليه بين عبثية االتهامات ومستوى اإلنجاز

 ألواح سومرية معاصرة  —

وريحا   ضروسا  حربا  تجابه  التعليم  قضية  ولكن  للشعب..  األساس  النوعية  الخدمات  ومجمل  التعليم  المتخلفة  النُظم  تُهمل 

ن الفساد وقواه من السطو على العقل العلمي وتخريبه جدّا يجري فيه  إفراغ العقل الجمعي صرصرا عاتية بمحاوالت تمكي 

لحشوه بمنطق الخرافة ولعل من بين أكثر ما يجابه اإلفسادد والتخريب هو أشكال التحديث في منظمات التعليم وعلى رأسها 

با وهدما ونخسر في ذلك حتى فرص نزيهة نظيفة  التعليم اإللكتروني إذ تشاع مختلف أشكال األوبئة والحروب ضده تخري

ونعطل أية إمكانية لنموها واستثمار إمكاناتها في البناء .. هذه كلمة موجزة ببعض ما ينبغي التوصل إليها حال ومعالجة.. فهال 

 كتروني؟؟؟تنبهنا عراقيا مثلما تنبهت بلدان في منطقتنا وسارعت لتبني رؤية عميقة غنية ثرة لمسارات التعليم اإلل

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·17تم النشر بواسطة 

 ٢٠٠٣صحت أم كانت مفبركة البد من االنتباه على مسار من حكم منذ 

تسريبات قد ال تكشف جديدا بشأن نهج تلك الشخوص لكنها تفضح ما وصلت إليه مخططات )مشعلو الحرائق( وما يبيتون 

  !ألهلنا من مقاتل

بمختلف إن   الميليشياوية  والفاشية  المافيوية  الكربتوقراط  قوى  أي  ويحيا  بهما  يطير  اللذين  وجناحيه  )الكليبتوفاشية(  نظام 

 !!مسمياتها باتت أقرب لتنفيذ علًي وعلى أعدائي حيث إحراق آخر ما تبقى للعراقيات والعراقيين من مساحات عيش كريم آمن

لت من بين يديه قرار االنعتاق والتحرر.. ال تكونوا وقود ناهبيكم ممن يشتري بأموالكم  فليتخذ الشعب قراره اليوم قبل أن يف 

 !!!رصاص تصفيتكم

النفير الشعبي لتشكيل كونفيديرالية الجبهة الشعبية إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ما ال يمكن توهم انتظار حلول لن تأتي من   أعلنوا 

بالتعبير عنكم وقد قاطعتم بناءها على ادعاء ديموقراطية غير موجودة حتى شكليا وكل   لها  المؤسسات ال عالقة  مسميات 

 حساب مطالبكم بالتغيير 

 فلنغير المنظومة بكل فسادها وعنفها األبشع 

 استمعوا وأصغوا ستجدون حجم ما يحّضرونه لمذابح اإلجهاز األخير فهل من يقبل انتظار تلك المقاتل!؟

 ادة وطنية موحدة السالم مقابل عتفهم والنصر للشعب بقي

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·16تم النشر بواسطة 

 آالف الصديقات الفاضالت واألصدقاء األفاضل 

أقترح عليكّن وعليكم هذا الرابط بمئات البحوث العلمية الرصيينة بمختلف ميادين العلوم اإلنسانية وجماليات اآلداب والفنون 

ر فمرحبا بزياراتكن وزياراتكم التي تدعم نشر المعارف ومنطق العقل العلمي وترتقي به شكرا  ومنها المسرح وفلسفة التنوي

للتفاعل الذي يؤكد االنتماء للعصر وحاجاته ويؤشر احترام إنسانية وجودنا ومعاني الحداثة والتجديد بحق ال بالدجل وأباطيل 

 هات القراءة المعمقة األضاليل ومنطق الخرافة.. انحناءة لرائع التزام الجميع توج

ِِ للتفصل باالطالع على مئات البحوث العلمية المحّكمة الرصينة بميادين العلوم   ِِ ممن يهتم بالبحوث العلمية؟ ندعوَك هل أنَت

 اإلنسانية وفلسفة التنوير وجماليات الحياة سواء في اآلداب أم الفنون.. تجدون ذلك بزيارة الرابط في أدناه مع التقدير

 ة الطالعكن واطالعكم.. مرحبا بالجميع يصصنعون زمن البحث العلمي الرصين بحوث علمي



 يمكنكم االطالع عليها جميعا وكافة والوصول إليها في مجلة ابن رشد العلمية المحكَّمة

ادر  نحيي جميع الباحثات والباحثين وكل قراء منجز البحوث المرجعية المعتمدة، في اختيارهم دوريتنا التي توفر أرضية مص

ومراجع ثرة غنية ومعتمدة ونثمن عاليا دعم مجلتهم لتواصل العطاء بترتيب علمي وعامل تاثير أعلى فأعلى، بالوصول إليها 

في موقع  عالم المعرفة ويمكنكم الحصول على عشرات ومئات البحوث في أعدادنا المنشورة هناك .. تفضلوا بالضغط على  

 الرابط في أدناه 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-

313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-
%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-

%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-

%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZ
PbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-

RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-

R&c[0]=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-
r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-

deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi 

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·16تم النشر بواسطة 

 ومضة في البينية التوفيقية وفروض الواقع ومطالبه؟ أولها مطلب كونفيديرالية الجبهة الشعبية

 ألواح سومرية معاصرة  —

الحصول على حصة الكعكة  السلطة ومحاوالت أجنحتها  الصراع بمستوى قوى  الميدان واحتدام  في ضوء تسارع أحداث 

القوى المصطرعة وتنظيمه الحراك الشعبي وقيادته باالتجاه   الثاني المجابه لكل تلك  الرئيسة وتسيد الموقف.. أين الطرف 

 األنجع واألكثر حسما لصالح االنعتاق والتحرر؟

 

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·16تم النشر بواسطة 

اإلصالحية ماليين العاطلين وحجم الفقر والجوع عندما يصرون على نهج لم    مجرد تذكرة: أال يرى دعاة التوفيقية والترقيعية

 يعالج أزمة!؟

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·16تم النشر بواسطة 

 

من سيعبّر عن هموم الناس ويدافع عن حقوقهم وحرياتهم إذا كانت بيانات )بعضهم( تنتفخ وتتضخم بالتوفيقية واإلصالحية 

الطرف عن فضحهم    الترقيعية أو غض  األعداء  لتنزلق نحو مماألة شعبوية  الشعب  التي رفضها  القوى  وتداهن مناورات 

 ووضع البديل أمام أنظار من يلزم توحيده حول مهام التنوير والتغيير وردع بل إنهاء األضاليل وأباطيلها!؟ 

 فلنتفكر ونتدبر فقد أزفت كل المواعيد 

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·13تم النشر بواسطة 

كل عام وأهلنا أقرب لالنتصار للكرامة واالنعتاق وللحقوق والحريات تعّم أطياف الشعب العراقي بتنوعاته وتعددية وجوده..  

يثة هنيئا لمن يحتفل بالعيد تعضيدا لحركة التنوير والتغيير واستعادة السلم األهلي ومنع أضاليل من أعادنا لما قبل الدولة الحد

 وأباطيله في تبرير عبث جرائمه نحن نحتفل ال لننسى بل لنستذكر ونعتبر ونُقِدم على حركة التنوير والتغيير 

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة 

يدانية المباشرة ما الموضوع الذي تتجه إلى إنجاز مقال معرفي أو بحث علمي فيه وتجده مثيرا لالهتمام، مستجيبا للحاجة الم

بميدان التخصص الذي تشتغل فيه.. يمكنك في الوقت ذاته أن تقترح أو توصي بما تتطلع الشتغاله وترى ضرورة العمل فيه 

 أو عليه؟ يمكن لمحبي العلوم والمعارف واشتغاالت العقل العلمي أن يتساءلوا عن مطالب بحثية مما يرغبون فيها \و

 

 ي محافظة نينوى أجاب  التيار الديمقراطي العراقي ف

البد في هذا المجال ، التركيز على البحوث التي تهمنا للخروج من األزمة الخانقة التي يمر بها العراق ، واإلنتقال من التوجه 

اإلنتقادي ، الى تقديم بدائل متكاملة لما نود معالجته ، في المجال اإلجتماعي ، موضوع المخدرات والشباب ، في المجال 

ادي ، موضوعات القطاع الخاص ، موضوع األقتصاد الريعي بعيداً عن التأكيد على اهميته ، تردي القطاعات الزراعية  اإلقتص

والصناعية ومعالجة جامبها السياسي ، باعتبار ذلك ، ليس قصور في ادارتها ، بل تناول ادارتها ، باعتبارها جزأ من مهام 

حد ةزراء الصناعة قال عندما سأل عن مهمته في الوزارة ، اجيب ، مهمتك ان ال  ممنهج في سياسة سلطة ما بعد االحتالل ) ا

صناعة ( ، التعليم بمختلف مستوياته ، األولي والعالي والبحث في معوقاته ببحوث تطرح منظومات جديدة ومتطورة ، األستاذ 

ته ، في الجانب السياسي والتشريعي ، الدكتور عبد على الخفاف ) النجف ( طرح مقترحات ثورية في هذا المجال على صفح

تناول كل ما وضع لتمكين قوى الصراع على السلطةمن التحكم فيها من خالل األنتخابات وتشكيل السلطات الثالث ، تقديم  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZPbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi
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العملية  القوانين التي شلت  العليا وغيرها من  للقوانين التي اعتمدت ، قانون األحزاب واالنتخابات والمفوضية    بدائل كاملة 

 السياسة وحولتها. الى جثة يدفنها من يشاء ….. هذا ما اعتقده من مهام ، على سببل المثال ال الحصر .

 

 يوليو  4

 مفهوم التكريم وعمق فلسفته باستقالليته وسالمة نهجه 

  تحية محصوصة للمبادر في الفعل الثقافي العميق وللجنة التكريم

 ةتةحهها لهذا الفعل حيثما جاء بسامي القيمتحية لجمعية المترجمين العرب 

  كلمةفي التكريم ومنظومة حمل قيم الحقيقة فيه

كنت ومازلت أتبنى وأدعم توجهات تكريم المنجز المميز االستثنائي ومنح أصحاب اإلنجاز مكانهم ومكانتهم المستحقة مجتمعيا  

عميقا في الوجود الجمعي بنيويا على الرغم من انطالقات  ونحن ندرك معا أن التكريم ال يعني سوى الحراك المجتمعي يغوض  

  ..ومبادرات فردية

وهو بالمحصلة، بخاصة عندما يكون معنويا أدبيا، ال ينتمي للمصالح الخاصة وال يخضع للفردنة وال الشللية أو خطاباتهما إنه  

بثوابت األنسنة ومسارها.. هنا تنزاح هموم   خطاب إنساني الهوية والطابع والمنع والمصب ما يجعله بالضرورة قيمة تنويرية

االختالف والخالف ومصداتهما أو ما قد يتضخم لهذا السبب أو ذاك ليُصّور على أنه معضلة أو مثلبة بوجه بعينه.. لكنه لن  

التكريم وثقافته..  ومن هنا أتوجه بالت مين في أصل موضوع  مات والمكرَّ المكرَّ حية للجنة يكفَّ مسار الحقيقة في استحقاق 

العقل العلمي وإلى جميع المستحقات  التنوير والتقدم ومنطق  التكريم بوصف عملها الجمعي المؤسسي وبالتزامها إضاءات 

والمستحقين من منتجي ثقافة معرفية بهية وأخص هنا بعد التحية للجميع وتهنئتهن وتهنئتهم ومن بوابة اإلشارة أخص بالذكر: 

لدكتور عبدالسالم فيزازي وإلى الناقد األديب األستاذ الدكتور مجمد عبدالرحمن يونس لما حماله المفكر األكاديمي األستاذ ا

من تكريم اليوم هو شهادة أخرى بين شهادات استحقاقهما تجاه منجزيهما و مجددا التحية واألمنيات لجميع من حظي اليوم 

قاللية الفعل الثقافي المعرفي ومنه األكاديمي العلمي بكل عناصر بهذا التكريم النابع من إيمان بحق الحياة الحرة الكريمة واست

منجز العقل العلمي.. فكل التوفيق للجميع ومرحى بمنجزاتكن ومنجزاتكم كافة وستبقى هذه القامات متالحمة في مسيرة العطاء 

ية من دون فروض مسبقة أو اشتراطات  مثلما في حصاد مكانها ومكانتها وسط مجتمع العلم والثقافة وحركة التقدم والبناء والتنم 

 تُلزم أحدا بخطاب أو فلسفة ولكن بطمأنينة إلى سالمة حقيقة التكريم بمعطياته العامة في توكيد أحقية المنجز وسط شعوبنا 

 تيسير عبدالجبار اآللوسي 

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·3تم النشر بواسطة 

التنويري لتفشي منطق الخرافةوالدجل بمجتمعات جرى تجهيلها وغسل أدمغة من استسلم فيها للتضليل،    يتضمن تشخيص 

إدانةً للظاهرة وفضحا لمخاطر التعايش معها، ما يتطلب بل يفرض على قوى التنوير أن تجيب عن سؤال: ما اإلجراء التالي؟ 

 التشوهات ووحشيتها لتنتقل نحو استكمال خطى )تحرير العقل الجمعي( استعادةًلألنسنةبما ينهي همجية 

 

 التغيير يكمن في خطى تشخيص الظاهرة السلبية واستكمال ذلك بوسائل إنهائها وحسم المعركة مع أسبابها ومن يقف وراءها 

إّن تشخيص الظاهرة ليس أمرا سلبيا إال إذا اكتفى المرء به؛ ولكن فعل التشحيص يتضمن دفعا باتجاه الشروع بالتغيير ما  

في مجابهة الظالمي اإلجابة عن سؤال: ما التالي؟ أي إنجاز مهمة خطوة الحسم تنويرا للعقول باستكمال   يتطلب من التنويري

فضح تشويهات الظالميين وأصحاب منطق الخرافة ودجلهم بالعمل على كنس تلك التالعبات وأباطيلها بوحدة القوى المعنية  

 بدحر الجريمة وكف المجرم عن جريمته 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·27طة تم النشر بواس

 مقوالت في التغيير وحراكه في مسيرة العراقيات والعراقيين نحو البديل؟

 ألواح سومرية معاصرة  —

في ظل بعض من يكرر تجاريب جرى االنتهاء منها في ضوء انتصار خيار )تغيير( على خيار )إصالح( الواقع بمنطقة 

يجري اجتراره الوصول إلى الجمهور عبر بوابة قادة الطائفية ومتقلبي المزاج من مخططي منطق  المخادعة والتضليل.. ومما  

الخرافة والدجل وارتداء العمة والجلباب!!! أو ضم بهض )أفراد( ممن يثسقط عليها مسمى )شخصيات وطنية( أو )تشرينية(  

ة للشعب بمهام محددة أو من التائهة بين حب ما وهي في كثير من األحيان أما أنها حصان طروادة أو جاسوس لجهة معادي

وقاطعها    2003ُعِرض عليها من غنيمة ُطعم أو قبول الضغط المشوه من وجودها بمؤسسة تابعة لنهج من يتحكم بها منذ  

 الشعب عن حق وموضوعية فكيف نقرأ جانبا من تلك القضية اإلشكالية؟؟؟؟ 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·26م النشر بواسطة 

 التجمع العربي والمرصد السومري يعربان عن قلقهما من استمرار التعرض لكوردستان ويدين جرائم العدوان عليها

 ألواح سومرية معاصرة  —



البناء   مهام  تبنيها  مسار  وتغيير  عليها  الضغط  على  قدرتها  تتوهم  بمحاوالت  لكوردستان  قصفها  ميليشياوية  قوى  تواصل 

األعمال العدوانية سواء جاءت بالوكالة أم بصورة مباشرة مفضوحة بل ال يتردد مرتكبوها من اإلسفار عن    والتنمية.  وتلك

للتبعية وترتهن بصورة حصان طروادة   مآربهم سواء في لّي ذراع كوردستان وشعبها لتدخل بلعبة تشكيل حكومة تخضع 

نة مما يحاول وقف استثمار النفط والغاز هذا كله بجانب لسلطة الولي الحاكم بطهران أم بإخضاعها لسطوة البلطجة المشرع

استباحة تركية على الجبهة األخرى.. وقد تبنى كٌل من التجمع العربي لنصرة القصية الكوردية والمرصد السومري لحقوق 

التخاذ   الدولي  للمجتمع  بنداء  ويتقدم  كوردستان  مع  ويتضامن  المتكرر  العدوان  يدين  مشتركا  بيانا  حازم  افنسان  موقف 

 بالخصوص تجدونه في أدناه: 

 

  ·   ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·26تم النشر بواسطة 

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. المناسبة التي  

 .26/6/1987.والنافذ بتاريخ  1984ديسمبر  10المؤرخ في  39/46المتحدة بقرارها اعتمدتها الجمعية العامة لألمم 

كم يوجد في السجون السرية في العراق وكم من تلك السجون مازالت قائمة!؟ كم هن وهم ممن يخضع لالبتزاز وأشكال  

 ة وليس مجرد الدولة الضعيفة!!؟التعذيب واإلهانة في ظل سطوة الميليشيات واضمحالل سلطة القانون بنظام ما قبل الدول

 من سيتذكر ويذكر ويتابع فعليا ميدانيا اليوم؟؟؟ 

 فلنقل كلمتنا للتاريخ 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة 

مجموعات من التحالف نهج نوعي مختلف عن دعم ظواهر استجابة المؤسسة لضغط حركة التغيير ما ال يعني قطعا إدخال  

 !داخل تلك المؤسسة لتحالف التغيير المنشود بنيويا كما يحدث بخالف صواب الخيارات

 فلنتنبه ولنتفكر ونتدبر أشكال العالقات التي تدير معركتنا من أجل البديل

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة 

 

لنظام هو وهم وتضليل لحركة التغيير واغتيال لمهمتها الرئيسة التحالف الوحيد  أي تحالف يستند ألية قوة في تركيبة مؤسسات ا

 لقوى التغيير يكمن في قوى البديل الشعبي التي حافظت على نقاء بنيتها بعيدا عن أوهام )إصالح( المؤسسة الفاسدة من داخلها

 لنتمعن ونتفكر ونتدبر 

 

لفوارق بين اعتماد تحالفات أحزاب واضحة النهج وبين ضم )أفراد( أو ما على قوى الحراك المجتمعي للتغيير أن تتنبه على ا

يسمونه إسقاطا شخصيات وطنية تعمل بخدمة منظومة تديرها قوى ظالمية بكل مؤسسات الدولة التي تشارك فيها بخالف 

بقوانين اإلرادة الوطنية..   إرادة الشعب الذي قاطعها لعدم خروجها على تلك السطوة والتشويهات البنيوية ولرفضها االلتزام 

من الصحيح هنا دعم عناصر اإليجاب ومن الخطل االحتفال بتلك العناصر واألنكى ضمها لتحالفات التغيير بذريعة عناوينها  

التي تزعم أنها أسماء لها ومبادئ تنتهجها فيما أدرك الشعب وفضح حقيقة ما بيع عليه من أوهام طوال عقدين من سلطة تلك  

عدا عن كون )األفراد( أكثر عرضة للتقلبات والخديعة وألن يكونوا أحصنة طروادة قوى التخلف ونهج الكليبتوفاشية    العناوين

المعروفة!! فلتبحث تحالفات التغيير عن نقائها بعيدا عن احتماالت العبث واللعب والخديعة من دون التضحية باشكال مناسبة 

 اها االنتهازية الطفيليةالستثمار صراعات داخل مؤسسات السلطة وقو

 لنتمعن ونتفكر ونتدبر 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة 

إن نضال قوى التغيير ال يتحدد بالوصول لمجلس نواب نظام تتحكم له قوى مافيوية ميليشياوية ولكنه مفتوح على تطلعات 

 ظومة مسخ وجب إنهاؤها كليا وال أمل وال صواب بترقيعاتها.. فلنتفكر ونتدبرالتقدم نحو بناء البديل النوعي ال االنحدار في من

 

إن نضال قوى التغيير ال يتحدد بالوصول لمجلس نواب نظام )تتستمر بالتحكم( به قوى مافيوية ميليشياوية ولكن نضال قوى 

من ومضات إيجاب يلمسها فيدعمها لكن من   التغيير مفتوح على تطلعات التقدم نحو بناء )البديل النوعي( بال مواقف نهلستية

دون أن يسمح باالنحدار في منظومة مسخ وجب إنهاؤها كليا.. وال أمل وال صواب بترقيعاتها أو بمن يحتفل بتلك الترقيعات  

 وكأنها االنتصار المنشود بينما هي مجرد ذر رماد في عيون الحراك وتضليل للمشاغلة.. فلنتفكر ونتدبر 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·24النشر بواسطة تم 

طريقنا ونهجنا أما تغيير بنقاء جبهته المنشودة إلنقاذ الشعب من نظام كليبتوفاشي أو انحراف يوقع من يحيد عنه في فخاخ من  

تي قدم من أجلها آالف  حتى يومنا، فهل سيقبل طرف بتلك اللعبة وااللتفاف على خيارات الشعب ال  2003يتحكم بالمسار منذ  

 القرابين الغالية!!؟ 



 لنتفكر ونتدبر 

 

في ظل اشتداد األزمة البنيوية واستفحالها سطوتها لم يبق للتغيير وقواه سوى نهج التغيير بنقاء جبهته المنشودة إلنقاذ الشعب  

النحراف الذي يوقع من يحيد من نظام كليبتوفاشي أعاد الشعب لنظام ماضوي خارج مساق التاريخ الحديث. بخالفه سيكون ا

حتى يومنا، األمر الذي يعني تسهيل مهمة قوى االستبداد الجديدة   2003عن نقاء جبهة التغيير في فخاخ من يتحكم بالمسار منذ  

بكل معطيات ظالمية فكرها ومنطق الخرافة الذي تعتمده! فهل سيقبل طرف بتلك اللعبة ويقر سبيل التورط الذي يلتف على  

 الشعب تلك التي قدم من أجلها آالف القرابين الغالية من بناته وأبنائه!!؟ خيارات 

 لنتفكر ونتدبر 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة 

خضنا معركة خيار التغيير ال اإلصالح وزيف ترقيعاته حتى انتصرنا للنهج، لكن بعض اضطر إلقرار مبدأ التغيير الشامل  

ستدارة بنا لمعاودة العبث وأضاليله بفتح منافذ تسلل واحتضان أجنحة ظالمية الفكر، بمهمة تبييض سياسي يشبه  يحاول اال

 !تبييض األموال

 فلنتفكر ونتدبر 

خضنا معركة خيار التغيير ال اإلصالح وزيف ترقيعاته حتى انتصرنا للنهج، لكن )بعض( من اُضطر إلقرار مبدأ التغيير 

ستدارة بنا لمعاودة التجريب وهو ليس سوى العبث وأضاليله إذ بفتح منافذ تسلل واحتضان أجنحة ظالمية الشامل يقع بخطأ اال

الفكر، ما يوقع الحراك اإليجابي الناشئ بمهمة تبييض سياسي يشبه تبييض األموال وإن لم يدرك ذلك للوهلة األولى نتيجة 

 !ة وتبادلها األدوارضبابية المشهد وتعقيد مناورات أجنحة قوى منطق الخراف

 فلنتفكر ونتدبر 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·19تم النشر بواسطة 

 قراءة مضللة لمناورات أجنحة السلطة  وأخرى كاشفة للحقيقة 

العملية    النواب واستغالق  إلغاء معنى استقالة كتلة األغلبية ومضمونه االحتجاجي ضد فشل مجلس  السياسية كيف يجري 

 !ويجري التعامل معها كما لو أن نائبا أو اثنين قد قدما استقالتيهما ليجري تعويضهما بسياقات روتينية

 أال يعني جوهر االنسحاب الجماعي إخالال بنيويا يفرض حل البرلمان والتوجه لالنتخابات!؟ 

باشر لعموم االحتجاج الشعبي ومطلبه بانتخابات  التساؤل هنا لتوجيه أنظار الشعب وحراك التنوير والتغيير إلى المطلب الم

تخضع إلرادة الشعب والنهج القانوني األنجع إلبعاد سطوة المنظومة بكل أجنحتها بال استثناء تلك التي خربت العملية السياسية 

 بتشويهها وتجييرها للمافيات الميليشياوية 

  حسمهافلنتفكر ونتدير وليكن الشارع سبيل استكمال مهام التغيير و

 تيسير عبدالجبار اآللوسي 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·18تم النشر بواسطة 

يجب لجم تغول نظم إقليمية فيما ترتكبه بحق شعوب المنطقة وحقها بتقرير المصير وباألمن واالستقرار وتلبية متطلبات إشادة 

واإلشارة هنا إلى عدوانية تركيا وإيران وارتكابهما جرائم الحرب وجرائم ضد  أسس السالم إلطالق مسيرة التنمية والتقدم  

 اإلنسانية. 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·14تم النشر بواسطة 

 لم يعد متاحا لمزيد مناورات قوى أدخلت البالد في انسداد سياسي مستغلق 

 % اكتشفوا مبكرا عدم استجابة لمطالب ثورة أكتوبر 80البد من العودة لصوت الشعب الذي تأكد بمقاطعةأكثر من 

 !!!فلنتجه إلى انتخابات بشروط الشعب وثورته بخالفه فإن االنسداد ينذر بالفناء

 فلنتفكر ونتدبر ونحسم

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·12تم النشر بواسطة 

 ما أسس تفعيل عناصر الحملة الوطنية للتغيير؟

 معاصرة  ألواح سومرية —

منذ زمن كنُت كتبُت هذه المعالجة ومازالت تجد صداها وأهميتها بخاصة في إشكالية تشكيل الكونفيدرالية الشعبية الموحدة 

للتغيير .. أال فلنتنبّه على واجباتنا وال نسترخي لطول المسافة ولمماطلة ولتضييع عالمات الجهد األهم واألبرز مما ينتظرنا  

بنا إلى حلبة من دوامات التوهان في التفسيرات والتأويالت والمهادنة مع هذا الجناح الظالمي أو ذاك    فيما بعض عناصر تعود

 أعود لوضع النقاط على الحروف فهل من تفاعل!!؟



بأداء  للحكومة  الطابع )االنتقالي(  فيما يتطلبه: توكيد  )التغيير( يتطلب،  الفعلي نحو طريق  التقدم  المعالجة: “إنَّ  مقتبس من 

 مهامها ممثلة بحّل مجلس النواب واللجان االقتصادية وحظر التشكيالت )الحزبية( المزيفة، ذات الجوهر المافيوي اإلرهابي”.
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2020%2F08%2F31%2F10483%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KzKZHjJfJmh-dCAt0Nmh3xlpvwagSv0o8VWst-
zOTn4dFF_hYP5Ef_WQ&h=AT1ttxoQDpnko03HjGMI0gcQBUyVFXc1Ib03RXv864JzWTuP5uK5ICv4hQOdAciNIQa51QHj8EsqUqT6S

4Wrjde-UOShH7GPGWwMY1PbZ5lCUwQb-OBfDhe8vY2jgoavAw&__tn__=H-R&c[0]=AT23NnEZl5ZlZadBl2rUDddk8T9aNV-

2_qABMg0HWqC9FlX8wlBYOd4wGHZHbSollL0hbxm55eHTf0I_Aj6g6IgjZUXuIBNC8ag-9Drh61-
aUFirE13nobGwuJkaItFnVcO0zUBTIq1do6s-wm3P8ByoQPAWdDADz8Ab3fgy--cu-Ts5m2L3OYBjdNGKuBiQyt7Khf0_dCVT 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·10تم النشر بواسطة 

 نختلف ولكننا هكذا نلتقي في أنسنة وجودنا وحراك التنوير معلنين تجديد العهد دوما 

 ألواح سومرية معاصرة  —

وكيد تَبنّي حراك التنوير، معلنين تجديد العهد دوما على  نختلف ولكننا هكذا، نلتقي في كل نشاط يؤدي إلى أنسنة وجودنا؛ وت

فتح صفحات محبة وتسامح وعلى تمسك وطيد باحترام اآلخر وحقوقه ووجوده وإعالء شأنه في دعم خصال التسامي نحو 

لعلمي في مناقشة  مهام تتجدد فيها مسيرة تمكين منظومة القيم اإلنسانية السامية من تلبية الحقوق والحريات ومن توظيف العقل ا

مجمل أمورنا بال تردد ومن مراجعة أنفسنا قبل توجيه النقد لألخر ومن تجديد المقولة األثيرة في أن )))البساطة أعلى مراحل  

الحياة((( فهي ما نفكك فيها وبها كل تعقيدات المسيرة وتشابك بعض ظروفها لنستعيد بها عطاء الخير والتنمية وتوفير األمن  

 يد الثقة بين جميع أطراف العيش الحر الكريم واألمان ومز
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-
7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeR

XtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-

R&c[0]=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-
ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-

4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD _ 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·10تم النشر بواسطة 

 نختلف ولكننا هكذا نلتقي في أنسنة وجودنا وحراك التنوير معلنين تجديد العهد دوما 

 ألواح سومرية معاصرة  —

ولكننا هكذا، نلتقي في كل نشاط يؤدي إلى أنسنة وجودنا؛ وتوكيد تَبنّي حراك التنوير، معلنين تجديد العهد دوما على  نختلف  

فتح صفحات محبة وتسامح وعلى تمسك وطيد باحترام اآلخر وحقوقه ووجوده وإعالء شأنه في دعم خصال التسامي نحو 

انية السامية من تلبية الحقوق والحريات ومن توظيف العقل العلمي في مناقشة  مهام تتجدد فيها مسيرة تمكين منظومة القيم اإلنس

مجمل أمورنا بال تردد ومن مراجعة أنفسنا قبل توجيه النقد لألخر ومن تجديد المقولة األثيرة في أن )))البساطة أعلى مراحل  

نستعيد بها عطاء الخير والتنمية وتوفير األمن  الحياة((( فهي ما نفكك فيها وبها كل تعقيدات المسيرة وتشابك بعض ظروفها ل

 واألمان ومزيد الثقة بين جميع أطراف العيش الحر الكريم 

 شكر وتقدير لرسائل التهاني والتحية وجميل األماني ورائعها تلك التي وردت بعيد ميالدي

ية بهية تكسر روتين زمننا وتفتح أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الرائعات والرائعين ممن عبر عن مشاعر إنسان

 ..آفاق التطلعات وإرهاصات النظر إلى مستقبل زاهر برائع األمل كروعة تعبيرات المشاركات والمشاركين باحتفالية أمسيتي

لقد اعتدت على التمسك بأن يكون يوم مولدي يوم مراجعة وتدقيق حساب وبحث عن بدائل لما فاتني وأخرى لما أتطلع أن 

 ..يتحقق لكل من أحيا وغياهم عالما دائب الرحكة إلى أمام

إن سنواتي بشدائد تجاريبها وما واجهني فيها وأعوامي بما أغدقت علّي من خيرات انتصار في قرار أو مشروع إنما يهمني  

ا تلبية أسس إنصاف  قيم )))التسامح((( و)))السالم((( والتقدم نحو  بمنظومة  إلنسان في حقوقه أن تواصل االمتالء حيوية 

 ..وحرياته وفي المساهمة الجدية الفاعلة والمؤثرة في نصرة الشعوب وحققها بتقرير المصير

وإذا كانت تعقيدات المسيرة بجميع اصعدتها الخاصة الشخصية والجمعية العامة ومنها والدة عالم متعدد األقطاب، قد جابهتني  

إدامة إعادة التجدد والبحث عن البديل في منطقة )))التغيير((( إنما تظل نبراس  مثلما الرائعات والرائعين ممن يجابه ذلك فإن  

 ..عمل ال مجال أو فرصة للتراجع عنه كونه أس الحياة اإلنسانية الحرة الكريمة

ى  أجدد التحايا والعرفان بجميل من راسلني في الخاص والعام ومن اتصل بكل أشكال مد الجسور وبرائع المعنويات التي تتأت

من مزيد تالحمنا ووحدتنا وتضافر أنشطتنا بمزيد من انفتاح بعضنا على بعضنا اآلخر وتمسكنا بمنظومة قيم سامية لألنسنة  

 .. والتنوير ال نقصد في ذلك إال كرامة اإلنسان ومسراته وسعادته

أن يتعرض لطرف حتى منه   صائب أن نغيَِّر عالمنا وما فيه من ثغرات وعيوب ومن الصائب أيضا وبثبات أن ذلك يستحيل

الخير والسالمة واألمن واألمان ومزيد استقرار   البديل يقوم على منحه فرصة االلتحاق بمنظومة  من أخطأ بما يؤلم؛ ألن 

وسالم وإذن ال مجال لإلقصاء واإللغاء وألي شكل من أشكال التصفية التي قد تطال ))اإلنسان(( أي إنسان بل الصائب هو 

فر ومنحه  الهنجية تغييره  لمنطقة  الركون  عن  ويبعده  جوهريا  المختلف  اآلخر  سيجذب  ما  وهذا  المسار  بسليم  العيش  صة 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F08%2F31%2F10483%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KzKZHjJfJmh-dCAt0Nmh3xlpvwagSv0o8VWst-zOTn4dFF_hYP5Ef_WQ&h=AT1ttxoQDpnko03HjGMI0gcQBUyVFXc1Ib03RXv864JzWTuP5uK5ICv4hQOdAciNIQa51QHj8EsqUqT6S4Wrjde-UOShH7GPGWwMY1PbZ5lCUwQb-OBfDhe8vY2jgoavAw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT23NnEZl5ZlZadBl2rUDddk8T9aNV-2_qABMg0HWqC9FlX8wlBYOd4wGHZHbSollL0hbxm55eHTf0I_Aj6g6IgjZUXuIBNC8ag-9Drh61-aUFirE13nobGwuJkaItFnVcO0zUBTIq1do6s-wm3P8ByoQPAWdDADz8Ab3fgy--cu-Ts5m2L3OYBjdNGKuBiQyt7Khf0_dCVT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F08%2F31%2F10483%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KzKZHjJfJmh-dCAt0Nmh3xlpvwagSv0o8VWst-zOTn4dFF_hYP5Ef_WQ&h=AT1ttxoQDpnko03HjGMI0gcQBUyVFXc1Ib03RXv864JzWTuP5uK5ICv4hQOdAciNIQa51QHj8EsqUqT6S4Wrjde-UOShH7GPGWwMY1PbZ5lCUwQb-OBfDhe8vY2jgoavAw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT23NnEZl5ZlZadBl2rUDddk8T9aNV-2_qABMg0HWqC9FlX8wlBYOd4wGHZHbSollL0hbxm55eHTf0I_Aj6g6IgjZUXuIBNC8ag-9Drh61-aUFirE13nobGwuJkaItFnVcO0zUBTIq1do6s-wm3P8ByoQPAWdDADz8Ab3fgy--cu-Ts5m2L3OYBjdNGKuBiQyt7Khf0_dCVT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F08%2F31%2F10483%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KzKZHjJfJmh-dCAt0Nmh3xlpvwagSv0o8VWst-zOTn4dFF_hYP5Ef_WQ&h=AT1ttxoQDpnko03HjGMI0gcQBUyVFXc1Ib03RXv864JzWTuP5uK5ICv4hQOdAciNIQa51QHj8EsqUqT6S4Wrjde-UOShH7GPGWwMY1PbZ5lCUwQb-OBfDhe8vY2jgoavAw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT23NnEZl5ZlZadBl2rUDddk8T9aNV-2_qABMg0HWqC9FlX8wlBYOd4wGHZHbSollL0hbxm55eHTf0I_Aj6g6IgjZUXuIBNC8ag-9Drh61-aUFirE13nobGwuJkaItFnVcO0zUBTIq1do6s-wm3P8ByoQPAWdDADz8Ab3fgy--cu-Ts5m2L3OYBjdNGKuBiQyt7Khf0_dCVT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F08%2F31%2F10483%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KzKZHjJfJmh-dCAt0Nmh3xlpvwagSv0o8VWst-zOTn4dFF_hYP5Ef_WQ&h=AT1ttxoQDpnko03HjGMI0gcQBUyVFXc1Ib03RXv864JzWTuP5uK5ICv4hQOdAciNIQa51QHj8EsqUqT6S4Wrjde-UOShH7GPGWwMY1PbZ5lCUwQb-OBfDhe8vY2jgoavAw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT23NnEZl5ZlZadBl2rUDddk8T9aNV-2_qABMg0HWqC9FlX8wlBYOd4wGHZHbSollL0hbxm55eHTf0I_Aj6g6IgjZUXuIBNC8ag-9Drh61-aUFirE13nobGwuJkaItFnVcO0zUBTIq1do6s-wm3P8ByoQPAWdDADz8Ab3fgy--cu-Ts5m2L3OYBjdNGKuBiQyt7Khf0_dCVT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F08%2F31%2F10483%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KzKZHjJfJmh-dCAt0Nmh3xlpvwagSv0o8VWst-zOTn4dFF_hYP5Ef_WQ&h=AT1ttxoQDpnko03HjGMI0gcQBUyVFXc1Ib03RXv864JzWTuP5uK5ICv4hQOdAciNIQa51QHj8EsqUqT6S4Wrjde-UOShH7GPGWwMY1PbZ5lCUwQb-OBfDhe8vY2jgoavAw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT23NnEZl5ZlZadBl2rUDddk8T9aNV-2_qABMg0HWqC9FlX8wlBYOd4wGHZHbSollL0hbxm55eHTf0I_Aj6g6IgjZUXuIBNC8ag-9Drh61-aUFirE13nobGwuJkaItFnVcO0zUBTIq1do6s-wm3P8ByoQPAWdDADz8Ab3fgy--cu-Ts5m2L3OYBjdNGKuBiQyt7Khf0_dCVT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F08%2F31%2F10483%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KzKZHjJfJmh-dCAt0Nmh3xlpvwagSv0o8VWst-zOTn4dFF_hYP5Ef_WQ&h=AT1ttxoQDpnko03HjGMI0gcQBUyVFXc1Ib03RXv864JzWTuP5uK5ICv4hQOdAciNIQa51QHj8EsqUqT6S4Wrjde-UOShH7GPGWwMY1PbZ5lCUwQb-OBfDhe8vY2jgoavAw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT23NnEZl5ZlZadBl2rUDddk8T9aNV-2_qABMg0HWqC9FlX8wlBYOd4wGHZHbSollL0hbxm55eHTf0I_Aj6g6IgjZUXuIBNC8ag-9Drh61-aUFirE13nobGwuJkaItFnVcO0zUBTIq1do6s-wm3P8ByoQPAWdDADz8Ab3fgy--cu-Ts5m2L3OYBjdNGKuBiQyt7Khf0_dCVT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeRXtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD_
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeRXtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD_
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeRXtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD_
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeRXtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD_
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeRXtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD_
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeRXtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD_
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeRXtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD_


والتنمية  للبناء  التعايش سالما وتكامال وتضافر جهود  بمنطقة  اللقاء  اآلتي سنجد  المستقبل  في  الوحشية هناك  أو  والتوحش 

 … ..والتقدم

للجميع: شخصية، شخصية، نسوة ورجا المحبة والسلم مجدداً، ممتن  آنسات وشبيبة ورجال وكهول.. وكلنا في منصة  ال، 

واإلخاء واحترام ظاهرة تنوعنا وربما اختالف بعض تفاصيل خياراتنا لكن التي نلتقي بعدها حتما بمصب أنهر الحياة في 

 ..األنسنة والسالم والحريات

 سيداتي سادتي

محبة عاما حافال بالخير والسالم بمنطق تسامحنا… أجدد شكري لكل كلمة أنحني لُكنَّ ولكم وأحييكن وأحييكم وأتمنى للجميع ب 

محبة مذ بدأ احتفالي بهذا اليوم وحتى يومي هذا وإذا كنا معا نفتقد أحبتنا المقربين اللواتي والذين غادرونا فإنهم يشاركوننا بما  

الثبات واإلقدام، لمتابعة المشوار أما آخرون من مئات وآالف األحبة  ممن لم يسستطع لي سبب    تركوا لنا من العهد على 

 المشاركة المباشرة فاسمحوا لي أن أؤكد: أننا معا وسويا نتابع المسيرة بال تردد وبال تباعد أبدا

 كل الود والمحبة وأيامكم أعياد وأفراح ومسرات

 9.6.2022تيسير عبدالجبار اآللوسي 

 

  ·  نيويو Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة 

 نداء لموقف وطني عراقي تجاه جريمة تسريب أسئلة االمتحانات ومستوى الخيانة العظمى في تخريب العقل الجمعي العراقي؟ 

 ألواح سومرية معاصرة  —

يُرجى التفضل بقراءة تفاصيل اللقاء المتلفز مع اإلعالمي الالمع الستاذ فالح الفضلي وبرنامجه ملفات ساخنة بقناة زاكروس  

تسجيل الكامل للقاء ايضا بمساهمة متميزة من الضيوف األفاضل الذيين شاركتهم الحوار.. يمكنكم االطالع على التسجيل  وال

وعلى قراءة نص ما حاولت ذكره في اللقاء بجانب من الحوار األمر الذي توسع إلى األسباب العميقة الشاملة للمجريات وليس 

انية أو سرقتها أو محاولة حصرها بأفراد.. شكرا لتداخالتكم في الحملة من أجل  لمؤششر مظهرها في تسريب السئلة االمتح

 تنقية تعليمنا ومنظومته من الخروق البنيوية الخطيرة 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2022%2F06%2F02%2F14048%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-
umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT3txnwPiDU6XoaIpfJ89P1xdhrAU3UIy14tT3G2ghAiZUzl6ON7MuTXOPCYZSsg9Yyo

qqDz7rom28L3HNgIbJdBkJ7IVhj-7KX3OTBgDMUklh5tHCBlzFw2Vz68rkBKNw&__tn__=H-

R&c[0]=AT2S6RRg00cfd8h4319b_ZIJUw2n9n__1TXuzAWyq7V6z1KX-
s9arKYjEK9y53xPXblGTGzs2rG_C6RxvFteMHgylmq0JQrKhYuybX_UbBT6kBMDWuThja40-

GtqY8qb79I_MM3kIp9p2Ntwpe2reGavhNWFf4_-V2Hmgj6YCaxx_vlVF8U2MDE1Qqw-TyjR6NtMwiPYan9X 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة 

 لشعب الدكتور حميد البصري في أربعينيتهرسالة باسم عائلة الفقيد الراحل فنان ا

 ألواح سومرية معاصرة  —

هذه رسالة في أربعينية الفقيد الراحل فنان الشعب الموسيقار الدكتور حميد البصري باسسم عائلته وباسم محبيه وأصدقائه،  

السيرة اإلبداعية من إرث الراحل  وهي تتحدث بلغة تجسد اإلنسان والمتخصص الجمالي األكاديمي مثلما تقرأ ببعض مفردات  

من تلك التي تستند إلى مصادر مختلفة تجمع جانبا من ذياك اإلرث البهي المفخرة.. نضع المادة األولية بموعد تقديمها في 

أم   األليم سواء حضورياً  الفاجع  الحدث  إلى كل من واساها في هذا  العائلة وامتنانها  لتعبر أيضا عن كبير شكر  األربعينية 

االتصاالت باختالف وسائلها والعهد يسمو ثابتا لنجدد اللقاء في حضرة ما تركه الفقيد ومجمل منجزه في أماٍس ستُعلن في ب

 وقت الحق 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2022%2F06%2F05%2F14057%2F%3Ffbclid%3DIwAR1GmZ0xEr6mm60_W4BzBO1WmJtrQdFeKbjZmPCfElqT4fAmSR

Y5AiS2iRU&h=AT1yvozcJY9UyldKXiDhOxfNzNPhgwIFd-Z6vkHuqIf4Njg10CWx_nlrqSZvrV6JPuj6f2ABFtYqqkWVU-ziKa-
3j52qtQtf5MenTymceAztzEWB-JQcbId7_cVMzF9JdA&__tn__=H-

R&c[0]=AT1NB5P2SsPpiETKmHb5iNU0vlTjbuYuwjMW1ybUlZFl2n_fmuMqHSn9zPHI9CwBB0puNpQPXa7r1HCGGpxegNPfCU3bK

VVLgRVdiSeZO0N-amsj9rT0SyiSZkA_Qn-
kk8NyknBv53eVPQt0zzxOmAHJrM_rjHD8oFq8vx_iOEtOgBzbXSEwAKjpJCiBJTv7di7GCGMU_Ho3 

 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·4تم النشر بواسطة 

 تحياتي للجميع في صفحتي 

الوزارية وكان لي بعض  ساهمت مع ضيفين   فاضلين من بغداد في حوار بشأن داللة تسرب أو سرقة األسئلة االمتحانات 

وقفات لم تشمل ندائي للزعماء كتل الدولة العميقة لموقف أمام الشعب ألن الجريمة المرتكبة تمس األمن القومي للبالد ومصائر 

 أجيال

 تفضلوا بدخول الرابط
https://external-ams4-

1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/1037460979148424097?url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FhgVdG_rDIog%2Fhqdefault.jpg&fb_obo
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  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة  *

 تتضمن جرائم ضد اإلنسانية وإيغال واستمرارية في تكرار جرائم الحربجريمة عدوان تركية مدانة 

 ألواح سومرية معاصرة  —

أصدر كل من التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية والمرصد السومري لحقوق اإلنسان بيانا شديد اللهجة في إدانة واستنكار 

ت ردع الجرائم ومرتكبيها ومنع انحدار األوضاع نحو األسوأ..  جريمة العدوان وفي توجيه النداء للقاء في تجمع يمتلك محموال

وفي ذات الوقت يكون بمحموالته ما يوقف أولئك الذين يجيرون الجريمة لمآرب وأطماع خصم آخر للبالد ما تريده شعوب  

 تفكر ونتدبرالمنطقة تحقيق السالم وحق تقرير المصير ودمقرطة المنهج ورايات البناء والتنمية والتقدم فنتنبه ون

 

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة 

 أشد إدانة لجرائم العدوان ولإليغال بتكرارها السافر بكل محموالت الهوية من جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية

 فليتوقف العدوان التركي تحت أية ذريعة جرى تبريره 

صوتا لردع انتهاك السيادة واستباحة أرواح األبرياء كفى مراوغة وليحسم أمر تأمين حيوات  دماء الضحايا هي الوثيقة األعلى  

 الناس

 

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة 

 حرية تعبير منتهَكة بمصادرة حرية الكلمة وتقييد الصحافة في العراق

 ألواح سومرية معاصرة  —

عراقية وأممية ترصد واقع الحريات وتحديدا حرية الصحافة. ما تؤشره التقارير لهذا العام   مصادر هذه المداخلة منظمات

يتضمن تفاقم األزمة واستغالقها بخلفية انتهاكات تصر على مزيد قيود وأبعد من ذلك توصل في جرائم المصادرة باغتياالت 

 !م مجمل حرية التعبير في العراقوتصفيات جسدية وإغالق مؤسسات ومنع من العمل بمختلف مراحله دع عنك

 ومضة أخرى في قضية حرية الصحافة واالنتهاكات الكارثة التي تتعرض لها… تيسير عبدالجبار اآللوسي

 المرصد السومري لحقوق اإلنسان

 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·28تم النشر بواسطة  *

 اغتيال أستاذين جامعيين بكوردستان

 إرهابية مركبة جريمة 

برمته ورحلة  المجتمع  باستهدافها  وتتجاوزها  الحمر  الخطوط  تنتهك كل  بل  جامعتيهما،  عند  عندهما شخصيا وال  تقف  ال 

 تكوينهما عالمين جليلين ال يملك كائنا من كان تعويض ما بُذل ليكونا بمقدم بناء الشخصية الوطنية

 الفقر وحقوق اإلنسان 

https://external-ams4-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/1037460979148424097?url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FhgVdG_rDIog%2Fhqdefault.jpg&fb_obo=1&utld=ytimg.com&stp=c0.5000x0.5000f_dst-jpg_flffffff_p480x250_q75&ccb=13-1&oh=06_AbHn4TaKmBWJUwtjIGM_6zVVnWHesVrI5y74J7DD8D30Og&oe=6356F996&_nc_sid=7ca135
https://external-ams4-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/1037460979148424097?url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FhgVdG_rDIog%2Fhqdefault.jpg&fb_obo=1&utld=ytimg.com&stp=c0.5000x0.5000f_dst-jpg_flffffff_p480x250_q75&ccb=13-1&oh=06_AbHn4TaKmBWJUwtjIGM_6zVVnWHesVrI5y74J7DD8D30Og&oe=6356F996&_nc_sid=7ca135


 :فلتكن محاكمة الجاني بحجم الجريمة وأبعادها

 سانيا أخالقيا علميا فكريا وقانونيا...إن

 

 المرصد السومري لحقوق اإلنسان يدين جريمة إعدام جماعي لالجئين عراقيين على الحدود البولندية!؟ *

 ألواح سومرية معاصرة  —

طرف  الجي عراقي قد تعرض لإلعدام الجماعي ودفنه سراً من    135تناقلت مصادر مختلفة ما تسرب عن لجنة تحقيق بأن  

جنود بولنديين.. ! وفي وقت نطالب بالتحقق من تلك المعلومات من طرف جهات أممية دولية متخصصة فإننا نطالب بإحالة 

القضية إلى الجنائية الدولية وممثلي المنظمات االختصاص لتقديم التقرير إلىأعلى جهة دولية التخاذ القرار األنجع  بما يرتقي  

رثية الفاجعة مع تقديم األطراف المسؤولة للمقاضاة وإيقاع أشد عقوبة بعيدا عن أية محاوالت لمستوى الجريمة وصدمتها الكا

لطمس القضية الوحشية ببشاعاتها القيمية األخالقية تحت أية ذريعة كانت وبهذا الشأن كان المرصد السومري قد أصدر بيان 

 إدانة وإطالق حملة للمطالبة بالحقيقة والعدالة 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·21طة تم النشر بواس

يمكن للفاشية الميليشياوية قتل )ثوار( لكنها ال يمكنها أن تقتل الثورةأو تغتالها؛ ألن وجود الثورة قريٌن بوجود الشعب والنصر  

 للشعوب

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة 

للتفضل   الحملة  المباشر في حياته ومصيره لمجرد دفاعه عن  أقترح هذه  للتهديد  للنشطاء ممن يتعرض  بالمساهمة والدعم 

حقوق اإلنسان وعن بيئة نظيفة سليمة... شكرا للمساهمة اإلنسانية المفتوحة التي تعترف بحدود تمنع تفاعالتنا مع الحق والعدل 

 وتأمين حيوات الناس وسالمتهم 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amnesty.nl%2Fforms%2Furgentaction-colombia-

fedepesan%3Ffbclid%3DIwAR3FN24QyT2gKE-bmrJFeT1GKN9mKF-J-c0M6Lhq1HYRBuCB-
E4XVyrX1AA&h=AT3CD5q032r_J4kH_aq30-oImZPrXHBmEcKigwO-

Udc47W_vHGP5dQBqEOFblZcRuKvFjAB3qzNcFHLOsvwu9u_8JgnAIMwky1gG00MjSF-YGXycyxAyVONUqj0smZ14pw&__tn__=H-

R&c[0]=AT1B0C-MffOxhKUfb4ik8b9A-
vTPSdQyWjs1Xuq8MH_N59V4qTFDDwXhd9NydO3hg7wffdoqncGcKLV7HbdvBeQFtAZgXFzSztTzFPB2uHlahylk-

spcMqRR236D1v27sdK07Wk9RvhpNfKB427C-fkLPyQsx4ju_T3jfdMXiHUtp9_utPeZJgYvTwzCF8hOJ5-j7VW1bP8W 

 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·4تم النشر بواسطة  *

لن تستطيعوا تغليف جرائم قمع الحريات والحقوق وعلى رأسها حرية التعبير بإضفاء الحصانة والقدسية المزيفة على شخوص  

 !يجيرون وظائفهم وصالحياتها في ارتكاب جرائم قمع موصوفة

 فلنتفكر ونتدبر بآخر التالعبات الجارية وما ردنا ونحن على البر أحرار قبل أن يوضع األحرار بغياهب الزنازين و التغييب 

 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

 العراق بين محاوالت عبور خطي الفقر والبطالة وحاجز الجوع

 ألواح سومرية معاصرة  —

البطالة والفقر ظاهرتان خطيرتان بخاصة في ظروف استفحالهما وتحولهما إلى بركة آسنة تحظى باستقرار وتكريس يفرز  

بتصريحات   التجاوز  ممكنة  عابرة  أزمات  عند  وتقف  عابرة  ليست  الظواهر  هذه  ولكن  المجاعة   هي  ثالثة  جديدة  ظاهرة 

ظواهر مؤداها العنف بكل اشكاله وبناء قواعد اإلرهاب واالقتتال  وتبريرات وخطط أو تكتيكات ال تغني وال تسمن؛ بل هي  

واالحتراب األمر الذي يشيح بالمسار غلى مصادرة وجودية لإلنسان بكل حقوقه وحرياته ويحوله غلى زمن الرق والعبودية 

مؤقت في تشكيل حكومة ولكنه ويحمل بطياته مرحلة القنانة بكل معانيها فهال تنبهنا إلى أن القضية ليست درءا النسداد عابر 

إشارة تحذير وإنذار بالخطر المحدق بنيويا بالفناء إن سلم الشعب أمره بعد تصويته باألغلبية القريبة من اإلجماع على مقاطعة  

الكلي بعيدا عن قشمريات قوانين رسموها   النهائي  التقدم والحسم الجوهري  للتراجع بل  المنظومة بكاملها وال مجال بعدها 

 ستغالله بل استعباده!!؟ الس
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2022%2F06%2F01%2F14032%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-

umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT21g9TYdKxE2MvNLuaRxQafMc736z8GL9w7xNrHmaXgQgcD7sOmSdFaGTkqKSkh
pDzxy4l5MnNvfnEQt4riczUdms1oxWE20KCyVkaYGMI2VqnXGY_tshVdNpsz-qyeDg&__tn__=H-

R&c[0]=AT3lIO2lz0pwlSX2Zz4Q7IGfN-piAbZv3Jzma3pQhxvr9RlLuFjXzfuquVfdmz0_5alNqfHwEF3cT8JBO0uNjY-

OdcOdpkT2yYkjet6iIyIoe1eK8h4KLb5w0D_Jv9qPIOhyilPveMKeoEdscThjx0EEw3DgEdQ4qsJtjKAffPuQ2rK3WUTzvMZX8xb2zBzKol
byw92LNuQh 

 صحف حقوقية عراقية عبر ألواح سومرية معاصرة*
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amnesty.nl%2Fforms%2Furgentaction-colombia-fedepesan%3Ffbclid%3DIwAR3FN24QyT2gKE-bmrJFeT1GKN9mKF-J-c0M6Lhq1HYRBuCB-E4XVyrX1AA&h=AT3CD5q032r_J4kH_aq30-oImZPrXHBmEcKigwO-Udc47W_vHGP5dQBqEOFblZcRuKvFjAB3qzNcFHLOsvwu9u_8JgnAIMwky1gG00MjSF-YGXycyxAyVONUqj0smZ14pw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1B0C-MffOxhKUfb4ik8b9A-vTPSdQyWjs1Xuq8MH_N59V4qTFDDwXhd9NydO3hg7wffdoqncGcKLV7HbdvBeQFtAZgXFzSztTzFPB2uHlahylk-spcMqRR236D1v27sdK07Wk9RvhpNfKB427C-fkLPyQsx4ju_T3jfdMXiHUtp9_utPeZJgYvTwzCF8hOJ5-j7VW1bP8W
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amnesty.nl%2Fforms%2Furgentaction-colombia-fedepesan%3Ffbclid%3DIwAR3FN24QyT2gKE-bmrJFeT1GKN9mKF-J-c0M6Lhq1HYRBuCB-E4XVyrX1AA&h=AT3CD5q032r_J4kH_aq30-oImZPrXHBmEcKigwO-Udc47W_vHGP5dQBqEOFblZcRuKvFjAB3qzNcFHLOsvwu9u_8JgnAIMwky1gG00MjSF-YGXycyxAyVONUqj0smZ14pw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1B0C-MffOxhKUfb4ik8b9A-vTPSdQyWjs1Xuq8MH_N59V4qTFDDwXhd9NydO3hg7wffdoqncGcKLV7HbdvBeQFtAZgXFzSztTzFPB2uHlahylk-spcMqRR236D1v27sdK07Wk9RvhpNfKB427C-fkLPyQsx4ju_T3jfdMXiHUtp9_utPeZJgYvTwzCF8hOJ5-j7VW1bP8W
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amnesty.nl%2Fforms%2Furgentaction-colombia-fedepesan%3Ffbclid%3DIwAR3FN24QyT2gKE-bmrJFeT1GKN9mKF-J-c0M6Lhq1HYRBuCB-E4XVyrX1AA&h=AT3CD5q032r_J4kH_aq30-oImZPrXHBmEcKigwO-Udc47W_vHGP5dQBqEOFblZcRuKvFjAB3qzNcFHLOsvwu9u_8JgnAIMwky1gG00MjSF-YGXycyxAyVONUqj0smZ14pw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1B0C-MffOxhKUfb4ik8b9A-vTPSdQyWjs1Xuq8MH_N59V4qTFDDwXhd9NydO3hg7wffdoqncGcKLV7HbdvBeQFtAZgXFzSztTzFPB2uHlahylk-spcMqRR236D1v27sdK07Wk9RvhpNfKB427C-fkLPyQsx4ju_T3jfdMXiHUtp9_utPeZJgYvTwzCF8hOJ5-j7VW1bP8W
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amnesty.nl%2Fforms%2Furgentaction-colombia-fedepesan%3Ffbclid%3DIwAR3FN24QyT2gKE-bmrJFeT1GKN9mKF-J-c0M6Lhq1HYRBuCB-E4XVyrX1AA&h=AT3CD5q032r_J4kH_aq30-oImZPrXHBmEcKigwO-Udc47W_vHGP5dQBqEOFblZcRuKvFjAB3qzNcFHLOsvwu9u_8JgnAIMwky1gG00MjSF-YGXycyxAyVONUqj0smZ14pw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1B0C-MffOxhKUfb4ik8b9A-vTPSdQyWjs1Xuq8MH_N59V4qTFDDwXhd9NydO3hg7wffdoqncGcKLV7HbdvBeQFtAZgXFzSztTzFPB2uHlahylk-spcMqRR236D1v27sdK07Wk9RvhpNfKB427C-fkLPyQsx4ju_T3jfdMXiHUtp9_utPeZJgYvTwzCF8hOJ5-j7VW1bP8W
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amnesty.nl%2Fforms%2Furgentaction-colombia-fedepesan%3Ffbclid%3DIwAR3FN24QyT2gKE-bmrJFeT1GKN9mKF-J-c0M6Lhq1HYRBuCB-E4XVyrX1AA&h=AT3CD5q032r_J4kH_aq30-oImZPrXHBmEcKigwO-Udc47W_vHGP5dQBqEOFblZcRuKvFjAB3qzNcFHLOsvwu9u_8JgnAIMwky1gG00MjSF-YGXycyxAyVONUqj0smZ14pw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1B0C-MffOxhKUfb4ik8b9A-vTPSdQyWjs1Xuq8MH_N59V4qTFDDwXhd9NydO3hg7wffdoqncGcKLV7HbdvBeQFtAZgXFzSztTzFPB2uHlahylk-spcMqRR236D1v27sdK07Wk9RvhpNfKB427C-fkLPyQsx4ju_T3jfdMXiHUtp9_utPeZJgYvTwzCF8hOJ5-j7VW1bP8W
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amnesty.nl%2Fforms%2Furgentaction-colombia-fedepesan%3Ffbclid%3DIwAR3FN24QyT2gKE-bmrJFeT1GKN9mKF-J-c0M6Lhq1HYRBuCB-E4XVyrX1AA&h=AT3CD5q032r_J4kH_aq30-oImZPrXHBmEcKigwO-Udc47W_vHGP5dQBqEOFblZcRuKvFjAB3qzNcFHLOsvwu9u_8JgnAIMwky1gG00MjSF-YGXycyxAyVONUqj0smZ14pw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1B0C-MffOxhKUfb4ik8b9A-vTPSdQyWjs1Xuq8MH_N59V4qTFDDwXhd9NydO3hg7wffdoqncGcKLV7HbdvBeQFtAZgXFzSztTzFPB2uHlahylk-spcMqRR236D1v27sdK07Wk9RvhpNfKB427C-fkLPyQsx4ju_T3jfdMXiHUtp9_utPeZJgYvTwzCF8hOJ5-j7VW1bP8W
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amnesty.nl%2Fforms%2Furgentaction-colombia-fedepesan%3Ffbclid%3DIwAR3FN24QyT2gKE-bmrJFeT1GKN9mKF-J-c0M6Lhq1HYRBuCB-E4XVyrX1AA&h=AT3CD5q032r_J4kH_aq30-oImZPrXHBmEcKigwO-Udc47W_vHGP5dQBqEOFblZcRuKvFjAB3qzNcFHLOsvwu9u_8JgnAIMwky1gG00MjSF-YGXycyxAyVONUqj0smZ14pw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1B0C-MffOxhKUfb4ik8b9A-vTPSdQyWjs1Xuq8MH_N59V4qTFDDwXhd9NydO3hg7wffdoqncGcKLV7HbdvBeQFtAZgXFzSztTzFPB2uHlahylk-spcMqRR236D1v27sdK07Wk9RvhpNfKB427C-fkLPyQsx4ju_T3jfdMXiHUtp9_utPeZJgYvTwzCF8hOJ5-j7VW1bP8W
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F01%2F14032%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT21g9TYdKxE2MvNLuaRxQafMc736z8GL9w7xNrHmaXgQgcD7sOmSdFaGTkqKSkhpDzxy4l5MnNvfnEQt4riczUdms1oxWE20KCyVkaYGMI2VqnXGY_tshVdNpsz-qyeDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3lIO2lz0pwlSX2Zz4Q7IGfN-piAbZv3Jzma3pQhxvr9RlLuFjXzfuquVfdmz0_5alNqfHwEF3cT8JBO0uNjY-OdcOdpkT2yYkjet6iIyIoe1eK8h4KLb5w0D_Jv9qPIOhyilPveMKeoEdscThjx0EEw3DgEdQ4qsJtjKAffPuQ2rK3WUTzvMZX8xb2zBzKolbyw92LNuQh
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F01%2F14032%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT21g9TYdKxE2MvNLuaRxQafMc736z8GL9w7xNrHmaXgQgcD7sOmSdFaGTkqKSkhpDzxy4l5MnNvfnEQt4riczUdms1oxWE20KCyVkaYGMI2VqnXGY_tshVdNpsz-qyeDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3lIO2lz0pwlSX2Zz4Q7IGfN-piAbZv3Jzma3pQhxvr9RlLuFjXzfuquVfdmz0_5alNqfHwEF3cT8JBO0uNjY-OdcOdpkT2yYkjet6iIyIoe1eK8h4KLb5w0D_Jv9qPIOhyilPveMKeoEdscThjx0EEw3DgEdQ4qsJtjKAffPuQ2rK3WUTzvMZX8xb2zBzKolbyw92LNuQh
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F01%2F14032%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT21g9TYdKxE2MvNLuaRxQafMc736z8GL9w7xNrHmaXgQgcD7sOmSdFaGTkqKSkhpDzxy4l5MnNvfnEQt4riczUdms1oxWE20KCyVkaYGMI2VqnXGY_tshVdNpsz-qyeDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3lIO2lz0pwlSX2Zz4Q7IGfN-piAbZv3Jzma3pQhxvr9RlLuFjXzfuquVfdmz0_5alNqfHwEF3cT8JBO0uNjY-OdcOdpkT2yYkjet6iIyIoe1eK8h4KLb5w0D_Jv9qPIOhyilPveMKeoEdscThjx0EEw3DgEdQ4qsJtjKAffPuQ2rK3WUTzvMZX8xb2zBzKolbyw92LNuQh
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F01%2F14032%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT21g9TYdKxE2MvNLuaRxQafMc736z8GL9w7xNrHmaXgQgcD7sOmSdFaGTkqKSkhpDzxy4l5MnNvfnEQt4riczUdms1oxWE20KCyVkaYGMI2VqnXGY_tshVdNpsz-qyeDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3lIO2lz0pwlSX2Zz4Q7IGfN-piAbZv3Jzma3pQhxvr9RlLuFjXzfuquVfdmz0_5alNqfHwEF3cT8JBO0uNjY-OdcOdpkT2yYkjet6iIyIoe1eK8h4KLb5w0D_Jv9qPIOhyilPveMKeoEdscThjx0EEw3DgEdQ4qsJtjKAffPuQ2rK3WUTzvMZX8xb2zBzKolbyw92LNuQh
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F01%2F14032%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT21g9TYdKxE2MvNLuaRxQafMc736z8GL9w7xNrHmaXgQgcD7sOmSdFaGTkqKSkhpDzxy4l5MnNvfnEQt4riczUdms1oxWE20KCyVkaYGMI2VqnXGY_tshVdNpsz-qyeDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3lIO2lz0pwlSX2Zz4Q7IGfN-piAbZv3Jzma3pQhxvr9RlLuFjXzfuquVfdmz0_5alNqfHwEF3cT8JBO0uNjY-OdcOdpkT2yYkjet6iIyIoe1eK8h4KLb5w0D_Jv9qPIOhyilPveMKeoEdscThjx0EEw3DgEdQ4qsJtjKAffPuQ2rK3WUTzvMZX8xb2zBzKolbyw92LNuQh
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http://www.somerian-slates.com/ALMUNTADA113.pdf 

 كذلك

  من مجلة صوت اإلنسان الحقوقية 139اقرأ العدد 

http://www.somerian-slates.com/sotelinsan139.pdf 

 112مجلة المنتدى الديموقراطي العراقي العدد  *

  لمنظمات حقوق اإلنسانمجلة )حقوقية( يصدرها المنتدى العراقي 

مازالت ثقافة حقوق اإلنسان تتراجع وتأخذ مناحي تضيق في محطة وتتراجع في أخرى إال أن محاوالت ناشطاتها ونشطائها  

تبقى قائمة ولو بصيغتها الفردية الشخصية أو بميول قد ال تتفق والعمل الجمعي المؤمل في مثل هذا العمل اإلنساني.. من أجل  

دور أعداد مجلة المنتدى واستمرارها يبقى ضرورة مثلما يبقى تطويرها حتمية كيما نتقدم لعمل مؤثر ونوعي ذلك نرى أن ص 

فاعل .. ومن جهتنا في المرصد السومري لحقوق اإلنسان وبأنشطتنا الحقوقية المخصوصة نعمل لتلبية هذا المطلب بعيدا عن  

عي وننبه باستمرار للقضية بوصفها إشكالية خطيرة إذا ما استمرت  قيود العالقات الشخصية وميول قد تتعارض والعمل الجم

من المجلة الحقوقية التي نعول على تطورها   112وتكررت فستطيح بكل منجزات الحركة الحقوقية.. نرجو قراءة العدد الجديد  

 وعلى مساهمات متخصصة نوعية تغني المسيرة 

http://www.somerian-slates.com/ALMUNTADA112.pdf 

 

كنا يمكنكم االطالع على مجمل األعداد في موقع المرصد السومري بصفحة متخصصة للمنتدى الديموقراطي ومجلته الحقوقية  

 ..العتيدة

http://www.somerian-slates.com/2020/01/01/11100/ 

  ·  أبريل Tayseer Al-Alousi   ·19تم النشر بواسطة *

 !!العراق بين ثروات منهوبة مهدورة وبين استفحال الفقر ووقوعه بفئة الجوع المقلق

 ية معاصرة ألواح سومر —

الدولة    2003يقبع العراق منذ   الفساد أم غيرها ما وضعه ببمنطقة  العالم بمستويات  حتى يومنا بترتيب جد سيء بين دول 

األكثر فشال وعلى الرغم من كل التزويقات غير الموضوعية بخلفيات أوضاع محلية أم إقليمية وأخرى دولية إال أن المؤشرات  

راتب بل أخرجته من ترتيب تلك المؤشرات كما حدث مع التعليم.. من بين آخر المؤشرات تم دابت على وضعه بين اسوأ الم

وضع العراق في فئة الجوع المقلق وهو صاحب الثروات بكل أشكالها ما ينذر الشعب بأن يتحرك مجددا لتغيير أوضاعه قبل 

هذه معالجة تركز على النداء من أجل إنقاذ ال فقراء    وقوع ما ال يُحمد عقباه من جرائم إبادة بحق البالد والعباد وجودياً..  

المحاصيل االستراتيجية وغيرها فهل من وقفة شجاعة قبل   الفقر بينهم بل )جياع( بالد كانت تصدر  العراق باتساع رقعة 

 الكارثة األكثر شموال وعمقا في النيل من العراقية والعراقي ومن يتبقى منهم!!؟
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  ·  أبريل Tayseer Al-Alousi   ·23تم النشر بواسطة  *

وآليات  خبر قد يهم كثيرين ممن يرون الحياة مدرسة ومسيرتها نظام للتعليم المستمر.. والبد للتعلّم من تنظيم األداء بأسقف  

 ...اشتغال لعل وجود منطمة طلبة حرة مستقلة هو المنصة األسمى لتلبية مهمة اإليمان باستمرارية التعلم في مدارس الحياة

وألنني شخصيا لم أقطع ولن أقطع الحبل السري بيني وبين رحلة التلمذة ومرحلة وجودي طالب علم في المدرسة وألنني من 

عام الذي وجدته خير من عبر لي عن حراك الطلبة وتطلعهم للبناء والتنمية فإنني أتابع أخبار  يومها كنت عضو اتحاد الطلبة ال 

فيها يجسد سببا كافيا   العام ومسيرته وخطاه وأعد استمراري بمدرسة الحياة طالب علم ومعرفة وكل تحديث  الطلبة  اتحاد 

نوير ودمقرطة الحياة بوصفها حركة نمو اإلنسان وإنضاج  لمتابعة التفاعل والدعم التحاد الطلبة العام بوصفه منصة حركة الت

 تجاريبه كيما يصنع يومه حاضره ويؤسس لمستقبله األفضل

اليوم أعلنها بسعادة أن فرحي بنجاح مؤتمر اتحاد الطلبة العام هو نجاح لي مما أفخر باستمراري في دعمه بمختلف الوسائل 

 ..رعاية الطلبة وبناء شخصياتهم على وفق خياراتهم األحدث واألبهىوطوال سني عمري ومنها وجودي بمنصة التدريس و

والتحدي  األمل  صنع  على  وقدراتهم  الطلبة  بأبنائنا  وطيدة  وثقة  الناجح  الموفق  ولمنجزه  وأعضائه  للمؤتمر  التحايا  فكل 

ن طلبة العلم ومنجزاتهم بميادين  واالنتصار لما رسموه اليوم متابعة ألمس نهضنا بمهامه واستعدادا لتسليم الراية لجيل جديد م

 يعرفون دروب إنجازها واالنتهاء بها إلى موانئ سالم وتقدم وتنمية وأنسنة بفضاء التنوير 

 التحاد الطلبة العام12وتفضلوا بقراءة البالغ الختامي للمؤتمر

 تيسير عبدالجبار اآللوسي أحد األعضاء السابقين لالتحاد في سبعينات القرن المنصرم 

 

  ·  أبريل Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة  *

   تحية إلى مؤتمر اتحاد الطلبة العام

 ألواح سومرية معاصرة  —

العام في الجمهورية العراقية قريبا وقد توجهت بكلمة وإضاءة مستحقة إلى المؤتمر انطالقا من  ينعقد مؤتمر اتحاد الطلبة 

االتحاد بمرحلة السبعينات من القرن المنصرم ومن إيماني بأن اإلنسان يبقى يتتلمذ في مدرسة  كوني من األعضاء السابقين في  

الحياة ويبقى طالب علم بدروبها وتجاريبها.. وحيث أجيال اإلنسان تتواصل متبادل تسلّم وتسليم راية التنوير وجوهرتها من  

في مشروعه واأل األعمق  الطلبة  اتحاد  التهاني  )الطلبة( وبالحتم نوعيا  بعد بمسيرته وتاريخ خبراته وتجاريبه.. تحية وكل 

 واألمنيات بالتوفيق والنجاح يكلل المؤتمر الجديد

  ·  أبريل Tayseer Al-Alousi   ·12تم النشر بواسطة  *

 1948نيسان أبريل  14لوالدة اتحاد الطلبة العام، يوم  74في الذكرى الـ

ي إطار منظمتهم العتيدة اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية ولتنتصر إلرادة صنع  فلتحيا نضاالت طالباتنا وطالبنا ف

 ...الغد المشرق

وستبقى شعارات اتحاد الطلبة العام في صميم األهداف السامية إلنضاج العملية التعليمية ووضعها في طريقها األنجع واألكثر  

ل النضال من أجلها وهو ما يجمع كل أعضاء العملية التعليمية بمختلف صوابا إن شعارات االتحاد هي أهداف مؤملة يتواص

مستوياتها ومواقعها ليلتفوا جميعا حول اتحاد الطلبة ممثال حقيقيا لمستقبل الوطن وأجيال الشعب وكي يجري التصدي لكل 

نما يستحق الشعب ما يلبي خياره  بي  2003محاوالت التجهيل وتضييع أجيال الوطن التي تراكمت أميتها وفعاليات تجهيلها منذ  

في أعلى موازنة للتعليم مع أنزه مسيرة تُنهي كل أشكال الفساد والخروقات وليعش اتحاد الطلبة العام شمس االنعتاق والتقدم 

ام  وسطوع أنوار الغد اآلتي بإشراقاته.. محبة وتحايا وأكيد صفحتي المتواضعة وجهودي تبقى مؤازرة داعمة التحاد الطلبة الع

 بمسيرته فأهال وسهال بأمس شاركت فيه مباشرة وحاضر وغد أواصل العهد في دعمه وحمل رسائله ومحبة لطلبتنا 

 الشبيبة قضايا الطلبة و 



 تيسير عبدالجبار اآللوسي 

 

  ·  أبريل Tayseer Al-Alousi   ·11تم النشر بواسطة *

 من أجل إدامة نضال اتحاد الطلبة وتعزيز وجوده ومسيرته وانتصار نهجه

 ألواح سومرية معاصرة  —

نيسان أبريل   14أسمى التهاني والتبريك التحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية بمناسبة ذكرى التأسيس التي انطلقت يوم  

وخاضت مسيرة كفاحية باسم جموع الطلبة قدمت فيها تضحيات جسام واستطاعت بفضل خبراتها النضالية أن تكون   1948

الب العالمي دع عنكم قيادة مهام التنوير وسط دياجير الظلمة والظلم التي فُِرضت على العراق.. فإلى  في صدارة اتجاد الط

مزيد أنشطة باهرة تعزز وحدة حركة الطالب وتنتصر إلرادتهم في التمسك بتعليم خال من تلك الخروقات البنيوية التي تحاول  

فية والتخلف ونهج الخرافة مبارك لكم العيد واالستمرار بحركة النضال  قوى الظالم االرتداد بها إلى الوراء حيث أزمنة الطائ

 وإلى أمام من أجل عالم السالم والتقدم والديموقراطية بما يستجيب لشعار االتحاد في مستقبل أفضل وأجمل

 

 

 

 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·1النشر بواسطة تم *

 اليوم العالمي للطفل ليعد عيداً سعيدا لالحتفال بالفرح والمسرة وبتمام تلبية المطالب والحاجات

  كثير من الدول تحتفل اليوم األول من يونيو حزيران باليوم العالمي للطفل

تلبيته وما ينبغي تبنيه من خطط لتطوير واقعٍ يتطلب مكافحة كل أسباب    ال بوصفها مناسبة عابرة بل ألهمية مراجعة ما تم

  ...االستغالل واتخاذ نهج الدفاع عن حماية الطفل وتلبية حاجاته

ما يؤلم أن الطفل في منطقتنا من فلسطين واليمن وسوريا ولبنان وليبيا واألسوأ في العراق حيث كل البالء يقع على حساب  

ن اليوم إذ نحتفل فإنما لنؤكد تجديد العهد على حركة نضال حقوقية تنويرية بحجم المسؤولية تجاه الطفل الطفولة.. لكننا نح

  ..والطفولة

  لننقذ أطفالنا من معسكرات التجنيد اإلجباري في الميليشيات

  لننقذ أطفالنا من مافيات االتجار بالبشر ومن المخدرات

 واالستغالل الوحشي لننقذ أطفالنا من أعمال السخرة 

 لننقذ أطفالنا من األوبئة واألمراض التي بات بعضها ينتقل جينيا إليهم

 لنحقق ألطفالنا األمن واألمان ومزيد االستقرار النفسي واالجتماعي

ة ونمنع  لنحقق ألطفالنا تعليما سليما من منطق الخرافة ودجل الدجالين المضللين لنلبي لهم حاجاتهم الروحية والمادية الكافي

 عنهم كل استغالل 

 فلنتذكر ونتفكر ونتدبر 

 تيسير عبد الجبار اآللوسي 

 

ليكن لنا موقف بمستوى الدفاع عن الطفل والطفولة في زمن كثير التعقيد والكزاجع والفواجع.. لنعمل على إنهاء الصدمات 

بعدالة سامية يستحقها أطفالنا جميعا بال تمييز  الناجمة عن األزمات والصراعات الدائرة ولنحقق استقرارا وأمنا وأمانا يليق  

 وتحية لرابطة المرأة العراقية وبرامجها المخصوصة بهذا الصدد 

 

  ·  مايو Tayseer Al-Alousi   ·18تم النشر بواسطة  *

 أطفالنا وما يحيط بهم!!؟ 

ذاء والدواء وماليين أخرى بحاجة للتعليم،  مازالت منظمات دولية تُصِدر اإلحصاءات بشأن ماليين أطفالنا ممن هم بحاجة للغ

فيما يتشردون في شوارع االستغالل االضطراري بينما أهاليهم يحيون بين االحباط واالنكسار وبين محاوالت التحدي ومكافحة 

 :تعقيدات األمور ومصارعة ما يجابههم إنهم بين البينين؛ ال يستطيعون مد يد العون من دون

حركة الدفاع الحقوقي عن الطفل ال االنشغال بالفردي المجدود وما يُجبَرون عليه من لهاث خلف لقمة    تنظيم أنفسهم في .1  

 !العيش

 البحث عن وسائل التغيير وأدوات تحقيقه بتجاوز العقبات بوساطة حركة التنوير واألنسنة  .2  

التغيير   ؛  بدل مزيد تراكمات ستصنع عقبات كأداء فلنسجل هنا مالحظاتنا جميعا فيما يمكنه إيضاح الطريق وتلبية خطى 

 مضافة، البشرية بغنى عنها بل ال يمكنها أن تهضم وقوعها بجانب المعاناة الكارثية القائمة الراهنة

شكرا لكل التعليقات الداعمة لحركة حقوقية للطفل تُعنى بصجة الطفل وتعليمه مثلما تجنبه األزمات وأشكال االستغالل التي 

 عتاة التبرير لجرائم ضد اإلنسانية مما يرتكبون يُنكر وجودها

 المرأة واألسرة   قضايا 



 أيها الرائعون لنكن قدوة حقيقية في تبني البدائل بدل انشغال بفلسفة تبريرية ألنفسنا بهذا الخصوص

 ولنتفكر ونتدبر

 تيسير عبد الجبار اآللوسي 

 

 

 

  ·  يناير Tayseer Al-Alousi   ·13تم النشر بواسطة  *

)النسوة والشبيبة( بهذه المنصة، هو تعبير عن سالمة )البنية( المجتمعية وتجسيدها واقع الحياة من أجل تلبية استحقاقات  وجود  

 !)األنسنة( وإنهاء كل أشكال االستغالل وتمظهراته الهمجية الوحشية

 . ولنكن األمل والفعل دوما فمرحبا وأهال وسهال بالجميع بمسيرة نبنيها معا وسويا لتحقق مزيد إنجازات وإشراقاتها.

 

 

  ·  أبريل Tayseer Al-Alousi   ·7تم النشر بواسطة  *

 في قضية المرأة والموقف منها؟

إنَّ كثيراً من اإلجحاف وقع على المرأة منذ أن شرع المجتمع اإلنساني بتنظيم غادر فيه النظام )األمومي( إلى )األبوي( أي  

األبوية ومن ثّم الذكورية خيمة لمسار المجتمع اإلنساني وبين أن نقع فريسة تمييز جندري من أي شكل    \بإضفاء البطرياركية  

أو تشّوه وبين أن نتحرر منه ُطرحت قضية المرأة مرة كونها إنسان واجب التصدق عليه بحسنات وعواطف وبين أن تنعتق  

ية رياضية كمية الحساب ال نوعية في جوهر اعتماد األنسنة من سلطة )ذكورية( مستبدة ال تتغاير مع األولى إال بنسبة رقم

 .ومبدأ المساواة والحرية

من هنا وجب االنتباه على مناقشة القضية بعيدا عن منطلقات )جندرية( باتت اليوم بحال أكثر تنوعا وغنى وانفتاحا ما يتطلب  

كورية ومنظومتها القيمية بما يمنح المساواة والتحرر وجودا  معالجات معمقة )علميا( إنما انطالقا من مغادرة )فعلية( للفلسفة الذ 

إنسانيا نوعيا جوهريا بال تردد أو قيود من اي شكل.. فهل ستحظى القضية ببعدها اإلنساني الحقيقي السليم أم تبقى طي أدراج  

 االستغفال والمخادعة وحمالت الدجل والتضليل؟؟؟ 

قضية وكونها قضية المجتمع وتحرره من االنقسام بين ذكور وإناث إلى وقوف  برجاء إبداء الرأي مع أو ضد فكرة أنسنة ال

 اإلنسان أيا كان مع صواب مبدأ المساواة والتحرر واإلنصاف أو العدل بحق؟؟؟ 

 شكرا للمساهمات كافة

 تيسير 

 

  ·  أبريل Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة *

 

 بوحشيةوبين نهج توجيهه بلطف يدفعه للتعلم بما يرعى قابلياته ويدعم نموه فرق كبير بين تعنيف الطفل 

 إنه تناقض يفرض لزوما إنهاءعقوبةالضرب 

 

 أوقفوا عقوبة )الضرب( بعنف ووحشية بحق أطفالنا!!؟

قامية وتفريغ عقد  يحيل )بعض( التربويين نهج التوجيه والحزم الذي تتطلبه مهام تربية األطفال وتعليمهم أحياناً إلى أفعال انت

وأمراض نفسية بحق الطفولة وهي إشكالية خطيرة تتعارض وحقوق الطفل من جهة وتقف بالضد من تربية سليمة دع عنكم 

إفشال أس التعليم القائم على الودية واأللفة وممارسة اللعب بعالقات تقوم على احترام شخصية الطفل وتفعيل إبداعاته. ما بات  

ه إلى شوارع استغالله وهدم إنسانيته ببديل تخريبي إرهابي هو أال نمكن منطق العنف من وجوده  ضروريا كي ال ندفع ب

وأول  تعليمية صائبة  تربوية  وعودوا ألساليب  بالخصوص  ووحشيتها  الضرب  عقوبة  عن  كفوا  وتعامله..  عيشه  وأسلوب 

المعلمات والمعلمين بصورة كافية وافية وسل النهوض بإعداد  إلى ذلك  السلبي بضوابط الطريق  يمة ودعم اإليجابي ووقف 

 ..مناسبة

 د. تيسير عبدالجبار اآللوسي

 

  ·  مارس Tayseer Al-Alousi   ·8تم النشر بواسطة  *

 تحية للمرأة العراقية وكفاحها ضد نهج يكرس عبوديتها ويناضل لتحقيق المساواة والتحرر وإنهاء التمييز 

 ألواح سومرية معاصرة  —

للمرأة العراقية وكفاحها ضد نهج يكرس عبوديتها ويناضل لتحقيق المساواة والتحرر وإنهاء التمييز الجندري وغيره   تحية  

وهنا كلمة موجزة بالمناسبة لتأكيد أهمية وجود استراتيجية تتالءم ومسيرة التحرر والتقدم وحركة التنوير ورفع الوعي وبناء  

 نسنة الحقة ال زيف التالعب الذي لم يأت إال بمزيد كوارث بحق النساءالشخصية القوية السوية التي تسعى لأل
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F08%2F13675%2F%3Ffbclid%3DIwAR0-
vlWVTJYVC2n2aWOrjAIE_IJdV57KA9Fi7iCDiRarImXZBljrC3ydlqI&h=AT3oCsnVIlaX1W1_wq6uoa9utgDc2tZrBJQczgGz92ggCobQv

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F08%2F13675%2F%3Ffbclid%3DIwAR0-vlWVTJYVC2n2aWOrjAIE_IJdV57KA9Fi7iCDiRarImXZBljrC3ydlqI&h=AT3oCsnVIlaX1W1_wq6uoa9utgDc2tZrBJQczgGz92ggCobQvrGlFDme83rjRuP-yS_1jxfCdy8G6IH7cfCqhKjGfOwOaSZ4iavi542SawUAVs9_tIJNMfH4QEpD9nEbgA&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0r_L09NI_IQTlCJMsK6EY4wIYs3YQ_WlP-_0-6oUbhYeHF2CJBpaHgvLmofqp5zsXsyMLA0Bc4mtBekh-TfvcIaTeq-rrb9mQpo_PORd1tK8OWSQKvPmp6XKZ3MEJSrz0KLhu7hfc2eAoanv0uoj2WT-VrAv6vF-RphVYL1JJ4-xz2nhh2KpxwPFbDZpieI-wx6SOljqXi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F08%2F13675%2F%3Ffbclid%3DIwAR0-vlWVTJYVC2n2aWOrjAIE_IJdV57KA9Fi7iCDiRarImXZBljrC3ydlqI&h=AT3oCsnVIlaX1W1_wq6uoa9utgDc2tZrBJQczgGz92ggCobQvrGlFDme83rjRuP-yS_1jxfCdy8G6IH7cfCqhKjGfOwOaSZ4iavi542SawUAVs9_tIJNMfH4QEpD9nEbgA&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0r_L09NI_IQTlCJMsK6EY4wIYs3YQ_WlP-_0-6oUbhYeHF2CJBpaHgvLmofqp5zsXsyMLA0Bc4mtBekh-TfvcIaTeq-rrb9mQpo_PORd1tK8OWSQKvPmp6XKZ3MEJSrz0KLhu7hfc2eAoanv0uoj2WT-VrAv6vF-RphVYL1JJ4-xz2nhh2KpxwPFbDZpieI-wx6SOljqXi


rGlFDme83rjRuP-yS_1jxfCdy8G6IH7cfCqhKjGfOwOaSZ4iavi542SawUAVs9_tIJNMfH4QEpD9nEbgA&__tn__=H-

R&c[0]=AT0r_L09NI_IQTlCJMsK6EY4wIYs3YQ_WlP-_0-6oUbhYeHF2CJBpaHgvLmofqp5zsXsyMLA0Bc4mtBekh-TfvcIaTeq-
rrb9mQpo_PORd1tK8OWSQKvPmp6XKZ3MEJSrz0KLhu7hfc2eAoanv0uoj2WT-VrAv6vF-RphVYL1JJ4-xz2nhh2KpxwPFbDZpieI-

wx6SOljqXi 

 

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·23تم النشر بواسطة  *

  التأديب عنف متستر بمزاعم وهمية

وبين التعنيف وفلسفة العنف ونهجه ومن هنا يخرق مفهوم  ال فرق بين التأديب بخاصة مع إشارته الصريحة إلى الضرب  

التأديب كل المعايير الدستورية والمعالجات الحقوقية بإكراه المجتمع برمته على رؤى التمييز الجندري وعلى تسويق فلسفة 

 ذكورية تلغي أي قيمة للحديث عن المساواة

 

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·23تم النشر بواسطة *

 من فلسفة التأديب في قرارات المحكمة االتحادية في بغداد

منح الرجل حق )تأديب( المرأة يخرق مبدأ المساواة ويفرض تعامال فوقيا يضعها في الدرجة الثانية أو بمنطقة هامشيةتتعارض  

 تجاه األبناء!!  وأي منطق لبناء شخصيتها الحرة المستقلة ال في شراكة بناء العائلة وال في اتخاذ قرار تربوي

 

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·23تم النشر بواسطة *

مفهوم الضرب المغلف بتسمية )تأديب( ينظر إلى المرأة على أنها قاصر كما ينظر إلى الطفل وتأديبه بما ال يتفق وأي منطق  

 للعقل وسالمةقيمه!

 

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة 

قرار المحكمة االتحادية المستند لتبرير أن )التأديب( ليس )عنفاً( وبوقت يمرر  ما يُعد )تقاليدا وعادات( بمسمى )العرف( 

يصر على رد دعوى ))ال دستورية العنف األسري وتعارضه مع منطق العقل وصحيح القراءات القانونية والشرعية ألن 

نيات ))التقييد والتحديد(( في مجتمع يرى في الضرب أداة تأديب بما يشكل اعتداء صريحا  إباحة مسمى ))تأديب(( ال تحكمه 

 صارخا على منطق العالقات األسرية وسالمتها 

أترك لكّن ولكم نساء ورجاال أي تعليق أو تعليقات وأضع مشهدا همجيا من مشاهد العنف األسري بين أيديكن وأيديكم بخاصة  

ي اإلجرامي قد بات يحدث عراقيا وبسلطة)قانونية( تدعي امتالك تمثيل حصري للشريعة وتفسيرها  أن شبيه )المشهد( الهمج

 !!عبر موقف المحكمة االتحادية التي ترى قانونية وشرعية العنف طالما أسماه من يرتكبه )تأديباً(

https://www.albayan.ae/varieties/2022-02-21-1.4374781 

نساني بانصاف .. ولنرد على التاويالت المجحفة بحق المرأة؛ حصرا بقرار ما يسمى محكمة سجلي موقفك وسجل موقفك اإل 

اتحادية عراقية والنماذج ال تختلف في بلدان شرقنا كافة!! القضية قضية رأي عام تتطلع لتداول كل الرؤى باختالفها من  

 منطلق العقل العلمي ومعالجاته 
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  ·  ي Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة *

 هل كان نهجك يشجع اآلخر على الحوار ب)ندية( ال تنتهك االحترام، ولكنه ال ينغلق بسبب خشية أو خوف؟

 وهل مارست ذلك موضوعيا مع أفراد عائلتك أو زمالئك وتالمذتك أيضا؟ 

 اختالفك اذكر سبب اتفاقك أو 

 شكرا لك سلفا

بعضنا وربما كثير من تنويرياتنا وتنويريينا مارس تفعيل اآلخر ودفعه للحوار الندي الموضوعي سواء بمستواه العائلي أم 

فهمنا وفهم مشروعنا   في  لنا ما صادفنا من عقبات  أننا جميعا البد سجَّ إال  األوسع مجتمعيا بمختلف منظوماته..  المؤسسي 

حاول مغادرة المالئية الكتاتيبية والفوقية في الوصاية الوعظية الملزمة لآلخر على وفق من كان وربما مازال  التنويري الذي 

يمارس ذلك رفضنا القديم المتجمد المتكلس بماضوته وتخلفه وحاولنا البديل إال أننا ال ضير من إعادة قراءة تجاريبنا ووسائل  

 مع التساؤل إغناء وإثراًء وتعميقا مع بالغ شكري وتقديري .. تيسير  تجاوز ما اعتراها فهال شاركنا في التفاعل

 

 

  ·  ي Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة *

ما لم تمتلك )المعلومة( الصحيحة فأنت ال تمتلك )قرارا( سديدا صائبا يمكن أن يخدم مصلحةخاصة أو عامة، فمن دون حرية  

 !سان إلى مجهول ال يخدم إال أعداءه ومن ثم يوقع به أشد الضررالوصول إلى المعلومات يقاد اإلن 

 فلنتفكر ونتدبر بما يحيط بحرية المعلومة أو بحجبها 

 

  ·  م 1:53أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·11تم النشر بواسطة *

 االنعتاق والتحررفي اليوم العالمي للفتاة مطالبة ببرامج نوعية ترتقي لمستوى تلبية مهام 

 ثقافة التنوير تؤكد أّن المرأة ثورة ال عورة

 نهج األنسنة يكمن في أّن المرأة كرامة إنسان وليست عاراً يبرر جرائم شرف

 ألواح سومرية معاصرة  —

االنعتاق والتحرر واستعادة  عقد من االحتفال بهذي الذكرى التي  يراد بها توكيد مناهج    2022أكتوبر تشرين أول    11يمر اليوم  

الكرامة ليس للفتاة حسب بل وللمجتمع عندما يكسر أغالل العبودية وقيودها ومن هنا فإن هذي المعالجة تتطلع لتحولها إلى  

برامج جدية فاعلة وحمالت ميدانية تتخذ من مطلع عقد جديد منطلقا لحمالت وطنية تزيح ركام التخلف من عادات وتقاليد 

رية ونظام بطرياركي زائف بقدسية إسقاطاته الدينية والدنيوية ما يتطلب من قوى التحرر والتنوير تحديدا تجنب  وفلسفة ذكو

المرور على مثل هذه اليام الدولية فقط من بوابة تبرئة الذمة وادعاء المعرفة بهذا اليوم أو ذاك.. إن إدخال فقرات تكوينية على  

الق حمالت مستمرة تديمها تلك القوى بمتابعة فعلية وبأسقف برامجية مناسبة.. فهال  البرامج ستبقى مهمة نوعية ومثلها إط

 تفكرنا وتدبرنا!؟

 

  ·  م 1:36أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·9تم النشر بواسطة *

( و )التقدم( وهنا  هناك من يهوى مشاكسة ولكن األنكى من يتعّمد ركوب وسائل عرقلة نمو الصفحات وسيرها بمهام )التنوير

تبدأ حروب )إلكترونية( بقصد ال العرقلة بل إعالن الحصار ومن ثّم محاولة اغتيال )كل( حال اتصال بين الجمهور وبين 

رسالة هذه الصفحة التنويرية أو تلك.. أتعرض بين الفينة واألخرى وبشكل ثابت ممنهج لتلك المحاوالت من حصار أو مصادرة  

صفحتي الرئيسة السابقة وهي ممتلئة بطاقات التنوير والدفاع عن نهج السالم والتقدم والتعايش بين    كما فعلوا يوم صودرت

 سلوكية قضايا وشؤون  



آالف  بعشرات  األخرى  التواصل  منصات  وعبر  الصفحة  هذه  عبر  أواصل  لكنني  الحوار  منصات  وحمل  الرؤى  متنوع 

رف والعلوم ومنطق العقل العلمي.. أقترح على  المشرقات والمشرقين حيوية  للتنوير والتقدم وبث روح الفعل للتمسك بالمعا

حضراتكنَّ وحضراتكم جميعا التفضل باالطالع على منطلقات تلكم الصفحات ومنصاتها واالنضمام إليها دعما لحركة التنوير  

أكثر من    والتعايش السلمي والدفاع عن حقوق اإلنسان وعن ثقافة التمدن واألنسنة فأهال وسهال بالجميع وبمساهمات ال تتطلب

 متابعة تلك المنصات وتفعيل أدوارهن وأدوارهم فيها إن رغبن ورغبوا .. كل التقدير واالحترام
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2016%2F10%2F19%2F3752%2F%3Ffbclid%3DIwAR2D5kS57RdCRLTqKCFnL7e4i4WIeOezGBxK0m-
_zHv_fD4BxPzM0g_tDfk&h=AT3skYV6fePmAc7V2bLf4GmHUklY9a7VQPd814tcBzRrdYP6xLR9RK0rsizJGkqCpynKr8Nt7v8VCrTLd

1-y3AQveUSSZl4h7eoXMTYDeHa4jD5MOakdHVsM2TK5cTpDXw&__tn__=H-R&c[0]=AT2K11IyEck8TPA1ahvFW232ICCU-

YnKqtdZk9WBouw1xGjfGAE9z55MdxRY4aL8OGdfz4-s-
OBSnDREQYkJPgRgjcGaefDrBw3qgbrywjjc38USlg2xdjQnLj5jUV3ihgm_a59PK-

Orqa_6kmz_BAbD_tresAhcvxKq2MFcIK21OsQEWNhbCHH3YNrW-gTPEt-k6bAKb2 _ - 

 

 

 في اإلعجاب بصفحة ومنتج خطابها والتمسك بمؤديات حواراتها*

استقبال ما يرسله إليك وأنت تقرأه وتتفكر فيه لتتدبر ما تراه من  أنت في صفحة ما تمارس دورك في حوار مع اآلخر أو في  

خيارات، فِلم استعجال دخول صفحة والتسسرع في مغادرتها!؟ كن حريصا على مساهمتك في االنتشار للتنوير ولمنطق العقل  

دنة والعزلة وإثارة الظنون العلمي مباشرة أو بصورة غير مباشرة ولو كانت بصمت لكن ال تكن مقاطعا تساسهم في فلسفة الفر

 ومؤداها في االستعداء أحيانا.. مرحبا وأهال وسهال بجميع الرؤى والتفاعالت وبكل اشكالها العقالنية الموضوعية 

 

 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة *

 ال تتلجلج وال تتردد

نهي كل أشكال الجريمة ويحمي حتى المجرم من نفسه بمنعه من مزيد فحركة التنوير تتقدم الصفوف من أجل التغيير الذي ي

 .ارتكاب جرائم

ولهذا فإن وجودك السلمي في الميدان هو عنصر االنتصار للسالم والتنمية وأنسنة وجودنا. كلنا على موعد بميدان حسم مهمة  

 !التغيير جوهريا كليا بخالفه سنترك للمجرم فرصة مواصلة جرائمه

 ان أكتوبر الحرية والسالممعا في ميد

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

فلنتأكد من  اقتراحاته وتوصياته  لقبول اآلخر والبحث معه في  النفسي  للحوارات األنجع يتمثل في االستعداد  الرئيس  المبدأ 

 إيصال صوته ولنتفكر ونتدبرأنفسنا قبل مساءلة اآلخر في تبني االعتراف بالمختلف وحقه في 

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

إن رفض التقيد بمنطق الحوارات ال يعني ازدراء األكاديمي والثقافي المعرفي حسب بل وينشر وباء تسطيح القضايا الكبرى  

بالعقل العلمي؟ مطلوب تعزيز انتباه على أساليب حواراتنا بما  وجعلها بمستوى ثرثرات المقاهي! فهل يقر ذلك امرئ يتمسك 

الهدم والتخريب. تحايا اعتزاز وتقدير واحترام إذا ما   يرتقي بها ويتقدم ويعزز كونها أداة إنتاج الرؤى وإنضاجها ال منفذ 

 تفكرنا وتدبرنا 

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·16تم النشر بواسطة *

 الفاضالت واألصدقاء األفاضل  آالف الصديقات

أقترح عليكّن وعليكم هذا الرابط بمئات البحوث العلمية الرصيينة بمختلف ميادين العلوم اإلنسانية وجماليات اآلداب والفنون 

ومنها المسرح وفلسفة التنوير فمرحبا بزياراتكن وزياراتكم التي تدعم نشر المعارف ومنطق العقل العلمي وترتقي به شكرا  

لتفاعل الذي يؤكد االنتماء للعصر وحاجاته ويؤشر احترام إنسانية وجودنا ومعاني الحداثة والتجديد بحق ال بالدجل وأباطيل ل

 األضاليل ومنطق الخرافة.. انحناءة لرائع التزام الجميع توجهات القراءة المعمقة 

ِِ للتفصل باالطالع على مئا ِِ ممن يهتم بالبحوث العلمية؟ ندعوَك ت البحوث العلمية المحّكمة الرصينة بميادين العلوم  هل أنَت

 اإلنسانية وفلسفة التنوير وجماليات الحياة سواء في اآلداب أم الفنون.. تجدون ذلك بزيارة الرابط في أدناه مع التقدير

 بحوث علمية الطالعكن واطالعكم.. مرحبا بالجميع يصصنعون زمن البحث العلمي الرصين 

 ها جميعا وكافة والوصول إليها في مجلة ابن رشد العلمية المحكَّمةيمكنكم االطالع علي

نحيي جميع الباحثات والباحثين وكل قراء منجز البحوث المرجعية المعتمدة، في اختيارهم دوريتنا التي توفر أرضية مصادر  

ير أعلى فأعلى، بالوصول إليها ومراجع ثرة غنية ومعتمدة ونثمن عاليا دعم مجلتهم لتواصل العطاء بترتيب علمي وعامل تاث 

في موقع  عالم المعرفة ويمكنكم الحصول على عشرات ومئات البحوث في أعدادنا المنشورة هناك .. تفضلوا بالضغط على  

 الرابط في أدناه 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-

313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-
%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-

%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-

%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZ
PbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-

RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-

R&c[0]=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-
r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-

deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi 

 

 

 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·24طة تم النشر بواس*

 

أي تحالف يستند ألية قوة في تركيبة مؤسسات النظام هو وهم وتضليل لحركة التغيير واغتيال لمهمتها الرئيسة التحالف الوحيد  

 فاسدة من داخلهالقوى التغيير يكمن في قوى البديل الشعبي التي حافظت على نقاء بنيتها بعيدا عن أوهام )إصالح( المؤسسة ال

 لنتمعن ونتفكر ونتدبر 

 

على قوى الحراك المجتمعي للتغيير أن تتنبه على الفوارق بين اعتماد تحالفات أحزاب واضحة النهج وبين ضم )أفراد( أو  *

ما يسمونه إسقاطا شخصيات وطنية تعمل بخدمة منظومة تديرها قوى ظالمية بكل مؤسسات الدولة التي تشارك فيها بخالف 

ادة الشعب الذي قاطعها لعدم خروجها على تلك السطوة والتشويهات البنيوية ولرفضها االلتزام بقوانين اإلرادة الوطنية.. إر

من الصحيح هنا دعم عناصر اإليجاب ومن الخطل االحتفال بتلك العناصر واألنكى ضمها لتحالفات التغيير بذريعة عناوينها  

تهجها فيما أدرك الشعب وفضح حقيقة ما بيع عليه من أوهام طوال عقدين من سلطة تلك  التي تزعم أنها أسماء لها ومبادئ تن

العناوين عدا عن كون )األفراد( أكثر عرضة للتقلبات والخديعة وألن يكونوا أحصنة طروادة قوى التخلف ونهج الكليبتوفاشية  

ث واللعب والخديعة من دون التضحية باشكال مناسبة المعروفة!! فلتبحث تحالفات التغيير عن نقائها بعيدا عن احتماالت العب

 الستثمار صراعات داخل مؤسسات السلطة وقواها االنتهازية الطفيلية

 لنتمعن ونتفكر ونتدبر 

 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

يوية ميليشياوية ولكنه مفتوح على تطلعات إن نضال قوى التغيير ال يتحدد بالوصول لمجلس نواب نظام تتحكم له قوى ماف

 التقدم نحو بناء البديل النوعي ال االنحدار في منظومة مسخ وجب إنهاؤها كليا وال أمل وال صواب بترقيعاتها.. فلنتفكر ونتدبر

 

ميليشياوية ولكن نضال قوى إن نضال قوى التغيير ال يتحدد بالوصول لمجلس نواب نظام )تتستمر بالتحكم( به قوى مافيوية 

التغيير مفتوح على تطلعات التقدم نحو بناء )البديل النوعي( بال مواقف نهلستية من ومضات إيجاب يلمسها فيدعمها لكن من  

دون أن يسمح باالنحدار في منظومة مسخ وجب إنهاؤها كليا.. وال أمل وال صواب بترقيعاتها أو بمن يحتفل بتلك الترقيعات  

 النتصار المنشود بينما هي مجرد ذر رماد في عيون الحراك وتضليل للمشاغلة.. فلنتفكر ونتدبر وكأنها ا

 

 

  ·  مايو Tayseer Al-Alousi   ·25تم النشر بواسطة  *

 استثمار في التكنولوجيا من أجل الحقوق والحريات.. نداء إلى من يهمه األمر!؟ 

 ألواح سومرية معاصرة  —

لتعزيز   في نداء  قراءة يومية واجبة  اليوم عن  يتكاسل )بعضنا(  لتعزيز نشرها:  الدوريية واالنتقال  المنشورات  في  القراءة 

صحيفة أو مجلة ويُهمل دوره في التحول إلى منصة لدفع نسخة من تلك الجريدة أو الدورية إلى جمهور جديد مع أنه مطالب  

قروءاً وأن يلج الحوار مع اآلخر وأن ييصير منصة للوصول لذاك   كيما ينتمي للعصر وأدواته ومنهج العيش فيه أن يكون

أو يقرأ هذا النداء لتعزيز فرص القراءة اليومية \اآلخر بالمعنى األشمل لالنتشار والتواصل.. أضع مجدداً ندائي لمن ستقرأ و

و موافقة ليصير الفعل في بخاصة في الصحف والجرائد والمجالت وأّي من الدوريات وأن ينتقل إلى يث التفاعل رفضا أ

الوصول إلى اآلخر بصورة ترتقي به لمنطق الحداثة والمعاصرة والعيش في زمنه منصة فعل ال حجرا من أحجار متناثرة  

وانتشارا   قراءة وحوارا وتفاعال  الفعل  فلنكن  الداللة!!  أثري مازال يحمل  بناء  في  المتصحرة وليس حتى  الجافة  بيئته  في 

 جمهور ووصوال إلى أوسسع 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2022%2F05%2F25%2F14000%2F%3Ffbclid%3DIwAR0WE4hlqVzfULsvvfEO0R80znOH7RLZMmGABbOqM4ieZkoDxF

1fn8D-
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1AY&h=AT352QHMiygju0sKYusrx04hjRodKEqIrz1u0VxRPAbNYSpygokyt3uUjP70pieZdgNgM3sYSVoZNMxEhPx0MtmfoJcI9L6omS

mozCeWhxgHtGcmsb3ZIg91kkPgu_9wMA&__tn__=H-
R&c[0]=AT3vu1CU6gO892D5MO2izyLBAOevGtCT2x0tNzXS6yhG1_V94uqOJ8o5PyXbvPO_S41Jnv4YzP2pxiMHcwm2hEJHPJ90xqc

GNTq3DRHMuo5ZEZ23sB7lZ6UQfO8NqEVkN0-TZSknpacwWj96-

fQD0hnZD32zodiKzSuMhYJxy4VuYodPav3k7Umva8GqNpW8fDDVEydVkt-F 

 

 

  ·  أبريل Tayseer Al-Alousi   ·18تم النشر بواسطة  *

 الكبت بين منظومة قيمية تفرض قيودها قسرياً وحاجة طبيعية تبحث عن كسر تلك القيود الماضوية السلبية وانعتاق منها 

 ألواح سومرية معاصرة  —

تحليالت علم النفس واالجتماع والسياسة وغيرها وجميعها تشير إلى أّن الكبت ظاهرة تطحننا وتطحن آمالنا  كتابات عديدة بين  

شخصياتنا   تصادر  أو  عدواني  سلوك  أو  نهج  عن  تتفجر  حتى  تتفاقم  القمع  وبهذا  وأنفسنا  هواجسنا  ألسنة  إخراس  محاولةً 

ه وال بما يستجيب ألمل من آماله فينتهي نسيا منسيا فيما يسود  وتطلعاتها فتضعنا في كنف المقموع بال صوت يجاهر ال بحاجت

القاهر المصاِدر بوحشيته وهمجيته وبكل مخرجات تخلفه ومنظومته القيمية القهرية.. كيف نتناول الكبت؟ وكيف نجد فرص  

ر ال تقيده موضوعية منطقه المعالجة؟ سؤال بإيجاز يتطلع لتفاعالتكن وتفاعالتكم بال تردد من االختالف قبل االتفاق فالحوا

 العقلي العلمي بل تمنحه الحرية المسؤولة بكل طاقات االنعتاق والتجدد وصنع البديل 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2022%2F04%2F18%2F13828%2F%3Ffbclid%3DIwAR22VPtxMJ_XHsOL0ZKZid2zt-

xJLCwe2Q6pXmUjHa31p5wZP_3w9bUEwQY&h=AT2iIqNi0Y-jlGZ4kojRR9OnONz3fsGp-
y1mlbVyiQJbYGpLVnNQGTBjBjE9TkxzcEvft1vmKEafMqd7QKcoYICpNCKtTuUt0Jykz_DhH5r3ke7JkxmNHfhpma0FwGawXg&__tn_

_=H-R&c[0]=AT1nb3o1sGjP37rwBEcTnIKn0KHqvRh5ZC_6WIgaEg2vkrnH2MGHaW9l6XHe2CYS18bcQ9g1LcQQOydzMl-

o41bzYx0CyoKAPzbMK0UynKEXVLImpgIKh2mlsPxyOjJRwVlbAR7eJdiSBCXJNFRLBPj-
AbXdIOfnFoM9_AgMhdDQcbCLbss59gLufh9fGamea8kvTITwqAVu 

 

 

  ·  أبريل Tayseer Al-Alousi   ·9تم النشر بواسطة  *

 كن إيجابيا شجاعا ال يفرض أحد عليك ضعفا وخنوعا

 ال تخشى التخلف وأنت تحمل قيم التمدن ألنك 

 تابع مهام التحرر واالنعتاق من فروضهم المرضية 

الغالب والمغلوب   العقول وتسطيحها وفرض منطق  العيش وتفريغ  السلوكية وطريقة  القيم  باستمرار جرى تشويه منظومة 

ممن يقتل المرء ويمشي بجنازته وهنا    المقهور الالهث خلف لقمة عيش وأمن وأمان يدفع من أجله دمه وكرامته لمنتهكيه

يخلخل كل المعايير ويزعم سعيه للحل بخطاب من دجل ارتداء العمامة وزيف لعبة ارتدائها ولبس جلباب تضليل ال يحظى  

 ... الفقراء منه سوى على أباطيل أوهام وخرافات

 م العيش الحر المستقل؟ أفال ترى أن التحرر من نهج الدجل والدجالين هو مصدر استعادة الكرامة وسلي

إذن، ما الذي يبقيك مع قوى الطائفية بكل أجنحتها؟ تحرر ممن ال عهد له إال مع أضاليل تواصل استغالل الناس ودفعهم كرها 

 !!!لالحتراب وأشكال العنف للسيطرة عليهم

  معا وسويا ضد خبث اإلسالم السياسي وكل قوى الظالم

 ا للجريمة والمجرم واستعادة لالرادة والكرامة وللحرية شكرا لكل تفاعالتكن وتفاعالتكم فضح

 

 

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·10تم النشر بواسطة  *

لننهي كليا العنف األسري،يلزم سيادةالقانون ال دجل ثقافة تنتهك العدل والمساواةوتشيع التمييز الجندري بادعاء تمثيل حصري 

 للـ)شريعة(!

 

 

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·1بواسطة تم النشر *

ليس موضوعيا أن تجعل من قوة أحببتها معيارا تلغي بها منطق المعيار عدال وإنصافا وموضوعية لتتخذ من مخرجات فعلتك  

ايير التي تبريرا لكل ما يرتكب من جرائم! البد للمرء أن يراجع نفسه وقراراته باستمرار ويراقب درجة التزامه بحكمة المع

ال تحيد عن موضوعيتها ال بميل لمن هويته انتهاك إنسانية اإلنسان وال لمن قد يخطئ ألي سبب كان بل هناك ثبات على 

إنصاف الحياد والقرار الصائب حتى إذا كان ضد موقفنا في إشكالية أو أكثر فمنطق العقل العلمي ومخرجات تجاريبه هو 

 جوهر الحكم والمعيار
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  ·  مارس Tayseer Al-Alousi   ·9تم النشر بواسطة  *

  ومضة لبقعة ضوء

% من اإلنتاج العالمي ولكنها ليست ضمن أعلى 18تقول اإلحصاءات إن: مصر تعد األولى عالمياً في إنتاج التمور بنسبة  

مليون نخلة وكيف انتهى لما يقارب الستة مليون فقط    30العراق وأولويته يوم كان يملك  دول في تصديره. ولكن بشأن    10

مثمرة منتجة وبها أمراض وتزحف ضدها جرائم التجريف وغيرها لكن بشأن العراق لنترك األمر لما يعنيه القرار في بالد 

ستراتيجية وغيرها!! دعونا نعود للشعب  يجري ارتكاب جريمة التجفيف والتصحر وتخريب كل أشكال زراعة المحاصيل اال

كيما يقرر مصيره بتغيير نظام النهب والسلب والتخريب لكل ما ال يستطيع سرقته وفرض لصوصية مافياته .. لننهي نظاما  

 كليبتوفاشيا ونبدأ عهد االنعتاق والتحرر ونستعيد إرادة تبني وتتقدم.. شكرا لكل موقف نبيل تسجلونه هنا

 

 

 )هولندا(  مكنوزة أو مأسورة في جيوب األثرياء وإفقار ألحوال منتجيها رؤوس أموال *

 ألواح سومرية معاصرة  —

تابع مجريات الحوار وصراعات الفكر السياسي بين العدالة االجتماعية ومنطقها من جهة وبين وحشية االحتكار ومنطق راس 

شكل إلنصاف منتجي الثروة وتلبية العدالة االجتماعية   المال المالي وكيف يبتلع مزيدا ومزيدا ليتسبب في سحق أخطر ألي

( في الجدل  SPالتي باتت تتراجع أمام همجية اآللة الجهنمية وقوانينها.. انظر في أدناه بمتابعة القراءة ما يتضمنه رابط الـ)

 البرلماني األخير الكلمة في المجريات بهولندا

 

 

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·3تم النشر بواسطة *

 رؤوس أموال مكنوزة أو مأسورة في جيوب األثرياء وإفقار ألحوال منتجيها 

البد من الضرائب التصاعدية وأن تشمل الضريبة صيعة كضريبة المليونير التي تعني وقف عبثية استثمارات ال تدر بآلياتها  

م بأنها بال مقابل من مالكيها ممن يسطو على مخرجاتها! لكنها أبعد من  األرباح إال لألثرياء بال عمل! وال تكتفي تلك المغان

ألف ُمثري!( يملكون    13ذلك تمتص جهود المنتجين من األجيال كافة لتضعها في جيوب األثرياء المتبطلين وكما ترون فإن )

نها تأتي على حساب إفقار الناس ما ثقارب ثلثي ثروة البالد.. وهكذا ترون أن ))توزيع الثروة غير عادل وغير منصف(( وأ

حتى منهم الطبقة المتوسطة التي تكاد تقترب من مرحة سحقها بأقدام الثراء المتوحش مع تفاقم ظواهر التضخم وآلية ابتالع 

األموال والثروات لصالح تكديس الثروة على حساب منتجيها.. فليكن الخيار بفضح لعبة وعود انتخابية جرى التخلي عنها 

بانتهاء مناورة سحب األصوات من قوى العدالة االجتماعية بتلك الماورة الكالمية المنافقة التي عبثت بوعودها بالحقائق  سريعا  

بينما تتخلى عنها اليوم!! أما الصائب فاستراتيجية تعيد التوازن لحركة االقتصاد وموازناته المالية فعال ال قوال وال كما تلك  

 ..الوعود البائسة

ومن يتبنى فلسفتهما وبرامجهما الضريبية نحو أفضل مقاومة لنهج )وحشية االحتكار!(   (GLinks) و (SP) زابلندفع بأح

الذي بات ينحدر بحقوق الناس وحرياتهم في هذا الميدان وهناك حتما ما يسند االتجاه إيجابا تنويرا ومنعا للتراجعات واالخفاقات  

 ..المتوحشة ال العولمة المؤنسنةالتي باتت تتسيّد المسار في ظروف العولمة 

 تيسير عبد الجبار اآللوسي 

 

 اقتصاد سياسي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ·  أبريل Tayseer Al-Alousi   ·7تم النشر بواسطة *

 أهمية التصدي الفعلي لالعتداءاتالتجمع العربي لنصرة القضية الكوردية يتضامن مع كوردستان ويشدد على  

 ألواح سومرية معاصرة  —

أو \أوردت األنباء قصفاً جديداً طاول أرض كوردستان وأهلها وإذا كان القصف لم يستطع إحداث أية خسائر بشرية غاليية و

ان ابتزاز قامات  مادية فإنه انتهك سالمة األرض وأهلها وهدد أمنهم وارتكب جريمة ضغط إرهابية محاوال أو متوهماً إمك

أبناء كوردستان وهي بارتفاع هامات الجبال شامخة لم ترضخ يوما إلرعهاب أو أية جرائم بضمنها جرائم اإلبادة الجماعية  

وكل جرائم الحرب وضد اإلنسانية.. إننا لنجدد التضامن مع أهلنا في كوردستان الكرامة والشموخ ولنقف بقوة وصالبة مع  

ومنع كل أشكال التالعب واالبتزاز التي تقع عليهم وفي أدناه بيان التجمع العربي لنصرة القضية   حق ضمان أمنهم وأمانهم

 الكوردية  والمرصد السومري لحقوق اإلنسان 

 

 

 

  ·  أبريل Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة  *

 الجناة المرصد السومري لحقوق اإلنسان يدين الهجوم اإلرهابي ويطالب بتعقب 

 ألواح سومرية معاصرة  —

والنقابات   والمنظمات  الشخصيات  على  اإلرهابية  واالعتداءات  االغتيال  محاوالت  تفاقم  العراق  في  ديالى  أنباء  أوردت 

العقل العلمي ومنهم )المهندسين( الذين يتعرضون لجرائم تصفوية دموية   الديموقراطية الجماهيرية وبالخصوص على نبع 

م إشاعة البطالة بينهم وتعيين أجانب بدل خريجي الوطن؛ ونحن ندرك مقاصد االنحدار بمستويات التعليم بشعة مثلما جرائ

وتشويهه بمحاولة لالنتقاص من قدرات الكوادر الوطنية وجرائم أخرى تحاول االلتفاف على منهج الديموقراطية والتالعب  

ميادين.. من هنا فإن قوى التقدم اليوم تضاعف الجهد لتعزيز بالنتائج واستعادة فرض ما يكرس وجود الظالميين بمختلف ال

وحدتها بوجه تلك األالعيب اإلجرامية من أجل أن تنهي مظاهر القمع والتشويه واألباطيل باختالفها...  وهنا في أدناه بيان 

البناء   المعول عليها بحركة  المجتمعية  الديموقراطية  العراق وقواه  اُرتُِمب بحقهم من  المرصد تضامنا مع مهندسي  ضد ما 

 تفجير إجرامي في ديالى

 

 

 

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة  *

 إدانة التصعيد األمني لحساب تضاغطات سياسية طائفية المنحى

 ألواح سومرية معاصرة  —

قام على إنفاذ سلطة كليبتوفاشية من جهة سطوة مطلقة للمافيات والختالق طبقة كربتوقراط    2003بنية النظام الذي تكّرس منذ  

الحياة  ومنجه ال سلطة  الميليشياوي  الوجود  بإعالء  المغانم  الطائفية ومحاصصة  نظام  عّمد حماية  رديفة  مفسدة ومن جهة 

القدسي وأسقط  بل  الشارع حسب  الناهي  واحتالل  اآلمر  األرض ويصير  على  اإلله  وكيل  يكون  كي  عليه  المزيفة  الدينية  ة 

الملتهب حيث مشعلو   الصراع  المعادي وفرض منطق  اآلخر  بعبع  األهلي واختالق  السلم  ثقافة  تخريب  بالمطلق! في ظل 

 مكافحة اإلرهاب في  



روف أي محاولة قد تستجيب  الحرائق والحروب صارت ثقافة العنف وفضاء التسابق على المغانم نهج فساد مطلق.. اليوم بظ

ولو جزئيا للتغيير تتعالى نغمة الكربتوقراط وكالء نظام الماللي ليمددوا لسطوة قوى البنك الدولي لإلرهاب  وحرسه وأشكال 

في   حقيقي مسؤول  رادع  فهل من  ونهجها  وقيمها  المنظومة  كعادة  العراقي  الميدان  في  متوالية  المفضوحة.. جرائم  تهديده 

 كن بعض عناصر وطنية بمؤسسات الدولة، إذ ال تمتلك ال الصالحية وال القدرة على فرض رؤاها اإليجابية؟؟؟ ظروف عدم تم

 

 

  ·  مارس Tayseer Al-Alousi   ·14تم النشر بواسطة  *

 ومضة:  بشأن دجل المتسترين بما يرتدون من فاخر الجالبيب واألعمة!!؟

العقول ثم يحشونها بمنطق الخرافة بديال العتقادات الناس الحرة؛ أليس ذاك فساداً    عندما يشيعوا األمية والتجهيل ويفّرغوا

 وتضليال، أوليس بدجل للعبث بمصائر الناس؟؟؟؟؟؟؟؟ 

في ظل تلكم األجواء يشيع الفساد بكل أشكاله والفساد منه المادي ومنه القيمي وكل شكل له مساره وأالعيبه وأشكال دجله..  

ر ويُدار حولنا إذ ال يمكن أن يكون الدجل مسلَّمات مطلقة صادقة صائبة ال يعتريها شك وال تسمح بنقاش  فلنتنبه على ما يدو

  !وتساؤل

فلنتفكر ونتدبر ولنتحرر لنقرر مصائرنا بمنطق العقل وما تطمئن إليه األفئدة ببصائر الحكمة والخبرة ال القلوب المعتّم عليها 

 بعوالم يلفها الظالم

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·1سطة تم النشر بوا*

 اليمن: انقالبيون إرهابيون واستقواء بخيمة أضاليل الماللي 

 ألواح سومرية معاصرة  —

أو أتباعه[ أو يقع بوهم إدانة  \بين موقف ]لبعضهم[ يجد حرجاً في انتقاد االنقالبي اإلرهابي وجرائمه ]توهماً بأنه ينتقد مذهباً و

بالتعمية على مرتكبها بقوله: أن إدانته الجريمة تأتي تجاه أيا كان ومن أي طرف كانت! فيما هو يدرك مصدر الجريمة الجريمة  

ومنطلقها المتسبب بها ويدرك أنه يغض الطرف عن المجرم بتبريره النقالبه مرة ولجرائمه مرات أخرى.. ولكن بين كل تلك  

عادة السلم األهلي ليطلق مسيرة إعادة البناء والتنمية بعد أن باتت نسبة أكثر من األضاليل يبقى شعب اليمن يكافح من أجل است

ثالثة أرباعه بحال مزرية من فقر مدقع وبطالة ومن خراب يعم مدنه وقراه!!! فأين محطة الحقيقة وما جدواها إن لم يكن 

ية في عدم المساواة بين المجرم والشعب  تضامننا مع الشعب وحده بال مجاملة أو غض طرف عن مجرم انقالبي وبإخالص الن

الداعم   العربي  التحالف  الشرعية ومعها  المؤمل استعادتها.. وال نرى في األفق سوى كفاح تلك  الشرعية  الضحية وسلطته 

ة بكل النتصار الحق وانعتاق الشعب من احتالل إيراني بالوكالة تم ويتم بوساطة ميليشيات االنقالب الطائفية بامتياز؛ اإلرهابي

 تفاصيل وجودها وأنشطتها التخريبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوصول  تتناول التعليم والثقافة ومساق كل منهما وما يمكن أن يتضمن بقصد    تغريداتنصوص  مقاالت وحاالت إلى  هذه إ

 للتنوير وبناء الشخصية اإلنسانية السوية وربما اقتراح معالجات للمشكالت والمعضالت التي قد تجابهنا 

 

 

كمة*  نداء إلرسال بحوثكن وبحوثكم العلمية لمجلة ابن رشد العلمية المحَّ

بحوثكن وبحوثكم بميدان التخصص بأقرب اآلجال )))اللغة واألدب والفن وشؤون سايكوسوسيولوجية بجانب  نتطلع لوصول   

الفكر النقدي ومناهج البحث والتاريخ والفلسفة ومحاور أخرى((( الستكمال العرض على لجان التحكيم والتقويم وإعدادها فنيا 

 للنشر بالعدد التالي 

  ودائما نرحب بما ترسلون من منجزات علميةبرجاء الضغط على الرابط ومجددا 

https://www.averroesuniversity.org/REKLAMEMAGAUH333.pdf 

 

 

بنسبة   العام  هذا  أخرى  خطوة  يتقدم  المحكمة  العلمية  رشد  ابن  مجلة  تأثير  العام  33معامل  عن  المنصرم  % 

https://www.averroesuniversity.org/ArcifAUHMAG22.pdf 

 

  ·  ي Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة *

 حول حرية الوصول إلى المعلومات وعالقتها بحرية التعبير واتخاذ القرار األنجع؟ 

 ألواح سومرية معاصرة  —

يجابه مجتمعنا اإلنساني بعامة والعراقي وشرق األوسطي بصورة أخص مشكالت معقدة مركبة وما أكثر األولويات التي 

تفرض نفسها في عصر تتسارع فيه المتغيرات حتى باتت أشكال التمييز بين المجتمعات والدول وبين المجموعات والفئات  

إشكال إن   .. أوقع الديموغرافية  بما  يومنا  حتى  مقيدة  ظلت  وصواب  بسالمة  واشتغالها  العقلية  القدرات  وتفعيل  المعرفة  ية 

مجتمعاتنا بمزيد انتهاك صارخ فج للتييز والختالق خطابات الكراهية واالحتقانات واالنشغال بصراعات غير مبررة ولعل  

ف قدرات التعبير ما لم يجر التعامل معها بأولوية إشكالية حرية الوصول إلى المعلومة هي واحدة من أسباب التخلف وجفا

مناسبة.. فكيف سنقرأ هذي اإلشكالية؟ وكيف سيكون فعلنا بشأنها؟ هذه ومضة نضعها إلثارة تساؤالت ربما تجد من يحاور  

 ويفعّل الموضوعة بصورة عقالنية موضوعية سديدة
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2F2022%2F10%2F18%2F14336%2F%3Ffbclid%3DIwAR20Y1t6n_Q-jhjZSSF_KR-5838Ffd1CUyqnVXjG9ick8UoQayTY-

UeRSrw&h=AT3Ub7xvNH-

PC6rTVhzVfkhHzlBCofWF5c4u2wTF5VrkdPzvltP2n4obHXo98jQdloozpwTxhCcO6q8HTWqMlbSmPe5eW97o7Nco9yXivDCHZ8HB4E
I8psI-0fF_n58rMw&__tn__=H-

R&c[0]=AT1PXpO8S4nKgxgNt7dk7cnuJOFBsGhCIZDQz0PA8DHekaUVjQewG2axV0IoK_6RArRYsFeB7VRfkjT2fh8WcMB0MGZtc

WkFWwkkGJTtuKnt5Zg6v86PF-8zWbf5Ca9e72fjF2-
_szoT9QCTTACRIbTSIDzGvQ16MEDuHZz3iIDcl7BTgp8LF64po3mgACErWndj_U-5wiad 

 

  ·  ي Tayseer Al-Alousi   ·5بواسطة تم النشر *

 في التعليم والثق افة 

https://www.averroesuniversity.org/REKLAMEMAGAUH333.pdf
https://www.averroesuniversity.org/ArcifAUHMAG22.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F10%2F18%2F14336%2F%3Ffbclid%3DIwAR20Y1t6n_Q-jhjZSSF_KR-5838Ffd1CUyqnVXjG9ick8UoQayTY-UeRSrw&h=AT3Ub7xvNH-PC6rTVhzVfkhHzlBCofWF5c4u2wTF5VrkdPzvltP2n4obHXo98jQdloozpwTxhCcO6q8HTWqMlbSmPe5eW97o7Nco9yXivDCHZ8HB4EI8psI-0fF_n58rMw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1PXpO8S4nKgxgNt7dk7cnuJOFBsGhCIZDQz0PA8DHekaUVjQewG2axV0IoK_6RArRYsFeB7VRfkjT2fh8WcMB0MGZtcWkFWwkkGJTtuKnt5Zg6v86PF-8zWbf5Ca9e72fjF2-_szoT9QCTTACRIbTSIDzGvQ16MEDuHZz3iIDcl7BTgp8LF64po3mgACErWndj_U-5wiad
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F10%2F18%2F14336%2F%3Ffbclid%3DIwAR20Y1t6n_Q-jhjZSSF_KR-5838Ffd1CUyqnVXjG9ick8UoQayTY-UeRSrw&h=AT3Ub7xvNH-PC6rTVhzVfkhHzlBCofWF5c4u2wTF5VrkdPzvltP2n4obHXo98jQdloozpwTxhCcO6q8HTWqMlbSmPe5eW97o7Nco9yXivDCHZ8HB4EI8psI-0fF_n58rMw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1PXpO8S4nKgxgNt7dk7cnuJOFBsGhCIZDQz0PA8DHekaUVjQewG2axV0IoK_6RArRYsFeB7VRfkjT2fh8WcMB0MGZtcWkFWwkkGJTtuKnt5Zg6v86PF-8zWbf5Ca9e72fjF2-_szoT9QCTTACRIbTSIDzGvQ16MEDuHZz3iIDcl7BTgp8LF64po3mgACErWndj_U-5wiad
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F10%2F18%2F14336%2F%3Ffbclid%3DIwAR20Y1t6n_Q-jhjZSSF_KR-5838Ffd1CUyqnVXjG9ick8UoQayTY-UeRSrw&h=AT3Ub7xvNH-PC6rTVhzVfkhHzlBCofWF5c4u2wTF5VrkdPzvltP2n4obHXo98jQdloozpwTxhCcO6q8HTWqMlbSmPe5eW97o7Nco9yXivDCHZ8HB4EI8psI-0fF_n58rMw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1PXpO8S4nKgxgNt7dk7cnuJOFBsGhCIZDQz0PA8DHekaUVjQewG2axV0IoK_6RArRYsFeB7VRfkjT2fh8WcMB0MGZtcWkFWwkkGJTtuKnt5Zg6v86PF-8zWbf5Ca9e72fjF2-_szoT9QCTTACRIbTSIDzGvQ16MEDuHZz3iIDcl7BTgp8LF64po3mgACErWndj_U-5wiad
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F10%2F18%2F14336%2F%3Ffbclid%3DIwAR20Y1t6n_Q-jhjZSSF_KR-5838Ffd1CUyqnVXjG9ick8UoQayTY-UeRSrw&h=AT3Ub7xvNH-PC6rTVhzVfkhHzlBCofWF5c4u2wTF5VrkdPzvltP2n4obHXo98jQdloozpwTxhCcO6q8HTWqMlbSmPe5eW97o7Nco9yXivDCHZ8HB4EI8psI-0fF_n58rMw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1PXpO8S4nKgxgNt7dk7cnuJOFBsGhCIZDQz0PA8DHekaUVjQewG2axV0IoK_6RArRYsFeB7VRfkjT2fh8WcMB0MGZtcWkFWwkkGJTtuKnt5Zg6v86PF-8zWbf5Ca9e72fjF2-_szoT9QCTTACRIbTSIDzGvQ16MEDuHZz3iIDcl7BTgp8LF64po3mgACErWndj_U-5wiad
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F10%2F18%2F14336%2F%3Ffbclid%3DIwAR20Y1t6n_Q-jhjZSSF_KR-5838Ffd1CUyqnVXjG9ick8UoQayTY-UeRSrw&h=AT3Ub7xvNH-PC6rTVhzVfkhHzlBCofWF5c4u2wTF5VrkdPzvltP2n4obHXo98jQdloozpwTxhCcO6q8HTWqMlbSmPe5eW97o7Nco9yXivDCHZ8HB4EI8psI-0fF_n58rMw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1PXpO8S4nKgxgNt7dk7cnuJOFBsGhCIZDQz0PA8DHekaUVjQewG2axV0IoK_6RArRYsFeB7VRfkjT2fh8WcMB0MGZtcWkFWwkkGJTtuKnt5Zg6v86PF-8zWbf5Ca9e72fjF2-_szoT9QCTTACRIbTSIDzGvQ16MEDuHZz3iIDcl7BTgp8LF64po3mgACErWndj_U-5wiad
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F10%2F18%2F14336%2F%3Ffbclid%3DIwAR20Y1t6n_Q-jhjZSSF_KR-5838Ffd1CUyqnVXjG9ick8UoQayTY-UeRSrw&h=AT3Ub7xvNH-PC6rTVhzVfkhHzlBCofWF5c4u2wTF5VrkdPzvltP2n4obHXo98jQdloozpwTxhCcO6q8HTWqMlbSmPe5eW97o7Nco9yXivDCHZ8HB4EI8psI-0fF_n58rMw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1PXpO8S4nKgxgNt7dk7cnuJOFBsGhCIZDQz0PA8DHekaUVjQewG2axV0IoK_6RArRYsFeB7VRfkjT2fh8WcMB0MGZtcWkFWwkkGJTtuKnt5Zg6v86PF-8zWbf5Ca9e72fjF2-_szoT9QCTTACRIbTSIDzGvQ16MEDuHZz3iIDcl7BTgp8LF64po3mgACErWndj_U-5wiad
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F10%2F18%2F14336%2F%3Ffbclid%3DIwAR20Y1t6n_Q-jhjZSSF_KR-5838Ffd1CUyqnVXjG9ick8UoQayTY-UeRSrw&h=AT3Ub7xvNH-PC6rTVhzVfkhHzlBCofWF5c4u2wTF5VrkdPzvltP2n4obHXo98jQdloozpwTxhCcO6q8HTWqMlbSmPe5eW97o7Nco9yXivDCHZ8HB4EI8psI-0fF_n58rMw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1PXpO8S4nKgxgNt7dk7cnuJOFBsGhCIZDQz0PA8DHekaUVjQewG2axV0IoK_6RArRYsFeB7VRfkjT2fh8WcMB0MGZtcWkFWwkkGJTtuKnt5Zg6v86PF-8zWbf5Ca9e72fjF2-_szoT9QCTTACRIbTSIDzGvQ16MEDuHZz3iIDcl7BTgp8LF64po3mgACErWndj_U-5wiad
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F10%2F18%2F14336%2F%3Ffbclid%3DIwAR20Y1t6n_Q-jhjZSSF_KR-5838Ffd1CUyqnVXjG9ick8UoQayTY-UeRSrw&h=AT3Ub7xvNH-PC6rTVhzVfkhHzlBCofWF5c4u2wTF5VrkdPzvltP2n4obHXo98jQdloozpwTxhCcO6q8HTWqMlbSmPe5eW97o7Nco9yXivDCHZ8HB4EI8psI-0fF_n58rMw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1PXpO8S4nKgxgNt7dk7cnuJOFBsGhCIZDQz0PA8DHekaUVjQewG2axV0IoK_6RArRYsFeB7VRfkjT2fh8WcMB0MGZtcWkFWwkkGJTtuKnt5Zg6v86PF-8zWbf5Ca9e72fjF2-_szoT9QCTTACRIbTSIDzGvQ16MEDuHZz3iIDcl7BTgp8LF64po3mgACErWndj_U-5wiad


فئة رجال الدين ممن يرتدي عمامة التخفي وجلباب التستر هي المكون الجوهري لكربتوقراط سلطة اإلسالم السياسي وأضاليل  

 ادعاءاته وتبرير جرائم حكمه ومنظومته القيمية الفاسدة فهال تفكرنا وتدبرنا؟ 

 

  ·  ي Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة *

وجود شخص علماني بمظهره في سلطة اإلسالم السياسي لن يغير حقيقة منهجها وحكمها، ألن ذلك هو مفردة من مفردات 

التضليل والتستر والبد لنا أن ندرك أال وجود لحيرة بين شخوص كربتوقراط السلطة أو حكم اللصوص بأي مظهر خرجوا  

 ن بتغيير النهج جوهريا كليا وليس تبديل وجوه سلطة الجريمة وعبثهاعلينا ألن الحل يكم

 فلنتفكر ونتدبر وال نسمحن لخطابات التضليل أن تساوي بين منهجين متناقضين بتلك اللعبة وأباطيلها

  ·  ي Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة *

 االحترام، ولكنه ال ينغلق بسبب خشية أو خوف؟هل كان نهجك يشجع اآلخر على الحوار ب)ندية( ال تنتهك 

 وهل مارست ذلك موضوعيا مع أفراد عائلتك أو زمالئك وتالمذتك أيضا؟ 

 اذكر سبب اتفاقك أو اختالفك 

 شكرا لك سلفا

 بعضنا وربما كثير من تنويرياتنا وتنويريينا مارس تفعيل اآلخر ودفعه للحوار الندي الموضوعي سواء بمستواه العائلي أم

فهمنا وفهم مشروعنا   في  لنا ما صادفنا من عقبات  أننا جميعا البد سجَّ إال  األوسع مجتمعيا بمختلف منظوماته..  المؤسسي 

التنويري الذي حاول مغادرة المالئية الكتاتيبية والفوقية في الوصاية الوعظية الملزمة لآلخر على وفق من كان وربما مازال  

المتكلس بماضوته وتخلفه وحاولنا البديل إال أننا ال ضير من إعادة قراءة تجاريبنا ووسائل    يمارس ذلك رفضنا القديم المتجمد

 تجاوز ما اعتراها فهال شاركنا في التفاعل مع التساؤل إغناء وإثراًء وتعميقا مع بالغ شكري وتقديري .. تيسير 

  ·  ي Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة *

لومة( الصحيحة فأنت ال تمتلك )قرارا( سديدا صائبا يمكن أن يخدم مصلحةخاصة أو عامة، فمن دون حرية  ما لم تمتلك )المع

 !الوصول إلى المعلومات يقاد اإلنسان إلى مجهول ال يخدم إال أعداءه ومن ثم يوقع به أشد الضرر

 فلنتفكر ونتدبر بما يحيط بحرية المعلومة أو بحجبها 

  ·  م 7:08أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·15تم النشر بواسطة *

ستخسر تلك الوكاالت اإلعالمية والفضائيات مكانتها بين ماليين ثورة أكتوبر لتجاهلها أو تهميشها والدة جبهة قوى التغيير  

العراقي في صناع   الشعب  الجماهيري وتطلعات  للحرام  اليومي  الرسمي  المعبر  العلماني الديموقراطية رغم كونها  البديل 

الفيديرالي الديموقراطي.. لكن وسائل الشعب في التعبير الحر لن تتأخر في كسر أستار الحصار. مبارك للشعب والدة قيادة 

 وطنية موحدة لحركة التنوير والتغيير 

  ·  ص 11:32أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·13تم النشر بواسطة *

 ايتها؟ بين احترام التنوع وسليم وحدة المجتمع وبين تشوهات مركزية الدولة هوية الشعوب األصلية وحم

 ألواح سومرية معاصرة  —

يجابهنا بعض من يقرأ حال التفكك في الدولة الوطنية على أّن السبب يكمن في التعاطي مع المكونات باستقالليتها اإلنسانية  

اءة المستعجلة المتسرعة تتأتى من قراءة سطحية لألمور ال تنظر إلى وسالمة عيشها الحر الكريم!!! والحقيقة فإّن تلك القر

السبب الحقيقي أو تتجاوزه عن عمد! بينما الصائب والموضوعي يؤكد وحدة المجتمع يوم يحترم التنوع ويؤكد حماية التعددية 

ف األنجع  االحترام هو  تبادل  القائم على  الحر  السلمي  التعايش  أن  أساس  االنتهاك على  ي تجاوز معضالت االصطراع من 

الشعوب   إلغاء وجود  أو  التنوع والتعددية ومنع إقصاء  .. هذه كلمة موجزة في ضرورة بل حتمية حماية  المختلق  المفتعل 

 األصلية بأية ذريعة فهال قرأنا وتفاعلنا؟؟؟ 

 

 حركة التنوير وأسئلة التغيير؟ *

وييتطلع لتلبيته عسى ينعقد مؤتمر الديموقراطية الحقة وقواها ال مازال هذا الموضوع بعد سنوات أليمة من الجراحات ينادي 

دجل السلطة ومناوراتها تلك السلطة التي كّرست: ))نظاما كليبتوفاشياً(( والبد من إحداث التغيير قبل استدارة )تاريخ( نحو  

الدة جبهة الكونفيديرالية الشعبية للتنوير  اجترار ما يكرس العبودية وإعالء مشاهد القن الخانع المباع!!! إذ ال بديل من دون ))و

والتغيير((.. أقترح على حضراتكن وحضراتكم المرور على جوهر المعالجة وكذلك على لقاء مازال يحيا بدقة تامة تفاصيل  

 اليوم العادي للمواطن ومسار خياراته

http://www.somerian-slates.com/2019/10/06/8628/  

فلنتفكر ونتدبر وكفانا بحثا عما يالئم أمزجة أو يقبع بمناطق المناورة أو ميادين عسى ولعل وفتح المندل واللهاث خلف وعد  

 هنا أو عهد فيي مكان آخر خارج واقعنا!!! لينطلق الحسم اليوم بال تأخير يفاقم األوضاع 

  ·  ص 9:49أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·12تم النشر بواسطة *

 قرأُت لكم في كتاب مجتمع كسيح ونخب متوحشة، للبروفيسور الدكتور سمير عبد الرحمن هائل الشميري 

 ألواح سومرية معاصرة  —

http://www.somerian-slates.com/2019/10/06/8628/


أنا ذا  قرأُت لكم في كتاب ))مجتمع كسيح ونخب متوحشة((، للبروفيسور الدكتور سمير عبد الرحمن هائل الشميري وها 

أسجل بعض اشتعراض ألبرز ما ورد في فصوله ومضانه العميقة في سبر أغوار ال مجتمع عدن واليمن حسب بل ومجمل  

مهام الربيع العربي وثورات شعوبه ليسرق االسم والمضمون   مجتمعاتنا شرق األوسطية التي تعرضت للهجوم الذي اغتال

ويعبئه بعد إحداث الصدمة بمنظومة قيمية بديلة تقوم على الهزال والجهل ومنطق الخرافة ونهج القمع الميليشياوي الفاشي  

علن عن تحديات العقل الملتحف لقدسية زائفة باسم الدين.. أضع بين أياديكم واحداً من أبرز المؤلفات التي صدت مؤخرا لت

العلمي الجمعي لشعوبنا ممثلة بعلمائها ونخبتها الباقية الصامدة كما يرد بقلم البروفيسور الشميري رجيا المعذرة ألي سهو أو  

  هفوة إذ أكتب تحت ظروف ضاغطة خارجة عن اإلرادة

http://www.somerian-slates.com/2022/10/12/14314/  

هذه قراءة أولية متواضعة والبد لعلماء االجتماع والفكر السياسي من قراءات تسبر غور هذا الغنىوالعمق في منجز بروفيسور  

ل واالدالء بدلو العلم الشميري لألهمية في زمننا كونه يعالج أبرز ما وصلت إليه مجتمعاتنا وال يكتفي بالتفسير والتشخيص ب

 في البدائل المؤملة

  ·  م 1:53أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·11تم النشر بواسطة *

 في اليوم العالمي للفتاة مطالبة ببرامج نوعية ترتقي لمستوى تلبية مهام االنعتاق والتحرر

 ثقافة التنوير تؤكد أّن المرأة ثورة ال عورة

 في أّن المرأة كرامة إنسان وليست عاراً يبرر جرائم شرفنهج األنسنة يكمن 

 ألواح سومرية معاصرة  —

عقد من االحتفال بهذي الذكرى التي  يراد بها توكيد مناهج االنعتاق والتحرر واستعادة    2022أكتوبر تشرين أول    11يمر اليوم  

دها ومن هنا فإن هذي المعالجة تتطلع لتحولها إلى  الكرامة ليس للفتاة حسب بل وللمجتمع عندما يكسر أغالل العبودية وقيو

برامج جدية فاعلة وحمالت ميدانية تتخذ من مطلع عقد جديد منطلقا لحمالت وطنية تزيح ركام التخلف من عادات وتقاليد 

حديدا تجنب  وفلسفة ذكورية ونظام بطرياركي زائف بقدسية إسقاطاته الدينية والدنيوية ما يتطلب من قوى التحرر والتنوير ت

المرور على مثل هذه اليام الدولية فقط من بوابة تبرئة الذمة وادعاء المعرفة بهذا اليوم أو ذاك.. إن إدخال فقرات تكوينية على  

البرامج ستبقى مهمة نوعية ومثلها إطالق حمالت مستمرة تديمها تلك القوى بمتابعة فعلية وبأسقف برامجية مناسبة.. فهال  

 !؟تفكرنا وتدبرنا 

  ·  م 1:20أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·9تم النشر بواسطة *

نداءات مازالت حية بسبب أو آخر ما يتطلب تفعيلها كونها محاور اشتغال من أجل بناء عالمنا الجديد والتقدم نحو منصات  

ية تتناسب وموضوعات تلك النداءات بميادين التنمية والتقدم.. فهال تمعنا فيها ونظرنا إلى أسس اإلحياء والتفاعل بصورة جد

 الحياة اإلنسانية كافة؟؟؟؟ 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2F2016%2F12%2F21%2F3946%2F%3Ffbclid%3DIwAR0dh3WYhCWMnmN78NMICQI1tQ2lPBYZprtbgGwwqpTybva382L

OF_MUS6Y&h=AT1SAtCbLqgw_vyXyBnGA46enU46A-

xjXZNKMIqlELP5YMAqeOKGePOP5E7XSLX4XTvcYMSzwN6EC2KK4oNlg0-
nBJqQDgZrbwunITqhEN5GCslqZsRxMrXcyO1NTmiyTg&__tn__=H-

R&c[0]=AT3RCLsMlujbBazClOiGllIyI4UWOmXVKD874izXnWdb-5HT9JmpKFEpGri7pSDVaaRGUW1yDo-

VxIuZ06dKDI6Mm3L5R8ODE40Et629e4-
QaIpdQUzOhU9v2sUQgI5Lp9BveExXqzS1sx6hMQOQLWXf220aUym8xxcTQYw_Hlw5PPa4bAEuyUL6baSF_5h8jvkliDOosMes   

  ·  م 12:04أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة *

 العراقية احتفالية بدء العام الدراسي يقيمها اتحاد الطلبة العام في الجمهورية 

 معا وسويا من أجل مستقبل أفضل

ليلتئم الطلبة وكل مؤازري مسيرة التحصيل العلمي المؤمل بأبهى صوره ومناهجه ال بما يُفرض من خطاب الخرافة وإعاقة  

بني  مسيرة التعليم.. إّن احتفال الطلبة اليوم، هو مفردة من مفردات الرد على محاوالت حرمانهم من نهج التفتح والتنوير وت

فإلى احتفالية فرح   التعليم صوابا وسالمة ونضجا..  فيه ألكثر مناهج  خطى االرتقاء بمسيرة عام دراسي جديد؛ ينتصرون 

ومسرة تؤكد التحام الطلبة بخياراتهم وباتحادهم ))اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية(( يمضي في مهام قيادة الطلبة 

 نحو أهدافهم

  ·  م 2:58أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة *

 شموس التغيير آتية النعتاق المجتمع وأحد األدوار الرئيسة ستكون للمعلم وجهوده 

فلنؤكد تضامننا معه ومعاضدتنا لمهامه تنويرية حرة مستقلة ليس لها انتماء سوى منصة بناء الوعي وتنمية الشخصية ومنع  

 ليلها عن اإلنسان. وها نحن نردد مجدداأباطيل الخرافة وأضا

 قم للمعلم وفه التبحيال كاد المعلم أن يكون رسوال 

اليوم  اليوم وهما يقارعان الظلم والظالم ويواصالن مكافحة الخرافة والتجهيل بمناسبة  وتحية لكل معلمة ومعلم في عراق 

 العالمي للمعلم 

  ·  ص 11:05توبر الساعة أك Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة *
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استلهام ما في التراث من تجاريب ينجح عندما يعبر عن شخصياتنا بحاضرنا نستشرف به بناء مستقبلنا، ويتأكد حصرا عبر 

تجنب الوقوع بمطبات االجترار اآللي الجامد للمنقرض والتباكي على الماضوي وإسقاط قدسية مزيفة عليه بكل ما احتوى  

 !!زمنه وانتهى  من سلبيات وما فات

 فلنتفكر ونتدبر في حراكنا وتطلعات شعبنا باتجاه التنوير والتغيير ومقتضيات المسير..؟

 شكرا لتفاعالتكن وتفاعالتكم 

  ·  م 12:37أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

النظام الكليبتوفاشي والشروع ببناء دولة علمانية ديموقراطية تلبي مطالب الشعب ليست كدية لحاجة مادية أو أخرى بل تغيير  

 الحقوق والحريات وكل ما يلبي العدالة االجتماعية فتنبهوا وتفكروا وتدبروا بشأن مسارات حركةالتنوير والتغيير 

  ·  ص 10:19سبتمبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·28تم النشر بواسطة *

والتغي التنوير  االجتماعيةقوى  العدالة  دولة  ببناء  والحريات  الحقوق  أجل  من  التاريخي  فعلها  ومهام  مشوارها  تواصل                          ير 

 طريقنا كفاح سلمي ال يلين حتى يحقق االنتصار 

لكه معا وسويا  يا قوى التنوير والتغيير الفعل واإلنجاز يمر عبر وحدتكم القوية هنا في ميادين الفعل من أجل غد أفضل نمت

بطريق االنعتاق والحريات طريق استعادة الحقوق ببناء دولة العدالة االجتماعية علمانية التوجه تلقي بالخرافة ودجلها في سلة  

 نفايات التاريخ 

تاريخه لن نركع، لن نساوم؛ هدفنا التغيير لبناء دولة مدنية لن نقبل أن تتشوه باجترار نظم ما قبل الدولة من مجاهل التخلف و

وإنا بناة دولة العدالة االجتماعية ال قوى الخرافة ودجلها ومن يلتحف ادعاء وزورا جالبيب المزاعم واإليهام أو أعّمة هي كما 

اُشتُهر عن طاقيات التخفي وخدعة إيهامها األبصار ال البصائر.. نحن قوى التنوير والتغيير، شبيبة زمن الحريات والحقوق 

عود قبل أن نفرضه في وقاعنا المثخن بالجراحات والمواجع لكنه الذي يستطيع استعادة صحيح المسار خرجنا للتغيير ولن ن

 وصائبه

http://www.somerian-slates.com/2022/09/28/14280 / 

 عن وجود فعلي مباشر بقلب الحدث ال خارجه؟؟ كيف تصاغ خطاباتنا؟ وما أهمية أن تكون تعبيرا*

خطابات قوى تنويرية تقع بمأزق بل توّرط الحراك بمشكالت معقدة عندما تتمترس خلف صياغة تعبيرها عن دعم حركة  

  التنوير والتغيير ومؤزرتها ودائما يحدث ذلك وكأنها تقف خارج دائرة الحدث وفعله! فنحن نقرأ أن الحزب وأن القائد أو أي 

من األعضاء يدعمون وهم يعبرون عن ذلك وكأنهم فوق الوجود المخصوص أو بأقل مستوى خارجه!! لنتنبه على  صياغاتنا 

لخطابات تبني حركة التنوير والتغيير كونها فعلنا نحن..  ونحن نمارسه ونعمل على إنجازه بتضحياتنا نحن وكل تعبيرات  

تراضيا( أو )متوهّماً( أو يقع فعليا ولكن هذا الحزب أو ذاك وتلك الشخصية أو تأتي وكأن قوى التنوير جميعا تدعم أمرا )اف

 ..غيرها تتحدث عن دعم من خارج الفعل يُضعف الفعل ويجعله أمرا معزوال على وفق صياغة الدعم

الحدث وجوهر  برجاء االلتفات إلى صيغ التعبير عن الذات في حركة التغيير وفعلها المباشر وكل قوى التنوير هي في قلب  

الفعل وليس خارجهما ومن دون ذاك االنتباه سنكرس ورطة بنيوية تشجع قوى الظالم في صيغ رفعها لشعاراتها بتعبيرات  

 !مداهنة مخادعة

 أفال نتفكر ونتدبر 

 تيسير عبدالجبار اآللوسي 

كل نهج للعنف أو تنظيم له برجاء  حتى نستقي فرص البناء والتنمية ورعاية اإلنسان البد من اختيار طريق السالم بترك  *

لنقرأ النداء ونراجع أنفسنا ونحن حتما سنجد أن خيارنا هو ترك كل اشكال العنف ودعاتها وااللتحاق بقوى السالم قوى اإلخاء  

عالتكن  والتسامح واحترام اآلخر وقدسية منطق التنوع والتعددية ال العدوان واالنتهاك فهال تمعنا بأهمية النداء شكرا لكل تفا

وتفاعالتكم بخاصة أننا قريبون من موعد الحراك )))السلمي((( للتغيير الذي ينهي نهج العنف وتحكمه برقاب الناس ويبدا 

نهج السالم وتحريره لإلنسان من دوامة العنف تحايا لكل شبيبتنا بنات ونسوة ، شيبا وشبيبة فإلى ميادين التغيير من أجل فضاء  

 لى األبد فكفى عنفا وإجرامهالسالم نستعيده مرةً وإ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2F2016%2F09%2F21%2F3585%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yRJGHb0izhinY50JS-rPN42mOOq3C4WeHonCaarFp-

XUupPEA8goG0fg&h=AT2Z3i0qnJODKPYid5H7dxd9RIhobpV9RqAsINIB8B2KmFgIMALDT2LPHrwa44ibmI-

Ldw6tRK6XYUwCwWAa0kZUOI7HlJIDBiJu9BgGzlNlBb3ZL6A3azQx0LxWX2Cq7w&__tn__=H-R&c[0]=AT1E-
CR2Fy1eV11GSwJyypShvLpTJZy60ydC5_yrYIVrkf3eWRUFiQSqdP_jq7wGSSCtO9NvHl3Ahn06ZQAvkE25pZa6XQJXI0WAyBvjrtJcu

henpXR10GGgvM53XRNl83MBgTfgtnt4TR9qXYGbCiEwpCarqlT7yIUmTTjlHx3D5KRayCzDjmu9emkIaNPCZz_Zq_73XVRa 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 مسرح الطفل: األهمية، الدور الوظيفي البنائي، آليات العمل واألهداف 

 ألواح سومرية معاصرة  —

الحيا الطفل ومكانته في  المعرفية وخطاباتها  بدءا البد من تذّكر موقع  الدراسات  التعاطي مع  أهمية  ثمَّ من  ة اإلنسانية ومن 

ن حاجات   المتنوعة التي تحاول اإلفادة من تراكم الخبرات وتطورها في توفير أفضل الفرص لحياة إنسانية هادئة سليمة تطّمِ

انية الواجبة تجاه الطفل كونه بذرة ديمومة الطفل ونموه وتفي بمنحه األجواء المحيطة المطلوبة، انطالقا من المسؤولية اإلنس

الحياة واستمرارها فضال عّما يمنحه الطفل لحيواتنا من قيم وطقوس وإشارات غنية الداللة ومن كونه األساس لرسم الخريطة 

http://www.somerian-slates.com/2022/09/28/14280/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2016%2F09%2F21%2F3585%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yRJGHb0izhinY50JS-rPN42mOOq3C4WeHonCaarFp-XUupPEA8goG0fg&h=AT2Z3i0qnJODKPYid5H7dxd9RIhobpV9RqAsINIB8B2KmFgIMALDT2LPHrwa44ibmI-Ldw6tRK6XYUwCwWAa0kZUOI7HlJIDBiJu9BgGzlNlBb3ZL6A3azQx0LxWX2Cq7w&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1E-CR2Fy1eV11GSwJyypShvLpTJZy60ydC5_yrYIVrkf3eWRUFiQSqdP_jq7wGSSCtO9NvHl3Ahn06ZQAvkE25pZa6XQJXI0WAyBvjrtJcuhenpXR10GGgvM53XRNl83MBgTfgtnt4TR9qXYGbCiEwpCarqlT7yIUmTTjlHx3D5KRayCzDjmu9emkIaNPCZz_Zq_73XVRa
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2016%2F09%2F21%2F3585%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yRJGHb0izhinY50JS-rPN42mOOq3C4WeHonCaarFp-XUupPEA8goG0fg&h=AT2Z3i0qnJODKPYid5H7dxd9RIhobpV9RqAsINIB8B2KmFgIMALDT2LPHrwa44ibmI-Ldw6tRK6XYUwCwWAa0kZUOI7HlJIDBiJu9BgGzlNlBb3ZL6A3azQx0LxWX2Cq7w&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1E-CR2Fy1eV11GSwJyypShvLpTJZy60ydC5_yrYIVrkf3eWRUFiQSqdP_jq7wGSSCtO9NvHl3Ahn06ZQAvkE25pZa6XQJXI0WAyBvjrtJcuhenpXR10GGgvM53XRNl83MBgTfgtnt4TR9qXYGbCiEwpCarqlT7yIUmTTjlHx3D5KRayCzDjmu9emkIaNPCZz_Zq_73XVRa
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2016%2F09%2F21%2F3585%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yRJGHb0izhinY50JS-rPN42mOOq3C4WeHonCaarFp-XUupPEA8goG0fg&h=AT2Z3i0qnJODKPYid5H7dxd9RIhobpV9RqAsINIB8B2KmFgIMALDT2LPHrwa44ibmI-Ldw6tRK6XYUwCwWAa0kZUOI7HlJIDBiJu9BgGzlNlBb3ZL6A3azQx0LxWX2Cq7w&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1E-CR2Fy1eV11GSwJyypShvLpTJZy60ydC5_yrYIVrkf3eWRUFiQSqdP_jq7wGSSCtO9NvHl3Ahn06ZQAvkE25pZa6XQJXI0WAyBvjrtJcuhenpXR10GGgvM53XRNl83MBgTfgtnt4TR9qXYGbCiEwpCarqlT7yIUmTTjlHx3D5KRayCzDjmu9emkIaNPCZz_Zq_73XVRa
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2016%2F09%2F21%2F3585%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yRJGHb0izhinY50JS-rPN42mOOq3C4WeHonCaarFp-XUupPEA8goG0fg&h=AT2Z3i0qnJODKPYid5H7dxd9RIhobpV9RqAsINIB8B2KmFgIMALDT2LPHrwa44ibmI-Ldw6tRK6XYUwCwWAa0kZUOI7HlJIDBiJu9BgGzlNlBb3ZL6A3azQx0LxWX2Cq7w&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1E-CR2Fy1eV11GSwJyypShvLpTJZy60ydC5_yrYIVrkf3eWRUFiQSqdP_jq7wGSSCtO9NvHl3Ahn06ZQAvkE25pZa6XQJXI0WAyBvjrtJcuhenpXR10GGgvM53XRNl83MBgTfgtnt4TR9qXYGbCiEwpCarqlT7yIUmTTjlHx3D5KRayCzDjmu9emkIaNPCZz_Zq_73XVRa
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2016%2F09%2F21%2F3585%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yRJGHb0izhinY50JS-rPN42mOOq3C4WeHonCaarFp-XUupPEA8goG0fg&h=AT2Z3i0qnJODKPYid5H7dxd9RIhobpV9RqAsINIB8B2KmFgIMALDT2LPHrwa44ibmI-Ldw6tRK6XYUwCwWAa0kZUOI7HlJIDBiJu9BgGzlNlBb3ZL6A3azQx0LxWX2Cq7w&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1E-CR2Fy1eV11GSwJyypShvLpTJZy60ydC5_yrYIVrkf3eWRUFiQSqdP_jq7wGSSCtO9NvHl3Ahn06ZQAvkE25pZa6XQJXI0WAyBvjrtJcuhenpXR10GGgvM53XRNl83MBgTfgtnt4TR9qXYGbCiEwpCarqlT7yIUmTTjlHx3D5KRayCzDjmu9emkIaNPCZz_Zq_73XVRa
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2016%2F09%2F21%2F3585%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yRJGHb0izhinY50JS-rPN42mOOq3C4WeHonCaarFp-XUupPEA8goG0fg&h=AT2Z3i0qnJODKPYid5H7dxd9RIhobpV9RqAsINIB8B2KmFgIMALDT2LPHrwa44ibmI-Ldw6tRK6XYUwCwWAa0kZUOI7HlJIDBiJu9BgGzlNlBb3ZL6A3azQx0LxWX2Cq7w&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1E-CR2Fy1eV11GSwJyypShvLpTJZy60ydC5_yrYIVrkf3eWRUFiQSqdP_jq7wGSSCtO9NvHl3Ahn06ZQAvkE25pZa6XQJXI0WAyBvjrtJcuhenpXR10GGgvM53XRNl83MBgTfgtnt4TR9qXYGbCiEwpCarqlT7yIUmTTjlHx3D5KRayCzDjmu9emkIaNPCZz_Zq_73XVRa


ت وأشكال الحقة للحياة اإلنسانية الراشدة.. وعراقيا يبقى الطفل مكبال بالوضع العام بكل ما يفرضه من استالبات ومصادرا

 استغالل واستباحة لحياته ومطالبها وحاجاتها مع استثناءات ومنافذ قليلة… 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2008%2F06%2F01%2F474%2F%3Ffbclid%3DIwAR3cLKtSiqMpvreYJZ5DnnG2thEmJRB3nDz1UjCF1nTH0d82YVdCIqb
eXXo&h=AT1KCuty27pZRNj8pvVn3FxrKnyNh1uuTTz1eahjZNNSI2DbAomyhoAv3DuITXiAeIijTSMHCMkB3Kwc1_AmsWlBOd6l_-

VkXsiPjCMth6FXlT668hVZ4XZIlvOwhRk52Q&__tn__=H-

R&c[0]=AT141kw3nt5eoWXctiaNyDpPEUGrzCB0hpb3QjxGtVIuf1fnBlszuTs_lHnvNMy6ubDyE6uJTY63Y0B5obUZT43by2bLLSPdzbQ
pPZCh3RNf8wxBt5kpM1W3a12tu19Utj89whuYY_-aTusDfTf16CGlfnJ--C2zysAqIHa_p1ZQIGQwkVcRxCRxIjzLcK1uTnEgbIr8aLv1 

 

 

 مسرحية الالمعقول برداء الواقعية الرمزية *

 ألواح سومرية معاصرة  —

  طقوس وحشية: بين شعرية األداء وجماليات المعانم المسرحية 

وء على مبدعينا العراقيين من جهة وعلى تجاريبهم اإلبداعية المميزة وتفعيل ديمومة العطاء ونتائج  * من أجل تسليط الض

استمرارية الفعل اإلبداعي .. ومن أجل تقديم التقويم النقدي الذي يُعلي من شأن التجربة ويبيّن مفردات التطور والنمو ومن 

الم قراءة مالمح  التحليلية في  النظرية  المساهمة  في مكانها ومكانتها  أجل  المسرحية تحديدا هنا، ووضعها  اإلبداعية  دارس 

م هذه المداخلة البحثية للقراء والمهتمين والمتخصصين… شاكرا للجميع دورهم في إبداء الرأي   الفكرية والجمالية المناسبة أقدِّ

 والتفاعل العلمي والفني الجمالي بالخصوص… 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2008%2F06%2F16%2F476%2F%3Ffbclid%3DIwAR0hywaDeDtPA_a_n4MzemwoLxi_Hue-
3Rpy8KHVeeifQmonJOQUR4owIx8&h=AT28NxyxalaNJkKRZD-

39GztWvOacdgEZLUgIJt3qNjhCE0gXd9DuUO6GYMtCXAJJROAliCH-

jD8Xk4oPi8tPSXDrKwzLFGRQHJSZ8u9Imyac99QP3L9cFGjW0DvQvwkbQ&__tn__=H-
R&c[0]=AT3qoEJxkM3TpdQCVBvbSvLxUXIwETAQ0vN08QbGElJt5WIqKTzarbmGUMKfG7lzaYnAklDyAhBF_OUp3s_XQ5IvVNDR

8CqxvPpkAFFOdJnNiTtrC2_kZHurDrMuC6vEdOhRfmIIN5qrOv0lQBSws6RDFUwSRPT1LLv-MMpsEDkQu38BsMB0UuXszBiZsZ-

AvZ6Px8C7c_Ny   

 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 نداء من أجل تشكيل الجمعية العربية ألساتذة األدب المسرحي 

 ألواح سومرية معاصرة  —

المعنيين وإلى المؤسسات الرسمية والمسؤولين في اتحاد الجامعات العربية   وفي رئاسة الجامعات العربية إلى األكاديميين 

 عامة 

لم تكن والدة المسرح إال باالرتباط مع الوجود المدني للبشرية، ولم تكن والدة المسرحية عربيا إال باالرتباط مع أوجه النهضة  

  1892بمصر وفي العام    1875العربية بتفاصيل أوجهها الحضارية المتعددة. ومنذ أول نص مسرحي عربي التأليف في العام  

بالعراق حتى يومنا جرت تطورات جدية عميقة في مجال األدب المسرحي عربيا في إطار نمو المسرح العربي من جهة. 

وأول األمر أنَّ حركة النقد الدرامي تقدمت وتنامت حتى صار بمقدورها أن تفرض الحاجة لولوج الجامعة ومن ثمَّ التناول  

 العلمي دراسة وبحثا واستقصاء…
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2008%2F07%2F06%2F498%2F%3Ffbclid%3DIwAR1xw-

cyLkXTN0qsoaRJqfsJb9KvcqEqHApQWpIcmqvoxoUWcvI1uXTc5Es&h=AT30SQThphWptiErx3gUUwl7nllS-
Ex0nEFXKxBvn5fgsN0ZPG2oMZlcarPsS9efNUF0ET8r6MfE-nTSeE-

63dbGJmWhzk7kIBwTYp928uS_EEwep3bt5X5zS4RwnyO6OQ&__tn__=H-R&c[0]=AT2ZM_cWF7r6r-

vgfmsJ8_OsqVtHndiF87Awq7Vtj2WxpVH1h7ulwQSLyqprblnyXJXARnUSAASaro0JWwIrxLmkMJz-

09H5kGSp0IK8wusjODigu2Dinomczq75byZJgR5XadNZkPRtcbHBf02dq_mw852leoS3bkisIy3FQSU3OiEzl-Zd-

WrJnk4NCLdXu8sDQkF-3p-8   

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 أمسية استماع وجلسة نقدية وحوار احتفاًء بألبوم ترحال للموسيقار الدكتور حميد البصري

 ألواح سومرية معاصرة  —

 الشعب الدكتور حميد البصريمداخلة جمالية غناسيقية للدكتور تيسير اآللوسي في ألبوم ترحال لفنان 

في جلسة استماع أللبوم ترحال الصادر حديثا للموسيقار الدكتور حميد البصري طافت األسماع بين تنوع غناسيقي وثراء   

في األداء واللحن مع قراءة متخصصة ووقفات عند بعض التفاصيل البنائية سواء ما تعلق بطرق األداء وقوالبه وتعامل حنجرة  

كل أفنية وفقرة فيها أم في المعالجات اللحنية وهوياتها المنتمية لمدارس متعددة. هنا تغطية شاملة تتضمن بعض  الفنان مع  

 اللقطات المصورة والتسجيل الصوتي لجانب من األمسية تجدونها في نهاية التغطية بإعداد من إعالم ألواح سومرية معاصرة 

http://www.somerian-slates.com/2017/03/11/4204/?fbclid=IwAR1_2jWv3-

x1g23xW_B1pNuGw2bo6CLgnmHKVqODV75yWLqzDAdLDbGRd-M 

 

  ·  مبرسبت Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 المسرح العراقي ومنظومة التمدن هوية البنية في سياق التضاد والتناقض

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2008%2F06%2F01%2F474%2F%3Ffbclid%3DIwAR3cLKtSiqMpvreYJZ5DnnG2thEmJRB3nDz1UjCF1nTH0d82YVdCIqbeXXo&h=AT1KCuty27pZRNj8pvVn3FxrKnyNh1uuTTz1eahjZNNSI2DbAomyhoAv3DuITXiAeIijTSMHCMkB3Kwc1_AmsWlBOd6l_-VkXsiPjCMth6FXlT668hVZ4XZIlvOwhRk52Q&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT141kw3nt5eoWXctiaNyDpPEUGrzCB0hpb3QjxGtVIuf1fnBlszuTs_lHnvNMy6ubDyE6uJTY63Y0B5obUZT43by2bLLSPdzbQpPZCh3RNf8wxBt5kpM1W3a12tu19Utj89whuYY_-aTusDfTf16CGlfnJ--C2zysAqIHa_p1ZQIGQwkVcRxCRxIjzLcK1uTnEgbIr8aLv1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2008%2F06%2F01%2F474%2F%3Ffbclid%3DIwAR3cLKtSiqMpvreYJZ5DnnG2thEmJRB3nDz1UjCF1nTH0d82YVdCIqbeXXo&h=AT1KCuty27pZRNj8pvVn3FxrKnyNh1uuTTz1eahjZNNSI2DbAomyhoAv3DuITXiAeIijTSMHCMkB3Kwc1_AmsWlBOd6l_-VkXsiPjCMth6FXlT668hVZ4XZIlvOwhRk52Q&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT141kw3nt5eoWXctiaNyDpPEUGrzCB0hpb3QjxGtVIuf1fnBlszuTs_lHnvNMy6ubDyE6uJTY63Y0B5obUZT43by2bLLSPdzbQpPZCh3RNf8wxBt5kpM1W3a12tu19Utj89whuYY_-aTusDfTf16CGlfnJ--C2zysAqIHa_p1ZQIGQwkVcRxCRxIjzLcK1uTnEgbIr8aLv1
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 ألواح سومرية معاصرة  —

هذه محاضرة عامة في إطار ندوة وحوارات ذات أثر بنيوي أساس في أمسية بموسم ثقافة التنوير الذي تنظمه جامعة القادسية 

ل الكامل الذي نشره إعالم الجامعة وسنعمل على ترتيب نشر أصل المادة  كلية الفنون الجميلة.. تجدون هنا التسجي  \العراقية  

في وقت الحق وظروف أخرى.. شكرا لمن حضر ومن حاور وساهم وتحايا للجميع ممن يشاهد ويتداخل لوضع رؤيته في 

 إطار النشر مع التقدير واالحترام

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2020%2F11%2F04%2F10779%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOw

AW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-

k&h=AT2nobYwkIvhMdPY66uz5SCgp7xB98WNtECeb6Dug0xekz65_XITUvJ0Z7KEnRM

fegj5ArrMLk5stonQx9KgrjXepEb4fuKLcnu2r2ma9ysuqm4x5USwBBxF__tDWBO0qw&__t

n__=H-R&c[0]=AT0GKZdaaNm2joncy-

6rMa00ssIwCK3f_RLwPBvq6SJfzImeHMR_CZJbprEIjy0p5xkPlpmNNrIaGyIm9gjxFUhMg

w3u9JqtDgvOQiPTcjxu11KsQx8qGU0_zf6AKs_5qziTa1_1LSeNvdbDqNL6VZR6IEshezXy

-XXmjsIo88BxEE-Wq3CDagHcg2riUf61g6tgZVZlgvQysa3HQg5g0lcY  

 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 محاضرة المسرح والهوية حوار جمالي فلسفي في اإلشكالية 

 ألواح سومرية معاصرة  —

المسرح والهوية حوار جمالي فلسفي في اإلشكالية بمحاولة اشتغال متجددة للدكتور تيسير عبدالجبار اآللوسي تخصص األدب 

 تخصص دقيق األدب المسرحي \لحديث العربي ا

الندوة بمشاركة الدكتور عبدالحميد ختالة وإدارة األستاذة الدكتورة نعيمة لخضر سعدية وفي فضاء صالون أدبيات ومديرته  

 المسؤولة: الدكتورة نجالء مطري..تجدون التسجيل الكامل في داخل النص المنشور هنا في أدناه
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2021%2F02%2F05%2F11229%2F%3Ffbclid%3DIwAR08GgX4l0irhphjw9xESFoJviKUE4mq_tGOE6irZQKqWlJ7NbANd8
VH5n4&h=AT0xrW7FcyPDs65zbEGOyQ8_r1hleSovIKCtPorvU8uP_lwph3r6Aym4K-

CMhr18tYYCtPuy42HnJmsXzWV4yIJ_7okNFvYMevVbIs9da0KwNBgzStHIINvznh51ejjFxA&__tn__=%2CmH-

R&c[0]=AT2uCYqvmOPpbFF2bfeEmYZ-
xrrTzRumYm2JEW9n1s2d6eFI4RSKy6zJCGqBqGTDI_ihLsLAyBF8qXsogWT6ILWCqqKI8LDmdWAhPsU5x5rp-

h8YKSYNhI8Hcf7Kuq_4giQeS_jKKcvhnnjJ85Dr2S-ebSeZhpZEi_4uBEa0M9ZQeS17PeEqkk1WJP05VTEG9RPMMsceOVGS   

 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 بين األنثروبولوجيا والفنون الشعبية

 ألواح سومرية معاصرة  —

عصيا عليها.. وفي طريق   أسئلة العلم مفتوحة بحجم فضاء الحياة ومحاوالت اإلنسان إدراك قوانينها واكتناه أسرارها أو ما بقي

البحث العلمي واسئلته أنتج وينتج اإلنسان ثقافة تعبر عن تطلعاته بحياة مؤنسنة تتكفل بصنع جماليات تنتمي إليه وفي ذات  

أوجدها   التي  اإلنسان والحضارة  يعنيه بمسيرة  ما  إدراك  المعرفي.. مثلما  الثقافي  الفكري  اإلنتاج  قوانين هذا  إدراك  الوقت 

الطبيعي  ومازال   البيئي  بينه )أي بين اإلنسان فردياً جمعياً( وبين محيطه  وتلبية متغيراتها بتفاعل  بتنميتها وتطويرها  يحيا 

الجمالية   بعناصرها  الشعبية  الفنون  الثقافي وفيه  أبرز منجزات هذا اإلنسان عاداته وتقاليده وإرثه  .. ولعل من  والمجتمعي 

الش الفنون  تنتمي  فكيف  االنتماء  والموضوعية..  الفني والعلمي وحدة  بين  تتعمد  إلى األنثروبولوجيا؟ وكيف  عبية موضوعاً 

والتناول والمعالجة؟؟؟ هنا مقترح معرفي ثقافي قد ال يكون في صميم دقة التخصص معرفيا علميا  ولكن المعالجة هذه تؤمن 

 وتعنقد بقدرتها على إثارة الحوار المفتوح فمرحبا وأهال وسهال 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2021%2F11%2F01%2F12987%2F%3Ffbclid%3DIwAR3cLKtSiqMpvreYJZ5DnnG2thEmJRB3nDz1UjCF1nTH0d82YVdCI

qbeXXo&h=AT0Q5riEXsoKwWxL1KzCfSqdEsvoapmEobhFt9FlStYFBxud3KeQCtHrjsH8I12NtTFSutCf1LnFdb4jCjOjaC0pM_Q_YfJ7u
OyOv933AbdSEUOu50H15TX7rZnNmaxsng&__tn__=H-

R&c[0]=AT1w6Vy1MUfgwb5F2x0uObSIbdAsMFy7vVUZQBiI_VDEX35mtNbSWQfCuKFQG2pmvdswWyHU2GOoy-

sVHkpGb1JhNeKOZicioUf3AOChLEWfVP46fkoiZ9wx6IXQn9VkzhT5z4rx-
KH0PDchXqDPIpLDfF6EdemtE6dCipURsGeTK4SqAXymaxxY51_1xtkc7WE6xsl8NEaw   

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 جماليات الدراما بين المذاهب الفنية وهوية االشتغال الفكرية 

 ألواح سومرية معاصرة  —

تتوطد وتعلو قيمها حيث ظهر التحامها  إن جماليات اإلبداع ال تنتفي إال عندما نصادر مرجعيتها الخالقة ونفصل بينهما لكنها  

بهوية مضمونية مرجعية غير مشوهة بتأويالت مرضية أو سلبية تصادر معاني الحياة والحيوية.. ما الذي يجري إذا ما تحولنا  

  بالمسرح إلى مجرد منصة للنعي والتباكي أو نافورة بكائيات بال غاية سوى تشويه أنسنة اإلنسان؟ إنه مجرد نساؤل نحاول

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F11%2F04%2F10779%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2nobYwkIvhMdPY66uz5SCgp7xB98WNtECeb6Dug0xekz65_XITUvJ0Z7KEnRMfegj5ArrMLk5stonQx9KgrjXepEb4fuKLcnu2r2ma9ysuqm4x5USwBBxF__tDWBO0qw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0GKZdaaNm2joncy-6rMa00ssIwCK3f_RLwPBvq6SJfzImeHMR_CZJbprEIjy0p5xkPlpmNNrIaGyIm9gjxFUhMgw3u9JqtDgvOQiPTcjxu11KsQx8qGU0_zf6AKs_5qziTa1_1LSeNvdbDqNL6VZR6IEshezXy-XXmjsIo88BxEE-Wq3CDagHcg2riUf61g6tgZVZlgvQysa3HQg5g0lcY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F11%2F04%2F10779%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2nobYwkIvhMdPY66uz5SCgp7xB98WNtECeb6Dug0xekz65_XITUvJ0Z7KEnRMfegj5ArrMLk5stonQx9KgrjXepEb4fuKLcnu2r2ma9ysuqm4x5USwBBxF__tDWBO0qw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0GKZdaaNm2joncy-6rMa00ssIwCK3f_RLwPBvq6SJfzImeHMR_CZJbprEIjy0p5xkPlpmNNrIaGyIm9gjxFUhMgw3u9JqtDgvOQiPTcjxu11KsQx8qGU0_zf6AKs_5qziTa1_1LSeNvdbDqNL6VZR6IEshezXy-XXmjsIo88BxEE-Wq3CDagHcg2riUf61g6tgZVZlgvQysa3HQg5g0lcY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F11%2F04%2F10779%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2nobYwkIvhMdPY66uz5SCgp7xB98WNtECeb6Dug0xekz65_XITUvJ0Z7KEnRMfegj5ArrMLk5stonQx9KgrjXepEb4fuKLcnu2r2ma9ysuqm4x5USwBBxF__tDWBO0qw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0GKZdaaNm2joncy-6rMa00ssIwCK3f_RLwPBvq6SJfzImeHMR_CZJbprEIjy0p5xkPlpmNNrIaGyIm9gjxFUhMgw3u9JqtDgvOQiPTcjxu11KsQx8qGU0_zf6AKs_5qziTa1_1LSeNvdbDqNL6VZR6IEshezXy-XXmjsIo88BxEE-Wq3CDagHcg2riUf61g6tgZVZlgvQysa3HQg5g0lcY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F11%2F04%2F10779%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2nobYwkIvhMdPY66uz5SCgp7xB98WNtECeb6Dug0xekz65_XITUvJ0Z7KEnRMfegj5ArrMLk5stonQx9KgrjXepEb4fuKLcnu2r2ma9ysuqm4x5USwBBxF__tDWBO0qw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0GKZdaaNm2joncy-6rMa00ssIwCK3f_RLwPBvq6SJfzImeHMR_CZJbprEIjy0p5xkPlpmNNrIaGyIm9gjxFUhMgw3u9JqtDgvOQiPTcjxu11KsQx8qGU0_zf6AKs_5qziTa1_1LSeNvdbDqNL6VZR6IEshezXy-XXmjsIo88BxEE-Wq3CDagHcg2riUf61g6tgZVZlgvQysa3HQg5g0lcY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F11%2F04%2F10779%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2nobYwkIvhMdPY66uz5SCgp7xB98WNtECeb6Dug0xekz65_XITUvJ0Z7KEnRMfegj5ArrMLk5stonQx9KgrjXepEb4fuKLcnu2r2ma9ysuqm4x5USwBBxF__tDWBO0qw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0GKZdaaNm2joncy-6rMa00ssIwCK3f_RLwPBvq6SJfzImeHMR_CZJbprEIjy0p5xkPlpmNNrIaGyIm9gjxFUhMgw3u9JqtDgvOQiPTcjxu11KsQx8qGU0_zf6AKs_5qziTa1_1LSeNvdbDqNL6VZR6IEshezXy-XXmjsIo88BxEE-Wq3CDagHcg2riUf61g6tgZVZlgvQysa3HQg5g0lcY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F11%2F04%2F10779%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2nobYwkIvhMdPY66uz5SCgp7xB98WNtECeb6Dug0xekz65_XITUvJ0Z7KEnRMfegj5ArrMLk5stonQx9KgrjXepEb4fuKLcnu2r2ma9ysuqm4x5USwBBxF__tDWBO0qw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0GKZdaaNm2joncy-6rMa00ssIwCK3f_RLwPBvq6SJfzImeHMR_CZJbprEIjy0p5xkPlpmNNrIaGyIm9gjxFUhMgw3u9JqtDgvOQiPTcjxu11KsQx8qGU0_zf6AKs_5qziTa1_1LSeNvdbDqNL6VZR6IEshezXy-XXmjsIo88BxEE-Wq3CDagHcg2riUf61g6tgZVZlgvQysa3HQg5g0lcY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F11%2F04%2F10779%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2nobYwkIvhMdPY66uz5SCgp7xB98WNtECeb6Dug0xekz65_XITUvJ0Z7KEnRMfegj5ArrMLk5stonQx9KgrjXepEb4fuKLcnu2r2ma9ysuqm4x5USwBBxF__tDWBO0qw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0GKZdaaNm2joncy-6rMa00ssIwCK3f_RLwPBvq6SJfzImeHMR_CZJbprEIjy0p5xkPlpmNNrIaGyIm9gjxFUhMgw3u9JqtDgvOQiPTcjxu11KsQx8qGU0_zf6AKs_5qziTa1_1LSeNvdbDqNL6VZR6IEshezXy-XXmjsIo88BxEE-Wq3CDagHcg2riUf61g6tgZVZlgvQysa3HQg5g0lcY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F11%2F04%2F10779%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2nobYwkIvhMdPY66uz5SCgp7xB98WNtECeb6Dug0xekz65_XITUvJ0Z7KEnRMfegj5ArrMLk5stonQx9KgrjXepEb4fuKLcnu2r2ma9ysuqm4x5USwBBxF__tDWBO0qw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0GKZdaaNm2joncy-6rMa00ssIwCK3f_RLwPBvq6SJfzImeHMR_CZJbprEIjy0p5xkPlpmNNrIaGyIm9gjxFUhMgw3u9JqtDgvOQiPTcjxu11KsQx8qGU0_zf6AKs_5qziTa1_1LSeNvdbDqNL6VZR6IEshezXy-XXmjsIo88BxEE-Wq3CDagHcg2riUf61g6tgZVZlgvQysa3HQg5g0lcY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F11%2F04%2F10779%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2nobYwkIvhMdPY66uz5SCgp7xB98WNtECeb6Dug0xekz65_XITUvJ0Z7KEnRMfegj5ArrMLk5stonQx9KgrjXepEb4fuKLcnu2r2ma9ysuqm4x5USwBBxF__tDWBO0qw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0GKZdaaNm2joncy-6rMa00ssIwCK3f_RLwPBvq6SJfzImeHMR_CZJbprEIjy0p5xkPlpmNNrIaGyIm9gjxFUhMgw3u9JqtDgvOQiPTcjxu11KsQx8qGU0_zf6AKs_5qziTa1_1LSeNvdbDqNL6VZR6IEshezXy-XXmjsIo88BxEE-Wq3CDagHcg2riUf61g6tgZVZlgvQysa3HQg5g0lcY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2021%2F02%2F05%2F11229%2F%3Ffbclid%3DIwAR08GgX4l0irhphjw9xESFoJviKUE4mq_tGOE6irZQKqWlJ7NbANd8VH5n4&h=AT0xrW7FcyPDs65zbEGOyQ8_r1hleSovIKCtPorvU8uP_lwph3r6Aym4K-CMhr18tYYCtPuy42HnJmsXzWV4yIJ_7okNFvYMevVbIs9da0KwNBgzStHIINvznh51ejjFxA&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT2uCYqvmOPpbFF2bfeEmYZ-xrrTzRumYm2JEW9n1s2d6eFI4RSKy6zJCGqBqGTDI_ihLsLAyBF8qXsogWT6ILWCqqKI8LDmdWAhPsU5x5rp-h8YKSYNhI8Hcf7Kuq_4giQeS_jKKcvhnnjJ85Dr2S-ebSeZhpZEi_4uBEa0M9ZQeS17PeEqkk1WJP05VTEG9RPMMsceOVGS
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2021%2F02%2F05%2F11229%2F%3Ffbclid%3DIwAR08GgX4l0irhphjw9xESFoJviKUE4mq_tGOE6irZQKqWlJ7NbANd8VH5n4&h=AT0xrW7FcyPDs65zbEGOyQ8_r1hleSovIKCtPorvU8uP_lwph3r6Aym4K-CMhr18tYYCtPuy42HnJmsXzWV4yIJ_7okNFvYMevVbIs9da0KwNBgzStHIINvznh51ejjFxA&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT2uCYqvmOPpbFF2bfeEmYZ-xrrTzRumYm2JEW9n1s2d6eFI4RSKy6zJCGqBqGTDI_ihLsLAyBF8qXsogWT6ILWCqqKI8LDmdWAhPsU5x5rp-h8YKSYNhI8Hcf7Kuq_4giQeS_jKKcvhnnjJ85Dr2S-ebSeZhpZEi_4uBEa0M9ZQeS17PeEqkk1WJP05VTEG9RPMMsceOVGS
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2021%2F02%2F05%2F11229%2F%3Ffbclid%3DIwAR08GgX4l0irhphjw9xESFoJviKUE4mq_tGOE6irZQKqWlJ7NbANd8VH5n4&h=AT0xrW7FcyPDs65zbEGOyQ8_r1hleSovIKCtPorvU8uP_lwph3r6Aym4K-CMhr18tYYCtPuy42HnJmsXzWV4yIJ_7okNFvYMevVbIs9da0KwNBgzStHIINvznh51ejjFxA&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT2uCYqvmOPpbFF2bfeEmYZ-xrrTzRumYm2JEW9n1s2d6eFI4RSKy6zJCGqBqGTDI_ihLsLAyBF8qXsogWT6ILWCqqKI8LDmdWAhPsU5x5rp-h8YKSYNhI8Hcf7Kuq_4giQeS_jKKcvhnnjJ85Dr2S-ebSeZhpZEi_4uBEa0M9ZQeS17PeEqkk1WJP05VTEG9RPMMsceOVGS
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2021%2F02%2F05%2F11229%2F%3Ffbclid%3DIwAR08GgX4l0irhphjw9xESFoJviKUE4mq_tGOE6irZQKqWlJ7NbANd8VH5n4&h=AT0xrW7FcyPDs65zbEGOyQ8_r1hleSovIKCtPorvU8uP_lwph3r6Aym4K-CMhr18tYYCtPuy42HnJmsXzWV4yIJ_7okNFvYMevVbIs9da0KwNBgzStHIINvznh51ejjFxA&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT2uCYqvmOPpbFF2bfeEmYZ-xrrTzRumYm2JEW9n1s2d6eFI4RSKy6zJCGqBqGTDI_ihLsLAyBF8qXsogWT6ILWCqqKI8LDmdWAhPsU5x5rp-h8YKSYNhI8Hcf7Kuq_4giQeS_jKKcvhnnjJ85Dr2S-ebSeZhpZEi_4uBEa0M9ZQeS17PeEqkk1WJP05VTEG9RPMMsceOVGS
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  2003وضع إجابة مقترحة عليه.. مداخلة بمناسبة احتفالية المبادرة من أجل اليوم العراقي للمسرح ومخرجات ظروف ما بعد  

 وتحوالتها الراديكالية في ظل سلطة تقع بإطار تشخيص ال يخرج عن كونها ثيوقراطية بجوهر كليبتوفاشي
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2022%2F02%2F27%2F13546%2F%3Ffbclid%3DIwAR3F9Pkh1FuPQSL9Wb7cq6DLriYI_icfkBvFJW-
2v_bFvakKr8a8O1fkPX0&h=AT02OUPHmjpnuCmY-

rXkkaYqFNgFSdpdYnlV8yd_ArPip8tLdJRlYsavsm_m2wLH34vY_3rJLiQEP6t9xsYrG1Fm1e2VQhlAZVIclK1HL2T2icZeGmIyFOK8IgD

v4Dwflw&__tn__=H-R&c[0]=AT15ErX_5465iPwwvlY-
ZvDVF4PFQKMbnAfAXgpmCfe_GQTIM8hb0v5s5IjRbdFH2xWxbA0Ifq8zYyzdFNVN0aND6W5Syyy7mZR0CAwrb8yxblYT5SxCwWF

5YH6b9T9rOFULveIpLjbaOn6FUPRzYTfgNDFquvkziY61z8O6W76rSklrW6O4HZIf4e71TyzaM8NaALbP3fBE   

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·21بواسطة  تم النشر*

 لإلفادة من ذاكرة االشتغال عبر منصات إلكترونية لخطاب الثقافة وبوابات التخصص فيه

 التسجيل الكامل لندوة: حركية القيمة الدرامية ومتغيرات معادلها الموضوعي وأوليات مكتوبة لمحاورها

 ألواح سومرية معاصرة  —

شباط فبراير على تمام السادسة مساء بتوقيت وسط وشمال أوروبا ندوة مفتوحة بعنوان: حركية    17ربعاء  انطلقت يوم األ

القيمة في معجم الخطاب الدرامي ومتغيرات قراءة معادالته الموضوعية.. قدّمها الدكتور تيسير عبدالجبار اآللوسي وأدارها 

الم فيها عشرات  فيما شارك  الدكتور جبار خماط  الجمالي  األستاذ  المنجز  في  التخصص ونشطاء  ثقافت والمثقفين وأساتذة 

ن من تعقيب وحوار أغنى المحاضرة التي قدمت مفردات جديدة في مدخالت التناول  والفلسفي بطابعه الفكري النقدي وما تضمَّ

ة ))زوووم((إعالم  والتشريح و بكل مفردة وتفصيلة في ميدان البحث بخيمة العنوان أعاله… جرت المحاضرة في منصة غرف

 كلية الفنون الجميلة جامعة القادسية في العراق 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2F2021%2F02%2F17%2F11309%2F%3Ffbclid%3DIwAR2nVrZx-ikZAiER-

baGbtB6S41fL0mbZ7qoCkE3DgB2J_6LeZU26CHruZ8&h=AT3wKmnRI9ZKOgHxYxq_2CfmHdsJnAtjyqTMl8vWsYA6n1uRcUIkB_4p

Dse4Wq9zbGRSmZMihW9A94xISWsSOrfWcBKv3npoyr5tAWYRU7NkA8ig08HNXfj2DChzmfLfqw&__tn__=%2CmH-
R&c[0]=AT04oq-XYKNj_KZiQWbd6EpHedjCMV3LBmxgaRrJhmNGloR8h9-5fhhi31zulDek0w07uiSp17Ir6Hph-cmLu-

Ftr1RFj8FhCnXTyyhB6arJejngN2H5nskVAP7NVe83rmvzgTl6hx2n2ndadWFK6lnWTAq1BH-

2A6TFc_nh3gkKTT5w4Txsy_9wkw4JqnWulVQQIXAgeAPy   
  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 مصادرة منظومة اإلبداع ومنافذ جماليات الحياة والرد المؤمل من شعب واع مستنير؟

 ألواح سومرية معاصرة  —

هذه مجرد ومضة تعيد التذكير بحلقة من حلقات قوى الظالم المتحكمة بالسلطة والمجتمع في العراق؛ إنها حلقة إغالق صاالت  

العرض السينمائي والمسرحي طبعا استكماال ألفعال الحجر والحظر على مجمل محاوالت إنتاج ثقافة التنوير وما تتضمن من 

ي ومضة بمقدار تسليط الضوء على الحقيقة الكارثية وفضح دواعيها ومزاعم مرتكبيها ممن تتكامل جرائم  آداب وفنون.. وه

والحراك  اإلبداع  نخبة  بين  االتصال  لمنع  جريمة  العرض  دور  حظر  جريمة  تشكل  وكيف  الكليبتوفاشية  حكمهم  منظومة 

ء الشخصية اإلنسانية ومنظومتها الروحية السليمة بمهام التنويري الشعبي الجماهيري ومهام بناء العقل المعرفي من جهة وبنا

الفنون واآلداب وطاقة فعلها السامية.. فلنتمعن أبعد من هذي الومضة إن أردنا الحديث عن إنسانيتنا وسالمة أنسنة وجودنا  

 ومنع توفير أجواء اغتيال حيواتنا وقيمنا األنجع واألسمى واألفضل

http://www.somerian-slates.com/2022/09/20/14269/  

 احترامي لكل التفاعالت التي أثق بأنها ستضيف وتمنح المعالجة عمقا ميدانيا بتفاصيل الحدث ووقائعه

   :((48مجلة ابن رشد الفصلية العلمية المحكمة ))العدد *

أجل ثقافة إنسانية تنويرية(( تنتمي لمنجز ))العقل العلمي(( وتلبية الحقوق والحريات بما يحقق  تصدر المجلة فصليا ))من  

الكرامة ويستجيب لحركة التنمية والتقدم ...  ونحن نعمل حصرا وتحديدا في الظرف الراهن بمسيرة إنتاج )البحث العلمي(  

ار جامعة ابن رشد بوصفها بيتا أو مركزا للبحث العلمي  والعمل على وضعه بأفضل مساراته المعاصرة الرصينة، كما هو شع

  :في جهودها الراهنة  ولمن تنهض وينهض بالبحث العلمي الرصين من نساء ورجال في ضوء شعار

 ***(((أصالة، معاصرة، رصانة)))*** 

التي تلبي مهام األنسنة والمساواة بين  وإذا كنا نقدم العلمي بشكل حاسم على كل الخطابات األخرى فإننا ال نهمل منظومة القيم  

المعرفي  اإلنجاز  دروب  العقل وفتح  لتحرير  السامية  القيمة  اإلنسان كونها  المصير وحرية  تقرير  الشعوب واألمم وحقوق 

 األكثر رصانة وحداثة وسالمة ومجددا نضع هذي الكلمة الموجزة بإعالن العدد الجديد الثامن واألربعين 

******************************** 

 ( من مجلة ابن رشد العلمية المحكَّمة48صدور العدد )

مع كل تحديات الضغوط المتصلة المتفاقمة من حاالت تشّوش حتى حاالت التضليل، إال أّن العقل العلمي يأبى إال أن يواصل 

على ممارسة البناء والتنمية   محاوالت ضبط مسار منجزه وعطائه ليواصل إنتاج بحوث ودراسات رصينة هي الوحيدة القادرة

والتصدي لدجل الخرافة ومخادعتها بسطاء الناس في تصورهم وجودهم.. ويبقى مسارنا التنويري لدمقرطة الحياة وفتح أفق  

الحقوق والحريات وصنع حياة حرة كريمة تنشغل باإلنسان وبناء شخصيته ليكون قادرا على إعمار األرض ال تخريب ما  

 ..هودنا البحثية العلميةبُني فيها ديدن ج
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ندرك أننا وسط اضطراب المشهد تظهر بضع هفوات شكلية أو مثالب طارئة لكن اكتمال المشهد وسالمته أتي مع مسيرة  

 ..التنمية واالرتفاع بالبناء العلمي المعرفي لإلنسان

تف آملين مزيد  المحكمة  ابن رشد العلمية  أيدي قرائنا عدداً جديداً من مجلة  اعل من صديقاتنا زميالتنا وأصدقائنا نضع بين 

زمالئنا من الباحثات والباحثين التركيز أكثر على المشهد الميداني لحيوات الناس وما يجابههم من مشكالت عصرنا بقصد 

 ..تمكينهن وتمكينهم من االرتقاء بمعالجاتهم وتصويب ما يمكن بموضوعية وروح علمي رصين والتقدم لألعداد التالية مبكرا

جددا نود تفضلكم االطالع على روابط مجلتنا ومعلوماتها وتجنب إرسال ما يخرج عن التخصص في العلوم اإلنسانية وعلوم  م

 .. اللغة واألدب والفن فضال عن االلتزام بمحدد حجم البحث بدقة

الع التحكيم  البحوث التي تصلنا بالنجاح في اجتياز  لمي للمساهمة في النشر أهال وسهال بكن وبكم وبالتوفيق في أن تحظى 

والوصول إلى جمهور البناء والتنمية وصنع التقدم ببلدان منطقتنا وفتح جسور الحوار مع علماء جغرافيا الوجود الحضاري  

 ..بتنوعاته

http://www.averroesuniversity.org/AUHMAGISSUE048b.pdf   

 برجاء التفضل بالضغط على الرابط لقراءة إعالن العدد والوصول إلى مختلف روابط المجلة ومعلوماتها 

شكرنا وتقديرنا لتفضلكم جميعا باالطالع واإلدالء برؤاكم ودعمكن ودعمكم لنشر هذا الرابط لألهمية في تبني مسار تنويري  

الظالم وإشاعة التخلف والخرافة، تلك التي تسطو على المال ومنافذ النشر واإلعالم بينما يكبح جماح الوحشية والهمجية لقوى  

 نحمل هموم الناس والعقل الوطني اإلنساني بحدود جهود تعرفونها محبتنا وتقديرنا لكل أشكال دعم أدبي معنوي منكن ومنكم 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·3تم النشر بواسطة *

رات بين النظام )الديني( والنظام )العَلماني( وما يتصدى للتشويش وتوريط األبرياء بإعادة إنتاج قوى استغاللهم  بعض مؤش

 ونظامها؟

 ألواح سومرية معاصرة  —

مع اشتداد أزمة نظام كليبتوفاشي يرتكب الجرائم التصفوية الوحشية اعتمادا على جناحيه المافيوي الميليشياوي بات حتميا  

ضرورة أن يوجد من يتصدى للمسؤولية بروح وطني ديموقراطي سليم التنظيم صافي االستقاللية فكريا سياسيا    وأكثر من

العَلمانية الديموقراطية وبال إشراك  وبنيويا في هيكل وجوده.. واإلشارة هنا إلى تبني كونفيرديرالية الجبهة الشعبية بقواها 

أخرى مع هذا الجناح اإلسالموي أو اك لمجرد وجود تلميعات تضليلية تشوش  لعناصر ملتبسة التفكير بين قدم مع التنوير و

على بعض عناصر غير مدركة لمعنى جناح إسالموي حتى ولو أطلق شعارات شعبوية أو مقتربات ما يتوهمه بعضهم ذاك 

وله… المعالجة تحاول التفاعل  من أنه يسار )اإلسالم!( كما كان في حقب تاريخية ما قبل الدولة الحديثة!! وهو مما ال يمكن قب

معكم بمقترحاتها بشأن تعزيز استقاللية الجهد في تمكين كونفيديرالية الجبهة الشعبية اليوم قبل الغد لحسم المعركة وقد باتت  

حزبية في قمة الكارثة المحيقة بالناس!! فهال تفكرنا وتدبرنا ورسمنا اشتغاالتنا بمنطق العقل العلمي ال بمنطق االنحيازات ال

 والمجامالت التي ال تخضع لنظرية سياسية!؟

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·2تم النشر بواسطة *

 هل اطلعت على هذا الرابط المسرحي المهم؟ 

 هل يهمك التفاعل مع مشروعات مسرحية بنيوية في العراق والمنطقة؟

 هل قرأت في مسمى المسرح السومري)العراقي القديم(؟ 

ِِ التفضل باالطالعإذن، أق  :ترح عليَك

هل ترغب في االطالع على قراءات رصينة في المسرح بعامة وفي المسرحين العراقي والعربي بخاصة؟ هذا رابط يمكنك  

الوصول عبره إلى أبرز الدراسات والقراءات التي كتبها أستاذ األدب المسرحي د. تيسير عبدالجبار اآللوسي، شكرا لتسجيل  

داء المالحظات ومحاورة النصوص المنشورة.. تجدون أيضا رسائل المسرح العراقي في اليوم العالمي للمسرح المتابعة أو إب

اليومين العالمي والعربي   يوم لم يكن يُكتب رسالة مخصوصة كما تجدن حملة تعميد اختيار اليوم العراقي للمسرح بجانب 

الوجودين القوميين ولغتهما اإلنسانية .. كبير التقدير للجميع    ومشروع اختيار يوم كوردي وسرياني للمسرح باالنتساب إلى

 شيبا وشبيبة ونساء ورجاال 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2Fcategory%2Ftheatre%2F%3Ffbclid%3DIwAR1k2nrUSlgZ4yQ-44L7Fr875J-Qp4LAOlcfagkdKffFzRaMDCor-

m02gvk&h=AT16j-p9FhXxo1jlzBgrWSyk5rAQy9H4HNylgv-

EKB3IcGg7BN48A9ahiIJDRgtUaCCmeGB8caTofs1yLy_JTV0XNelr5S6oTNVZbLAdIZOCti-ndzTTheDM_3aX4gxjVg&__tn__=H-
R&c[0]=AT0qOQzdHaL3gZcl566UWdR7KYjSbism0QHaqcJVqHZeFvx-

A5ovH_1pHiJwsu5fMbG4FHZJeVDc5ZhTYtvtwPL2eW24DvH540SrbXysp6JXP56x6S32xY3nzZNSFACjYQ10LglpXXD5iMQ7Ct2zWl

qK8uOxoRB8KbOpq55ooLRJmjfoIwAJt9yMJpYVns1iaDw40QcWXGQp 

المعالجة تمتد نحو عمق مجامعاتنا العربية وظروفها القاسية بل المتوحشة باالستناد إلى ضغط الواقع وتفّجر اإلنسان المنفعل  

المعالجة المتوتر   العبثية في خدمة زعماء الحرب مافيا محروسة ميليشياويا أقترح اإلصغاء لهذي  الفعل  والمستسلم لردود 

إيحاءات معلنة تصل   في  بالتأكيد  اليمن ولكن  بنموذج  اإلنسان وحراكه ربما  المهمة من عالم جليل وموقف حكيم يستنطق 

 مجتمعاتنا وحاالت وجودنا.. تحية بروفيسور الشميري 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·23تم النشر بواسطة *

 حول إشاعة منطق الخرافة والدجل على حساب إيمان يدركه المجتمع قبل األدعياء وتشويهاتهم 
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ها هم يشوهون الحقائق التاريخية ويصطنعون من خروف أو شجرة أو مرتفع ترابي وجودا قدسيا يتبركون به وينسبون إليه 

المعجزات بما يمنحهم فرص استغالل البسطاء والسذج ويبتزونهم ماليا مثلما يدعمون نظاما يسمح لهم بتلك األالعيب أضاليل 

 ...وأباطيلها

هاهم يأخذون التراخيص من افتتاح رسمي بأعلى مستويات الحضور ))الرسمي(( ومن تمكين لوجستي وتطويع بال حساب  

 التذاكي والدجل  ألمن وأمان إلنسان فالمهم تمرير 

ما ينبغي الوقوف عنده فورا كيف لمئات آالف الناس تتجه للتبرك بخروف أو شجرة تم ربط خرقة خضراء عليها أو تلة أو  

مكان موحش أو كيف المرئ أن يأمن دجال لمجرد ارتدائه جلبابا وعمامة!!؟ وكيف يصير اإليمان خشية من أشياء وأفراد ال 

  المفاهيم والقيم ؟؟؟ من إله أوجدهم حيث انقالب

ليس هنا المشكلة ولكنها في مستوى الثقافة العامة ودرجة الوعي وإدراك الحقائق وفي معرفة اإليجابي من السلبي وما ينفع  

  ويضر

فلنتفكر ونتدبر ولتكن األحداث الماساوية الكارثية ومصاب الناس منطلقا للمراجعة واتخاذ القرار فلقد فات أوان وصار الناس 

 !!!!مواضع في فة موحشة تكتظ بالوحوش المفترسة التي تتحين للفقراءب

تنبهوا واستفيقوا .. تفكروا وتدبروا وكفى ذال وخنوعا ألصنام نظام كليبتوفاشي يحّمل الجموع استغالق المسيرة ويديم مآربه 

 الرخيصة المريضة 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fi%2Fstatus%2F1561860577185652737%3Ffbclid%3DIwAR3vY0CT_V

nyPrVJOFALnCdQHwisL8VJQ2l2iajmkEykwLW5UF7bTzFp9CY&h=AT0vU8Js0-TRyP7z3dsbxH_kwGzjf7-
L0a9TnbSqitxeUkJoDIW_p0M7WeaW4aHwBnllOkI1YWEi5EJY-ZBcZFjD8ngEg3gcj_clYPJd4AsLpxDjAOFUE-

zpLzQdMGaidw&__tn__=H-R&c[0]=AT1Hmd2kvkGZP7Bu3i_AnyGqFOFsZLDx6QoQG9Y5KRYaNaAxFEdEv-

07eIKP362UnAqR3L8axsiyoH5XF4cOLvolEToqR2obKEOym2tuckacotkhSEJ3S9Z4-18ksXRVtCiS9VFthA-
wZzYelF93GLLzCDxnGbOD8djFs8dytMogdATrMzVWdMCikLzWpBX880MAEHGO_1It  

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة *

خيار حركة التنوير والتغيير الديموقراطية تتمثل أوال في بناء جبهة كونفيديرالية شعبية مع أوسع التفاف جماهيري قادر على  

كتيكي مع  الحسم وهو خيار استراتيجي ثابت فيما خيارها المباشر يكمن في الشروع بالمتاح ومتابعة تعزيزه برفقة التعامل الت

موازين القوى القائمة من دون سقوط أي من شخصياتها أو قواها بتبعية مضللة لالشتغاالت الشعبوية ألي من أجنحة اإلسالم  

حتى   2003السياسي من هنا بات ملزما التفكر و التدبر في دقة السير على حد سيف قوى إرهاب ظالمية كرست سطوتها منذ  

 م لعبة صراعات اليوم واستغالق األزمة فيها!!؟ يومنا فهل من انتباه مناسب لحج

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·19تم النشر بواسطة *

قوى اإلسالم السياسي تراهن إلدامة سطوتها على قدراتها في المخادعة والتضليل باستخدام شعارات شعبوية ومتاجرة بمنطق  

تنتهي باي شكل لترقيعاتهم بل ببديل جذري جوهري شامل حيث انتصار الخرافة ودجله، لكن استغالق عمليتهم السياسية لن  

 حركة التنوير والتغيير بالتفاف الشعب حول برنامجها ونهجها وإن غدا لناظره لقريب. 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·14تم النشر بواسطة *

 يوم النخلة العراقية 

 هو عيد وطني 

خاضعة لعبث برامج حاكمة لكن اهتمام الشعب بغابات نخيله بمئات أنواعها وأصنافها    ربما أهملوه في سنة شدة أو أخرى

 سيعيدها إلى مكانها ومكانتها 

 معا إلحياءيوم النخلةالعراقية 

 الذي احتفلنا به ألعوام خير واجبنا استعادته

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·13تم النشر بواسطة *

المفكرين ومنتجي ثقافة التنوير هي )نهج( ثابت ألجنحة اإلسالم السياسي كافة ما يلزم أال نكتفي بإدانة واقعة محاوالت اغتيال  

إجرامية أو أخرى بل أن نعمل بشكل أعمق في منع تلك البيئة اإلرهابية ووقف سطوتها وبلطجتها بدءا بمقدماتها الفكرية من  

جرائم اإلرهاب الدموية التصفوية مثالنا أبعد من سلمان رشدي بمئات بل آالف فتاوى وإباحة حرمة الدم وحتى منطقة ارتكاب  

 ممن تم تصفيتهم في العراق بأيادي ميليشياوية وفتاوى مرجعياتها 

 كفى وليعلو صوت تأمين اإلنسان وحرياته وحقوقه كافة

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·12تم النشر بواسطة *

 صوت الشعب

 سمو الدستوري في كل قرار أو مسارهو صاحب ال

وهو المرجعية في وجوده وحقوقه وحرياته فكفى عنتريات وشعبويات ومصادرة لوجوده وقراره في نيل حرياته وحقوقه  

 بانعتاقه من سطوتكم وبلطجة ميليشياتكم 

 والتغيير آت ال محال فليهدر سمو الشعب الدستوري

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·31تم النشر بواسطة *

 من يلتقط اللحظة التاريخية
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إن خانق أزمة السلطة واستغالق الحلول عليها أمام مد الحركة الشعبية للتغيير لن تجد بدا من استبدال تقاسم الغنيمة بتسليمها  

 نهجهم المفضوحألحد أجنحتها تمريرا للعاصفة الجماهيرية وتضليال لبعض قطاعات جرى تجهيلها بالتعمية على 

إن أالعيب أجنحة الحكم وطبقتها الكربتوقراطية المحمية بالطابع الميليشياوي الفاشي لن تنطلي على قيادة للتغيير تعي عمق  

 المجريات ومسؤولياتها التاريخية

.. فهال تنبهنا قبل  من هنا فإن والدة قيادة جماهيرية نوعية  )) لكونفيديرالية الجبهة الشعبية(( بات أكثر من ضرورة وحتمية

 فوات أوان .. إذ الت ساعة مندم!؟

 لنتفكر ونتدبر ونجنب قوانا الخطابات الشعبوية والسقوط بتبريرات وأماني هي طريق خسارة كل التضحيات الجسام

 لنتنبه على طفولة أو سذاجة التفاعل مع وعود ملمعة أو الوقوع رد فعل لمفاجآت أجنحة السلطة 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·31تم النشر بواسطة *

ممارسة الطقوس أمر محفوظ لكن فرضها على اآلخر وخروجها عن جغرافيتها لتقتحم المؤسسات المدنية، إنما تنتهك أصحابها  

  بقيمهم إنسانيا وطنيا وتندفع لتستبيح الهوية والقضية وتصير نهجا يتعارض مع معاني تلك الممارسة وجوهرها فلنتنبه لما 

 يرتكبه الغلو والتشدد ولنتفكر ونتدبر فيمن يدفعنا إلى ذلك ولماذا؟؟؟

كل ما يجري في العراق ال يخدم مطالب التغيير بقدر ما يستغل   ·  يوليو  Tayseer Al-Alousi     ·30تم النشر بواسطة  *

الشعب، لهذا ينبغي أن يكون رد اإلرادة  التي تسببت بكل كوارث    2003األوضاع لتوجيهها نحو هذا الجناح أو ذاك من سلطة  

 الشعبية برفض االنجرار ألي تحشيد من أي طرف لمنع تحويل االحتقان إلى حرب تطحن الناس أكثر مما هم فيه

 صوت العقل الوطني الشعبي أعلى والمسؤولية االن عالية ومطلوبة لن تنفع حال الصمت 

 فلنتفكر ونتدبر قبل فوات أوان!!! 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·27سطة تم النشر بوا*

 سالما وتحية لكل األحبة باختالف الرؤي و/أو اتفاقها

 سنمضي إلى ما نريد ونصنع بحق عالما جديد

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

بمنطق تعاملنا  يفرض  ما  تحميها  التي  شجاعتها  تمتلك  الناضجة  السليمة  على   الفكرة  القائم  والتسامح  التعالي  ال  التواضع 

 االعتراف باالخر واحترامه وااليمان األعمق بالتعددية والتنوع شرطا لألنسنة ومنظومة قيمها األنجع فلنتفكر ونتدبر 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

النف للحوارات األنجع يتمثل في االستعداد  الرئيس  فلنتأكد من المبدأ  اقتراحاته وتوصياته  لقبول اآلخر والبحث معه في  سي 

 أنفسنا قبل مساءلة اآلخر في تبني االعتراف بالمختلف وحقه في إيصال صوته ولنتفكر ونتدبر

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

األكاديمي والثقافي المعرفي حسب بل وينشر وباء تسطيح القضايا الكبرى  إن رفض التقيد بمنطق الحوارات ال يعني ازدراء 

وجعلها بمستوى ثرثرات المقاهي! فهل يقر ذلك امرئ يتمسك بالعقل العلمي؟ مطلوب تعزيز انتباه على أساليب حواراتنا بما  

الهدم والتخريب.   تحايا اعتزاز وتقدير واحترام إذا ما  يرتقي بها ويتقدم ويعزز كونها أداة إنتاج الرؤى وإنضاجها ال منفذ 

 تفكرنا وتدبرنا 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة *

 حرية تعبير منتهَكة بمصادرة حرية الكلمة وتقييد الصحافة في العراق

 ألواح سومرية معاصرة  —

حرية الصحافة. ما تؤشره التقارير لهذا العام   مصادر هذه المداخلة منظمات عراقية وأممية ترصد واقع الحريات وتحديدا

يتضمن تفاقم األزمة واستغالقها بخلفية انتهاكات تصر على مزيد قيود وأبعد من ذلك توصل في جرائم المصادرة باغتياالت 

 !وتصفيات جسدية وإغالق مؤسسات ومنع من العمل بمختلف مراحله دع عنكم مجمل حرية التعبير في العراق

 في قضية حرية الصحافة واالنتهاكات الكارثة التي تتعرض لها… تيسير عبدالجبار اآللوسي ومضة أخرى

 المرصد السومري لحقوق اإلنسان

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·19تم النشر بواسطة *

 حول التعليم اإللكتروني وما وصلنا إليه بين عبثية االتهامات ومستوى اإلنجاز

 سومرية معاصرة ألواح  —

وريحا   ضروسا  حربا  تجابه  التعليم  قضية  ولكن  للشعب..  األساس  النوعية  الخدمات  ومجمل  التعليم  المتخلفة  النُظم  تُهمل 

صرصرا عاتية بمحاوالت تمكين الفساد وقواه من السطو على العقل العلمي وتخريبه جدّا يجري فيه  إفراغ العقل الجمعي 

ن بين أكثر ما يجابه اإلفسادد والتخريب هو أشكال التحديث في منظمات التعليم وعلى رأسها لحشوه بمنطق الخرافة ولعل م

التعليم اإللكتروني إذ تشاع مختلف أشكال األوبئة والحروب ضده تخريبا وهدما ونخسر في ذلك حتى فرص نزيهة نظيفة  

وجزة ببعض ما ينبغي التوصل إليها حال ومعالجة.. فهال ونعطل أية إمكانية لنموها واستثمار إمكاناتها في البناء .. هذه كلمة م

 تنبهنا عراقيا مثلما تنبهت بلدان في منطقتنا وسارعت لتبني رؤية عميقة غنية ثرة لمسارات التعليم اإللكتروني؟؟؟

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·16تم النشر بواسطة *

 آالف الصديقات الفاضالت واألصدقاء األفاضل 



رح عليكّن وعليكم هذا الرابط بمئات البحوث العلمية الرصيينة بمختلف ميادين العلوم اإلنسانية وجماليات اآلداب والفنون أقت

ومنها المسرح وفلسفة التنوير فمرحبا بزياراتكن وزياراتكم التي تدعم نشر المعارف ومنطق العقل العلمي وترتقي به شكرا  

وحاجاته ويؤشر احترام إنسانية وجودنا ومعاني الحداثة والتجديد بحق ال بالدجل وأباطيل   للتفاعل الذي يؤكد االنتماء للعصر

 األضاليل ومنطق الخرافة.. انحناءة لرائع التزام الجميع توجهات القراءة المعمقة 

ِِ للتفصل باالطالع على مئات البحوث العلمية المحّكمة الرصي ِِ ممن يهتم بالبحوث العلمية؟ ندعوَك نة بميادين العلوم  هل أنَت

 اإلنسانية وفلسفة التنوير وجماليات الحياة سواء في اآلداب أم الفنون.. تجدون ذلك بزيارة الرابط في أدناه مع التقدير

 بحوث علمية الطالعكن واطالعكم.. مرحبا بالجميع يصصنعون زمن البحث العلمي الرصين 

 إليها في مجلة ابن رشد العلمية المحكَّمةيمكنكم االطالع عليها جميعا وكافة والوصول 

نحيي جميع الباحثات والباحثين وكل قراء منجز البحوث المرجعية المعتمدة، في اختيارهم دوريتنا التي توفر أرضية مصادر  

إليها ومراجع ثرة غنية ومعتمدة ونثمن عاليا دعم مجلتهم لتواصل العطاء بترتيب علمي وعامل تاثير أعلى فأعلى، بالوصول  

في موقع  عالم المعرفة ويمكنكم الحصول على عشرات ومئات البحوث في أعدادنا المنشورة هناك .. تفضلوا بالضغط على  

 الرابط في أدناه 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-

313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-
%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-

%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-

%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZ
PbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-

RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-

R&c[0]=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-
r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-

deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·16تم النشر بواسطة *

 ومضة في البينية التوفيقية وفروض الواقع ومطالبه؟ أولها مطلب كونفيديرالية الجبهة الشعبية

 ألواح سومرية معاصرة  —

الحصول على حصة الكعكة  السلطة ومحاوالت أجنحتها  الصراع بمستوى قوى  الميدان واحتدام  في ضوء تسارع أحداث 

القوى المصطرعة وتنظيمه الحراك الشعبي وقيادته باالتجاه   الثاني المجابه لكل تلك  الرئيسة وتسيد الموقف.. أين الطرف 

 االنعتاق والتحرر؟ األنجع واألكثر حسما لصالح

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة *

ما الموضوع الذي تتجه إلى إنجاز مقال معرفي أو بحث علمي فيه وتجده مثيرا لالهتمام، مستجيبا للحاجة الميدانية المباشرة 

بما تتطلع الشتغاله وترى ضرورة العمل فيه بميدان التخصص الذي تشتغل فيه.. يمكنك في الوقت ذاته أن تقترح أو توصي  

 أو عليه؟ يمكن لمحبي العلوم والمعارف واشتغاالت العقل العلمي أن يتساءلوا عن مطالب بحثية مما يرغبون فيها \و

 يوليو  4مفهوم التكريم وعمق فلسفته باستقالليته وسالمة نهجه*

  وللجنة التكريمتحية محصوصة للمبادر في الفعل الثقافي العميق 

 تحية لجمعية المترجمين العرب ةتةحهها لهذا الفعل حيثما جاء بسامي القيم

  كلمةفي التكريم ومنظومة حمل قيم الحقيقة فيه

كنت ومازلت أتبنى وأدعم توجهات تكريم المنجز المميز االستثنائي ومنح أصحاب اإلنجاز مكانهم ومكانتهم المستحقة مجتمعيا  

أن التكريم ال يعني سوى الحراك المجتمعي يغوض عميقا في الوجود الجمعي بنيويا على الرغم من انطالقات  ونحن ندرك معا  

  ..ومبادرات فردية

وهو بالمحصلة، بخاصة عندما يكون معنويا أدبيا، ال ينتمي للمصالح الخاصة وال يخضع للفردنة وال الشللية أو خطاباتهما إنه  

والمنع والمصب ما يجعله بالضرورة قيمة تنويرية بثوابت األنسنة ومسارها.. هنا تنزاح هموم خطاب إنساني الهوية والطابع  

االختالف والخالف ومصداتهما أو ما قد يتضخم لهذا السبب أو ذاك ليُصّور على أنه معضلة أو مثلبة بوجه بعينه.. لكنه لن  

مين في أصل مات والمكرَّ المكرَّ التكريم وثقافته..  ومن هنا أتوجه بالتحية للجنة   يكفَّ مسار الحقيقة في استحقاق  موضوع 

العقل العلمي وإلى جميع المستحقات  التنوير والتقدم ومنطق  التكريم بوصف عملها الجمعي المؤسسي وبالتزامها إضاءات 

شارة أخص بالذكر: والمستحقين من منتجي ثقافة معرفية بهية وأخص هنا بعد التحية للجميع وتهنئتهن وتهنئتهم ومن بوابة اإل

المفكر األكاديمي األستاذ الدكتور عبدالسالم فيزازي وإلى الناقد األديب األستاذ الدكتور مجمد عبدالرحمن يونس لما حماله 

من تكريم اليوم هو شهادة أخرى بين شهادات استحقاقهما تجاه منجزيهما و مجددا التحية واألمنيات لجميع من حظي اليوم 

لنابع من إيمان بحق الحياة الحرة الكريمة واستقاللية الفعل الثقافي المعرفي ومنه األكاديمي العلمي بكل عناصر بهذا التكريم ا

منجز العقل العلمي.. فكل التوفيق للجميع ومرحى بمنجزاتكن ومنجزاتكم كافة وستبقى هذه القامات متالحمة في مسيرة العطاء 

ع العلم والثقافة وحركة التقدم والبناء والتنمية من دون فروض مسبقة أو اشتراطات  مثلما في حصاد مكانها ومكانتها وسط مجتم

 تُلزم أحدا بخطاب أو فلسفة ولكن بطمأنينة إلى سالمة حقيقة التكريم بمعطياته العامة في توكيد أحقية المنجز وسط شعوبنا 

 تيسير عبدالجبار اآللوسي 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·3تم النشر بواسطة *

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZPbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZPbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZPbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZPbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZPbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZPbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi
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التنويري لتفشي منطق الخرافةوالدجل بمجتمعات جرى تجهيلها وغسل أدمغة من استسلم فيها للتضليل،   يتضمن تشخيص 

إدانةً للظاهرة وفضحا لمخاطر التعايش معها، ما يتطلب بل يفرض على قوى التنوير أن تجيب عن سؤال: ما اإلجراء التالي؟ 

 ال خطى )تحرير العقل الجمعي( استعادةًلألنسنةبما ينهي همجية التشوهات ووحشيتها لتنتقل نحو استكم

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·28تم النشر بواسطة *

 اغتيال أستاذين جامعيين بكوردستان

 جريمة إرهابية مركبة 

وتتجاوزه الحمر  الخطوط  تنتهك كل  بل  جامعتيهما،  عند  عندهما شخصيا وال  تقف  برمته ورحلة ال  المجتمع  باستهدافها  ا 

 تكوينهما عالمين جليلين ال يملك كائنا من كان تعويض ما بُذل ليكونا بمقدم بناء الشخصية الوطنية

 :فلتكن محاكمة الجاني بحجم الجريمة وأبعادها

 إنسانيا أخالقيا علميا فكريا وقانونيا...

 

 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

التحالف نهج نوعي مختلف عن دعم ظواهر استجابة المؤسسة لضغط حركة التغيير ما ال يعني قطعا إدخال مجموعات من 

 !داخل تلك المؤسسة لتحالف التغيير المنشود بنيويا كما يحدث بخالف صواب الخيارات

 البديلفلنتنبه ولنتفكر ونتدبر أشكال العالقات التي تدير معركتنا من أجل 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

أي تحالف يستند ألية قوة في تركيبة مؤسسات النظام هو وهم وتضليل لحركة التغيير واغتيال لمهمتها الرئيسة التحالف الوحيد  

 م )إصالح( المؤسسة الفاسدة من داخلهالقوى التغيير يكمن في قوى البديل الشعبي التي حافظت على نقاء بنيتها بعيدا عن أوها

 لنتمعن ونتفكر ونتدبر 

على قوى الحراك المجتمعي للتغيير أن تتنبه على الفوارق بين اعتماد تحالفات أحزاب واضحة النهج وبين ضم )أفراد( أو  *

تشارك فيها بخالف ما يسمونه إسقاطا شخصيات وطنية تعمل بخدمة منظومة تديرها قوى ظالمية بكل مؤسسات الدولة التي 

إرادة الشعب الذي قاطعها لعدم خروجها على تلك السطوة والتشويهات البنيوية ولرفضها االلتزام بقوانين اإلرادة الوطنية.. 

من الصحيح هنا دعم عناصر اإليجاب ومن الخطل االحتفال بتلك العناصر واألنكى ضمها لتحالفات التغيير بذريعة عناوينها  

أسماء لها ومبادئ تنتهجها فيما أدرك الشعب وفضح حقيقة ما بيع عليه من أوهام طوال عقدين من سلطة تلك  التي تزعم أنها  

العناوين عدا عن كون )األفراد( أكثر عرضة للتقلبات والخديعة وألن يكونوا أحصنة طروادة قوى التخلف ونهج الكليبتوفاشية  

دا عن احتماالت العبث واللعب والخديعة من دون التضحية باشكال مناسبة المعروفة!! فلتبحث تحالفات التغيير عن نقائها بعي

 الستثمار صراعات داخل مؤسسات السلطة وقواها االنتهازية الطفيلية

 لنتمعن ونتفكر ونتدبر 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·19تم النشر بواسطة *

 قة قراءة مضللة لمناورات أجنحة السلطة  وأخرى كاشفة للحقي

السياسية   العملية  النواب واستغالق  إلغاء معنى استقالة كتلة األغلبية ومضمونه االحتجاجي ضد فشل مجلس  كيف يجري 

 !ويجري التعامل معها كما لو أن نائبا أو اثنين قد قدما استقالتيهما ليجري تعويضهما بسياقات روتينية

 ل البرلمان والتوجه لالنتخابات!؟ أال يعني جوهر االنسحاب الجماعي إخالال بنيويا يفرض ح

التساؤل هنا لتوجيه أنظار الشعب وحراك التنوير والتغيير إلى المطلب المباشر لعموم االحتجاج الشعبي ومطلبه بانتخابات  

اسية تخضع إلرادة الشعب والنهج القانوني األنجع إلبعاد سطوة المنظومة بكل أجنحتها بال استثناء تلك التي خربت العملية السي

 بتشويهها وتجييرها للمافيات الميليشياوية 

  فلنتفكر ونتدير وليكن الشارع سبيل استكمال مهام التغيير وحسمها

 تيسير عبدالجبار اآللوسي 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·12تم النشر بواسطة *

 ما أسس تفعيل عناصر الحملة الوطنية للتغيير؟

 ألواح سومرية معاصرة  —

منذ زمن كنُت كتبُت هذه المعالجة ومازالت تجد صداها وأهميتها بخاصة في إشكالية تشكيل الكونفيدرالية الشعبية الموحدة 

للتغيير .. أال فلنتنبّه على واجباتنا وال نسترخي لطول المسافة ولمماطلة ولتضييع عالمات الجهد األهم واألبرز مما ينتظرنا  

حلبة من دوامات التوهان في التفسيرات والتأويالت والمهادنة مع هذا الجناح الظالمي أو ذاك    فيما بعض عناصر تعود بنا إلى

 أعود لوضع النقاط على الحروف فهل من تفاعل!!؟

بأداء  للحكومة  الطابع )االنتقالي(  فيما يتطلبه: توكيد  )التغيير( يتطلب،  الفعلي نحو طريق  التقدم  المعالجة: “إنَّ  مقتبس من 

 مثلة بحّل مجلس النواب واللجان االقتصادية وحظر التشكيالت )الحزبية( المزيفة، ذات الجوهر المافيوي اإلرهابي”.مهامها م 
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zOTn4dFF_hYP5Ef_WQ&h=AT1ttxoQDpnko03HjGMI0gcQBUyVFXc1Ib03RXv864JzWTuP5uK5ICv4hQOdAciNIQa51QHj8EsqUqT6S

4Wrjde-UOShH7GPGWwMY1PbZ5lCUwQb-OBfDhe8vY2jgoavAw&__tn__=H-R&c[0]=AT23NnEZl5ZlZadBl2rUDddk8T9aNV-
2_qABMg0HWqC9FlX8wlBYOd4wGHZHbSollL0hbxm55eHTf0I_Aj6g6IgjZUXuIBNC8ag-9Drh61-

aUFirE13nobGwuJkaItFnVcO0zUBTIq1do6s-wm3P8ByoQPAWdDADz8Ab3fgy--cu-Ts5m2L3OYBjdNGKuBiQyt7Khf0_dCVT 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·10تم النشر بواسطة *

 معلنين تجديد العهد دوما  نختلف ولكننا هكذا نلتقي في أنسنة وجودنا وحراك التنوير

 ألواح سومرية معاصرة  —

نختلف ولكننا هكذا، نلتقي في كل نشاط يؤدي إلى أنسنة وجودنا؛ وتوكيد تَبنّي حراك التنوير، معلنين تجديد العهد دوما على  

مي نحو فتح صفحات محبة وتسامح وعلى تمسك وطيد باحترام اآلخر وحقوقه ووجوده وإعالء شأنه في دعم خصال التسا

مهام تتجدد فيها مسيرة تمكين منظومة القيم اإلنسانية السامية من تلبية الحقوق والحريات ومن توظيف العقل العلمي في مناقشة  

مجمل أمورنا بال تردد ومن مراجعة أنفسنا قبل توجيه النقد لألخر ومن تجديد المقولة األثيرة في أن )))البساطة أعلى مراحل  

نفكك فيها وبها كل تعقيدات المسيرة وتشابك بعض ظروفها لنستعيد بها عطاء الخير والتنمية وتوفير األمن  الحياة((( فهي ما  

 واألمان ومزيد الثقة بين جميع أطراف العيش الحر الكريم 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-

7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeR

XtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-
R&c[0]=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-

ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-

4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD 

_ 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·10تم النشر بواسطة *

 نختلف ولكننا هكذا نلتقي في أنسنة وجودنا وحراك التنوير معلنين تجديد العهد دوما 

 ألواح سومرية معاصرة  —

لنين تجديد العهد دوما على  نختلف ولكننا هكذا، نلتقي في كل نشاط يؤدي إلى أنسنة وجودنا؛ وتوكيد تَبنّي حراك التنوير، مع

فتح صفحات محبة وتسامح وعلى تمسك وطيد باحترام اآلخر وحقوقه ووجوده وإعالء شأنه في دعم خصال التسامي نحو 

مهام تتجدد فيها مسيرة تمكين منظومة القيم اإلنسانية السامية من تلبية الحقوق والحريات ومن توظيف العقل العلمي في مناقشة  

بال تردد ومن مراجعة أنفسنا قبل توجيه النقد لألخر ومن تجديد المقولة األثيرة في أن )))البساطة أعلى مراحل  مجمل أمورنا 

الحياة((( فهي ما نفكك فيها وبها كل تعقيدات المسيرة وتشابك بعض ظروفها لنستعيد بها عطاء الخير والتنمية وتوفير األمن  

 ش الحر الكريم واألمان ومزيد الثقة بين جميع أطراف العي

 شكر وتقدير لرسائل التهاني والتحية وجميل األماني ورائعها تلك التي وردت بعيد ميالدي

أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الرائعات والرائعين ممن عبر عن مشاعر إنسانية بهية تكسر روتين زمننا وتفتح 

 ..ألمل كروعة تعبيرات المشاركات والمشاركين باحتفالية أمسيتيآفاق التطلعات وإرهاصات النظر إلى مستقبل زاهر برائع ا

لقد اعتدت على التمسك بأن يكون يوم مولدي يوم مراجعة وتدقيق حساب وبحث عن بدائل لما فاتني وأخرى لما أتطلع أن 

 ..يتحقق لكل من أحيا وغياهم عالما دائب الرحكة إلى أمام

فيها وأعوامي بما أغدقت علّي من خيرات انتصار في قرار أو مشروع إنما يهمني  إن سنواتي بشدائد تجاريبها وما واجهني  

تلبية أسس إنصاف اإلنسان في حقوقه  قيم )))التسامح((( و)))السالم((( والتقدم نحو  بمنظومة  أن تواصل االمتالء حيوية 

 ..لمصيروحرياته وفي المساهمة الجدية الفاعلة والمؤثرة في نصرة الشعوب وحققها بتقرير ا

وإذا كانت تعقيدات المسيرة بجميع اصعدتها الخاصة الشخصية والجمعية العامة ومنها والدة عالم متعدد األقطاب، قد جابهتني  

مثلما الرائعات والرائعين ممن يجابه ذلك فإن إدامة إعادة التجدد والبحث عن البديل في منطقة )))التغيير((( إنما تظل نبراس  

 ..صة للتراجع عنه كونه أس الحياة اإلنسانية الحرة الكريمةعمل ال مجال أو فر

أجدد التحايا والعرفان بجميل من راسلني في الخاص والعام ومن اتصل بكل أشكال مد الجسور وبرائع المعنويات التي تتأتى  

ومة قيم سامية لألنسنة  من مزيد تالحمنا ووحدتنا وتضافر أنشطتنا بمزيد من انفتاح بعضنا على بعضنا اآلخر وتمسكنا بمنظ

 .. والتنوير ال نقصد في ذلك إال كرامة اإلنسان ومسراته وسعادته

صائب أن نغيَِّر عالمنا وما فيه من ثغرات وعيوب ومن الصائب أيضا وبثبات أن ذلك يستحيل أن يتعرض لطرف حتى منه 

الخ البديل يقوم على منحه فرصة االلتحاق بمنظومة  ير والسالمة واألمن واألمان ومزيد استقرار  من أخطأ بما يؤلم؛ ألن 

وسالم وإذن ال مجال لإلقصاء واإللغاء وألي شكل من أشكال التصفية التي قد تطال ))اإلنسان(( أي إنسان بل الصائب هو 

الهنجية  لمنطقة  الركون  عن  ويبعده  جوهريا  المختلف  اآلخر  سيجذب  ما  وهذا  المسار  بسليم  العيش  فرصة  ومنحه  تغييره 

والتنمية وا للبناء  التعايش سالما وتكامال وتضافر جهود  بمنطقة  اللقاء  اآلتي سنجد  المستقبل  في  الوحشية هناك  أو  لتوحش 

 … ..والتقدم

المحبة والسلم  في منصة  آنسات وشبيبة ورجال وكهول.. وكلنا  للجميع: شخصية، شخصية، نسوة ورجاال،  مجدداً، ممتن 

ما اختالف بعض تفاصيل خياراتنا لكن التي نلتقي بعدها حتما بمصب أنهر الحياة في واإلخاء واحترام ظاهرة تنوعنا ورب

 ..األنسنة والسالم والحريات

 سيداتي سادتي

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F08%2F31%2F10483%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KzKZHjJfJmh-dCAt0Nmh3xlpvwagSv0o8VWst-zOTn4dFF_hYP5Ef_WQ&h=AT1ttxoQDpnko03HjGMI0gcQBUyVFXc1Ib03RXv864JzWTuP5uK5ICv4hQOdAciNIQa51QHj8EsqUqT6S4Wrjde-UOShH7GPGWwMY1PbZ5lCUwQb-OBfDhe8vY2jgoavAw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT23NnEZl5ZlZadBl2rUDddk8T9aNV-2_qABMg0HWqC9FlX8wlBYOd4wGHZHbSollL0hbxm55eHTf0I_Aj6g6IgjZUXuIBNC8ag-9Drh61-aUFirE13nobGwuJkaItFnVcO0zUBTIq1do6s-wm3P8ByoQPAWdDADz8Ab3fgy--cu-Ts5m2L3OYBjdNGKuBiQyt7Khf0_dCVT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F08%2F31%2F10483%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KzKZHjJfJmh-dCAt0Nmh3xlpvwagSv0o8VWst-zOTn4dFF_hYP5Ef_WQ&h=AT1ttxoQDpnko03HjGMI0gcQBUyVFXc1Ib03RXv864JzWTuP5uK5ICv4hQOdAciNIQa51QHj8EsqUqT6S4Wrjde-UOShH7GPGWwMY1PbZ5lCUwQb-OBfDhe8vY2jgoavAw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT23NnEZl5ZlZadBl2rUDddk8T9aNV-2_qABMg0HWqC9FlX8wlBYOd4wGHZHbSollL0hbxm55eHTf0I_Aj6g6IgjZUXuIBNC8ag-9Drh61-aUFirE13nobGwuJkaItFnVcO0zUBTIq1do6s-wm3P8ByoQPAWdDADz8Ab3fgy--cu-Ts5m2L3OYBjdNGKuBiQyt7Khf0_dCVT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F08%2F31%2F10483%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KzKZHjJfJmh-dCAt0Nmh3xlpvwagSv0o8VWst-zOTn4dFF_hYP5Ef_WQ&h=AT1ttxoQDpnko03HjGMI0gcQBUyVFXc1Ib03RXv864JzWTuP5uK5ICv4hQOdAciNIQa51QHj8EsqUqT6S4Wrjde-UOShH7GPGWwMY1PbZ5lCUwQb-OBfDhe8vY2jgoavAw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT23NnEZl5ZlZadBl2rUDddk8T9aNV-2_qABMg0HWqC9FlX8wlBYOd4wGHZHbSollL0hbxm55eHTf0I_Aj6g6IgjZUXuIBNC8ag-9Drh61-aUFirE13nobGwuJkaItFnVcO0zUBTIq1do6s-wm3P8ByoQPAWdDADz8Ab3fgy--cu-Ts5m2L3OYBjdNGKuBiQyt7Khf0_dCVT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F08%2F31%2F10483%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KzKZHjJfJmh-dCAt0Nmh3xlpvwagSv0o8VWst-zOTn4dFF_hYP5Ef_WQ&h=AT1ttxoQDpnko03HjGMI0gcQBUyVFXc1Ib03RXv864JzWTuP5uK5ICv4hQOdAciNIQa51QHj8EsqUqT6S4Wrjde-UOShH7GPGWwMY1PbZ5lCUwQb-OBfDhe8vY2jgoavAw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT23NnEZl5ZlZadBl2rUDddk8T9aNV-2_qABMg0HWqC9FlX8wlBYOd4wGHZHbSollL0hbxm55eHTf0I_Aj6g6IgjZUXuIBNC8ag-9Drh61-aUFirE13nobGwuJkaItFnVcO0zUBTIq1do6s-wm3P8ByoQPAWdDADz8Ab3fgy--cu-Ts5m2L3OYBjdNGKuBiQyt7Khf0_dCVT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeRXtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeRXtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeRXtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeRXtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeRXtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeRXtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeRXtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD


أنحني لُكنَّ ولكم وأحييكن وأحييكم وأتمنى للجميع بمحبة عاما حافال بالخير والسالم بمنطق تسامحنا… أجدد شكري لكل كلمة 

ليوم وحتى يومي هذا وإذا كنا معا نفتقد أحبتنا المقربين اللواتي والذين غادرونا فإنهم يشاركوننا بما  محبة مذ بدأ احتفالي بهذا ا

الثبات واإلقدام، لمتابعة المشوار أما آخرون من مئات وآالف األحبة  ممن لم يسستطع لي سبب   تركوا لنا من العهد على 

 يا نتابع المسيرة بال تردد وبال تباعد أبداالمشاركة المباشرة فاسمحوا لي أن أؤكد: أننا معا وسو 

 كل الود والمحبة وأيامكم أعياد وأفراح ومسرات

 9.6.2022تيسير عبدالجبار اآللوسي 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة *

 العظمى في تخريب العقل الجمعي العراقي؟ نداء لموقف وطني عراقي تجاه جريمة تسريب أسئلة االمتحانات ومستوى الخيانة  

 ألواح سومرية معاصرة  —

يُرجى التفضل بقراءة تفاصيل اللقاء المتلفز مع اإلعالمي الالمع الستاذ فالح الفضلي وبرنامجه ملفات ساخنة بقناة زاكروس  

. يمكنكم االطالع على التسجيل  والتسجيل الكامل للقاء ايضا بمساهمة متميزة من الضيوف األفاضل الذيين شاركتهم الحوار.

وعلى قراءة نص ما حاولت ذكره في اللقاء بجانب من الحوار األمر الذي توسع إلى األسباب العميقة الشاملة للمجريات وليس 

لمؤششر مظهرها في تسريب السئلة االمتحانية أو سرقتها أو محاولة حصرها بأفراد.. شكرا لتداخالتكم في الحملة من أجل  

 تعليمنا ومنظومته من الخروق البنيوية الخطيرة تنقية 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2022%2F06%2F02%2F14048%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-
umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT3txnwPiDU6XoaIpfJ89P1xdhrAU3UIy14tT3G2ghAiZUzl6ON7MuTXOPCYZSsg9Yyo

qqDz7rom28L3HNgIbJdBkJ7IVhj-7KX3OTBgDMUklh5tHCBlzFw2Vz68rkBKNw&__tn__=H-

R&c[0]=AT2S6RRg00cfd8h4319b_ZIJUw2n9n__1TXuzAWyq7V6z1KX-
s9arKYjEK9y53xPXblGTGzs2rG_C6RxvFteMHgylmq0JQrKhYuybX_UbBT6kBMDWuThja40-

GtqY8qb79I_MM3kIp9p2Ntwpe2reGavhNWFf4_-V2Hmgj6YCaxx_vlVF8U2MDE1Qqw-TyjR6NtMwiPYan9X 

 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·4تم النشر بواسطة *

 تحياتي للجميع في صفحتي 

الوزارية   وكان لي بعض  ساهمت مع ضيفين فاضلين من بغداد في حوار بشأن داللة تسرب أو سرقة األسئلة االمتحانات 

وقفات لم تشمل ندائي للزعماء كتل الدولة العميقة لموقف أمام الشعب ألن الجريمة المرتكبة تمس األمن القومي للبالد ومصائر 

 أجيال

 تفضلوا بدخول الرابط
https://external-ams4-

1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/1037460979148424097?url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FhgVdG_rDIog%2Fhqdefault.jpg&fb_obo

=1&utld=ytimg.com&stp=c0.5000x0.5000f_dst-jpg_flffffff_p480x250_q75&ccb=13-
1&oh=06_AbHn4TaKmBWJUwtjIGM_6zVVnWHesVrI5y74J7DD8D30Og&oe=6356F996&_nc_sid=7ca135 

 

  ·  مايو Tayseer Al-Alousi   ·29تم النشر بواسطة  *

 سالمة وجودنا اإلنساني الموحد متمسكاً بالمساواة وتخريبية العنصرية وهمجية أدائها ونهجها المستند للتمييز والتفرقة

المرضى من أفكار للتمييز العنصري فهي ال  ما يجري بعروقنا جميعاً هو الدم البشري نفسه، أما ما تفرزه انحرافات بعض  

تجسد حقيقة المساواة الوجودية بيننا بل مجرد انحراف مرضي يجسد الضعف واالنهزام أمام وجودنا اإلنساني الواحد.. فلنعالج  

اح على اآلخر تلك األمراض ولتندحر نتائجها التخريبية الشريرة.. ولنستعد أنسنة عالقاتنا على أسس المساواة واإلخاء واالنفت

 اعترافا به وبوحدة مصيرنا وسالمته إذا ما تمسكنا بسالمة فكرية تجسد وجودنا بال تشوهات وال انحرافات

  ·  مايو Tayseer Al-Alousi   ·29تم النشر بواسطة  *

الكليبتوفاشية وعمامتها الهمجية تقابلها ثقافة ثقافة ظالمية يسمونها األسلمة وهي األبعد عن إيمان الناس ولكنها جلباب قوى  

العَلَمنة والتنوير ومنهجها في عقل علمي ال يقر لعبة الخرافة وأضاليلها وال زيف قدسيتها وأباطيلها إنها ثقافة انعتاق اإلنسان 

وال الحروب  منطق  بخالف  األهلي  والسلم  والمساواة  االجتماعية  العدالة  ظل  في  الكريم  وعيشه  وهمجيته وتحرره  عنف 

 ووحشيته.. فكيف نوجز الحقيقة ببعض جمل ومعالجات مختصرة نضعها أداة للكشف واإلضاءة.. شكرا لكل تفاعل

 

  ·  مايو Tayseer Al-Alousi   ·27تم النشر بواسطة  *

 أين المتحف العراقي بكل مسساحات انتشاره بين بغداد والمحافظات!؟

 وعام متحفا يليق بذياك التاريخ العريق ويحتل موقعه بين المتاحف األولى في العالم؟؟؟؟ أال تستحق حضارة عشرة آالف سنة  

 !!!أو تشويهها ونسبة بعضها ألطراف أخرى\سنؤجل تساؤالت كيف جرى ومازال يجري نهب آثارنا وتخريبها وطمسها و

الوطن والناس بل سّراق الحياة وتشويهها  سنؤجل حكاية ما أُعيد ثم نُهب وأعيد ومازال يدور بين سراق ال اآلثار وتاريخ  

 !... واستعباد كل ما فيها

 :اإلشارة هنا عبر مؤسسة بصيرة المصرية تقول
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ألف قطعة أثرية معروضة طبقاً    150بـ  2022متحفًا في العالم في    60ضمن أفضل    10احتل المتحف المصري المركز الـ

 .World Cities Ranking لموقع

 المتحف المصري شقيق الحضارة السومرية وهو شاهد حضارة إنسانية عريقةيستحقون ويستحق 

تعليقاتكم   وضع  نأمل  المتمدنة  المتحضرة  التنويرية  وجذوره  وثقافته  تاريخه  عن  الجديد  الجيل  وقطع  الوعي  تغييب  بشأن 

 وتفاعالتكم 

 التعليق مفتوح للجميع بكل رؤاهم

  ·  مايو Tayseer Al-Alousi   ·16تم النشر بواسطة *

 تفاعل مع مقترح التكريم 

في ضوء رسالة الجمعية الدولية للمترجمين العرب بشأن وضعي بقائمة التكريم أكدت برسالتي كما هي منشورة في صفحة 

 :الجمعية، أنهم مشكورون لتوجههم هذا وشخصيا يهمني أن أنقل بهذه الشهادة التقديرية معاني

 ء شخصيته بأسس سليمة احترام اإلنسان وإعالء شأنه وبنا

 إعالء ثقافة التنوير والتقدم ومنطق العقل العلمي في خطاباتنا 

 تعزيز مسار العالقات وبناء جسور الحوار والثقة بين الحضارات ومنتجيها من شعوب الكوكب 

عن إنسان عربي منفتح وإذ أحيي الجمعية وجهودها فإنني أؤكد اتفاقي عبر هذي المحاور على اللغة السامية النوعية التي تعبر  

 على سياقات إنتاج الثقافة اإلنسانية ومنطق األنسنة فيها 

 احترامي وتقديري لحملة القلم والفكر التقدمي المؤمن بشعوبنا وقدراتها

  ·  أبريل Tayseer Al-Alousi   ·3تم النشر بواسطة  *

مؤسسة العقل الوطني العلمي التي يجري تخريبها بفرض شخصيات  نثق بعمق إضافاتكم لتفاعالتكن وتفاعالتكم  تضامنا مع 

هزيلة تنطق بخطاب التشويه والتضليل بذرائع القدسية مرة والدفاع عن مصالح أيديولوجية لهذا الطرف أو ذاك من حملة  

 المنطلقات الطائفية )الظالمية( حتما بنهجها وغاياتها جميعا 

 :ونحن هنا ندد التساؤل توكيدا

سنتساءل عن سالمة الشخصية األكاديمية العلمية ونهج عملها؟ وهل سنتفحص ذلك بروح مسؤول وعقل علمي نتمسك  هل حقا  

  بمعالجاته األنجع؟

إذن، ليخرج من عباءة جامعاتنا كل تلك الشراذم المحسوبة عليها كرها وقسرا وهي ليست إال اختراقات بنيوية تجسد نظاما  

القيمية السامية بوقت سيبقى كل ما يعنيه وجود تلك الشحصيات الهزيلة ونهجها هو  منخورا فاسدا ال تعنيه كل منظو  ماتنا 

تخريب متعمد لوجودنا العلمي التنويري بقصد هدم ما شاده الشعب طوال قرون تاريخيا منذ زمن الجذور ونشأة مهد التراث 

العقل العلمي اي بعمر جامعتنا واشتغالنا األكاديمي  اإلنساني ومنذ عقود بعصرنا الحديث حيث نشأة الجامعة العراقية ومؤسسة  

 ..العلمي

فلنقل معاً وسويا وننفذ ما نقول أْن: أزيحوا تلك الثغرة الهيكلية اللعينة التي حلت بنا بمختلف الحجج والذرائع الواهية ولنعمل 

 على إعادة مسيرة العلم واشتغاله بسالمته وصفاء منهجه 

 الرأي أو تفاعلك الذي ترغب فيه ضع كلمتك وأي شكل لموافقتك 

 د. تيسير عبدالجبار اآللوسي

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·17تم النشر بواسطة  *

 منطق الدولة ومنهج العقل العلمي في إدارتها وسالمة حركة التنوير وخياراتها 

بواكير والدة دولة المدينة كانت إشكالية المنهج األنجع في ليس جديداً على الدولة أن تتخذ منطق العلمنة طريقا ومنهجاً، فمنذ 

األنسنة واحترام اإلنسان وحماية كرامته وحقوقه وحرياته هي األساس القائم على منطق تمدن المجتمع يوم أنشأ الدولة دولة  

 ...المدينة والمدنية

سطو على السلطة لمآرب دنيوية بغطاء )ديني(  ومنذها كانت عبثية )كهنة( المعبد ومن يستغلونه ويجيرون حركته ونشاطه ت

 ..مزيف قائم على الدجل وعلى األضاليل وأباطيلها المصطنعة

في التاريخ العراقي القديم حيث أرض سومر مهد التراث اإلنساني كانت دورة الحراك تقتضيأنه كلما عال صوت الكهنة وما  

التار في  الموغل  الزمن  ذاك  )تفتيش!(  في  يفرضونه من محاكم  األمور  لتعيد وضع  تنتفض  القديم كانت شعوب سومر  يخ 

  نصابها

وكهنا تجدون إشارة صريحة واضحة لقرارات سرجون األكدي التي ضرب بها على ايدي تجار الدين وتحويله لمجرد خرافة  

 ام اإلنسانومنطقها كي يتحكموا بالعقل الجمعي لكنه أعاد الوضع الحترام العقل حرا منتجا لثقافة الكرامة واحتر

http://www.somerian-slates.com/2022/02/17/13504/  

ألسنا اليوم بواجب االستجابة لمطالب ثورة أكتوبر العراقية الستعادة دولة العدالة االجتماعية والمواطنة ومنطق العقل العلمي 

 ر؟؟؟وحركة التنوي

 شكرا لكل رؤاكم باختالفها فالهدف األسمى يتطلب عميق الحوار

  ·  يناير Tayseer Al-Alousi   ·31تم النشر بواسطة  *

http://www.somerian-slates.com/2022/02/17/13504/


ل  البد إلدارة الجامعة العراقية من توكيد مبادرتها بقواها الذاتية المباشرة لالرتقاء ببرامج التنمية والتقدم المناطة بها. فإلى العم

المؤسسي الموحد المستقل، المنطلق من قدراتها الذاتية وطاقات التفعيل من دون انتظار و/أو اتكال لن يفضي إال لمزيد تراجع 

 !وخسائر وانتكاس

 فلنبدأ الفعل ألن الثقة تؤكد أن العقل العلمي قادر على اإلنجاز بظل كل الظروف

  ·  يناير Tayseer Al-Alousi   ·27تم النشر بواسطة *

تدفع مراحل التعليم المدرسية )وحتى الجامعية ببعض مساراتها( في العراق ماليين المتخرجين سنويا لكن آالفا مؤلفة منهن 

ومنهم ال تلتحق بتلك المؤسسات المشوهة أصال ومثل تلك اآلالف تتسرب قبل إكمال فعل التمدرس والتعلم وهكذا فماليين من  

بجدية )مرفوقة( باستغالق الجهل والتخلف وتضخم منطق الخرافة وحشو الحاالت المدجنة وبعد أبناء الشعب تتراكم أميتها األ

 كل هذا وذاك مازال هناك من يتشدق بمحو أمية مليوني عراقي!!! فماذا يمكن أن يكون تعليقك هنا!؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وغناسيقامقاالت   تشكيل  من  المتنوعة  الفنون  وبميادين  المسرح  في  متأمال    وقراءات 

 مشاركات جدية مسؤولى منكن ومنكم جميعا لإلهمية 
  ·  ص 11:29أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة *

المدينة وقوانين   لوالدة مجتمع  استجابة  المسرح والمسرحية  )الطقوس  جاءت والدة  فإن تجسيد  بنيته وتحضرها. ومن هنا 

تلك   اليوم بخالف  يقع بعضنا  فيما  التمدن والتحضر  لمنطق  انطلق يومها من توظيف عالماتها برمزية خضعت  الروحية( 

ل  المنطلقات باجتراره الخرافة وإسقاطات زائفة لمختلقيها زاعما أن هذا التراجع واالنكسار في فهم جوهر الدراما هو التأصي

لمسرحنا المعاصر!!! أال فلنتفكر ونتدبر في كل خطوة نتبناها وما تعود على مجتمعاتنا به من معطيات عميقة، بين التفات 

 مرضي إلى الوراء والعيش بكنف سلبيات الماضي المنقرض وبين التطلع لحاضرنا ومستقبلنا وصنع أسسهما البهية السليمة

  ·  ص 11:05أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة *

استلهام ما في التراث من تجاريب ينجح عندما يعبر عن شخصياتنا بحاضرنا نستشرف به بناء مستقبلنا، ويتأكد حصرا عبر 

تجنب الوقوع بمطبات االجترار اآللي الجامد للمنقرض والتباكي على الماضوي وإسقاط قدسية مزيفة عليه بكل ما احتوى  

 !!ات وما فات زمنه وانتهى من سلبي

 فلنتفكر ونتدبر في حراكنا وتطلعات شعبنا باتجاه التنوير والتغيير ومقتضيات المسير..؟

 شكرا لتفاعالتكن وتفاعالتكم 

إن كل تعبير ال يتضمن حجم الفعل ودوره وتجسيد قواه المساهمة فيه يخفق في إنجاز مهامه وينحدر لمستوى الرثاثة أو على *

تقدير الفشل في تنمية الفعل والتحول به إلى مدياته األبعد ولعل المفكر الذي يحمل قدرات التعبير اللغوية واالصطالحية أقل  

بعمقها الفكري السياسي والثقافي المعرفي هو من ينبغي أن يحدد الصياغة األنجع للتعبير عن حركة التنوير والتغيير وليس  

اتها الدعم إال أن فعلها غير ذلك بسبب قصورها واتخاذ صياغتها الوقوف على األرصفة  مقبوال إطالق التصريحات ولو أن ني

 من خارج الفعل!!! فلنتفكر ونتدبر ولنواصل القراءة بتمعن ونعلق بموضوعية هنا 

  ·  م 5:28سبتمبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·23تم النشر بواسطة *

 سانيةسأبقى مدافعا أمينا عن األنسنة واإلن

 عن الوطن والوطنية حيثما اقتضت مصالح الشعوب

 عن احترام التنوع والتعددية وتلبية حق تقرير المصير

 عن المساواة والعدالة وحظر أشكال التمييز أو اإلقصاء واإللغاء أو االستثناء 

اإلرهابي األخطر واألقصى مما  فمعا وسويا لتلبية الحقوق والحريات عبر دحر منظومات )الكليبتوفاشية( التي باتت التهديد  

 .ينال من تطلعات السالم وحركة البناء والتقدم والتنمية

 أفال تتفق معي وتنظم لحركة التنوير والتغيير!؟

 فلنتفكر ونتدبر 

حتى نستقي فرص البناء والتنمية ورعاية اإلنسان البد من اختيار طريق السالم بترك كل نهج للعنف أو تنظيم له برجاء  *

النداء ونراجع أنفسنا ونحن حتما سنجد أن خيارنا هو ترك كل اشكال العنف ودعاتها وااللتحاق بقوى السالم قوى اإلخاء  لنقرأ  

والتسامح واحترام اآلخر وقدسية منطق التنوع والتعددية ال العدوان واالنتهاك فهال تمعنا بأهمية النداء شكرا لكل تفاعالتكن  

ن موعد الحراك )))السلمي((( للتغيير الذي ينهي نهج العنف وتحكمه برقاب الناس ويبدا وتفاعالتكم بخاصة أننا قريبون م 

 المسرح و ون  فن ال 



نهج السالم وتحريره لإلنسان من دوامة العنف تحايا لكل شبيبتنا بنات ونسوة ، شيبا وشبيبة فإلى ميادين التغيير من أجل فضاء  

 السالم نستعيده مرةً وإلى األبد فكفى عنفا وإجرامه
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2016%2F09%2F21%2F3585%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yRJGHb0izhinY50JS-rPN42mOOq3C4WeHonCaarFp-
XUupPEA8goG0fg&h=AT2Z3i0qnJODKPYid5H7dxd9RIhobpV9RqAsINIB8B2KmFgIMALDT2LPHrwa44ibmI-

Ldw6tRK6XYUwCwWAa0kZUOI7HlJIDBiJu9BgGzlNlBb3ZL6A3azQx0LxWX2Cq7w&__tn__=H-R&c[0]=AT1E-

CR2Fy1eV11GSwJyypShvLpTJZy60ydC5_yrYIVrkf3eWRUFiQSqdP_jq7wGSSCtO9NvHl3Ahn06ZQAvkE25pZa6XQJXI0WAyBvjrtJcu
henpXR10GGgvM53XRNl83MBgTfgtnt4TR9qXYGbCiEwpCarqlT7yIUmTTjlHx3D5KRayCzDjmu9emkIaNPCZz_Zq_73XVRa 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 مسرح الطفل: األهمية، الدور الوظيفي البنائي، آليات العمل واألهداف 

 ألواح سومرية معاصرة  —

أهمية  ثمَّ من  الحياة اإلنسانية ومن  الطفل ومكانته في  المعرفية وخطاباتها    بدءا البد من تذّكر موقع  الدراسات  التعاطي مع 

ن حاجات   المتنوعة التي تحاول اإلفادة من تراكم الخبرات وتطورها في توفير أفضل الفرص لحياة إنسانية هادئة سليمة تطّمِ

بذرة ديمومة الطفل ونموه وتفي بمنحه األجواء المحيطة المطلوبة، انطالقا من المسؤولية اإلنسانية الواجبة تجاه الطفل كونه  

الحياة واستمرارها فضال عّما يمنحه الطفل لحيواتنا من قيم وطقوس وإشارات غنية الداللة ومن كونه األساس لرسم الخريطة 

الحقة للحياة اإلنسانية الراشدة.. وعراقيا يبقى الطفل مكبال بالوضع العام بكل ما يفرضه من استالبات ومصادرات وأشكال 

 اته ومطالبها وحاجاتها مع استثناءات ومنافذ قليلة… استغالل واستباحة لحي
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2008%2F06%2F01%2F474%2F%3Ffbclid%3DIwAR3cLKtSiqMpvreYJZ5DnnG2thEmJRB3nDz1UjCF1nTH0d82YVdCIqb
eXXo&h=AT1KCuty27pZRNj8pvVn3FxrKnyNh1uuTTz1eahjZNNSI2DbAomyhoAv3DuITXiAeIijTSMHCMkB3Kwc1_AmsWlBOd6l_-

VkXsiPjCMth6FXlT668hVZ4XZIlvOwhRk52Q&__tn__=H-

R&c[0]=AT141kw3nt5eoWXctiaNyDpPEUGrzCB0hpb3QjxGtVIuf1fnBlszuTs_lHnvNMy6ubDyE6uJTY63Y0B5obUZT43by2bLLSPdzbQ
pPZCh3RNf8wxBt5kpM1W3a12tu19Utj89whuYY_-aTusDfTf16CGlfnJ--C2zysAqIHa_p1ZQIGQwkVcRxCRxIjzLcK1uTnEgbIr8aLv1 

 

 مسرحية الالمعقول برداء الواقعية الرمزية *

 ألواح سومرية معاصرة  —

  طقوس وحشية: بين شعرية األداء وجماليات المعانم المسرحية 

ة وعلى تجاريبهم اإلبداعية المميزة وتفعيل ديمومة العطاء ونتائج  * من أجل تسليط الضوء على مبدعينا العراقيين من جه

استمرارية الفعل اإلبداعي .. ومن أجل تقديم التقويم النقدي الذي يُعلي من شأن التجربة ويبيّن مفردات التطور والنمو ومن 

المسرحية تحديدا اإلبداعية  المدارس  قراءة مالمح  التحليلية في  النظرية  المساهمة  في مكانها ومكانتها    أجل  هنا، ووضعها 

م هذه المداخلة البحثية للقراء والمهتمين والمتخصصين… شاكرا للجميع دورهم في إبداء الرأي   الفكرية والجمالية المناسبة أقدِّ

 والتفاعل العلمي والفني الجمالي بالخصوص… 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2F2008%2F06%2F16%2F476%2F%3Ffbclid%3DIwAR0hywaDeDtPA_a_n4MzemwoLxi_Hue-

3Rpy8KHVeeifQmonJOQUR4owIx8&h=AT28NxyxalaNJkKRZD-

39GztWvOacdgEZLUgIJt3qNjhCE0gXd9DuUO6GYMtCXAJJROAliCH-
jD8Xk4oPi8tPSXDrKwzLFGRQHJSZ8u9Imyac99QP3L9cFGjW0DvQvwkbQ&__tn__=H-

R&c[0]=AT3qoEJxkM3TpdQCVBvbSvLxUXIwETAQ0vN08QbGElJt5WIqKTzarbmGUMKfG7lzaYnAklDyAhBF_OUp3s_XQ5IvVNDR

8CqxvPpkAFFOdJnNiTtrC2_kZHurDrMuC6vEdOhRfmIIN5qrOv0lQBSws6RDFUwSRPT1LLv-MMpsEDkQu38BsMB0UuXszBiZsZ-
AvZ6Px8C7c_Ny   

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 نداء من أجل تشكيل الجمعية العربية ألساتذة األدب المسرحي 

 ألواح سومرية معاصرة  —

المعنيين وإلى المؤسسات الرسمية والمسؤولين في اتحاد الجامعات العربية وفي رئاسة الجامعات العربية  إلى األكاديميين 

 عامة 

إال باالرتباط مع الوجود المدني للبشرية، ولم تكن والدة المسرحية عربيا إال باالرتباط مع أوجه النهضة  لم تكن والدة المسرح  

  1892بمصر وفي العام    1875العربية بتفاصيل أوجهها الحضارية المتعددة. ومنذ أول نص مسرحي عربي التأليف في العام  

دب المسرحي عربيا في إطار نمو المسرح العربي من جهة. بالعراق حتى يومنا جرت تطورات جدية عميقة في مجال األ

وأول األمر أنَّ حركة النقد الدرامي تقدمت وتنامت حتى صار بمقدورها أن تفرض الحاجة لولوج الجامعة ومن ثمَّ التناول  

 العلمي دراسة وبحثا واستقصاء…
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2008%2F07%2F06%2F498%2F%3Ffbclid%3DIwAR1xw-

cyLkXTN0qsoaRJqfsJb9KvcqEqHApQWpIcmqvoxoUWcvI1uXTc5Es&h=AT30SQThphWptiErx3gUUwl7nllS-
Ex0nEFXKxBvn5fgsN0ZPG2oMZlcarPsS9efNUF0ET8r6MfE-nTSeE-

63dbGJmWhzk7kIBwTYp928uS_EEwep3bt5X5zS4RwnyO6OQ&__tn__=H-R&c[0]=AT2ZM_cWF7r6r-

vgfmsJ8_OsqVtHndiF87Awq7Vtj2WxpVH1h7ulwQSLyqprblnyXJXARnUSAASaro0JWwIrxLmkMJz-
09H5kGSp0IK8wusjODigu2Dinomczq75byZJgR5XadNZkPRtcbHBf02dq_mw852leoS3bkisIy3FQSU3OiEzl-Zd-

WrJnk4NCLdXu8sDQkF-3p-8   

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 أمسية استماع وجلسة نقدية وحوار احتفاًء بألبوم ترحال للموسيقار الدكتور حميد البصري

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2016%2F09%2F21%2F3585%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yRJGHb0izhinY50JS-rPN42mOOq3C4WeHonCaarFp-XUupPEA8goG0fg&h=AT2Z3i0qnJODKPYid5H7dxd9RIhobpV9RqAsINIB8B2KmFgIMALDT2LPHrwa44ibmI-Ldw6tRK6XYUwCwWAa0kZUOI7HlJIDBiJu9BgGzlNlBb3ZL6A3azQx0LxWX2Cq7w&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1E-CR2Fy1eV11GSwJyypShvLpTJZy60ydC5_yrYIVrkf3eWRUFiQSqdP_jq7wGSSCtO9NvHl3Ahn06ZQAvkE25pZa6XQJXI0WAyBvjrtJcuhenpXR10GGgvM53XRNl83MBgTfgtnt4TR9qXYGbCiEwpCarqlT7yIUmTTjlHx3D5KRayCzDjmu9emkIaNPCZz_Zq_73XVRa
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2016%2F09%2F21%2F3585%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yRJGHb0izhinY50JS-rPN42mOOq3C4WeHonCaarFp-XUupPEA8goG0fg&h=AT2Z3i0qnJODKPYid5H7dxd9RIhobpV9RqAsINIB8B2KmFgIMALDT2LPHrwa44ibmI-Ldw6tRK6XYUwCwWAa0kZUOI7HlJIDBiJu9BgGzlNlBb3ZL6A3azQx0LxWX2Cq7w&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1E-CR2Fy1eV11GSwJyypShvLpTJZy60ydC5_yrYIVrkf3eWRUFiQSqdP_jq7wGSSCtO9NvHl3Ahn06ZQAvkE25pZa6XQJXI0WAyBvjrtJcuhenpXR10GGgvM53XRNl83MBgTfgtnt4TR9qXYGbCiEwpCarqlT7yIUmTTjlHx3D5KRayCzDjmu9emkIaNPCZz_Zq_73XVRa
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2016%2F09%2F21%2F3585%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yRJGHb0izhinY50JS-rPN42mOOq3C4WeHonCaarFp-XUupPEA8goG0fg&h=AT2Z3i0qnJODKPYid5H7dxd9RIhobpV9RqAsINIB8B2KmFgIMALDT2LPHrwa44ibmI-Ldw6tRK6XYUwCwWAa0kZUOI7HlJIDBiJu9BgGzlNlBb3ZL6A3azQx0LxWX2Cq7w&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1E-CR2Fy1eV11GSwJyypShvLpTJZy60ydC5_yrYIVrkf3eWRUFiQSqdP_jq7wGSSCtO9NvHl3Ahn06ZQAvkE25pZa6XQJXI0WAyBvjrtJcuhenpXR10GGgvM53XRNl83MBgTfgtnt4TR9qXYGbCiEwpCarqlT7yIUmTTjlHx3D5KRayCzDjmu9emkIaNPCZz_Zq_73XVRa
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2016%2F09%2F21%2F3585%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yRJGHb0izhinY50JS-rPN42mOOq3C4WeHonCaarFp-XUupPEA8goG0fg&h=AT2Z3i0qnJODKPYid5H7dxd9RIhobpV9RqAsINIB8B2KmFgIMALDT2LPHrwa44ibmI-Ldw6tRK6XYUwCwWAa0kZUOI7HlJIDBiJu9BgGzlNlBb3ZL6A3azQx0LxWX2Cq7w&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1E-CR2Fy1eV11GSwJyypShvLpTJZy60ydC5_yrYIVrkf3eWRUFiQSqdP_jq7wGSSCtO9NvHl3Ahn06ZQAvkE25pZa6XQJXI0WAyBvjrtJcuhenpXR10GGgvM53XRNl83MBgTfgtnt4TR9qXYGbCiEwpCarqlT7yIUmTTjlHx3D5KRayCzDjmu9emkIaNPCZz_Zq_73XVRa
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2016%2F09%2F21%2F3585%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yRJGHb0izhinY50JS-rPN42mOOq3C4WeHonCaarFp-XUupPEA8goG0fg&h=AT2Z3i0qnJODKPYid5H7dxd9RIhobpV9RqAsINIB8B2KmFgIMALDT2LPHrwa44ibmI-Ldw6tRK6XYUwCwWAa0kZUOI7HlJIDBiJu9BgGzlNlBb3ZL6A3azQx0LxWX2Cq7w&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1E-CR2Fy1eV11GSwJyypShvLpTJZy60ydC5_yrYIVrkf3eWRUFiQSqdP_jq7wGSSCtO9NvHl3Ahn06ZQAvkE25pZa6XQJXI0WAyBvjrtJcuhenpXR10GGgvM53XRNl83MBgTfgtnt4TR9qXYGbCiEwpCarqlT7yIUmTTjlHx3D5KRayCzDjmu9emkIaNPCZz_Zq_73XVRa
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2016%2F09%2F21%2F3585%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yRJGHb0izhinY50JS-rPN42mOOq3C4WeHonCaarFp-XUupPEA8goG0fg&h=AT2Z3i0qnJODKPYid5H7dxd9RIhobpV9RqAsINIB8B2KmFgIMALDT2LPHrwa44ibmI-Ldw6tRK6XYUwCwWAa0kZUOI7HlJIDBiJu9BgGzlNlBb3ZL6A3azQx0LxWX2Cq7w&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1E-CR2Fy1eV11GSwJyypShvLpTJZy60ydC5_yrYIVrkf3eWRUFiQSqdP_jq7wGSSCtO9NvHl3Ahn06ZQAvkE25pZa6XQJXI0WAyBvjrtJcuhenpXR10GGgvM53XRNl83MBgTfgtnt4TR9qXYGbCiEwpCarqlT7yIUmTTjlHx3D5KRayCzDjmu9emkIaNPCZz_Zq_73XVRa
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2008%2F06%2F01%2F474%2F%3Ffbclid%3DIwAR3cLKtSiqMpvreYJZ5DnnG2thEmJRB3nDz1UjCF1nTH0d82YVdCIqbeXXo&h=AT1KCuty27pZRNj8pvVn3FxrKnyNh1uuTTz1eahjZNNSI2DbAomyhoAv3DuITXiAeIijTSMHCMkB3Kwc1_AmsWlBOd6l_-VkXsiPjCMth6FXlT668hVZ4XZIlvOwhRk52Q&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT141kw3nt5eoWXctiaNyDpPEUGrzCB0hpb3QjxGtVIuf1fnBlszuTs_lHnvNMy6ubDyE6uJTY63Y0B5obUZT43by2bLLSPdzbQpPZCh3RNf8wxBt5kpM1W3a12tu19Utj89whuYY_-aTusDfTf16CGlfnJ--C2zysAqIHa_p1ZQIGQwkVcRxCRxIjzLcK1uTnEgbIr8aLv1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2008%2F06%2F01%2F474%2F%3Ffbclid%3DIwAR3cLKtSiqMpvreYJZ5DnnG2thEmJRB3nDz1UjCF1nTH0d82YVdCIqbeXXo&h=AT1KCuty27pZRNj8pvVn3FxrKnyNh1uuTTz1eahjZNNSI2DbAomyhoAv3DuITXiAeIijTSMHCMkB3Kwc1_AmsWlBOd6l_-VkXsiPjCMth6FXlT668hVZ4XZIlvOwhRk52Q&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT141kw3nt5eoWXctiaNyDpPEUGrzCB0hpb3QjxGtVIuf1fnBlszuTs_lHnvNMy6ubDyE6uJTY63Y0B5obUZT43by2bLLSPdzbQpPZCh3RNf8wxBt5kpM1W3a12tu19Utj89whuYY_-aTusDfTf16CGlfnJ--C2zysAqIHa_p1ZQIGQwkVcRxCRxIjzLcK1uTnEgbIr8aLv1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2008%2F06%2F01%2F474%2F%3Ffbclid%3DIwAR3cLKtSiqMpvreYJZ5DnnG2thEmJRB3nDz1UjCF1nTH0d82YVdCIqbeXXo&h=AT1KCuty27pZRNj8pvVn3FxrKnyNh1uuTTz1eahjZNNSI2DbAomyhoAv3DuITXiAeIijTSMHCMkB3Kwc1_AmsWlBOd6l_-VkXsiPjCMth6FXlT668hVZ4XZIlvOwhRk52Q&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT141kw3nt5eoWXctiaNyDpPEUGrzCB0hpb3QjxGtVIuf1fnBlszuTs_lHnvNMy6ubDyE6uJTY63Y0B5obUZT43by2bLLSPdzbQpPZCh3RNf8wxBt5kpM1W3a12tu19Utj89whuYY_-aTusDfTf16CGlfnJ--C2zysAqIHa_p1ZQIGQwkVcRxCRxIjzLcK1uTnEgbIr8aLv1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2008%2F06%2F01%2F474%2F%3Ffbclid%3DIwAR3cLKtSiqMpvreYJZ5DnnG2thEmJRB3nDz1UjCF1nTH0d82YVdCIqbeXXo&h=AT1KCuty27pZRNj8pvVn3FxrKnyNh1uuTTz1eahjZNNSI2DbAomyhoAv3DuITXiAeIijTSMHCMkB3Kwc1_AmsWlBOd6l_-VkXsiPjCMth6FXlT668hVZ4XZIlvOwhRk52Q&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT141kw3nt5eoWXctiaNyDpPEUGrzCB0hpb3QjxGtVIuf1fnBlszuTs_lHnvNMy6ubDyE6uJTY63Y0B5obUZT43by2bLLSPdzbQpPZCh3RNf8wxBt5kpM1W3a12tu19Utj89whuYY_-aTusDfTf16CGlfnJ--C2zysAqIHa_p1ZQIGQwkVcRxCRxIjzLcK1uTnEgbIr8aLv1
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 ألواح سومرية معاصرة  —

 مداخلة جمالية غناسيقية للدكتور تيسير اآللوسي في ألبوم ترحال لفنان الشعب الدكتور حميد البصري

في جلسة استماع أللبوم ترحال الصادر حديثا للموسيقار الدكتور حميد البصري طافت األسماع بين تنوع غناسيقي وثراء   

في األداء واللحن مع قراءة متخصصة ووقفات عند بعض التفاصيل البنائية سواء ما تعلق بطرق األداء وقوالبه وتعامل حنجرة  

المعالجات اللحنية وهوياتها المنتمية لمدارس متعددة. هنا تغطية شاملة تتضمن بعض  الفنان مع كل أفنية وفقرة فيها أم في  

 اللقطات المصورة والتسجيل الصوتي لجانب من األمسية تجدونها في نهاية التغطية بإعداد من إعالم ألواح سومرية معاصرة 

http://www.somerian-slates.com/2017/03/11/4204/?fbclid=IwAR1_2jWv3-

x1g23xW_B1pNuGw2bo6CLgnmHKVqODV75yWLqzDAdLDbGRd-M 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 ومة التمدن هوية البنية في سياق التضاد والتناقضالمسرح العراقي ومنظ

 ألواح سومرية معاصرة  —

هذه محاضرة عامة في إطار ندوة وحوارات ذات أثر بنيوي أساس في أمسية بموسم ثقافة التنوير الذي تنظمه جامعة القادسية 

جامعة وسنعمل على ترتيب نشر أصل المادة  كلية الفنون الجميلة.. تجدون هنا التسجيل الكامل الذي نشره إعالم ال  \العراقية  

في وقت الحق وظروف أخرى.. شكرا لمن حضر ومن حاور وساهم وتحايا للجميع ممن يشاهد ويتداخل لوضع رؤيته في 

 إطار النشر مع التقدير واالحترام
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2020%2F11%2F04%2F10779%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCR
Vnvyi-

k&h=AT2nobYwkIvhMdPY66uz5SCgp7xB98WNtECeb6Dug0xekz65_XITUvJ0Z7KEnRMfegj5ArrMLk5stonQx9KgrjXepEb4fuKLcnu2r

2ma9ysuqm4x5USwBBxF__tDWBO0qw&__tn__=H-R&c[0]=AT0GKZdaaNm2joncy-
6rMa00ssIwCK3f_RLwPBvq6SJfzImeHMR_CZJbprEIjy0p5xkPlpmNNrIaGyIm9gjxFUhMgw3u9JqtDgvOQiPTcjxu11KsQx8qGU0_zf6A

Ks_5qziTa1_1LSeNvdbDqNL6VZR6IEshezXy-XXmjsIo88BxEE-Wq3CDagHcg2riUf61g6tgZVZlgvQysa3HQg5g0lcY   

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 محاضرة المسرح والهوية حوار جمالي فلسفي في اإلشكالية 

 ألواح سومرية معاصرة  —

المسرح والهوية حوار جمالي فلسفي في اإلشكالية بمحاولة اشتغال متجددة للدكتور تيسير عبدالجبار اآللوسي تخصص األدب 

 المسرحيتخصص دقيق األدب  \العربي الحديث 

الندوة بمشاركة الدكتور عبدالحميد ختالة وإدارة األستاذة الدكتورة نعيمة لخضر سعدية وفي فضاء صالون أدبيات ومديرته  

 المسؤولة: الدكتورة نجالء مطري..تجدون التسجيل الكامل في داخل النص المنشور هنا في أدناه
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2021%2F02%2F05%2F11229%2F%3Ffbclid%3DIwAR08GgX4l0irhphjw9xESFoJviKUE4mq_tGOE6irZQKqWlJ7NbANd8

VH5n4&h=AT0xrW7FcyPDs65zbEGOyQ8_r1hleSovIKCtPorvU8uP_lwph3r6Aym4K-
CMhr18tYYCtPuy42HnJmsXzWV4yIJ_7okNFvYMevVbIs9da0KwNBgzStHIINvznh51ejjFxA&__tn__=%2CmH-

R&c[0]=AT2uCYqvmOPpbFF2bfeEmYZ-

xrrTzRumYm2JEW9n1s2d6eFI4RSKy6zJCGqBqGTDI_ihLsLAyBF8qXsogWT6ILWCqqKI8LDmdWAhPsU5x5rp-
h8YKSYNhI8Hcf7Kuq_4giQeS_jKKcvhnnjJ85Dr2S-ebSeZhpZEi_4uBEa0M9ZQeS17PeEqkk1WJP05VTEG9RPMMsceOVGS   

 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 بين األنثروبولوجيا والفنون الشعبية

 ألواح سومرية معاصرة  —

أسئلة العلم مفتوحة بحجم فضاء الحياة ومحاوالت اإلنسان إدراك قوانينها واكتناه أسرارها أو ما بقي عصيا عليها.. وفي طريق 

وينتج اإلنسان ثقافة تعبر عن تطلعاته بحياة مؤنسنة تتكفل بصنع جماليات تنتمي إليه وفي ذات    البحث العلمي واسئلته أنتج

أوجدها   التي  اإلنسان والحضارة  يعنيه بمسيرة  ما  إدراك  المعرفي.. مثلما  الثقافي  الفكري  اإلنتاج  قوانين هذا  إدراك  الوقت 

الطبيعي  ومازال يحيا بتنميتها وتطويرها وتلبية متغيراتها بتفاعل ب البيئي  ينه )أي بين اإلنسان فردياً جمعياً( وبين محيطه 

الجمالية   بعناصرها  الشعبية  الفنون  الثقافي وفيه  أبرز منجزات هذا اإلنسان عاداته وتقاليده وإرثه  .. ولعل من  والمجتمعي 

بين   تتعمد  إلى األنثروبولوجيا؟ وكيف  الشعبية موضوعاً  الفنون  تنتمي  فكيف  االنتماء  والموضوعية..  الفني والعلمي وحدة 

والتناول والمعالجة؟؟؟ هنا مقترح معرفي ثقافي قد ال يكون في صميم دقة التخصص معرفيا علميا  ولكن المعالجة هذه تؤمن 

 وتعنقد بقدرتها على إثارة الحوار المفتوح فمرحبا وأهال وسهال 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2021%2F11%2F01%2F12987%2F%3Ffbclid%3DIwAR3cLKtSiqMpvreYJZ5DnnG2thEmJRB3nDz1UjCF1nTH0d82YVdCI
qbeXXo&h=AT0Q5riEXsoKwWxL1KzCfSqdEsvoapmEobhFt9FlStYFBxud3KeQCtHrjsH8I12NtTFSutCf1LnFdb4jCjOjaC0pM_Q_YfJ7u

OyOv933AbdSEUOu50H15TX7rZnNmaxsng&__tn__=H-

R&c[0]=AT1w6Vy1MUfgwb5F2x0uObSIbdAsMFy7vVUZQBiI_VDEX35mtNbSWQfCuKFQG2pmvdswWyHU2GOoy-
sVHkpGb1JhNeKOZicioUf3AOChLEWfVP46fkoiZ9wx6IXQn9VkzhT5z4rx-

KH0PDchXqDPIpLDfF6EdemtE6dCipURsGeTK4SqAXymaxxY51_1xtkc7WE6xsl8NEaw   

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·21بواسطة تم النشر *

 جماليات الدراما بين المذاهب الفنية وهوية االشتغال الفكرية 

http://www.somerian-slates.com/2017/03/11/4204/?fbclid=IwAR1_2jWv3-x1g23xW_B1pNuGw2bo6CLgnmHKVqODV75yWLqzDAdLDbGRd-M
http://www.somerian-slates.com/2017/03/11/4204/?fbclid=IwAR1_2jWv3-x1g23xW_B1pNuGw2bo6CLgnmHKVqODV75yWLqzDAdLDbGRd-M
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F11%2F04%2F10779%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2nobYwkIvhMdPY66uz5SCgp7xB98WNtECeb6Dug0xekz65_XITUvJ0Z7KEnRMfegj5ArrMLk5stonQx9KgrjXepEb4fuKLcnu2r2ma9ysuqm4x5USwBBxF__tDWBO0qw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0GKZdaaNm2joncy-6rMa00ssIwCK3f_RLwPBvq6SJfzImeHMR_CZJbprEIjy0p5xkPlpmNNrIaGyIm9gjxFUhMgw3u9JqtDgvOQiPTcjxu11KsQx8qGU0_zf6AKs_5qziTa1_1LSeNvdbDqNL6VZR6IEshezXy-XXmjsIo88BxEE-Wq3CDagHcg2riUf61g6tgZVZlgvQysa3HQg5g0lcY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F11%2F04%2F10779%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2nobYwkIvhMdPY66uz5SCgp7xB98WNtECeb6Dug0xekz65_XITUvJ0Z7KEnRMfegj5ArrMLk5stonQx9KgrjXepEb4fuKLcnu2r2ma9ysuqm4x5USwBBxF__tDWBO0qw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0GKZdaaNm2joncy-6rMa00ssIwCK3f_RLwPBvq6SJfzImeHMR_CZJbprEIjy0p5xkPlpmNNrIaGyIm9gjxFUhMgw3u9JqtDgvOQiPTcjxu11KsQx8qGU0_zf6AKs_5qziTa1_1LSeNvdbDqNL6VZR6IEshezXy-XXmjsIo88BxEE-Wq3CDagHcg2riUf61g6tgZVZlgvQysa3HQg5g0lcY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F11%2F04%2F10779%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2nobYwkIvhMdPY66uz5SCgp7xB98WNtECeb6Dug0xekz65_XITUvJ0Z7KEnRMfegj5ArrMLk5stonQx9KgrjXepEb4fuKLcnu2r2ma9ysuqm4x5USwBBxF__tDWBO0qw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0GKZdaaNm2joncy-6rMa00ssIwCK3f_RLwPBvq6SJfzImeHMR_CZJbprEIjy0p5xkPlpmNNrIaGyIm9gjxFUhMgw3u9JqtDgvOQiPTcjxu11KsQx8qGU0_zf6AKs_5qziTa1_1LSeNvdbDqNL6VZR6IEshezXy-XXmjsIo88BxEE-Wq3CDagHcg2riUf61g6tgZVZlgvQysa3HQg5g0lcY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F11%2F04%2F10779%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2nobYwkIvhMdPY66uz5SCgp7xB98WNtECeb6Dug0xekz65_XITUvJ0Z7KEnRMfegj5ArrMLk5stonQx9KgrjXepEb4fuKLcnu2r2ma9ysuqm4x5USwBBxF__tDWBO0qw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0GKZdaaNm2joncy-6rMa00ssIwCK3f_RLwPBvq6SJfzImeHMR_CZJbprEIjy0p5xkPlpmNNrIaGyIm9gjxFUhMgw3u9JqtDgvOQiPTcjxu11KsQx8qGU0_zf6AKs_5qziTa1_1LSeNvdbDqNL6VZR6IEshezXy-XXmjsIo88BxEE-Wq3CDagHcg2riUf61g6tgZVZlgvQysa3HQg5g0lcY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F11%2F04%2F10779%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2nobYwkIvhMdPY66uz5SCgp7xB98WNtECeb6Dug0xekz65_XITUvJ0Z7KEnRMfegj5ArrMLk5stonQx9KgrjXepEb4fuKLcnu2r2ma9ysuqm4x5USwBBxF__tDWBO0qw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0GKZdaaNm2joncy-6rMa00ssIwCK3f_RLwPBvq6SJfzImeHMR_CZJbprEIjy0p5xkPlpmNNrIaGyIm9gjxFUhMgw3u9JqtDgvOQiPTcjxu11KsQx8qGU0_zf6AKs_5qziTa1_1LSeNvdbDqNL6VZR6IEshezXy-XXmjsIo88BxEE-Wq3CDagHcg2riUf61g6tgZVZlgvQysa3HQg5g0lcY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F11%2F04%2F10779%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2nobYwkIvhMdPY66uz5SCgp7xB98WNtECeb6Dug0xekz65_XITUvJ0Z7KEnRMfegj5ArrMLk5stonQx9KgrjXepEb4fuKLcnu2r2ma9ysuqm4x5USwBBxF__tDWBO0qw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0GKZdaaNm2joncy-6rMa00ssIwCK3f_RLwPBvq6SJfzImeHMR_CZJbprEIjy0p5xkPlpmNNrIaGyIm9gjxFUhMgw3u9JqtDgvOQiPTcjxu11KsQx8qGU0_zf6AKs_5qziTa1_1LSeNvdbDqNL6VZR6IEshezXy-XXmjsIo88BxEE-Wq3CDagHcg2riUf61g6tgZVZlgvQysa3HQg5g0lcY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F11%2F04%2F10779%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2nobYwkIvhMdPY66uz5SCgp7xB98WNtECeb6Dug0xekz65_XITUvJ0Z7KEnRMfegj5ArrMLk5stonQx9KgrjXepEb4fuKLcnu2r2ma9ysuqm4x5USwBBxF__tDWBO0qw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0GKZdaaNm2joncy-6rMa00ssIwCK3f_RLwPBvq6SJfzImeHMR_CZJbprEIjy0p5xkPlpmNNrIaGyIm9gjxFUhMgw3u9JqtDgvOQiPTcjxu11KsQx8qGU0_zf6AKs_5qziTa1_1LSeNvdbDqNL6VZR6IEshezXy-XXmjsIo88BxEE-Wq3CDagHcg2riUf61g6tgZVZlgvQysa3HQg5g0lcY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2021%2F02%2F05%2F11229%2F%3Ffbclid%3DIwAR08GgX4l0irhphjw9xESFoJviKUE4mq_tGOE6irZQKqWlJ7NbANd8VH5n4&h=AT0xrW7FcyPDs65zbEGOyQ8_r1hleSovIKCtPorvU8uP_lwph3r6Aym4K-CMhr18tYYCtPuy42HnJmsXzWV4yIJ_7okNFvYMevVbIs9da0KwNBgzStHIINvznh51ejjFxA&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT2uCYqvmOPpbFF2bfeEmYZ-xrrTzRumYm2JEW9n1s2d6eFI4RSKy6zJCGqBqGTDI_ihLsLAyBF8qXsogWT6ILWCqqKI8LDmdWAhPsU5x5rp-h8YKSYNhI8Hcf7Kuq_4giQeS_jKKcvhnnjJ85Dr2S-ebSeZhpZEi_4uBEa0M9ZQeS17PeEqkk1WJP05VTEG9RPMMsceOVGS
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2021%2F02%2F05%2F11229%2F%3Ffbclid%3DIwAR08GgX4l0irhphjw9xESFoJviKUE4mq_tGOE6irZQKqWlJ7NbANd8VH5n4&h=AT0xrW7FcyPDs65zbEGOyQ8_r1hleSovIKCtPorvU8uP_lwph3r6Aym4K-CMhr18tYYCtPuy42HnJmsXzWV4yIJ_7okNFvYMevVbIs9da0KwNBgzStHIINvznh51ejjFxA&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT2uCYqvmOPpbFF2bfeEmYZ-xrrTzRumYm2JEW9n1s2d6eFI4RSKy6zJCGqBqGTDI_ihLsLAyBF8qXsogWT6ILWCqqKI8LDmdWAhPsU5x5rp-h8YKSYNhI8Hcf7Kuq_4giQeS_jKKcvhnnjJ85Dr2S-ebSeZhpZEi_4uBEa0M9ZQeS17PeEqkk1WJP05VTEG9RPMMsceOVGS
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2021%2F02%2F05%2F11229%2F%3Ffbclid%3DIwAR08GgX4l0irhphjw9xESFoJviKUE4mq_tGOE6irZQKqWlJ7NbANd8VH5n4&h=AT0xrW7FcyPDs65zbEGOyQ8_r1hleSovIKCtPorvU8uP_lwph3r6Aym4K-CMhr18tYYCtPuy42HnJmsXzWV4yIJ_7okNFvYMevVbIs9da0KwNBgzStHIINvznh51ejjFxA&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT2uCYqvmOPpbFF2bfeEmYZ-xrrTzRumYm2JEW9n1s2d6eFI4RSKy6zJCGqBqGTDI_ihLsLAyBF8qXsogWT6ILWCqqKI8LDmdWAhPsU5x5rp-h8YKSYNhI8Hcf7Kuq_4giQeS_jKKcvhnnjJ85Dr2S-ebSeZhpZEi_4uBEa0M9ZQeS17PeEqkk1WJP05VTEG9RPMMsceOVGS
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2021%2F02%2F05%2F11229%2F%3Ffbclid%3DIwAR08GgX4l0irhphjw9xESFoJviKUE4mq_tGOE6irZQKqWlJ7NbANd8VH5n4&h=AT0xrW7FcyPDs65zbEGOyQ8_r1hleSovIKCtPorvU8uP_lwph3r6Aym4K-CMhr18tYYCtPuy42HnJmsXzWV4yIJ_7okNFvYMevVbIs9da0KwNBgzStHIINvznh51ejjFxA&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT2uCYqvmOPpbFF2bfeEmYZ-xrrTzRumYm2JEW9n1s2d6eFI4RSKy6zJCGqBqGTDI_ihLsLAyBF8qXsogWT6ILWCqqKI8LDmdWAhPsU5x5rp-h8YKSYNhI8Hcf7Kuq_4giQeS_jKKcvhnnjJ85Dr2S-ebSeZhpZEi_4uBEa0M9ZQeS17PeEqkk1WJP05VTEG9RPMMsceOVGS
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2021%2F02%2F05%2F11229%2F%3Ffbclid%3DIwAR08GgX4l0irhphjw9xESFoJviKUE4mq_tGOE6irZQKqWlJ7NbANd8VH5n4&h=AT0xrW7FcyPDs65zbEGOyQ8_r1hleSovIKCtPorvU8uP_lwph3r6Aym4K-CMhr18tYYCtPuy42HnJmsXzWV4yIJ_7okNFvYMevVbIs9da0KwNBgzStHIINvznh51ejjFxA&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT2uCYqvmOPpbFF2bfeEmYZ-xrrTzRumYm2JEW9n1s2d6eFI4RSKy6zJCGqBqGTDI_ihLsLAyBF8qXsogWT6ILWCqqKI8LDmdWAhPsU5x5rp-h8YKSYNhI8Hcf7Kuq_4giQeS_jKKcvhnnjJ85Dr2S-ebSeZhpZEi_4uBEa0M9ZQeS17PeEqkk1WJP05VTEG9RPMMsceOVGS
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2021%2F02%2F05%2F11229%2F%3Ffbclid%3DIwAR08GgX4l0irhphjw9xESFoJviKUE4mq_tGOE6irZQKqWlJ7NbANd8VH5n4&h=AT0xrW7FcyPDs65zbEGOyQ8_r1hleSovIKCtPorvU8uP_lwph3r6Aym4K-CMhr18tYYCtPuy42HnJmsXzWV4yIJ_7okNFvYMevVbIs9da0KwNBgzStHIINvznh51ejjFxA&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT2uCYqvmOPpbFF2bfeEmYZ-xrrTzRumYm2JEW9n1s2d6eFI4RSKy6zJCGqBqGTDI_ihLsLAyBF8qXsogWT6ILWCqqKI8LDmdWAhPsU5x5rp-h8YKSYNhI8Hcf7Kuq_4giQeS_jKKcvhnnjJ85Dr2S-ebSeZhpZEi_4uBEa0M9ZQeS17PeEqkk1WJP05VTEG9RPMMsceOVGS
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2021%2F02%2F05%2F11229%2F%3Ffbclid%3DIwAR08GgX4l0irhphjw9xESFoJviKUE4mq_tGOE6irZQKqWlJ7NbANd8VH5n4&h=AT0xrW7FcyPDs65zbEGOyQ8_r1hleSovIKCtPorvU8uP_lwph3r6Aym4K-CMhr18tYYCtPuy42HnJmsXzWV4yIJ_7okNFvYMevVbIs9da0KwNBgzStHIINvznh51ejjFxA&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT2uCYqvmOPpbFF2bfeEmYZ-xrrTzRumYm2JEW9n1s2d6eFI4RSKy6zJCGqBqGTDI_ihLsLAyBF8qXsogWT6ILWCqqKI8LDmdWAhPsU5x5rp-h8YKSYNhI8Hcf7Kuq_4giQeS_jKKcvhnnjJ85Dr2S-ebSeZhpZEi_4uBEa0M9ZQeS17PeEqkk1WJP05VTEG9RPMMsceOVGS
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2021%2F11%2F01%2F12987%2F%3Ffbclid%3DIwAR3cLKtSiqMpvreYJZ5DnnG2thEmJRB3nDz1UjCF1nTH0d82YVdCIqbeXXo&h=AT0Q5riEXsoKwWxL1KzCfSqdEsvoapmEobhFt9FlStYFBxud3KeQCtHrjsH8I12NtTFSutCf1LnFdb4jCjOjaC0pM_Q_YfJ7uOyOv933AbdSEUOu50H15TX7rZnNmaxsng&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1w6Vy1MUfgwb5F2x0uObSIbdAsMFy7vVUZQBiI_VDEX35mtNbSWQfCuKFQG2pmvdswWyHU2GOoy-sVHkpGb1JhNeKOZicioUf3AOChLEWfVP46fkoiZ9wx6IXQn9VkzhT5z4rx-KH0PDchXqDPIpLDfF6EdemtE6dCipURsGeTK4SqAXymaxxY51_1xtkc7WE6xsl8NEaw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2021%2F11%2F01%2F12987%2F%3Ffbclid%3DIwAR3cLKtSiqMpvreYJZ5DnnG2thEmJRB3nDz1UjCF1nTH0d82YVdCIqbeXXo&h=AT0Q5riEXsoKwWxL1KzCfSqdEsvoapmEobhFt9FlStYFBxud3KeQCtHrjsH8I12NtTFSutCf1LnFdb4jCjOjaC0pM_Q_YfJ7uOyOv933AbdSEUOu50H15TX7rZnNmaxsng&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1w6Vy1MUfgwb5F2x0uObSIbdAsMFy7vVUZQBiI_VDEX35mtNbSWQfCuKFQG2pmvdswWyHU2GOoy-sVHkpGb1JhNeKOZicioUf3AOChLEWfVP46fkoiZ9wx6IXQn9VkzhT5z4rx-KH0PDchXqDPIpLDfF6EdemtE6dCipURsGeTK4SqAXymaxxY51_1xtkc7WE6xsl8NEaw
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 ألواح سومرية معاصرة  —

إن جماليات اإلبداع ال تنتفي إال عندما نصادر مرجعيتها الخالقة ونفصل بينهما لكنها تتوطد وتعلو قيمها حيث ظهر التحامها  

رجعية غير مشوهة بتأويالت مرضية أو سلبية تصادر معاني الحياة والحيوية.. ما الذي يجري إذا ما تحولنا  بهوية مضمونية م

بالمسرح إلى مجرد منصة للنعي والتباكي أو نافورة بكائيات بال غاية سوى تشويه أنسنة اإلنسان؟ إنه مجرد نساؤل نحاول  

  2003لمبادرة من أجل اليوم العراقي للمسرح ومخرجات ظروف ما بعد  وضع إجابة مقترحة عليه.. مداخلة بمناسبة احتفالية ا

 وتحوالتها الراديكالية في ظل سلطة تقع بإطار تشخيص ال يخرج عن كونها ثيوقراطية بجوهر كليبتوفاشي
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2022%2F02%2F27%2F13546%2F%3Ffbclid%3DIwAR3F9Pkh1FuPQSL9Wb7cq6DLriYI_icfkBvFJW-
2v_bFvakKr8a8O1fkPX0&h=AT02OUPHmjpnuCmY-

rXkkaYqFNgFSdpdYnlV8yd_ArPip8tLdJRlYsavsm_m2wLH34vY_3rJLiQEP6t9xsYrG1Fm1e2VQhlAZVIclK1HL2T2icZeGmIyFOK8IgD

v4Dwflw&__tn__=H-R&c[0]=AT15ErX_5465iPwwvlY-
ZvDVF4PFQKMbnAfAXgpmCfe_GQTIM8hb0v5s5IjRbdFH2xWxbA0Ifq8zYyzdFNVN0aND6W5Syyy7mZR0CAwrb8yxblYT5SxCwWF

5YH6b9T9rOFULveIpLjbaOn6FUPRzYTfgNDFquvkziY61z8O6W76rSklrW6O4HZIf4e71TyzaM8NaALbP3fBE  
  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 فادة من ذاكرة االشتغال عبر منصات إلكترونية لخطاب الثقافة وبوابات التخصص فيهلإل

 التسجيل الكامل لندوة: حركية القيمة الدرامية ومتغيرات معادلها الموضوعي وأوليات مكتوبة لمحاورها

 ألواح سومرية معاصرة  —

وسط وشمال أوروبا ندوة مفتوحة بعنوان: حركية  شباط فبراير على تمام السادسة مساء بتوقيت    17انطلقت يوم األربعاء  

القيمة في معجم الخطاب الدرامي ومتغيرات قراءة معادالته الموضوعية.. قدّمها الدكتور تيسير عبدالجبار اآللوسي وأدارها 

ال المنجز  في  التخصص ونشطاء  المثقافت والمثقفين وأساتذة  فيها عشرات  فيما شارك  الدكتور جبار خماط  جمالي  األستاذ 

ن من تعقيب وحوار أغنى المحاضرة التي قدمت مفردات جديدة في مدخالت التناول  والفلسفي بطابعه الفكري النقدي وما تضمَّ

والتشريح و بكل مفردة وتفصيلة في ميدان البحث بخيمة العنوان أعاله… جرت المحاضرة في منصة غرفة ))زوووم((إعالم  

 ة في العراق كلية الفنون الجميلة جامعة القادسي 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2F2021%2F02%2F17%2F11309%2F%3Ffbclid%3DIwAR2nVrZx-ikZAiER-

baGbtB6S41fL0mbZ7qoCkE3DgB2J_6LeZU26CHruZ8&h=AT3wKmnRI9ZKOgHxYxq_2CfmHdsJnAtjyqTMl8vWsYA6n1uRcUIkB_4p

Dse4Wq9zbGRSmZMihW9A94xISWsSOrfWcBKv3npoyr5tAWYRU7NkA8ig08HNXfj2DChzmfLfqw&__tn__=%2CmH-
R&c[0]=AT04oq-XYKNj_KZiQWbd6EpHedjCMV3LBmxgaRrJhmNGloR8h9-5fhhi31zulDek0w07uiSp17Ir6Hph-cmLu-

Ftr1RFj8FhCnXTyyhB6arJejngN2H5nskVAP7NVe83rmvzgTl6hx2n2ndadWFK6lnWTAq1BH-

2A6TFc_nh3gkKTT5w4Txsy_9wkw4JqnWulVQQIXAgeAPy   

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 مصادرة منظومة اإلبداع ومنافذ جماليات الحياة والرد المؤمل من شعب واع مستنير؟

 ألواح سومرية معاصرة  —

حلقات قوى الظالم المتحكمة بالسلطة والمجتمع في العراق؛ إنها حلقة إغالق صاالت  هذه مجرد ومضة تعيد التذكير بحلقة من  

العرض السينمائي والمسرحي طبعا استكماال ألفعال الحجر والحظر على مجمل محاوالت إنتاج ثقافة التنوير وما تتضمن من 

يها ومزاعم مرتكبيها ممن تتكامل جرائم  آداب وفنون.. وهي ومضة بمقدار تسليط الضوء على الحقيقة الكارثية وفضح دواع

والحراك  اإلبداع  نخبة  بين  االتصال  لمنع  جريمة  العرض  دور  حظر  جريمة  تشكل  وكيف  الكليبتوفاشية  حكمهم  منظومة 

التنويري الشعبي الجماهيري ومهام بناء العقل المعرفي من جهة وبناء الشخصية اإلنسانية ومنظومتها الروحية السليمة بمهام 

ون واآلداب وطاقة فعلها السامية.. فلنتمعن أبعد من هذي الومضة إن أردنا الحديث عن إنسانيتنا وسالمة أنسنة وجودنا  الفن

 ومنع توفير أجواء اغتيال حيواتنا وقيمنا األنجع واألسمى واألفضل

http://www.somerian-slates.com/2022/09/20/14269/  

 احترامي لكل التفاعالت التي أثق بأنها ستضيف وتمنح المعالجة عمقا ميدانيا بتفاصيل الحدث ووقائعه

 

   :((48مجلة ابن رشد الفصلية العلمية المحكمة ))العدد *

( وتلبية الحقوق والحريات بما يحقق  تصدر المجلة فصليا ))من أجل ثقافة إنسانية تنويرية(( تنتمي لمنجز ))العقل العلمي(

الكرامة ويستجيب لحركة التنمية والتقدم ...  ونحن نعمل حصرا وتحديدا في الظرف الراهن بمسيرة إنتاج )البحث العلمي(  

والعمل على وضعه بأفضل مساراته المعاصرة الرصينة، كما هو شعار جامعة ابن رشد بوصفها بيتا أو مركزا للبحث العلمي  

  :هودها الراهنة  ولمن تنهض وينهض بالبحث العلمي الرصين من نساء ورجال في ضوء شعارفي ج

 ***(((أصالة، معاصرة، رصانة)))*** 

وإذا كنا نقدم العلمي بشكل حاسم على كل الخطابات األخرى فإننا ال نهمل منظومة القيم التي تلبي مهام األنسنة والمساواة بين  

تقري المعرفي الشعوب واألمم وحقوق  اإلنجاز  دروب  العقل وفتح  لتحرير  السامية  القيمة  اإلنسان كونها  المصير وحرية  ر 

 األكثر رصانة وحداثة وسالمة ومجددا نضع هذي الكلمة الموجزة بإعالن العدد الجديد الثامن واألربعين 

******************************** 

 المحكَّمة( من مجلة ابن رشد العلمية 48صدور العدد )
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مع كل تحديات الضغوط المتصلة المتفاقمة من حاالت تشّوش حتى حاالت التضليل، إال أّن العقل العلمي يأبى إال أن يواصل 

محاوالت ضبط مسار منجزه وعطائه ليواصل إنتاج بحوث ودراسات رصينة هي الوحيدة القادرة على ممارسة البناء والتنمية 

تها بسطاء الناس في تصورهم وجودهم.. ويبقى مسارنا التنويري لدمقرطة الحياة وفتح أفق  والتصدي لدجل الخرافة ومخادع 

الحقوق والحريات وصنع حياة حرة كريمة تنشغل باإلنسان وبناء شخصيته ليكون قادرا على إعمار األرض ال تخريب ما  

 ..بُني فيها ديدن جهودنا البحثية العلمية

ر بضع هفوات شكلية أو مثالب طارئة لكن اكتمال المشهد وسالمته أتي مع مسيرة  ندرك أننا وسط اضطراب المشهد تظه

 ..التنمية واالرتفاع بالبناء العلمي المعرفي لإلنسان

آملين مزيد تفاعل من صديقاتنا زميالتنا وأصدقائنا  المحكمة  ابن رشد العلمية  أيدي قرائنا عدداً جديداً من مجلة  نضع بين 

الباحثات والباحثين التركيز أكثر على المشهد الميداني لحيوات الناس وما يجابههم من مشكالت عصرنا بقصد زمالئنا من  

 ..تمكينهن وتمكينهم من االرتقاء بمعالجاتهم وتصويب ما يمكن بموضوعية وروح علمي رصين والتقدم لألعداد التالية مبكرا

ماتها وتجنب إرسال ما يخرج عن التخصص في العلوم اإلنسانية وعلوم  مجددا نود تفضلكم االطالع على روابط مجلتنا ومعلو

 .. اللغة واألدب والفن فضال عن االلتزام بمحدد حجم البحث بدقة

العلمي للمساهمة في النشر  التحكيم  البحوث التي تصلنا بالنجاح في اجتياز  أهال وسهال بكن وبكم وبالتوفيق في أن تحظى 

والتنمية وصنع التقدم ببلدان منطقتنا وفتح جسور الحوار مع علماء جغرافيا الوجود الحضاري    والوصول إلى جمهور البناء

 ..بتنوعاته

http://www.averroesuniversity.org/AUHMAGISSUE048b.pdf   

 اءة إعالن العدد والوصول إلى مختلف روابط المجلة ومعلوماتها برجاء التفضل بالضغط على الرابط لقر

شكرنا وتقديرنا لتفضلكم جميعا باالطالع واإلدالء برؤاكم ودعمكن ودعمكم لنشر هذا الرابط لألهمية في تبني مسار تنويري  

ومنافذ النشر واإلعالم بينما   يكبح جماح الوحشية والهمجية لقوى الظالم وإشاعة التخلف والخرافة، تلك التي تسطو على المال 

 نحمل هموم الناس والعقل الوطني اإلنساني بحدود جهود تعرفونها محبتنا وتقديرنا لكل أشكال دعم أدبي معنوي منكن ومنكم 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·2تم النشر بواسطة *

 هل اطلعت على هذا الرابط المسرحي المهم؟ 

 وعات مسرحية بنيوية في العراق والمنطقة؟هل يهمك التفاعل مع مشر

 هل قرأت في مسمى المسرح السومري)العراقي القديم(؟ 

ِِ التفضل باالطالع  :إذن، أقترح عليَك

هل ترغب في االطالع على قراءات رصينة في المسرح بعامة وفي المسرحين العراقي والعربي بخاصة؟ هذا رابط يمكنك  

الدراسات والقراءات التي كتبها أستاذ األدب المسرحي د. تيسير عبدالجبار اآللوسي، شكرا لتسجيل  الوصول عبره إلى أبرز 

المتابعة أو إبداء المالحظات ومحاورة النصوص المنشورة.. تجدون أيضا رسائل المسرح العراقي في اليوم العالمي للمسرح 

اليومين العالمي والعربي    يوم لم يكن يُكتب رسالة مخصوصة كما تجدن حملة تعميد اختيار اليوم العراقي للمسرح بجانب 

ومشروع اختيار يوم كوردي وسرياني للمسرح باالنتساب إلى الوجودين القوميين ولغتهما اإلنسانية .. كبير التقدير للجميع  

 شيبا وشبيبة ونساء ورجاال 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2Fcategory%2Ftheatre%2F%3Ffbclid%3DIwAR1k2nrUSlgZ4yQ-44L7Fr875J-Qp4LAOlcfagkdKffFzRaMDCor-

m02gvk&h=AT16j-p9FhXxo1jlzBgrWSyk5rAQy9H4HNylgv-

EKB3IcGg7BN48A9ahiIJDRgtUaCCmeGB8caTofs1yLy_JTV0XNelr5S6oTNVZbLAdIZOCti-ndzTTheDM_3aX4gxjVg&__tn__=H-
R&c[0]=AT0qOQzdHaL3gZcl566UWdR7KYjSbism0QHaqcJVqHZeFvx-

A5ovH_1pHiJwsu5fMbG4FHZJeVDc5ZhTYtvtwPL2eW24DvH540SrbXysp6JXP56x6S32xY3nzZNSFACjYQ10LglpXXD5iMQ7Ct2zWl

qK8uOxoRB8KbOpq55ooLRJmjfoIwAJt9yMJpYVns1iaDw40QcWXGQp 

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·29تم النشر بواسطة *

  حملة من أجل التغيير في العراق بأدواته األنجع وبهدف بناء البديل العَلماني الديموقراطي

التوقيع عليه يُرجئ أية اختالفات أو تعددية في الرؤى تجاه الوصول إلى ))التغيير(( الحقيقي  إن الهدف الذي نتشارك في 

الصحيحة ومن دون مرور   بأدواته  المرور وتقديم  الشامل  تحالفات ترفع شعارات بقصد  أو  بعض عناصر وقوى شعبوية 

وجودها بصورة مضللة! إننا نتفق معا اليوم على أن التغيير بات حتمية واجبة وعلينا توكيد أنه لن يتحقق من دون استقاللية 

حتى يومنا ولينعتق    2003بتوفاشي مذ  قواه العَلمانية الديموقراطية ووضوح أدائها ونهجها.. كفى لكل مخرجات النظام الكلي

 الشعب ويتحرر ممن ساموه العذاب.. ولنبني دولة عراقية فيديرالية ديموقراطية بهوية علمانية صريحة واضحة 

 إيجابيتك وتمسكك بالفعل المنتج يمر عبر توقيع الحملة فمرحى وأهال وسهال بدورك الفاعل بتعزيزها ونشرها 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·19تم النشر بواسطة *

قوى اإلسالم السياسي تراهن إلدامة سطوتها على قدراتها في المخادعة والتضليل باستخدام شعارات شعبوية ومتاجرة بمنطق  

الخرافة ودجله، لكن استغالق عمليتهم السياسية لن تنتهي باي شكل لترقيعاتهم بل ببديل جذري جوهري شامل حيث انتصار 

 وير والتغيير بالتفاف الشعب حول برنامجها ونهجها وإن غدا لناظره لقريب. حركة التن

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·13تم النشر بواسطة *
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2Fcategory%2Ftheatre%2F%3Ffbclid%3DIwAR1k2nrUSlgZ4yQ-44L7Fr875J-Qp4LAOlcfagkdKffFzRaMDCor-m02gvk&h=AT16j-p9FhXxo1jlzBgrWSyk5rAQy9H4HNylgv-EKB3IcGg7BN48A9ahiIJDRgtUaCCmeGB8caTofs1yLy_JTV0XNelr5S6oTNVZbLAdIZOCti-ndzTTheDM_3aX4gxjVg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0qOQzdHaL3gZcl566UWdR7KYjSbism0QHaqcJVqHZeFvx-A5ovH_1pHiJwsu5fMbG4FHZJeVDc5ZhTYtvtwPL2eW24DvH540SrbXysp6JXP56x6S32xY3nzZNSFACjYQ10LglpXXD5iMQ7Ct2zWlqK8uOxoRB8KbOpq55ooLRJmjfoIwAJt9yMJpYVns1iaDw40QcWXGQp


محاوالت اغتيال المفكرين ومنتجي ثقافة التنوير هي )نهج( ثابت ألجنحة اإلسالم السياسي كافة ما يلزم أال نكتفي بإدانة واقعة 

ى بل أن نعمل بشكل أعمق في منع تلك البيئة اإلرهابية ووقف سطوتها وبلطجتها بدءا بمقدماتها الفكرية من  إجرامية أو أخر

فتاوى وإباحة حرمة الدم وحتى منطقة ارتكاب جرائم اإلرهاب الدموية التصفوية مثالنا أبعد من سلمان رشدي بمئات بل آالف 

 اوى مرجعياتها ممن تم تصفيتهم في العراق بأيادي ميليشياوية وفت

 كفى وليعلو صوت تأمين اإلنسان وحرياته وحقوقه كافة

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·27تم النشر بواسطة *

 سالما وتحية لكل األحبة باختالف الرؤي و/أو اتفاقها

 سنمضي إلى ما نريد ونصنع بحق عالما جديد

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

على  القائم  والتسامح  التعالي  ال  التواضع  بمنطق  تعاملنا  يفرض  ما  تحميها  التي  شجاعتها  تمتلك  الناضجة  السليمة  الفكرة 

 االعتراف باالخر واحترامه وااليمان األعمق بالتعددية والتنوع شرطا لألنسنة ومنظومة قيمها األنجع فلنتفكر ونتدبر 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

المسرح ليس لعبة تسلية بال هدف بل هو كينونة تخلق الفرجة بوصفها فلسفة عميقة لبناء اإلنسان واالرتقاء بوعيه وشحذ مهمة  

اتخاذ قرار السير بطريق التمدن وهو ما يؤكد إزاحة منطق الخرافة وتفريغ العقول.. فلنتدبر ونتفكر وندرك ما يعنيه وجود 

 ح بيننا من عالمة... تحية لمسرحنا ومسرحيينا مسر

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

فلنتأكد من  اقتراحاته وتوصياته  لقبول اآلخر والبحث معه في  النفسي  للحوارات األنجع يتمثل في االستعداد  الرئيس  المبدأ 

 تلف وحقه في إيصال صوته ولنتفكر ونتدبرأنفسنا قبل مساءلة اآلخر في تبني االعتراف بالمخ

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

إن رفض التقيد بمنطق الحوارات ال يعني ازدراء األكاديمي والثقافي المعرفي حسب بل وينشر وباء تسطيح القضايا الكبرى  

بالعقل العلمي؟ مطلوب تعزيز انتباه على أساليب حواراتنا بما  وجعلها بمستوى ثرثرات المقاهي! فهل يقر ذلك امرئ يتمسك 

الهدم والتخريب. تحايا اعتزاز وتقدير واحترام إذا ما   يرتقي بها ويتقدم ويعزز كونها أداة إنتاج الرؤى وإنضاجها ال منفذ 

 تفكرنا وتدبرنا 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·16تم النشر بواسطة *

 الفاضالت واألصدقاء األفاضل آالف الصديقات 

أقترح عليكّن وعليكم هذا الرابط بمئات البحوث العلمية الرصيينة بمختلف ميادين العلوم اإلنسانية وجماليات اآلداب والفنون 

ومنها المسرح وفلسفة التنوير فمرحبا بزياراتكن وزياراتكم التي تدعم نشر المعارف ومنطق العقل العلمي وترتقي به شكرا  

تفاعل الذي يؤكد االنتماء للعصر وحاجاته ويؤشر احترام إنسانية وجودنا ومعاني الحداثة والتجديد بحق ال بالدجل وأباطيل لل

 األضاليل ومنطق الخرافة.. انحناءة لرائع التزام الجميع توجهات القراءة المعمقة 

ِِ للتفصل باالطالع على مئات ِِ ممن يهتم بالبحوث العلمية؟ ندعوَك البحوث العلمية المحّكمة الرصينة بميادين العلوم    هل أنَت

 اإلنسانية وفلسفة التنوير وجماليات الحياة سواء في اآلداب أم الفنون.. تجدون ذلك بزيارة الرابط في أدناه مع التقدير

 بحوث علمية الطالعكن واطالعكم.. مرحبا بالجميع يصصنعون زمن البحث العلمي الرصين 

 االطالع عليها جميعا وكافة والوصول إليها في مجلة ابن رشد العلمية المحكَّمةيمكنكم 

نحيي جميع الباحثات والباحثين وكل قراء منجز البحوث المرجعية المعتمدة، في اختيارهم دوريتنا التي توفر أرضية مصادر  

ي وعامل تاثير أعلى فأعلى، بالوصول إليها ومراجع ثرة غنية ومعتمدة ونثمن عاليا دعم مجلتهم لتواصل العطاء بترتيب علم

في موقع  عالم المعرفة ويمكنكم الحصول على عشرات ومئات البحوث في أعدادنا المنشورة هناك .. تفضلوا بالضغط على  

 الرابط في أدناه 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-
313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-

%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-

%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-
%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZ

PbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-

RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-
R&c[0]=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-

r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-

deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة *

فيه وتجده مثيرا لالهتمام، مستجيبا للحاجة الميدانية المباشرة ما الموضوع الذي تتجه إلى إنجاز مقال معرفي أو بحث علمي  

بميدان التخصص الذي تشتغل فيه.. يمكنك في الوقت ذاته أن تقترح أو توصي بما تتطلع الشتغاله وترى ضرورة العمل فيه 

 مما يرغبون فيها أو عليه؟ يمكن لمحبي العلوم والمعارف واشتغاالت العقل العلمي أن يتساءلوا عن مطالب بحثية \و

 يوليو  4مفهوم التكريم وعمق فلسفته باستقالليته وسالمة نهجه*

  تحية محصوصة للمبادر في الفعل الثقافي العميق وللجنة التكريم

 تحية لجمعية المترجمين العرب ةتةحهها لهذا الفعل حيثما جاء بسامي القيم

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZPbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZPbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZPbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZPbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZPbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZPbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZPbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZPbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZPbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZPbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi


  كلمةفي التكريم ومنظومة حمل قيم الحقيقة فيه

ت أتبنى وأدعم توجهات تكريم المنجز المميز االستثنائي ومنح أصحاب اإلنجاز مكانهم ومكانتهم المستحقة مجتمعيا  كنت ومازل

ونحن ندرك معا أن التكريم ال يعني سوى الحراك المجتمعي يغوض عميقا في الوجود الجمعي بنيويا على الرغم من انطالقات  

  ..ومبادرات فردية

ا يكون معنويا أدبيا، ال ينتمي للمصالح الخاصة وال يخضع للفردنة وال الشللية أو خطاباتهما إنه  وهو بالمحصلة، بخاصة عندم

خطاب إنساني الهوية والطابع والمنع والمصب ما يجعله بالضرورة قيمة تنويرية بثوابت األنسنة ومسارها.. هنا تنزاح هموم 

أو ذاك ليُصّور على أنه معضلة أو مثلبة بوجه بعينه.. لكنه لن  االختالف والخالف ومصداتهما أو ما قد يتضخم لهذا السبب  

التكريم وثقافته..  ومن هنا أتوجه بالتحية للجنة  مين في أصل موضوع  مات والمكرَّ المكرَّ يكفَّ مسار الحقيقة في استحقاق 

العل العقل  التنوير والتقدم ومنطق  مي وإلى جميع المستحقات التكريم بوصف عملها الجمعي المؤسسي وبالتزامها إضاءات 

والمستحقين من منتجي ثقافة معرفية بهية وأخص هنا بعد التحية للجميع وتهنئتهن وتهنئتهم ومن بوابة اإلشارة أخص بالذكر: 

المفكر األكاديمي األستاذ الدكتور عبدالسالم فيزازي وإلى الناقد األديب األستاذ الدكتور مجمد عبدالرحمن يونس لما حماله 

ريم اليوم هو شهادة أخرى بين شهادات استحقاقهما تجاه منجزيهما و مجددا التحية واألمنيات لجميع من حظي اليوم من تك

بهذا التكريم النابع من إيمان بحق الحياة الحرة الكريمة واستقاللية الفعل الثقافي المعرفي ومنه األكاديمي العلمي بكل عناصر 

لجميع ومرحى بمنجزاتكن ومنجزاتكم كافة وستبقى هذه القامات متالحمة في مسيرة العطاء منجز العقل العلمي.. فكل التوفيق ل

مثلما في حصاد مكانها ومكانتها وسط مجتمع العلم والثقافة وحركة التقدم والبناء والتنمية من دون فروض مسبقة أو اشتراطات  

 يم بمعطياته العامة في توكيد أحقية المنجز وسط شعوبنا تُلزم أحدا بخطاب أو فلسفة ولكن بطمأنينة إلى سالمة حقيقة التكر

 تيسير عبدالجبار اآللوسي 

  ·  مارس Tayseer Al-Alousi   ·31تم النشر بواسطة  *

 المسرح وآفاق متغيرات العصر الحديث.. معالجة بأفق بناء مستقبلي لمسارحنا بمنطق العصر وأدواته

 ألواح سومرية معاصرة  —

بمناسبة اليوم العالمي للمسرح دابُت على توجيه تحايا ومراجعات نقدية جمالية وثقافية لمسارحنا وركزت على العراق طوال  

األعوام والسنوات المنصرمة كما أنني توجهُت برسالة مخصوصة من وحي مسرحنا العراقي كتبتها مستقلة وتم تداولها في  

  ..في تلبية مضامينهانطاقات واسعة بأمل أن تحظى باالستحقاق 

شاركُت هذا العام في المؤتمر االفتراضي الذي نظمته األكاديمية والمخبر البحثي للغة واألدب في الجزائر  بورقة المسرح  

وآفاق متغيرات العصر الحديث وفرص البحث في الرقمنة أداة في االشتغال، وهي مساهمةً بسيطة متواضعة في إحدى جلسات  

ألكاديمي الجمالي المتخصص بالجزائر البهية بمنجزها بوعد اللقاء باستمرار مع مسارح بلداننا في منطقتنا  التمدرس والبحث ا

 وإبداعات بهية لشعوبنا بهذا الميدان من حركة التنوير والتمدن المعاصرة

http://www.somerian-slates.com/2022/03/26/13686/ 

  ·  مارس Tayseer Al-Alousi   ·27تم النشر بواسطة  *

 كل عام ومسرحنا بتقدٍم وسطوع أضواء ألقه وبهاءمنجز مبدعاته ومبدعيه

 كل عام ومسرحنا جوهرةحركةالتنوير مساهما فاعال بحركة األنسنةوالتمدن 

 المسرحيد. تيسير عبدالجبار اآللوسي أستاذ األدب 

  ·  مارس Tayseer Al-Alousi   ·27تم النشر بواسطة  *

 المسرح وآفاق متغيرات العصر الحديث.. تحية للمسرح الجزائري مجد تاريخ وبهاء قامة إبداعية وهوية وطنية 

 ألواح سومرية معاصرة  —

وثقافية لمسارحنا وركزت على العراق طوال  بمناسبة اليوم العالمي للمسرح دابُت على توجيه تحايا ومراجعات نقدية جمالية 

األعوام والسنوات المنصرمة كما أنني توجهُت برسالة مخصوصة من وحي مسرحنا العراقي كتبتها مستقلة وتم تداولها في  

للمسرح   البارز والمتألق  للمشهد  العام نظرا  في هذا  إنما  تلبية مضامينها..  في  باالستحقاق  أن تحظى  بأمل  نطاقات واسعة 

الكلمة الموجزة  المهم في هذا المسرح وتاريخه = أخصه بهذي  الجزائري وللبحث األكاديمي في ميادينه وبعمق االشتغال 

فـ)تحايا وتهاٍن( أتوجه بها هنا بكلمتي المتواضعة، مساهمةً بسيطة في إحدى جلسات التمدرس والبحث األكاديمي الجمالي 

لقاء باستمرار مع مسارح بلداننا في منطقتنا وإبداعات بهية لشعوبنا بهذا الميدان  المتخصص بالجزائر البهية بمنجزها بوعد ال

 من حركة التنوير والتمدن المعاصرة
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2F2022%2F03%2F26%2F13686%2F%3Ffbclid%3DIwAR22VPtxMJ_XHsOL0ZKZid2zt-

xJLCwe2Q6pXmUjHa31p5wZP_3w9bUEwQY&h=AT01N1W0H8qnVdfDhWnKN9MsSnysaxEGr8XctpeOO1RTz1ecCyvBHVMu_MxO

YLF3KkqlfNRxG9JDmapiJOuoA5tMtmzxXph6HPaMpXgtFa2os6KhVhWnlHbtSC40A-mtlQ&__tn__=H-
R&c[0]=AT0NUSG8etBDHMUwDU7Q_yN7r6fGYEnmx66st_agg4fA_jxpLQAhZ-

FBwIIfTQUW72vhuNRfm_FLEUrcArv26Zj6q5kqapa_GHP_zr4LpqOdk_YBjO-

1LCRtV0JZz2D7FT87oO2VIoURHe1uSF_xQ8ehJH_AmY3rmH7SvnCQfm-9LK0FN5Z9_OlB6i2ycpln1l5YCkwxNF3B 

  ·  مارس Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة  *

 تساؤالت مشروعة ومهمة

المركز العراقي للمسرح حسب بل ومؤسسات المسرح كالتوثيق وما إإليه وكما في اعتماد تساؤل مشروع عن مصائر ليس  

شباط فبراير المعروف    24متغيرات الحركة المسرحية ومن ذلك البحث عن اعتماد اليوم العراقي للمسرح باقتراح متجدد ليوم  

http://www.somerian-slates.com/2022/03/26/13686/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F26%2F13686%2F%3Ffbclid%3DIwAR22VPtxMJ_XHsOL0ZKZid2zt-xJLCwe2Q6pXmUjHa31p5wZP_3w9bUEwQY&h=AT01N1W0H8qnVdfDhWnKN9MsSnysaxEGr8XctpeOO1RTz1ecCyvBHVMu_MxOYLF3KkqlfNRxG9JDmapiJOuoA5tMtmzxXph6HPaMpXgtFa2os6KhVhWnlHbtSC40A-mtlQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0NUSG8etBDHMUwDU7Q_yN7r6fGYEnmx66st_agg4fA_jxpLQAhZ-FBwIIfTQUW72vhuNRfm_FLEUrcArv26Zj6q5kqapa_GHP_zr4LpqOdk_YBjO-1LCRtV0JZz2D7FT87oO2VIoURHe1uSF_xQ8ehJH_AmY3rmH7SvnCQfm-9LK0FN5Z9_OlB6i2ycpln1l5YCkwxNF3B
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F26%2F13686%2F%3Ffbclid%3DIwAR22VPtxMJ_XHsOL0ZKZid2zt-xJLCwe2Q6pXmUjHa31p5wZP_3w9bUEwQY&h=AT01N1W0H8qnVdfDhWnKN9MsSnysaxEGr8XctpeOO1RTz1ecCyvBHVMu_MxOYLF3KkqlfNRxG9JDmapiJOuoA5tMtmzxXph6HPaMpXgtFa2os6KhVhWnlHbtSC40A-mtlQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0NUSG8etBDHMUwDU7Q_yN7r6fGYEnmx66st_agg4fA_jxpLQAhZ-FBwIIfTQUW72vhuNRfm_FLEUrcArv26Zj6q5kqapa_GHP_zr4LpqOdk_YBjO-1LCRtV0JZz2D7FT87oO2VIoURHe1uSF_xQ8ehJH_AmY3rmH7SvnCQfm-9LK0FN5Z9_OlB6i2ycpln1l5YCkwxNF3B
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F26%2F13686%2F%3Ffbclid%3DIwAR22VPtxMJ_XHsOL0ZKZid2zt-xJLCwe2Q6pXmUjHa31p5wZP_3w9bUEwQY&h=AT01N1W0H8qnVdfDhWnKN9MsSnysaxEGr8XctpeOO1RTz1ecCyvBHVMu_MxOYLF3KkqlfNRxG9JDmapiJOuoA5tMtmzxXph6HPaMpXgtFa2os6KhVhWnlHbtSC40A-mtlQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0NUSG8etBDHMUwDU7Q_yN7r6fGYEnmx66st_agg4fA_jxpLQAhZ-FBwIIfTQUW72vhuNRfm_FLEUrcArv26Zj6q5kqapa_GHP_zr4LpqOdk_YBjO-1LCRtV0JZz2D7FT87oO2VIoURHe1uSF_xQ8ehJH_AmY3rmH7SvnCQfm-9LK0FN5Z9_OlB6i2ycpln1l5YCkwxNF3B
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F26%2F13686%2F%3Ffbclid%3DIwAR22VPtxMJ_XHsOL0ZKZid2zt-xJLCwe2Q6pXmUjHa31p5wZP_3w9bUEwQY&h=AT01N1W0H8qnVdfDhWnKN9MsSnysaxEGr8XctpeOO1RTz1ecCyvBHVMu_MxOYLF3KkqlfNRxG9JDmapiJOuoA5tMtmzxXph6HPaMpXgtFa2os6KhVhWnlHbtSC40A-mtlQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0NUSG8etBDHMUwDU7Q_yN7r6fGYEnmx66st_agg4fA_jxpLQAhZ-FBwIIfTQUW72vhuNRfm_FLEUrcArv26Zj6q5kqapa_GHP_zr4LpqOdk_YBjO-1LCRtV0JZz2D7FT87oO2VIoURHe1uSF_xQ8ehJH_AmY3rmH7SvnCQfm-9LK0FN5Z9_OlB6i2ycpln1l5YCkwxNF3B
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F26%2F13686%2F%3Ffbclid%3DIwAR22VPtxMJ_XHsOL0ZKZid2zt-xJLCwe2Q6pXmUjHa31p5wZP_3w9bUEwQY&h=AT01N1W0H8qnVdfDhWnKN9MsSnysaxEGr8XctpeOO1RTz1ecCyvBHVMu_MxOYLF3KkqlfNRxG9JDmapiJOuoA5tMtmzxXph6HPaMpXgtFa2os6KhVhWnlHbtSC40A-mtlQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0NUSG8etBDHMUwDU7Q_yN7r6fGYEnmx66st_agg4fA_jxpLQAhZ-FBwIIfTQUW72vhuNRfm_FLEUrcArv26Zj6q5kqapa_GHP_zr4LpqOdk_YBjO-1LCRtV0JZz2D7FT87oO2VIoURHe1uSF_xQ8ehJH_AmY3rmH7SvnCQfm-9LK0FN5Z9_OlB6i2ycpln1l5YCkwxNF3B
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F26%2F13686%2F%3Ffbclid%3DIwAR22VPtxMJ_XHsOL0ZKZid2zt-xJLCwe2Q6pXmUjHa31p5wZP_3w9bUEwQY&h=AT01N1W0H8qnVdfDhWnKN9MsSnysaxEGr8XctpeOO1RTz1ecCyvBHVMu_MxOYLF3KkqlfNRxG9JDmapiJOuoA5tMtmzxXph6HPaMpXgtFa2os6KhVhWnlHbtSC40A-mtlQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0NUSG8etBDHMUwDU7Q_yN7r6fGYEnmx66st_agg4fA_jxpLQAhZ-FBwIIfTQUW72vhuNRfm_FLEUrcArv26Zj6q5kqapa_GHP_zr4LpqOdk_YBjO-1LCRtV0JZz2D7FT87oO2VIoURHe1uSF_xQ8ehJH_AmY3rmH7SvnCQfm-9LK0FN5Z9_OlB6i2ycpln1l5YCkwxNF3B
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F26%2F13686%2F%3Ffbclid%3DIwAR22VPtxMJ_XHsOL0ZKZid2zt-xJLCwe2Q6pXmUjHa31p5wZP_3w9bUEwQY&h=AT01N1W0H8qnVdfDhWnKN9MsSnysaxEGr8XctpeOO1RTz1ecCyvBHVMu_MxOYLF3KkqlfNRxG9JDmapiJOuoA5tMtmzxXph6HPaMpXgtFa2os6KhVhWnlHbtSC40A-mtlQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0NUSG8etBDHMUwDU7Q_yN7r6fGYEnmx66st_agg4fA_jxpLQAhZ-FBwIIfTQUW72vhuNRfm_FLEUrcArv26Zj6q5kqapa_GHP_zr4LpqOdk_YBjO-1LCRtV0JZz2D7FT87oO2VIoURHe1uSF_xQ8ehJH_AmY3rmH7SvnCQfm-9LK0FN5Z9_OlB6i2ycpln1l5YCkwxNF3B


اني كما أنني دابُت شخصيا على إطالق كلمة سنوية  بأول صعود للفنان الرائد الراحل عميد المسرح العراقي األستاذ يوسف الع

البهية المشرقة لمسرحنا  من أجواء مسرحنا وظروفه في ظروف القيود والمحددات على أمل استعادة أنفاس تلك الفعاليات 

ساء ورجاال  وعمدائه في داخل الوطن وفي المهجر.. تحايا متجددة وشكر وتقدير لهذه اإلطاللة وفحواها.. احترامي لمسرحيينا ن

 شيبا وشبيبة من كل مبدعاته ومبدعيه وتحايا متجدددة ونحن نقترب من اليوم العالمي للمسرح

 أستاذ األدب المسرحي \د. تيسير عبدالجبار اآللوسي 

 أول دكتوراه ))أدب مسرحي(( في الجامعة العراقية  *
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5159679284080654&set=a.367232513325379&__cft__[0]=AZXinO3ZZYk74F_E5vI8ge8wjI_T4S

1qMDZfvpDe2tHD1lQN-9z4CsBoL60aoAOCa5v0MMmlks4vS5HpKIkSEmc0AkY-
H7SSlCC7ayIi4Jg1qSkCH7Mt8_tfg5WjvJLkZfmpdpqUCNc90kM1jFMKtDyIGM1fwzEcXQQz19b2ZeuDhFErn0pRXBQ46fIP1UIU0A10

5fp-0g_xz3j0zRnf5vfd&__tn__=EH-y-R 

  ·  مارس Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة  *

 2022في األمسية بمناسبة اليوم العالمي للمسرح 

  تحية لنوروز السالم والحرية والثورة

 بالمناسبة تحية لكل مسرحيينا ومسرحيي العالم 

 محاضرة في جمالية البنية المسرحية واتجاهات المعالجة فيها

https://www.facebook.com/1051688271641170/videos/631951981436226  

التساؤالت   والتفاعالت اختالفا واتفاقا وتساؤال ومرحبا بالجميع أحترم تنوعنا واختالفنا بما يجسد وجودنا  طبعا أتطلع لكل 

 اإلنساني وتوجهاته 

  ·  مارس Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة  *

 ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمسرح

 بتوقيت وسط أوروبا التاسعة بتوقيت بغداد  وسوفآذار مارس  21تبدأ االحتفالية السابعة مساء االثنين  

          :تديرها وتنظمها السيدة سالمة الشبيبي بضيافة مجموعة تنويرية مهمة بهية.. فيما يلقي محاضرتها األساس

تاريخ أما  د.تيسير عبدالجبار اآللوسي وتتضمن مفردات االحتفالية ما يتعلق بموضوعها وبظرفها والمناسبات األبرز بهذا ال   

 مادة محاضرة التخصص فستكون بعنوان

 ((المسرح والحياة وجماليات البنية واتجاهات المعالجة))

وتنمية   األنسنة  لثقافة  غنى  من  إياه  المسرح  يمنحنا  ما  وبكل  والتنوير  التمدن  بقيم  احتفاال  وحضوركم  بحضوركن  مرحبا 

 الشخصية جماليا قيميا

األكاديميون منارة لعقل العلمي لشعوب شرقنا األوسط بكل تنوعاتها وبممثلي طبقاتها    محبة وتقدير واحترام للجميع سيبقى

أو الشتيمة بدل الحوار  \االجتماعية الساعية لمستقبل بناء األوطان ورفض الخضوع لإللغاء واإلقصاء وتقييدات التخوين و

للرف الود  التنوع كل  اآلخر وقدسية  الحوار واحترام  ديدن عالقاتنا  الفخر  ويبقى  والرفاق والصديقات واألصدقاء ولي  يقات 

 بجميع األحبة بال تمييو وال استثناء

  ·  مارس Tayseer Al-Alousi   ·18تم النشر بواسطة *

في أجواء نادرة تخترق مسسرحية السد وفريقها اإلبداعي المميز فضاء الصمت لتقدم منجزها بسطوع إنارتها باهرة تمأل  

.. على الموعد نلتقي جمهور  2022من الشهر الجاري آذار مارس    23و  22الفنون المسرحية يومي    قسم  -مسرح الرواد  

 الفرجة المسرحية األصيل

  ·  مارس Tayseer Al-Alousi   ·16تم النشر بواسطة *

 2022في ملتقى إقرار اليوم العراقي للمسرح

 "ليات الدراما بين المذاهب الفنية وهوية االشتغال الفكريةمساهمتي النظرية في الجهد اإلبداعي المسرحي بعنوان: "جما

http://www.somerian-slates.com/2022/02/27/13546/  

 شباط فبراير   24بحضور لفيف من جمهور الجالية نسوة ورجاال شيبا وشبيبة مع نقل مباشر للجمهور عبر النت 

 ))لن تثنينا أوصاب زمننا ومتاعب أمراضه وأَحَماله عن تقديم الممكن ألهلنا(( 

  ·  مارس Tayseer Al-Alousi   ·16تم النشر بواسطة *

 في أحد مساهمات مبدعينا في هولندا معرض مشترك للفنان التشكيلي قاسم الساعدي 

موئل لقاء روحي ثقافي ومنارة فخر فكبار الفنانين يبدعون هنا من ذاك العمق في المهاجر القصية تشكل المعارض التشكيلية 

الذي نهلوا منه في وادي الرافدين مهد التراث اإلنساني وهن وهم يشكلون هنا مدارس وتجاريب بهية ومناهج عمل إبداعي 

ستاذ قاسم الساعدي ومدرسته الفنية جمالي مميزة هنا في آحر زيارة لي لمعرض مشترك ساهم فيه الفنان العراقي الكبير األ

ترونها مجددا في رمزية معالم العطاء .. إن الفن نبع روحي ثقافي وغذاء العقل جماليا معرفيا ال مجرد تلوينات أو ضرباتها  

لفناننا الجمي للتفكير عميقا .. رجاء قرب اللوحات وأتطلع لرأي وتفاعل.. احترامي وعبركم  ل كل  تثير االهتمام بل ما ينبه 

 التحايا الستمرارية العطاء والخلق واإلبداع 

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·17تم النشر بواسطة  *

نداء محبة: ما هو رأي نقابات التخصص ب)يوم عراقي للمسرح(؟ ما مواقف مسرحيينا تحديدا منه؟ أال ينبغي أن نرى موقفا  

 ألي سبب كان مع أو ضد؟

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5159679284080654&set=a.367232513325379&__cft__%5b0%5d=AZXinO3ZZYk74F_E5vI8ge8wjI_T4S1qMDZfvpDe2tHD1lQN-9z4CsBoL60aoAOCa5v0MMmlks4vS5HpKIkSEmc0AkY-H7SSlCC7ayIi4Jg1qSkCH7Mt8_tfg5WjvJLkZfmpdpqUCNc90kM1jFMKtDyIGM1fwzEcXQQz19b2ZeuDhFErn0pRXBQ46fIP1UIU0A105fp-0g_xz3j0zRnf5vfd&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5159679284080654&set=a.367232513325379&__cft__%5b0%5d=AZXinO3ZZYk74F_E5vI8ge8wjI_T4S1qMDZfvpDe2tHD1lQN-9z4CsBoL60aoAOCa5v0MMmlks4vS5HpKIkSEmc0AkY-H7SSlCC7ayIi4Jg1qSkCH7Mt8_tfg5WjvJLkZfmpdpqUCNc90kM1jFMKtDyIGM1fwzEcXQQz19b2ZeuDhFErn0pRXBQ46fIP1UIU0A105fp-0g_xz3j0zRnf5vfd&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5159679284080654&set=a.367232513325379&__cft__%5b0%5d=AZXinO3ZZYk74F_E5vI8ge8wjI_T4S1qMDZfvpDe2tHD1lQN-9z4CsBoL60aoAOCa5v0MMmlks4vS5HpKIkSEmc0AkY-H7SSlCC7ayIi4Jg1qSkCH7Mt8_tfg5WjvJLkZfmpdpqUCNc90kM1jFMKtDyIGM1fwzEcXQQz19b2ZeuDhFErn0pRXBQ46fIP1UIU0A105fp-0g_xz3j0zRnf5vfd&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5159679284080654&set=a.367232513325379&__cft__%5b0%5d=AZXinO3ZZYk74F_E5vI8ge8wjI_T4S1qMDZfvpDe2tHD1lQN-9z4CsBoL60aoAOCa5v0MMmlks4vS5HpKIkSEmc0AkY-H7SSlCC7ayIi4Jg1qSkCH7Mt8_tfg5WjvJLkZfmpdpqUCNc90kM1jFMKtDyIGM1fwzEcXQQz19b2ZeuDhFErn0pRXBQ46fIP1UIU0A105fp-0g_xz3j0zRnf5vfd&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/1051688271641170/videos/631951981436226
http://www.somerian-slates.com/2022/02/27/13546/


 

 تعميد اليوم العراقي للمسرح نداء محبة من أجل *

منذ سنوات وأعوام نحتفل باليوم العراقي للمسرح ولكن موقفا ))رسميا(( مؤمال؛ مازال منتظراً من نقابات التخصص ومن  

جهات معنية في إطار وزارة الثقافة؟ إنه ليس مجرد تساؤل بل نداء محبة مخلص إلى كل مبدعة ومبدع بميدان المسرح ليتعّمد  

راقي للمسرح باحتفاليات شعبية من جمهورنا األوسع ورسمي تخصصي سواء من وزارة الثقافة أم من النقابة وتحايا  اليوم الع

متجددة لجميع أطراف اإلبداع المسرحي وإلى كل من احتفلت واحتفل بهذا اليوم طوال األعوام الماضية من أجيال اإلبداع  

 المسرحي..

  ·  مارس Tayseer Al-Alousi   ·14تم النشر بواسطة  *

 2022رسالتي السنوية من وحي مسرحنا العراقي في اليوم العالمي للمسرح 

 ألواح سومرية معاصرة  —

هذه الكلمات أكتبها سنوياً في اليوم العالمي للمسرح من وحي أوضاع مسرحنا العراقي واندماجه في خطاب الثقافة التنويري 

يجابه   الذي  المسرح  لكنه  إنها كلمات تحكي  بمسيرته   .. الخرافة  الظالم والتخلف وإفشاء منطق  قوى  أعتى فظاعات  اليوم 

جماليات األنسنة  والعمل في زمن الهزيمة واالنكسار من أجل استعادة بهاء العطاء الثقافي األسمى بكل مضامين قيم الجمال 

رح بجمالياته يأبى التخلي عن منظومة القيم  والمحبة والتسامح واإلخاء وتحرير العقل من عتمة أظلمت فظلمت ولكن المس

السامية وها نحن نجدد تصفح ما كتبنا معا وما ُخطَّ في ضوء حواراتنا بمدار األعوام والسنوات فمرحى بمسرحيي العالم يلقون 

 نظرة تضامن مع مسرحيي العراق أبناء سومر الحضارة والتمدن، مهد التراث اإلنساني 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2022%2F03%2F14%2F13696%2F%3Ffbclid%3DIwAR08GgX4l0irhphjw9xESFoJviKUE4mq_tGOE6irZQKqWlJ7NbANd8
VH5n4&h=AT0GudcLow-

ZLfS1MsltSRM0RJiOde093GzkNtScAUITA6yeZYZ4Bu8ghsIGDDi3gHaeaZgSyqAEEAqDenQGLfOTlAeelQbFee0GslRoFwOU0rfF_-

8AORx1jnPDWrxwtw&__tn__=H-
R&c[0]=AT1XEqWBCRGdme1IT0Cdf03__woi4KcDkluNIyqlAzEc7Z3NqKL7VugKohiZlFcyNk_A93t72wW8QgSnrCUZUojY8F8HzSx

MCmbiIMbzmwSNo71RA7K3BHeAxn21p86JCBg7w2fN9jaoXjaets78jHqDSfW5tGDgeDMiTeb5ugVW9PIA_f0SXGg4CclDtl-

1UHehHnD0jsRH 

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·28تم النشر بواسطة  *

 :من األنشطة القريبة التالية

 كلمة موجزة ستكون مسجلة بمناسبة اليوم العالمي للمسرح مع احتفالية تنظمها جهات أكاديمية بالجزائر

االثنين   العالمي    21مساء  باليوم  محاضرة  مارس  بشأن آذار  موجز  يسبقها  بوك  الفيس  في  تنويرية  مجموعة  للمسرح مع 

 موضوع كبير مستحق للعيد القومي الكوردي نوروز

بحث ))شروط التمدرس المسرحي أكاديميا ومحدداته وحرية اإلبداع ومنطق اشتغاله المفتوح(( يساهم بمؤتمر ))فنون العرض 

ظمه جامعة ))سيدي بلعباس قسم الفنون(( الجزائرية في مايو آيار القابل بين التكوين األكاديمي و الممارسة االحترافية(( تن

 عن المسرح 

 رسالة سنوية أكتبها من أجواء مسرحنا العراقي تُبث بمناسبة اليوم العالمي للمسرح

 نلتقي معا بالخير والسالمة

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·28تم النشر بواسطة *

 ية المبادرة من أجل اليوم العراقي للمسرحتقرير مصور عن احتفال

 ألواح سومرية معاصرة  —

هذه إطالالت مصورة فوتوغرافية قدمها كل من السيد سمير خلف والسيد خالد حسين ومع تلك اإلطالالت ومضات تحية 

 إعداد التقرير وتعليق وأخبار من أجواء االحتفالية نحاول استكمالها بما يردنا من مواد لم نحظ بها حتى اآلن لحظة

، هذي أسمى التحايا لعنفوان التحدي والتمسك بقيم الجمال وإبداعها وإنتاج خطابها  2022بمناسبة اليوم العالمي للمسرح  *

التنويرية وقيم   التنويري بفضل ألق مبدعات المسرح ومبدعيه؛ فكل عام وأنتّن وأنتم جميعاً جوهرة العقل العلمي وحركته 

ا فيها، سيبقى  الحداثة ومتغيرات  التمدن  المعاصرة بكل معطيات  قيم وجودنا  التعبير عن  في  الجمال األغنى  لمسرح منارة 

 تشكيالتها البنيوية االقتصااجتماعية بجديد أجناسه.. عيدكم األغنى ارتباطا بالناس وحيواتهم 

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

https://www.facebook.com/730177374/videos/363929002180171/ 

 24.02.2022تسجيل ألمسية المبادرة من أجل اليوم العراقي للمسرح 

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

بتوقيت بغداد عبر اليوم العراقي للمسرح )))لقاء افتراضي((( على تمام السابعة مساًء بتوقيت وسط وشمال أوروبا التاسعة  

 صفحة المناسبة واحتفاليتها 

 للتفاصيل يرجى الوصول لصفحة المناسبة هنا بهذا الرابط رجاء 

https://www.facebook.com/events/949477825689177/  

ام والتسجيل ونثق بوجودكن الفاعل..  مرحبا بكّن وبكم جميعا وكافة .. اللقاء  نأمل حضور المئات واآلالف التي أبدت االهتم

 سيقتصر على موضوع المناسبة وأهميته ووسائل التفاعل المؤملة المنتظرة 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F14%2F13696%2F%3Ffbclid%3DIwAR08GgX4l0irhphjw9xESFoJviKUE4mq_tGOE6irZQKqWlJ7NbANd8VH5n4&h=AT0GudcLow-ZLfS1MsltSRM0RJiOde093GzkNtScAUITA6yeZYZ4Bu8ghsIGDDi3gHaeaZgSyqAEEAqDenQGLfOTlAeelQbFee0GslRoFwOU0rfF_-8AORx1jnPDWrxwtw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1XEqWBCRGdme1IT0Cdf03__woi4KcDkluNIyqlAzEc7Z3NqKL7VugKohiZlFcyNk_A93t72wW8QgSnrCUZUojY8F8HzSxMCmbiIMbzmwSNo71RA7K3BHeAxn21p86JCBg7w2fN9jaoXjaets78jHqDSfW5tGDgeDMiTeb5ugVW9PIA_f0SXGg4CclDtl-1UHehHnD0jsRH
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F14%2F13696%2F%3Ffbclid%3DIwAR08GgX4l0irhphjw9xESFoJviKUE4mq_tGOE6irZQKqWlJ7NbANd8VH5n4&h=AT0GudcLow-ZLfS1MsltSRM0RJiOde093GzkNtScAUITA6yeZYZ4Bu8ghsIGDDi3gHaeaZgSyqAEEAqDenQGLfOTlAeelQbFee0GslRoFwOU0rfF_-8AORx1jnPDWrxwtw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1XEqWBCRGdme1IT0Cdf03__woi4KcDkluNIyqlAzEc7Z3NqKL7VugKohiZlFcyNk_A93t72wW8QgSnrCUZUojY8F8HzSxMCmbiIMbzmwSNo71RA7K3BHeAxn21p86JCBg7w2fN9jaoXjaets78jHqDSfW5tGDgeDMiTeb5ugVW9PIA_f0SXGg4CclDtl-1UHehHnD0jsRH
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F14%2F13696%2F%3Ffbclid%3DIwAR08GgX4l0irhphjw9xESFoJviKUE4mq_tGOE6irZQKqWlJ7NbANd8VH5n4&h=AT0GudcLow-ZLfS1MsltSRM0RJiOde093GzkNtScAUITA6yeZYZ4Bu8ghsIGDDi3gHaeaZgSyqAEEAqDenQGLfOTlAeelQbFee0GslRoFwOU0rfF_-8AORx1jnPDWrxwtw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1XEqWBCRGdme1IT0Cdf03__woi4KcDkluNIyqlAzEc7Z3NqKL7VugKohiZlFcyNk_A93t72wW8QgSnrCUZUojY8F8HzSxMCmbiIMbzmwSNo71RA7K3BHeAxn21p86JCBg7w2fN9jaoXjaets78jHqDSfW5tGDgeDMiTeb5ugVW9PIA_f0SXGg4CclDtl-1UHehHnD0jsRH
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F14%2F13696%2F%3Ffbclid%3DIwAR08GgX4l0irhphjw9xESFoJviKUE4mq_tGOE6irZQKqWlJ7NbANd8VH5n4&h=AT0GudcLow-ZLfS1MsltSRM0RJiOde093GzkNtScAUITA6yeZYZ4Bu8ghsIGDDi3gHaeaZgSyqAEEAqDenQGLfOTlAeelQbFee0GslRoFwOU0rfF_-8AORx1jnPDWrxwtw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1XEqWBCRGdme1IT0Cdf03__woi4KcDkluNIyqlAzEc7Z3NqKL7VugKohiZlFcyNk_A93t72wW8QgSnrCUZUojY8F8HzSxMCmbiIMbzmwSNo71RA7K3BHeAxn21p86JCBg7w2fN9jaoXjaets78jHqDSfW5tGDgeDMiTeb5ugVW9PIA_f0SXGg4CclDtl-1UHehHnD0jsRH
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F14%2F13696%2F%3Ffbclid%3DIwAR08GgX4l0irhphjw9xESFoJviKUE4mq_tGOE6irZQKqWlJ7NbANd8VH5n4&h=AT0GudcLow-ZLfS1MsltSRM0RJiOde093GzkNtScAUITA6yeZYZ4Bu8ghsIGDDi3gHaeaZgSyqAEEAqDenQGLfOTlAeelQbFee0GslRoFwOU0rfF_-8AORx1jnPDWrxwtw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1XEqWBCRGdme1IT0Cdf03__woi4KcDkluNIyqlAzEc7Z3NqKL7VugKohiZlFcyNk_A93t72wW8QgSnrCUZUojY8F8HzSxMCmbiIMbzmwSNo71RA7K3BHeAxn21p86JCBg7w2fN9jaoXjaets78jHqDSfW5tGDgeDMiTeb5ugVW9PIA_f0SXGg4CclDtl-1UHehHnD0jsRH
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F14%2F13696%2F%3Ffbclid%3DIwAR08GgX4l0irhphjw9xESFoJviKUE4mq_tGOE6irZQKqWlJ7NbANd8VH5n4&h=AT0GudcLow-ZLfS1MsltSRM0RJiOde093GzkNtScAUITA6yeZYZ4Bu8ghsIGDDi3gHaeaZgSyqAEEAqDenQGLfOTlAeelQbFee0GslRoFwOU0rfF_-8AORx1jnPDWrxwtw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1XEqWBCRGdme1IT0Cdf03__woi4KcDkluNIyqlAzEc7Z3NqKL7VugKohiZlFcyNk_A93t72wW8QgSnrCUZUojY8F8HzSxMCmbiIMbzmwSNo71RA7K3BHeAxn21p86JCBg7w2fN9jaoXjaets78jHqDSfW5tGDgeDMiTeb5ugVW9PIA_f0SXGg4CclDtl-1UHehHnD0jsRH
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 في الهاي ميدانيا يرجى االطالع على التفاصيل 26يرجى أيضا االنتباه أننا سنلتقي ظهيرة يوم السبت 

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·14تم النشر بواسطة  *

 نداء إلى كل مبدعات مسرحنا ومبدعيه، كي نجدد خيار اعتماد

 )اليوم العراقي للمسرح(

 كما تبناه ودعمه اآلالف 

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·14تم النشر بواسطة  *

متنوعة   باحتفالية  تبدأ  العراقي  البيت  جمعية   موسم  اعتاد انطالقة  كما  للمسرح  العراقي  اليوم  بمناسبة  مسرحية  موسيقية 

مسرحيونا في المهجر الهولندي على االحتفال بها سنويا، بأمل وبثقة وطيدة أنه سيكون ليس بعيدا يوما مسرحيا عراقيا لالبداع  

ة المسرح العراقي المعروفة  المسرحي بمستوى الوطن وكل المهاِجر القصية قريبا؛ عبر احتفاليات شعبية جماهيرية تليق بقام

 بقديمها وحديثها 

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·11تم النشر بواسطة *

 المسرح مجدداً في الموصل عالمة لتمدن أهلها وتفتحهم ورفضهم الدجل وأضاليل الخرافة 

 ألواح سومرية معاصرة  —

تنويرية مهمة كبيرة هي المسرح الكبير لجامعة الموصل وبهذه  في خبر بثته )بعض( وكاالت أنباء أُعِلن عن افتتاح منصة  

المناسبة وما تشكله من حدث ضخم ثقافيا فنيا وسياسيا نضع هذه الومضة الموجزة واثقين من تداخالت الجميع دعما ومؤازرة  

ل من ساهمت وساهم بهذا  وارتقاء بالمهمة التي جاءت بناء على دعم مهم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي فـ تحية إلى ك

 المنجز االستثناي البهي المميز 

  ·  يناير Tayseer Al-Alousi   ·30تم النشر بواسطة  *

 نداء إلى مبدعات ومبدعي المسرح من المهجريين العراقيين في هولندا

ال المسرح بجذوره  العراقي في ميدان  المنجز  لهوية  العراقي للمسرح هي توكيد  اليوم  القديمة مذ زمن مهد  احتفالية  عراقية 

التراث اإلنساني وموطنه السومري في أرض العراق القديم مرورا بكل تنوعات مراحله حتى انطالقته األولى المعاصرة في  

 ..ثم انطالقته في أربعينات القرن الماضي وحتى يومنا 1892أول مسرحية عراقية 

معا وسويا ننسق االحتفالية بمساهمة فعلية من كل أطراف العمل المسرحي  نداء يتجدد هذا العام ونؤكده ثانية من أجل أن نكون  

  العراقي في هولندا فهي احتفاليتكم أنتن وأنتم تتوجهون إلى الوطن والمهجر برسائلكن ورسائلكم

 االحتفالية في دنهاخ نتطلع أما إلرسال رسائل بالمناسبة مكتوبة أو مساهمة مباشرة سواء في أمسية عبر النت أم في ظهيرة 

 مرحبا بجمهورنا من بنات وأبناء الجالية ومن ضيوف االحتفالية عبر النت

 2022شباط فبراير  24عن إدارة احتفالية اليوم العراقي للمسرح 

https://www.facebook.com/events/949477825689177/ 

  ·  يناير Tayseer Al-Alousi   ·23تم النشر بواسطة  *

 وشارك الحملة دعما للفرقة السمفونية العراقية  \شاركي 

بينما الفرق السمفونية تجول بين شعوب تحترم اإلنسان ومنظوماته القيمية السامية يُحاصر فرقتنا السمفونية العراقية جفاء 

  !!!لمنعشات من هنا وهناك وإهمال وبعض استثناءات 

ولوال قدرات التحدي ألعضائها وقياداتها لما بقيت تلك الفرقة التي يقترب عمرها من القرن..مثلما تتجذر منظومة منجزاتها  

التردي والتراجع   فساد  للتنوير ولمقاومة  ثقافية  تتجذر بوصفها طاقة روحية  نقول  التجهيل؛  بأفعال  المقهور   الشعب  وسط 

  !!لروحي بحقوالخواء ا

فليعلو صوت الدفاع عن حق شعبنا بفرقته السمفونية التي ال تعني مجرد أصوات موسيقية بقدر ما تعني بارومتر التمدن.. 

وليعلو صوت الدفاع عن الفرقة السمفونية العراقية وعن مسيرة تقدمها.. ومعا من أجل متابعة طريق السمو الجمالي وبهاء  

  ..ةمنجزاته اإلنسانية المشرق

 وقل كلمتكما في دعم الفرقة وتبني مشروعاتها \واكتب وقولي هنا  \فاكتبي 

  ·  يناير Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة  *

فليُتخذ   !من المعيب لوطن)مهد التراث اإلنساني(أن يفتقر اليوم لمبنى )لألوبرا( و)المسرح( يليق بتاريخه وبمنجزه المعاصر

 القرار بإرادة الناس

  ·  يناير Tayseer Al-Alousi   ·19تم النشر بواسطة  *

 المسرح رسالة تتضمن بناء اإلنسان جماليا مضمونيا، فهو رسالة وجودية كلية شاملة

تنبهنا لحجم حاجات شعوبنا لهذا  ال تنتهي بانتهاء العرض بل تبدأ الفعل بصنع الروح اإليجابي مانحة طاقة الفعل الخالق. فهال  

 المسرح!؟ وهال تبنيناه منصة خلق إبداعي متجدد!!؟

 

  ·  يناير Tayseer Al-Alousi   ·19تم النشر بواسطة  *

اليوم على كل العقبات ومعاناتها   كافح المسرحيون العراقيون بدعم شعبي إلبداع منجزهم وليس غريبا عليهم أن ينتصروا 

 الستعادةمنجزهم المسرحي

https://www.facebook.com/events/949477825689177/


وراء   يقف  ومن  العقبات  دحر  في  والعنفوان  الهمة  أصحاب  على  الطريق  تقطع  ال  لكنها  مالبساتها  وتزيد  الظروف  تتعقد 

افتعالها.. إن أس اإلبداع يكمن في تحدي المصاعب واألوصاب وفي تجاوز المعاناة وتحويلها إلى طاقة للتنوير والتغيير... ثقة 

المسرح العراقي إلدامة مسيرته وتجديدها بقوة يمكنها أن العب دورها بفاعلية وتأثير وسيكون الشعب ووعيه   وطيدة بانتصار

 واحتصانه مبدعاته ومبدعيه سببا لهذا التقدم.. ونلتقي معا في احتفاليات مسارحنا توكيدا لوعينا ومنظومة قيمه السامية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وهي تبقى  في قضايا الفكر السياسي وبعض المواقف من األحداث الجارية  كتبتها  وتداخالت  2022ي لعام  تغريداتبعض  هذه  

 بحاجة لتداخالتكن وتداخالتكم 

 

 

 

  ·  ي Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة *

 القرار األنجع؟ حول حرية الوصول إلى المعلومات وعالقتها بحرية التعبير واتخاذ 

 ألواح سومرية معاصرة  —

يجابه مجتمعنا اإلنساني بعامة والعراقي وشرق األوسطي بصورة أخص مشكالت معقدة مركبة وما أكثر األولويات التي 

تفرض نفسها في عصر تتسارع فيه المتغيرات حتى باتت أشكال التمييز بين المجتمعات والدول وبين المجموعات والفئات  

أوقع الديموغرا بما  يومنا  حتى  مقيدة  ظلت  وصواب  بسالمة  واشتغالها  العقلية  القدرات  وتفعيل  المعرفة  إشكالية  إن   .. فية 

مجتمعاتنا بمزيد انتهاك صارخ فج للتييز والختالق خطابات الكراهية واالحتقانات واالنشغال بصراعات غير مبررة ولعل  

باب التخلف وجفاف قدرات التعبير ما لم يجر التعامل معها بأولوية إشكالية حرية الوصول إلى المعلومة هي واحدة من أس

مناسبة.. فكيف سنقرأ هذي اإلشكالية؟ وكيف سيكون فعلنا بشأنها؟ هذه ومضة نضعها إلثارة تساؤالت ربما تجد من يحاور  

 ويفعّل الموضوعة بصورة عقالنية موضوعية سديدة
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2F2022%2F10%2F18%2F14336%2F%3Ffbclid%3DIwAR20Y1t6n_Q-jhjZSSF_KR-5838Ffd1CUyqnVXjG9ick8UoQayTY-

UeRSrw&h=AT3Ub7xvNH-

PC6rTVhzVfkhHzlBCofWF5c4u2wTF5VrkdPzvltP2n4obHXo98jQdloozpwTxhCcO6q8HTWqMlbSmPe5eW97o7Nco9yXivDCHZ8HB4E
I8psI-0fF_n58rMw&__tn__=H-

R&c[0]=AT1PXpO8S4nKgxgNt7dk7cnuJOFBsGhCIZDQz0PA8DHekaUVjQewG2axV0IoK_6RArRYsFeB7VRfkjT2fh8WcMB0MGZtc

WkFWwkkGJTtuKnt5Zg6v86PF-8zWbf5Ca9e72fjF2-
_szoT9QCTTACRIbTSIDzGvQ16MEDuHZz3iIDcl7BTgp8LF64po3mgACErWndj_U-5wiad 

  ·  ي Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة *

فئة رجال الدين ممن يرتدي عمامة التخفي وجلباب التستر هي المكون الجوهري لكربتوقراط سلطة اإلسالم السياسي وأضاليل  

 ادعاءاته وتبرير جرائم حكمه ومنظومته القيمية الفاسدة فهال تفكرنا وتدبرنا؟ 

  ·  ي Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة *

وجود شخص علماني بمظهره في سلطة اإلسالم السياسي لن يغير حقيقة منهجها وحكمها، ألن ذلك هو مفردة من مفردات 

التضليل والتستر والبد لنا أن ندرك أال وجود لحيرة بين شخوص كربتوقراط السلطة أو حكم اللصوص بأي مظهر خرجوا  

 غيير النهج جوهريا كليا وليس تبديل وجوه سلطة الجريمة وعبثهاعلينا ألن الحل يكمن بت

 فلنتفكر ونتدبر وال نسمحن لخطابات التضليل أن تساوي بين منهجين متناقضين بتلك اللعبة وأباطيلها

  ·  ي Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة *

 من يحكم في العراق هي طبقة كربتوقراط أي اللصوص 

 ى في الفكر السياسي رؤ 
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تستغل كل شيء لتلبية جرائمها فهي مجلببة معممة تدعي التمثيل الحصري لإلله ونهجها المافيوي الفاشي يوظف سلطة وتلك  

الميليشيا وسطوتها وبلطجتها وال يهمها أن اضطرت لمنح لقمة لبعض أتباع ال يخرقون نهجها ولكنها تفعل ذلك للتستر ولمزيد 

 تضليل

 يبتوفاشية وأباطيلها لنتدبر االنعتاق والتحرر النهائي الحاسم األخيرأال فلنتفكر في كل تفاصيل نهج الكل

  ·  م 7:53أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·15تم النشر بواسطة *

بمنظومة  الوجوه محكومة  الشامل وألن كل  بالتغيير  يتجسد  استبدال شخصيات ألن مطلبه  بكل حاالت  معنيا  ليس  الشعب 

ها، األمر الذي سيكرس توجهات تحالف جناحي السلطة المافيوي الميليشياوي. وال فرصة ألي شخصية  كليبتوفاشية ومنهج

 .بمثل هذه التبديالت الشكلية طالما استمر النظام ونهجه

 لهذا فثورة الشعب في التنوير والتغيير مستمرة حتى تلبية مطلبها الجوهري األساس

  ·  ص 11:32أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·13تم النشر بواسطة *

 هوية الشعوب األصلية وحمايتها؟ بين احترام التنوع وسليم وحدة المجتمع وبين تشوهات مركزية الدولة 

 ألواح سومرية معاصرة  —

انية  يجابهنا بعض من يقرأ حال التفكك في الدولة الوطنية على أّن السبب يكمن في التعاطي مع المكونات باستقالليتها اإلنس

وسالمة عيشها الحر الكريم!!! والحقيقة فإّن تلك القراءة المستعجلة المتسرعة تتأتى من قراءة سطحية لألمور ال تنظر إلى 

السبب الحقيقي أو تتجاوزه عن عمد! بينما الصائب والموضوعي يؤكد وحدة المجتمع يوم يحترم التنوع ويؤكد حماية التعددية 

ال أن  أساس  االنتهاك على  في تجاوز معضالت االصطراع من  األنجع  االحترام هو  تبادل  القائم على  الحر  السلمي  تعايش 

الشعوب   إلغاء وجود  أو  التنوع والتعددية ومنع إقصاء  .. هذه كلمة موجزة في ضرورة بل حتمية حماية  المختلق  المفتعل 

 األصلية بأية ذريعة فهال قرأنا وتفاعلنا؟؟؟ 

 ؟ حركة التنوير وأسئلة التغيير*

مازال هذا الموضوع بعد سنوات أليمة من الجراحات ينادي وييتطلع لتلبيته عسى ينعقد مؤتمر الديموقراطية الحقة وقواها ال 

دجل السلطة ومناوراتها تلك السلطة التي كّرست: ))نظاما كليبتوفاشياً(( والبد من إحداث التغيير قبل استدارة )تاريخ( نحو  

عالء مشاهد القن الخانع المباع!!! إذ ال بديل من دون ))والدة جبهة الكونفيديرالية الشعبية للتنوير  اجترار ما يكرس العبودية وإ

والتغيير((.. أقترح على حضراتكن وحضراتكم المرور على جوهر المعالجة وكذلك على لقاء مازال يحيا بدقة تامة تفاصيل  

 اليوم العادي للمواطن ومسار خياراته
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فلنتفكر ونتدبر وكفانا بحثا عما يالئم أمزجة أو يقبع بمناطق المناورة أو ميادين عسى ولعل وفتح المندل واللهاث خلف وعد  

 لينطلق الحسم اليوم بال تأخير يفاقم األوضاع هنا أو عهد فيي مكان آخر خارج واقعنا!!! 

  ·  ص 9:49أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·12تم النشر بواسطة *

 قرأُت لكم في كتاب مجتمع كسيح ونخب متوحشة، للبروفيسور الدكتور سمير عبد الرحمن هائل الشميري 

 ألواح سومرية معاصرة  —

للبروفيسور الدكتور سمير عبد الرحمن هائل الشميري وها أنا ذا قرأُت لكم في كتاب ))مجتمع كسيح   ونخب متوحشة((، 

أسجل بعض اشتعراض ألبرز ما ورد في فصوله ومضانه العميقة في سبر أغوار ال مجتمع عدن واليمن حسب بل ومجمل  

ه ليسرق االسم والمضمون مجتمعاتنا شرق األوسطية التي تعرضت للهجوم الذي اغتال مهام الربيع العربي وثورات شعوب

ويعبئه بعد إحداث الصدمة بمنظومة قيمية بديلة تقوم على الهزال والجهل ومنطق الخرافة ونهج القمع الميليشياوي الفاشي  

الملتحف لقدسية زائفة باسم الدين.. أضع بين أياديكم واحداً من أبرز المؤلفات التي صدت مؤخرا لتعلن عن تحديات العقل 

عي لشعوبنا ممثلة بعلمائها ونخبتها الباقية الصامدة كما يرد بقلم البروفيسور الشميري رجيا المعذرة ألي سهو أو  العلمي الجم

  هفوة إذ أكتب تحت ظروف ضاغطة خارجة عن اإلرادة
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هذه قراءة أولية متواضعة والبد لعلماء االجتماع والفكر السياسي من قراءات تسبر غور هذا الغنىوالعمق في منجز بروفيسور  

الشميري لألهمية في زمننا كونه يعالج أبرز ما وصلت إليه مجتمعاتنا وال يكتفي بالتفسير والتشخيص بل واالدالء بدلو العلم 

 ةفي البدائل المؤمل

  ·  م 1:53أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·11تم النشر بواسطة *

 في اليوم العالمي للفتاة مطالبة ببرامج نوعية ترتقي لمستوى تلبية مهام االنعتاق والتحرر

 ثقافة التنوير تؤكد أّن المرأة ثورة ال عورة

 برر جرائم شرفنهج األنسنة يكمن في أّن المرأة كرامة إنسان وليست عاراً ي

 ألواح سومرية معاصرة  —

عقد من االحتفال بهذي الذكرى التي  يراد بها توكيد مناهج االنعتاق والتحرر واستعادة    2022أكتوبر تشرين أول    11يمر اليوم  

لها إلى  الكرامة ليس للفتاة حسب بل وللمجتمع عندما يكسر أغالل العبودية وقيودها ومن هنا فإن هذي المعالجة تتطلع لتحو

برامج جدية فاعلة وحمالت ميدانية تتخذ من مطلع عقد جديد منطلقا لحمالت وطنية تزيح ركام التخلف من عادات وتقاليد 

وفلسفة ذكورية ونظام بطرياركي زائف بقدسية إسقاطاته الدينية والدنيوية ما يتطلب من قوى التحرر والتنوير تحديدا تجنب  
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ولية فقط من بوابة تبرئة الذمة وادعاء المعرفة بهذا اليوم أو ذاك.. إن إدخال فقرات تكوينية على  المرور على مثل هذه اليام الد

البرامج ستبقى مهمة نوعية ومثلها إطالق حمالت مستمرة تديمها تلك القوى بمتابعة فعلية وبأسقف برامجية مناسبة.. فهال  

 تفكرنا وتدبرنا!؟

  ·  م 1:36أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·9تم النشر بواسطة *

هناك من يهوى مشاكسة ولكن األنكى من يتعّمد ركوب وسائل عرقلة نمو الصفحات وسيرها بمهام )التنوير( و )التقدم( وهنا  

تبدأ حروب )إلكترونية( بقصد ال العرقلة بل إعالن الحصار ومن ثّم محاولة اغتيال )كل( حال اتصال بين الجمهور وبين 

هذه الصفحة التنويرية أو تلك.. أتعرض بين الفينة واألخرى وبشكل ثابت ممنهج لتلك المحاوالت من حصار أو مصادرة    رسالة

كما فعلوا يوم صودرت صفحتي الرئيسة السابقة وهي ممتلئة بطاقات التنوير والدفاع عن نهج السالم والتقدم والتعايش بين  

أوا لكنني  الحوار  منصات  وحمل  الرؤى  آالف متنوع  بعشرات  األخرى  التواصل  منصات  وعبر  الصفحة  هذه  عبر  صل 

المشرقات والمشرقين حيوية  للتنوير والتقدم وبث روح الفعل للتمسك بالمعارف والعلوم ومنطق العقل العلمي.. أقترح على  

ا دعما لحركة التنوير  حضراتكنَّ وحضراتكم جميعا التفضل باالطالع على منطلقات تلكم الصفحات ومنصاتها واالنضمام إليه

والتعايش السلمي والدفاع عن حقوق اإلنسان وعن ثقافة التمدن واألنسنة فأهال وسهال بالجميع وبمساهمات ال تتطلب أكثر من  

 متابعة تلك المنصات وتفعيل أدوارهن وأدوارهم فيها إن رغبن ورغبوا .. كل التقدير واالحترام
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2016%2F10%2F19%2F3752%2F%3Ffbclid%3DIwAR2D5kS57RdCRLTqKCFnL7e4i4WIeOezGBxK0m-
_zHv_fD4BxPzM0g_tDfk&h=AT3skYV6fePmAc7V2bLf4GmHUklY9a7VQPd814tcBzRrdYP6xLR9RK0rsizJGkqCpynKr8Nt7v8VCrTLd

1-y3AQveUSSZl4h7eoXMTYDeHa4jD5MOakdHVsM2TK5cTpDXw&__tn__=H-R&c[0]=AT2K11IyEck8TPA1ahvFW232ICCU-

YnKqtdZk9WBouw1xGjfGAE9z55MdxRY4aL8OGdfz4-s-
OBSnDREQYkJPgRgjcGaefDrBw3qgbrywjjc38USlg2xdjQnLj5jUV3ihgm_a59PK-

Orqa_6kmz_BAbD_tresAhcvxKq2MFcIK21OsQEWNhbCHH3YNrW-gTPEt-k6bAKb2 _ - 

  ·  م 1:20أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·9تم النشر بواسطة *

نداءات مازالت حية بسبب أو آخر ما يتطلب تفعيلها كونها محاور اشتغال من أجل بناء عالمنا الجديد والتقدم نحو منصات  

رنا إلى أسس اإلحياء والتفاعل بصورة جدية تتناسب وموضوعات تلك النداءات بميادين التنمية والتقدم.. فهال تمعنا فيها ونظ

 الحياة اإلنسانية كافة؟؟؟؟ 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2F2016%2F12%2F21%2F3946%2F%3Ffbclid%3DIwAR0dh3WYhCWMnmN78NMICQI1tQ2lPBYZprtbgGwwqpTybva382L

OF_MUS6Y&h=AT1SAtCbLqgw_vyXyBnGA46enU46A-

xjXZNKMIqlELP5YMAqeOKGePOP5E7XSLX4XTvcYMSzwN6EC2KK4oNlg0-
nBJqQDgZrbwunITqhEN5GCslqZsRxMrXcyO1NTmiyTg&__tn__=H-

R&c[0]=AT3RCLsMlujbBazClOiGllIyI4UWOmXVKD874izXnWdb-5HT9JmpKFEpGri7pSDVaaRGUW1yDo-
VxIuZ06dKDI6Mm3L5R8ODE40Et629e4-

QaIpdQUzOhU9v2sUQgI5Lp9BveExXqzS1sx6hMQOQLWXf220aUym8xxcTQYw_Hlw5PPa4bAEuyUL6baSF_5h8jvkliDOosMes 

 نطالب بتفعيل إجراءات الدفاع عن السيادة العراقية واألمن الوطني ضد االنتهاكات اإليرانية التركية*

 عاصرة ألواح سومرية م —

في ضوء إيغال قوات النظامين اإليراني والتركي في جرائم العدوان ضد العراق وشعبه وما يتضمنه ذلك من ارتكاب جرائم 

حرب وجرائم ضد اإلنسانية طالبت الحركة الحقوقية للشعب العراقي والقوى المناصرة لنضالها من أجل االنعتاق والتحرر  

يُرتكب بصورة ممنهجة ويومية إلى جهات اإللزام الدولية لردع العدوانين المتزامنين ومن أجل السالم واألمن بنقل ملف ما  

وكبح جماح الجرائم العدائية بكل ما فيها من أفعال االبتزاز والتهديد إن لم تحظيا بغاياتهما في النيل الوجودي من العراق.. إن  

اطؤ وخيانة عظمى ألن العدوانين باتا قاب قوسين أو أدنى عدم تحمل مسؤولي الدولة االتحادية في العراق للمسؤولية هو تو

من تفكيك البالد وإذالل العباد بل وتهجيرهم بما يخل في مستوى السلم واألمن الدوليين بصورة مباشرة وال يقف عند حدود 

المسؤولية لتحقيق الحصانة    البالد وأهلها. فلنتفكر ونتدبر قبل فوات أوان ولترتقي القوى الوطنية والحركة الحقوقية إلى مستوى

 وتأمين السالم واألمن و ردّ العدوان كليا ونهائيا 
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 المرصد السومري والتجمع العربي

  ·  م 2:58أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة *

 شموس التغيير آتية النعتاق المجتمع وأحد األدوار الرئيسة ستكون للمعلم وجهوده 

فلنؤكد تضامننا معه ومعاضدتنا لمهامه تنويرية حرة مستقلة ليس لها انتماء سوى منصة بناء الوعي وتنمية الشخصية ومنع  

 وأضاليلها عن اإلنسان. وها نحن نردد مجدداأباطيل الخرافة 

 قم للمعلم وفه التبحيال كاد المعلم أن يكون رسوال 

اليوم  اليوم وهما يقارعان الظلم والظالم ويواصالن مكافحة الخرافة والتجهيل بمناسبة  وتحية لكل معلمة ومعلم في عراق 

 العالمي للمعلم 

  ·  م 7:23أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·2تم النشر بواسطة *

 :تظاهرات الحركة االحتجاجية اليوم هي

ال تنحصر باالستذكار  كما يتوهم بعض إعالميين وسياسيين أو يحاول آخرون اإلبهام  2019استلهام واستمرار لثورة أكتوبر

 !به
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 أكتوبر ونتدبر  25فلنتفكر في حجم اآلتي يوم 

  ·  م 4:05أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

الحراك االحتجاجي السلمي يواصل مهمة ثورة أكتوبر من أجل التغيير وليس مجرد إحياء ذكرى وهذا خطأ في التعبير يحصر 

 مهمة الحراك بل يضلل بأمل إفشاله 

 فلنتفكر ونتدبر 

 !!بااللتفات إلى وراءالثورات تنظر دائما إلى أمام وال تحاصر حراكها أو تفرغ طاقته 

 الثورة مستمرة حتى إنجاز كل مطالبها 

  ·  م 3:48أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

مناوراتكم ووعودكم الكاذبة المخادعة لن تقف بوجه استمرار الحركة االحتجاجية وللشعب جوالته هو ايضا لحسم معركة 

 التغيير 

 فهذه ثورة ال فورة 

 ألنها حركة من أفقرتموهم بنهبكم الثروة الوطنية

  ·  م 3:44أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

قوات الحكومة خطابكم عبثي مضلل طالما استمرت ظاهرة سقوط الجرحى والمصابين أنتم لستم حماة التظاهر حيثما وقعت  

 جه السالح لصدور السلميينتلك االصابات الخطيرة بل ستار لمن يو

 فعلتكم لن تحد من الحركة االحتجاجية بل ضاعفتها حتى تصل منطقة الحسم 

 أعيدوا حساباتكم فلقد افتضحت سياساتكم 

 كفى هذا صوت الشعب المنتصر للتغيير 

  ·  م 3:39أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

مي في الوطن تأكدوا من دعم المهاجر والمنافي لثورتكم فاليوم تم إيصال الصوت بمختلف ميادين أحبتنا أبطال التغيير السل

 الفعل بأوروبا 

 واصلوا وأنتن وأنتم أهل لالنتصار لحركة تغيير شاملة 

  ·  م 3:04أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

ترعى   بأنها  السلطة  الجرحى  ادعاءات  وعشرات  والصوتيات  الدخانيات  مشهد  بقراءة  وافتضح  انكشف  السلمي  التظاهر 

 !بإصابات بالغة بأول سويعات الحركة االحتجاجية دع عنكم قطع الطرقات و محاصرة التجمعات في بواكير تشكيلها 

 فلنتفكر ونتدبر ونتحول العتصام يواصل حشد جمهوره حتى يتحقق التغيير 

  ·  م 2:59أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1بواسطة تم النشر *

ادعاءات تفريغ االحتجاجات من فحوى التغيير والثورة بحصرها بإحياء ذكرى هو تشويش وتضليل والبد من دعم صوت 

 الفعل الشعبي الذي يلتحق بتعاظم يقرأ الحدث عميقا ال سطحيا هنا ستنتصر مهمةالتغييرالجوهري

  ·  م 2:54أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1بواسطة  تم النشر*

مهزلة هي تلك الدعوات التي تطالب بإنهاء التظاهر بعد أن أوصلوا صوت المطالب بموقف ال يدل إال على محاولة تفريغ  

 لشعبمهمة التغيير التي ال تعني إال ثورة حقيقية تتطلب إدامة فعالياتها ومواصلة مهمة تلبي إرادة ا

 تفكروا بما يؤمل بحراككم ال بسكونكم وخنوعكم وتدبروا قرار استمرار احتجاجاتكم بصيغة االعتصام حتى تحقيق المطالب 

  ·  م 2:27أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

تمارسه إنما تحمي سلطة كليبتوفاشية إن سلمية التظاهر ال تعني قطعا الخضوع ألوامر قوات تقمع وتصادر وهي بجوهر ما  

مقابل حركة احتجاجية ال يجوز مصادرتها حتى من اللجان المنظمة فاألصل إعالء صوت ثورة الشعب بالتغيير جوهريا كليا  

 ..وال مداهنة وال تتراجع أمام بلطجة أية قوة

 فحماية التظاهر معناها واحد يمر عبر حرية التعبير زمكانيا 

 قبل تسليم أي متظاهر لقوات تنتهك حقه في التعبير وتقمع إرادته في الثورة والتغيير فتفكروا وتدبروا

  ·  م 12:37أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

ديموقراطية تلبي مطالب الشعب ليست كدية لحاجة مادية أو أخرى بل تغيير النظام الكليبتوفاشي والشروع ببناء دولة علمانية  

 الحقوق والحريات وكل ما يلبي العدالة االجتماعية فتنبهوا وتفكروا وتدبروا بشأن مسارات حركةالتنوير والتغيير 

  ·  م 12:34أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1م النشر بواسطة *

فأكتوبر   انقضت،  ذكرى  ليس الجترار  الميادين،  إلى  اليوم  الشعب  التحول   2019خروج  من  والبد  مستمرة  حية  مازالت 

 العتصام دائم حتى تحقيق االنتصار إلرادة التغيير وثورته السلمية

  ·  م 12:21أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

ت لالستهالك اإلعالمي كل قادة الحكومات المتعاقبة أصدروا بيانات منع استخدام السالح ضد التظاهرات ولكنها جميعا كان 

 !الزائف مما تخفى وراءها ما أسموه طرفا ثالثا درءا للمسؤولية وفي مناورة لتوزيع األدوار القمعية 

الحراك السلمي ال يعني ضعفا بل قوة مكينة للتغيير تبدأ بفضح الجريمة والمجرم والتشخيص بدقة ووضوح نظام )كليبتوفاشي(  

 والشروع ببناء البديلوجب االنتهاء من بلطجته وسطوته 



 دولة علمانية ديموقراطية فيديرابية تعيد الحقوق والحريات تامة كاملة

 فلنكن في الموعد بميادين التغيير وثورة الشعب السلمية 

  ·  ص 10:43أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

 ال مهلة أخرى للنظام

 يتجسد بحسم معركة التغيير إذ نيل المطالب إنما 

 اآلن اآلن وليس غدا 

 لنكن اليوم في ساحة التحرير

 فال استرخاء وال مجال لقبول تأويل مهمة التغيير بوهم كونها إسقاط دولة بل وجود الشعب في الميدان هو استعادة بناء الدولة 

  ·  م 6:41سبتمبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·28تم النشر بواسطة *

 استمرار الصراع وتوظيف العنف المسلح 

بين قوى السلطة الكليبتوفاشية يهدد عبر تداعيات تفاقمه ليس بأزمة مستغلقة للعملية السياسية بل التحول بها لمقترب أو مقدمات  

 حرب يريدون لها أن تكون أهلية تنقذهم من حساب الشعب على من ارتكبوه من جرائم 

 الخضراء هذا اليوم مثاالعبث استهداف المنطقة 

 فلنتفكر ونتدبر 

  ·  ص 10:19سبتمبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·28تم النشر بواسطة *

 قوى التنوير والتغيير تواصل مشوارها ومهام فعلها التاريخي من أجل الحقوق والحريات ببناء دولة العدالة االجتماعية

 نتصار طريقنا كفاح سلمي ال يلين حتى يحقق اال

يا قوى التنوير والتغيير الفعل واإلنجاز يمر عبر وحدتكم القوية هنا في ميادين الفعل من أجل غد أفضل نمتلكه معا وسويا  

بطريق االنعتاق والحريات طريق استعادة الحقوق ببناء دولة العدالة االجتماعية علمانية التوجه تلقي بالخرافة ودجلها في سلة  

 نفايات التاريخ 

كع، لن نساوم؛ هدفنا التغيير لبناء دولة مدنية لن نقبل أن تتشوه باجترار نظم ما قبل الدولة من مجاهل التخلف وتاريخه لن نر

وإنا بناة دولة العدالة االجتماعية ال قوى الخرافة ودجلها ومن يلتحف ادعاء وزورا جالبيب المزاعم واإليهام أو أعّمة هي كما 

خدعة إيهامها األبصار ال البصائر.. نحن قوى التنوير والتغيير، شبيبة زمن الحريات والحقوق اُشتُهر عن طاقيات التخفي و

خرجنا للتغيير ولن نعود قبل أن نفرضه في وقاعنا المثخن بالجراحات والمواجع لكنه الذي يستطيع استعادة صحيح المسار 

 وصائبه
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 كيف تصاغ خطاباتنا؟ وما أهمية أن تكون تعبيرا عن وجود فعلي مباشر بقلب الحدث ال خارجه؟؟*

خطابات قوى تنويرية تقع بمأزق بل توّرط الحراك بمشكالت معقدة عندما تتمترس خلف صياغة تعبيرها عن دعم حركة  

التنوير والتغيير ومؤزرتها ودائما يحدث ذلك وكأنها تقف خارج دائرة الحدث وفعله! فنحن نقرأ أن الحزب وأن القائد أو أي  

من األعضاء يدعمون وهم يعبرون عن ذلك وكأنهم فوق الوجود المخصوص أو بأقل مستوى خارجه!! لنتنبه على  صياغاتنا 

ها فعلنا نحن..  ونحن نمارسه ونعمل على إنجازه بتضحياتنا نحن وكل تعبيرات  لخطابات تبني حركة التنوير والتغيير كون 

تأتي وكأن قوى التنوير جميعا تدعم أمرا )افتراضيا( أو )متوهّماً( أو يقع فعليا ولكن هذا الحزب أو ذاك وتلك الشخصية أو 

 ..صياغة الدعم غيرها تتحدث عن دعم من خارج الفعل يُضعف الفعل ويجعله أمرا معزوال على وفق

برجاء االلتفات إلى صيغ التعبير عن الذات في حركة التغيير وفعلها المباشر وكل قوى التنوير هي في قلب الحدث وجوهر  

الفعل وليس خارجهما ومن دون ذاك االنتباه سنكرس ورطة بنيوية تشجع قوى الظالم في صيغ رفعها لشعاراتها بتعبيرات  

 !مداهنة مخادعة

 ونتدبر أفال نتفكر 

 تيسير عبدالجبار اآللوسي 

إن كل تعبير ال يتضمن حجم الفعل ودوره وتجسيد قواه المساهمة فيه يخفق في إنجاز مهامه وينحدر لمستوى الرثاثة أو على *

ية أقل تقدير الفشل في تنمية الفعل والتحول به إلى مدياته األبعد ولعل المفكر الذي يحمل قدرات التعبير اللغوية واالصطالح

بعمقها الفكري السياسي والثقافي المعرفي هو من ينبغي أن يحدد الصياغة األنجع للتعبير عن حركة التنوير والتغيير وليس  

مقبوال إطالق التصريحات ولو أن نياتها الدعم إال أن فعلها غير ذلك بسبب قصورها واتخاذ صياغتها الوقوف على األرصفة  

 ولنواصل القراءة بتمعن ونعلق بموضوعية هنا  من خارج الفعل!!! فلنتفكر ونتدبر

  ·  م 5:28سبتمبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·23تم النشر بواسطة *

 سأبقى مدافعا أمينا عن األنسنة واإلنسانية

 عن الوطن والوطنية حيثما اقتضت مصالح الشعوب

 عن احترام التنوع والتعددية وتلبية حق تقرير المصير

 ة والعدالة وحظر أشكال التمييز أو اإلقصاء واإللغاء أو االستثناء عن المساوا

فمعا وسويا لتلبية الحقوق والحريات عبر دحر منظومات )الكليبتوفاشية( التي باتت التهديد اإلرهابي األخطر واألقصى مما  

 .ينال من تطلعات السالم وحركة البناء والتقدم والتنمية
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 لحركة التنوير والتغيير!؟أفال تتفق معي وتنظم 

 فلنتفكر ونتدبر 

حتى نستقي فرص البناء والتنمية ورعاية اإلنسان البد من اختيار طريق السالم بترك كل نهج للعنف أو تنظيم له برجاء  *

اإلخاء    لنقرأ النداء ونراجع أنفسنا ونحن حتما سنجد أن خيارنا هو ترك كل اشكال العنف ودعاتها وااللتحاق بقوى السالم قوى

والتسامح واحترام اآلخر وقدسية منطق التنوع والتعددية ال العدوان واالنتهاك فهال تمعنا بأهمية النداء شكرا لكل تفاعالتكن  

وتفاعالتكم بخاصة أننا قريبون من موعد الحراك )))السلمي((( للتغيير الذي ينهي نهج العنف وتحكمه برقاب الناس ويبدا 

نسان من دوامة العنف تحايا لكل شبيبتنا بنات ونسوة ، شيبا وشبيبة فإلى ميادين التغيير من أجل فضاء  نهج السالم وتحريره لإل

 السالم نستعيده مرةً وإلى األبد فكفى عنفا وإجرامه
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2016%2F09%2F21%2F3585%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yRJGHb0izhinY50JS-rPN42mOOq3C4WeHonCaarFp-
XUupPEA8goG0fg&h=AT2Z3i0qnJODKPYid5H7dxd9RIhobpV9RqAsINIB8B2KmFgIMALDT2LPHrwa44ibmI-

Ldw6tRK6XYUwCwWAa0kZUOI7HlJIDBiJu9BgGzlNlBb3ZL6A3azQx0LxWX2Cq7w&__tn__=H-R&c[0]=AT1E-

CR2Fy1eV11GSwJyypShvLpTJZy60ydC5_yrYIVrkf3eWRUFiQSqdP_jq7wGSSCtO9NvHl3Ahn06ZQAvkE25pZa6XQJXI0WAyBvjrtJcu
henpXR10GGgvM53XRNl83MBgTfgtnt4TR9qXYGbCiEwpCarqlT7yIUmTTjlHx3D5KRayCzDjmu9emkIaNPCZz_Zq_73XVRa 

 

 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة *

 تتلجلج وال تترددال 

فحركة التنوير تتقدم الصفوف من أجل التغيير الذي ينهي كل أشكال الجريمة ويحمي حتى المجرم من نفسه بمنعه من مزيد 

 .ارتكاب جرائم

ولهذا فإن وجودك السلمي في الميدان هو عنصر االنتصار للسالم والتنمية وأنسنة وجودنا. كلنا على موعد بميدان حسم مهمة  

 !ير جوهريا كليا بخالفه سنترك للمجرم فرصة مواصلة جرائمهالتغي

 معا في ميدان أكتوبر الحرية والسالم

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة *

 )كليبتوفاشيا( لم تعد مخرجات القوى الحاكمة مجرد أزمات عابرة و/أو قابلة للتجاوز بل استفحلت نوعيا فأنتجت نظاما 

وبات التغيير واجبا حتميا النعتاق الشعب والوطن منه ومن كل قيود استعباد قواه الماضوية التي فككت بنية الدولة وشوهت 

أم بما هو أشمل وأعمق في   المحاصصة  الدولة سواء بنهج  قبل  مؤسساتها وأحالتها لمجرد هياكل شكلية تبرر منظومة ما 

 ج المافيوي الميليشياوي الذي قطع الصلة نهائيا بالدولة الحديثة! فلنتفكر ونتدبر التشخيص باإلشارة إلى النه

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·18تم النشر بواسطة *

ال حاجة هنا للتذكير بأن القانون ومؤسساته الدستورية مسؤول مسؤولية تامة ومطلقة عن أية مالحقة قانونية األمر الذي إن  

قة التي جرت فهو بحد ذاته جريمة بينما الصائب الوحيد أن تشمل سلطة القانون كل مناحي الحياة وأن يكون من جرى بالطري

ذلك إنهاء االنفالت المبرر بشرعنة هذه القوى المسلحة أو قدسية تلك فيما تحتمي القوى المسماة وقحة بمنطق االنفالت القائم  

ولة تحترم الحقوق والحريات وتمارس السلطة باسم شرعية يُفترض أنها تمثل  وشرعنته!!فهل بعد ذلك يمكن التفكر بوجود د

 الشعب!!؟

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·18تم النشر بواسطة *

إن كل الميليشيات هي وباء لتفشي الجريمة ومقاتلها سواء شرعنوها أم أسقطوا القدسية عليها إذ تبقى أداة لتكريس الفوضوية 

زمات تعتاش عليها قوى كربتوقراط السلطة الدينية وزيف ادعاءاتها وما يجري من اعتقاالت وتعذيب وحشي هي واختالق أ

 مفردة أخرى من منهج نظام كليبتوفاشي

 .ال مجال للتستر على جرائمه وعلى كونه السبب البنيوي لكل ما يعاني منه الشعب والوطن

 الناس ضريبة الستمرار سلطة الجريمة بكل أنواعها وأشكالها فلنتفكر ونتدبر قبل مزيد من أنهار دم يدفعها 

رتابة ارتكاب الجرائم بحق الشعب العراقي والتمنن عليه بمسمى )الديموقراطية( فيما يتحكم بمصيره ومسيره )كليبتوفاشية(  *

البشرية بمافيوية فساد شامل مستغلق وفاشية ميليشياوية بال النظم التي مرت على  منتهى لما ترتكب من    تجمع كل شرور 

مصادرة مجمل الحقوق حتى حق الحياة والعيش الحر الكريم فماذا تبقى للديموقراطية بظالل هذا النظام الذي لم يستطع حتى  

 السير بادعاءاته وتطبيقها ولو شكليا مثلما فعل طوال عبده منذ عقدين!!؟
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 فلنقرا ونحكم ونتخذ القرار الحسم والحزم وكفى من حلقات الجريمة وعبث المجرمين

والرتابة إشارة لتكرار االرتكاب وتفاقم الجريمة وإيصال المجرم في وحشيته وهمية ظالميته بوقاحة تكرار الجريمة بال تردد  

و خجل ولقد طفح الكيل وبات وعي الناس وادراكهم من يقف وراء مصادرتهم واستالبهم الحقوق والحريات بما  أو خشية أ

يفي ليس للقول كفى بل لحسم المسار واستعادة الحريات والحقوق واالنضمام للشعوب الحرة.. فإلى القرار الحاسم الحازم أيها 

عيد ديموقراطية تنبع من الشعب ال من دجل كربتوقراط المجلببين زيفا  الشعب المقهور مستلب الحرية ولتتكسر القيود وتست

 وتضليال

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·10تم النشر بواسطة *
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إن من يحسم اإلجابة تجاه كل المناورات السياسية الجارية في العراق هو الشعب وحركة التنوير فيه وما لم يتم إعالن برامج 

اجرائية لكونفيديرالية الجبهة الشعبية ستنحدر األمور لمستوى أبعد من خراب الوطن ووحدته أي بتمزيق الدولة وتشظي عمل  

 الشعب واستعبادهما!!! فلنتفكر ونتدبر 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falsomeryalyom%2Fstatus%2F1568580903856906244%3Ft%3DkvAtfBs

chZX8UY9Sb6pJmQ%26s%3D04%26fbclid%3DIwAR1waHFL6cYljXXMmmPM3C5aDYLb0t96PKrrYsV-
Bfj5bab1Mub_yrVsUnk&h=AT0KlIdYmcjwoc64P9kTZmPWOvAiXmBM9WcaZQgsV_1QVTvseGKNlVsQoertOyrLttJidtZEjUmaruuew

L0GqX3xbA5BKhn6sxPG6Gtqzvdf0FkSvqSXfVLkc2iXxMcaRw&__tn__=H-

R&c[0]=AT0flbVtvHMzKfWbDpzLVI1ZmfWNAaUTJZuISOHpE0Y-kMGcqRpu4trUJ12cXWbyh41-
icQ4nbfZDDzbTaFBKGuZfDjf9zCkVDZdb0ujo-

gZbtH2aTLjgp1MOO15YyEaauedrFeh0bmwnWo4RfqlqboYCs1vk1HO6TLQVYeZW0HhjnLLaCYFFKvhy7RRMeRSRgYH48OxEBVK 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة *

لقد فرضوا نموذج الدولة الفاشلة بسطوة طبقة الكربتوقراط مرتدية الجبة والعمامة لتسقط على إجراءاتها القدسية )الزائفة( 

بما اندفعت  بل  الفاشلة  الدولة  بمستوى  حتى  تحتفظ  لم  عراقيا  األمور  والسلب لكن  النهب  فلسفة  لتفرض  ميليشياوية  فيوية 

واالغتصاب فصارت دولة تجتر منظومة العبودية بفاشيتها الوحشية الهمجية.. فهل بعد ذلك يمكن أن ينتظر أي طرف أكثر  

ي ينهي  في التعامل مع مؤسسات ما قبل الدولة واجترارها كل ذاك اإلجرام !!؟ كفى ولنتفكر ونتدبر لبناء نظام ديمقراطي حقيق

 اللعبة وإجرامها التصفوي الدموي

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·3تم النشر بواسطة *

بعض مؤشرات بين النظام )الديني( والنظام )العَلماني( وما يتصدى للتشويش وتوريط األبرياء بإعادة إنتاج قوى استغاللهم  

 ونظامها؟

 ألواح سومرية معاصرة  —

نظام كليبتوفاشي يرتكب الجرائم التصفوية الوحشية اعتمادا على جناحيه المافيوي الميليشياوي بات حتميا  مع اشتداد أزمة  

وأكثر من ضرورة أن يوجد من يتصدى للمسؤولية بروح وطني ديموقراطي سليم التنظيم صافي االستقاللية فكريا سياسيا  

العَلمانية الديموقراطية وبال إشراك وبنيويا في هيكل وجوده.. واإلشارة هنا إلى تبني كونفيردي رالية الجبهة الشعبية بقواها 

لعناصر ملتبسة التفكير بين قدم مع التنوير وأخرى مع هذا الجناح اإلسالموي أو اك لمجرد وجود تلميعات تضليلية تشوش  

يتوهمه بعضهم ذاك على بعض عناصر غير مدركة لمعنى جناح إسالموي حتى ولو أطلق شعارات شعبوية أو مقتربات ما  

من أنه يسار )اإلسالم!( كما كان في حقب تاريخية ما قبل الدولة الحديثة!! وهو مما ال يمكن قبوله… المعالجة تحاول التفاعل  

معكم بمقترحاتها بشأن تعزيز استقاللية الجهد في تمكين كونفيديرالية الجبهة الشعبية اليوم قبل الغد لحسم المعركة وقد باتت  

الكارثة المحيقة بالناس!! فهال تفكرنا وتدبرنا ورسمنا اشتغاالتنا بمنطق العقل العلمي ال بمنطق االنحيازات الحزبية   في قمة

 والمجامالت التي ال تخضع لنظرية سياسية!؟

ان المنفعل  المعالجة تمتد نحو عمق جامعاتنا العربية وظروفها القاسية بل المتوحشة باالستناد إلى ضغط الواقع وتفّجر اإلنس*

المعالجة  العبثية في خدمة زعماء الحرب مافيا محروسة ميليشياويا أقترح اإلصغاء لهذي  الفعل  المتوتر والمستسلم لردود 

إيحاءات معلنة تصل   في  بالتأكيد  اليمن ولكن  بنموذج  اإلنسان وحراكه ربما  المهمة من عالم جليل وموقف حكيم يستنطق 

 ة بروفيسور الشميري مجتمعاتنا وحاالت وجودنا.. تحي

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·31تم النشر بواسطة *

 من واقع األوضاع العراقية وبحث المقهورين عن بديل وبعض إجابات عن أسئلة ذلك الواقع 

 ألواح سومرية معاصرة  —

بعيدا عن سجاالت مع وضد  من واقع األوضاع العراقية وبحث المقهورين عن بديل وبعض إجابات عن أسئلة ذلك الواقع  

وخارج أطر النهلستية )العدمية( أو )ال مساومة أبدا( ولكن في عمق تبني مفهومات المصطلح السياسي ووسائل األداء ونهج 

العقل العلمي أو العلمنة بال تردد أو وجل أو محاذير تخشى ردود فعل هذا أو ذاك فرديا فيما قصد حركة التنوير والتغيير  

هداف الوعي الجمعي وإعادة تشكيل الرأي العام بمنطق صائب صحي صحيح.. فلنتجه إلى قراءة المقترح الذي  يكمن في است

 ينتظر من الجميع تنضيجه ووضعه حيز الفعل والعمل والتأثير 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·29تم النشر بواسطة *

 ة إلعادة إنتاجها بجوهرها الكليبتوفاشيالسياسية واستغلقت أي فرص 2003لقد ماتت سريريا عملية 

من هنا بات لزاما إيجاد قيادة مرحلة انتقالية إلنهاء سلطة زعماء الحرب ال إدارة الحوار معهم وتحتم الشروع ببناء أسس 

 صالح الشعب!؟إطالق بناء الدولة العلمانية الديموقراطية الفيديرالية فهال أدركنا تلك الحقيقة أم سنبقى بغشاوة قلق من خارج م

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·29تم النشر بواسطة *

 إن قتل مظاهر سلمي أيا كان توجهه السياسي هو إرهاب وجريمة سياسية موصوفة

ما جرى ويجري اليوم ال تكفيه أدانة والبد من حسم حكومي يستند لقرار رئيسي الوزراء والجمهورية بحل ما يسمى برلمانا  

 شرعية البقاء ال يملك 

 يلزم اليوم االستناد للسمو الدستوري للشعب

المتراكمة.. بردا وسالما    ٢٠٠٣ال تتركوه لصراعات قوى مافيوية ميليشياوية واخسموا أمركم قبل ثورة شعبية تكنس نفايات  

 بغداد
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  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·27تم النشر بواسطة *

مسؤولة مباشرة عن إرهابيي سوريا وغيرهم من ميليشيات إجرامية وإسالم سياسي مسلح بالوحشية  تركيا وعسكر أردوغان 

 الهمجية وعليها سحب تلك العناصر والقوى اإلرهابية فورا أو إخضاعها للمساءلة أمام الجنائية الدولية ومجلس األمن

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·27تم النشر بواسطة *

ت األممية المعنية بتأمين سالمة الناس أن تصل فورا لنجدة أهلنا بطرابلس وعموم ليبيا وإسعافهم ومنع وقوع مزيد  على الجها

 ضحايا بسبب تعنت دبيبة ومن يقف وراء اللعبة اإلجرامية التي يديرونها 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·23تم النشر بواسطة *

 على حساب إيمان يدركه المجتمع قبل األدعياء وتشويهاتهم حول إشاعة منطق الخرافة والدجل 

ها هم يشوهون الحقائق التاريخية ويصطنعون من خروف أو شجرة أو مرتفع ترابي وجودا قدسيا يتبركون به وينسبون إليه 

األالعيب أضاليل المعجزات بما يمنحهم فرص استغالل البسطاء والسذج ويبتزونهم ماليا مثلما يدعمون نظاما يسمح لهم بتلك  

 ...وأباطيلها

هاهم يأخذون التراخيص من افتتاح رسمي بأعلى مستويات الحضور ))الرسمي(( ومن تمكين لوجستي وتطويع بال حساب  

 ألمن وأمان إلنسان فالمهم تمرير التذاكي والدجل 

خرقة خضراء عليها أو تلة أو  ما ينبغي الوقوف عنده فورا كيف لمئات آالف الناس تتجه للتبرك بخروف أو شجرة تم ربط  

مكان موحش أو كيف المرئ أن يأمن دجال لمجرد ارتدائه جلبابا وعمامة!!؟ وكيف يصير اإليمان خشية من أشياء وأفراد ال 

  من إله أوجدهم حيث انقالب المفاهيم والقيم ؟؟؟

وفي معرفة اإليجابي من السلبي وما ينفع  ليس هنا المشكلة ولكنها في مستوى الثقافة العامة ودرجة الوعي وإدراك الحقائق  

  ويضر

فلنتفكر ونتدبر ولتكن األحداث الماساوية الكارثية ومصاب الناس منطلقا للمراجعة واتخاذ القرار فلقد فات أوان وصار الناس 

 !!!!بمواضع في فة موحشة تكتظ بالوحوش المفترسة التي تتحين للفقراء

ا وكفى ذال وخنوعا ألصنام نظام كليبتوفاشي يحّمل الجموع استغالق المسيرة ويديم مآربه تنبهوا واستفيقوا .. تفكروا وتدبرو

 الرخيصة المريضة 
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  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة *

خيار حركة التنوير والتغيير الديموقراطية تتمثل أوال في بناء جبهة كونفيديرالية شعبية مع أوسع التفاف جماهيري قادر على  

ة تعزيزه برفقة التعامل التكتيكي مع  الحسم وهو خيار استراتيجي ثابت فيما خيارها المباشر يكمن في الشروع بالمتاح ومتابع

موازين القوى القائمة من دون سقوط أي من شخصياتها أو قواها بتبعية مضللة لالشتغاالت الشعبوية ألي من أجنحة اإلسالم  

حتى   2003السياسي من هنا بات ملزما التفكر و التدبر في دقة السير على حد سيف قوى إرهاب ظالمية كرست سطوتها منذ  

 نا فهل من انتباه مناسب لحجم لعبة صراعات اليوم واستغالق األزمة فيها!!؟ يوم

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·19تم النشر بواسطة *

قوى اإلسالم السياسي تراهن إلدامة سطوتها على قدراتها في المخادعة والتضليل باستخدام شعارات شعبوية ومتاجرة بمنطق  

تغالق عمليتهم السياسية لن تنتهي باي شكل لترقيعاتهم بل ببديل جذري جوهري شامل حيث انتصار الخرافة ودجله، لكن اس

 حركة التنوير والتغيير بالتفاف الشعب حول برنامجها ونهجها وإن غدا لناظره لقريب. 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·13تم النشر بواسطة *

التنوير هي )نهج( ثابت ألجنحة اإلسالم السياسي كافة ما يلزم أال نكتفي بإدانة واقعة   محاوالت اغتيال المفكرين ومنتجي ثقافة

إجرامية أو أخرى بل أن نعمل بشكل أعمق في منع تلك البيئة اإلرهابية ووقف سطوتها وبلطجتها بدءا بمقدماتها الفكرية من  

التصفوية مثالنا أبعد من سلمان رشدي بمئات بل آالف   فتاوى وإباحة حرمة الدم وحتى منطقة ارتكاب جرائم اإلرهاب الدموية

 ممن تم تصفيتهم في العراق بأيادي ميليشياوية وفتاوى مرجعياتها 

 كفى وليعلو صوت تأمين اإلنسان وحرياته وحقوقه كافة

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·12تم النشر بواسطة *

 صوت الشعب

 قرار أو مسارهو صاحب السمو الدستوري في كل 

وهو المرجعية في وجوده وحقوقه وحرياته فكفى عنتريات وشعبويات ومصادرة لوجوده وقراره في نيل حرياته وحقوقه  

 بانعتاقه من سطوتكم وبلطجة ميليشياتكم 

 والتغيير آت ال محال فليهدر سمو الشعب الدستوري

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·11تم النشر بواسطة *

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fi%2Fstatus%2F1561860577185652737%3Ffbclid%3DIwAR3vY0CT_VnyPrVJOFALnCdQHwisL8VJQ2l2iajmkEykwLW5UF7bTzFp9CY&h=AT0vU8Js0-TRyP7z3dsbxH_kwGzjf7-L0a9TnbSqitxeUkJoDIW_p0M7WeaW4aHwBnllOkI1YWEi5EJY-ZBcZFjD8ngEg3gcj_clYPJd4AsLpxDjAOFUE-zpLzQdMGaidw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1Hmd2kvkGZP7Bu3i_AnyGqFOFsZLDx6QoQG9Y5KRYaNaAxFEdEv-07eIKP362UnAqR3L8axsiyoH5XF4cOLvolEToqR2obKEOym2tuckacotkhSEJ3S9Z4-18ksXRVtCiS9VFthA-wZzYelF93GLLzCDxnGbOD8djFs8dytMogdATrMzVWdMCikLzWpBX880MAEHGO_1It
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fi%2Fstatus%2F1561860577185652737%3Ffbclid%3DIwAR3vY0CT_VnyPrVJOFALnCdQHwisL8VJQ2l2iajmkEykwLW5UF7bTzFp9CY&h=AT0vU8Js0-TRyP7z3dsbxH_kwGzjf7-L0a9TnbSqitxeUkJoDIW_p0M7WeaW4aHwBnllOkI1YWEi5EJY-ZBcZFjD8ngEg3gcj_clYPJd4AsLpxDjAOFUE-zpLzQdMGaidw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1Hmd2kvkGZP7Bu3i_AnyGqFOFsZLDx6QoQG9Y5KRYaNaAxFEdEv-07eIKP362UnAqR3L8axsiyoH5XF4cOLvolEToqR2obKEOym2tuckacotkhSEJ3S9Z4-18ksXRVtCiS9VFthA-wZzYelF93GLLzCDxnGbOD8djFs8dytMogdATrMzVWdMCikLzWpBX880MAEHGO_1It
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fi%2Fstatus%2F1561860577185652737%3Ffbclid%3DIwAR3vY0CT_VnyPrVJOFALnCdQHwisL8VJQ2l2iajmkEykwLW5UF7bTzFp9CY&h=AT0vU8Js0-TRyP7z3dsbxH_kwGzjf7-L0a9TnbSqitxeUkJoDIW_p0M7WeaW4aHwBnllOkI1YWEi5EJY-ZBcZFjD8ngEg3gcj_clYPJd4AsLpxDjAOFUE-zpLzQdMGaidw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1Hmd2kvkGZP7Bu3i_AnyGqFOFsZLDx6QoQG9Y5KRYaNaAxFEdEv-07eIKP362UnAqR3L8axsiyoH5XF4cOLvolEToqR2obKEOym2tuckacotkhSEJ3S9Z4-18ksXRVtCiS9VFthA-wZzYelF93GLLzCDxnGbOD8djFs8dytMogdATrMzVWdMCikLzWpBX880MAEHGO_1It
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fi%2Fstatus%2F1561860577185652737%3Ffbclid%3DIwAR3vY0CT_VnyPrVJOFALnCdQHwisL8VJQ2l2iajmkEykwLW5UF7bTzFp9CY&h=AT0vU8Js0-TRyP7z3dsbxH_kwGzjf7-L0a9TnbSqitxeUkJoDIW_p0M7WeaW4aHwBnllOkI1YWEi5EJY-ZBcZFjD8ngEg3gcj_clYPJd4AsLpxDjAOFUE-zpLzQdMGaidw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1Hmd2kvkGZP7Bu3i_AnyGqFOFsZLDx6QoQG9Y5KRYaNaAxFEdEv-07eIKP362UnAqR3L8axsiyoH5XF4cOLvolEToqR2obKEOym2tuckacotkhSEJ3S9Z4-18ksXRVtCiS9VFthA-wZzYelF93GLLzCDxnGbOD8djFs8dytMogdATrMzVWdMCikLzWpBX880MAEHGO_1It
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fi%2Fstatus%2F1561860577185652737%3Ffbclid%3DIwAR3vY0CT_VnyPrVJOFALnCdQHwisL8VJQ2l2iajmkEykwLW5UF7bTzFp9CY&h=AT0vU8Js0-TRyP7z3dsbxH_kwGzjf7-L0a9TnbSqitxeUkJoDIW_p0M7WeaW4aHwBnllOkI1YWEi5EJY-ZBcZFjD8ngEg3gcj_clYPJd4AsLpxDjAOFUE-zpLzQdMGaidw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1Hmd2kvkGZP7Bu3i_AnyGqFOFsZLDx6QoQG9Y5KRYaNaAxFEdEv-07eIKP362UnAqR3L8axsiyoH5XF4cOLvolEToqR2obKEOym2tuckacotkhSEJ3S9Z4-18ksXRVtCiS9VFthA-wZzYelF93GLLzCDxnGbOD8djFs8dytMogdATrMzVWdMCikLzWpBX880MAEHGO_1It
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fi%2Fstatus%2F1561860577185652737%3Ffbclid%3DIwAR3vY0CT_VnyPrVJOFALnCdQHwisL8VJQ2l2iajmkEykwLW5UF7bTzFp9CY&h=AT0vU8Js0-TRyP7z3dsbxH_kwGzjf7-L0a9TnbSqitxeUkJoDIW_p0M7WeaW4aHwBnllOkI1YWEi5EJY-ZBcZFjD8ngEg3gcj_clYPJd4AsLpxDjAOFUE-zpLzQdMGaidw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1Hmd2kvkGZP7Bu3i_AnyGqFOFsZLDx6QoQG9Y5KRYaNaAxFEdEv-07eIKP362UnAqR3L8axsiyoH5XF4cOLvolEToqR2obKEOym2tuckacotkhSEJ3S9Z4-18ksXRVtCiS9VFthA-wZzYelF93GLLzCDxnGbOD8djFs8dytMogdATrMzVWdMCikLzWpBX880MAEHGO_1It


ة انعتاق الشعب اليوم بحجم برهنة قواه على حشد جمهور يحمل وعيه ويشحذه ويرفض أن تنطلي عليه أضاليل الشعبويين قضي

 !وأباطيل نظام يعول على استغفال مهمة التغيير بمحاولة أسرها خلف أحد أجنحة نظامه

 التغيير هنا عند الشعب ونهجه ال بمزايدات الشعبويين الجدد 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·11تم النشر بواسطة *

 :بين حراك الشعب ونهجه التنويري وأعدائه ما يلزم االنتباه بحذر عليه

 إنه دقة مالحظة وضرورتها في قراءة الفرق بل التناقض بين الشعبي بجذوره والشعبوي بامتداداته

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·11تم النشر بواسطة *

فاعل في الشارع السياسي باستقاللية القيادة ودقة البرامج ووضوح النهج يمنع مزيد تشويش وتضليل وأية متابعة  وجودكم ال

 لجرائم السطو على الناس بمنطق الخرافة والدجل.. كونوا في الموعد دائما إلنجاز التغيير بأنفسكم

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·11تم النشر بواسطة *

انتبهوا لفعل القوى اإلقليمية والدولية بمن يجسد أفاعيلها من )حصان طروادة( وآثار جرائم التخريب البنيوي الكليبتوفاشية  

 بجناحيها المافيوي الميليشياوي

 تفكروا وتدبروا اللعبة التي تريد تمديد سلطة الفساد والجربمة عليكم فال خديعة أخرى بعد اليوم 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·11تم النشر بواسطة *

إن استقاللية جبهة الكونفيديرالية الشعبية وإدامة وضوح برامجها وصالتها بجموع الفقراء بنضج وعي وفعل تنويري يتقدم 

الحدث واليلهث وراءه إنما يجسد شرط التغيير وتجنيب الشعب سطوة أضاليل قوى الظالم والتخلف وأباطيل صراعاتها فإلى  

 فعل للتالحم والتنسيق والوحدة مزيد

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·31تم النشر بواسطة *

 من يلتقط اللحظة التاريخية

إن خانق أزمة السلطة واستغالق الحلول عليها أمام مد الحركة الشعبية للتغيير لن تجد بدا من استبدال تقاسم الغنيمة بتسليمها  

 للعاصفة الجماهيرية وتضليال لبعض قطاعات جرى تجهيلها بالتعمية على نهجهم المفضوحألحد أجنحتها تمريرا 

إن أالعيب أجنحة الحكم وطبقتها الكربتوقراطية المحمية بالطابع الميليشياوي الفاشي لن تنطلي على قيادة للتغيير تعي عمق  

 المجريات ومسؤولياتها التاريخية

وعية  )) لكونفيديرالية الجبهة الشعبية(( بات أكثر من ضرورة وحتمية.. فهال تنبهنا قبل  من هنا فإن والدة قيادة جماهيرية ن

 فوات أوان .. إذ الت ساعة مندم!؟

 لنتفكر ونتدبر ونجنب قوانا الخطابات الشعبوية والسقوط بتبريرات وأماني هي طريق خسارة كل التضحيات الجسام

 د ملمعة أو الوقوع رد فعل لمفاجآت أجنحة السلطة لنتنبه على طفولة أو سذاجة التفاعل مع وعو

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·31تم النشر بواسطة *

ممارسة الطقوس أمر محفوظ لكن فرضها على اآلخر وخروجها عن جغرافيتها لتقتحم المؤسسات المدنية، إنما تنتهك أصحابها  

قضية وتصير نهجا يتعارض مع معاني تلك الممارسة وجوهرها فلنتنبه لما  بقيمهم إنسانيا وطنيا وتندفع لتستبيح الهوية وال

 يرتكبه الغلو والتشدد ولنتفكر ونتدبر فيمن يدفعنا إلى ذلك ولماذا؟؟؟

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·31تم النشر بواسطة *

يسمح باالقتراب من البديل ألن المطلوب هنا هو أن نشخص ثم نطلق النداءات بحاجة الوضع المأزوم للتغيير، ال يكفي ولن  

 اإلجابة عمن سيتصدى للحل وينهض به في ظل التشوهات وقيادة األمور من أطراف تسطو على المشهد.. فهال تفكرنا وتدبرنا 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·30تم النشر بواسطة *

  2003ما يستغل األوضاع لتوجيهها نحو هذا الجناح أو ذاك من سلطة كل ما يجري في العراق ال يخدم مطالب التغيير بقدر  

التي تسببت بكل كوارث الشعب، لهذا ينبغي أن يكون رد اإلرادة الشعبية برفض االنجرار ألي تحشيد من أي طرف لمنع  

 تحويل االحتقان إلى حرب تطحن الناس أكثر مما هم فيه 

 االن عالية ومطلوبة لن تنفع حال الصمت صوت العقل الوطني الشعبي أعلى والمسؤولية 

 فلنتفكر ونتدبر قبل فوات أوان!!! 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·27تم النشر بواسطة *

 سالما وتحية لكل األحبة باختالف الرؤي و/أو اتفاقها

 سنمضي إلى ما نريد ونصنع بحق عالما جديد

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

على  القائم  والتسامح  التعالي  ال  التواضع  بمنطق  تعاملنا  يفرض  ما  تحميها  التي  شجاعتها  تمتلك  الناضجة  السليمة  الفكرة 

 االعتراف باالخر واحترامه وااليمان األعمق بالتعددية والتنوع شرطا لألنسنة ومنظومة قيمها األنجع فلنتفكر ونتدبر 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

فلنتأكد من  اقتراحاته وتوصياته  لقبول اآلخر والبحث معه في  النفسي  للحوارات األنجع يتمثل في االستعداد  الرئيس  المبدأ 

 أنفسنا قبل مساءلة اآلخر في تبني االعتراف بالمختلف وحقه في إيصال صوته ولنتفكر ونتدبر



 

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة 

إن رفض التقيد بمنطق الحوارات ال يعني ازدراء األكاديمي والثقافي المعرفي حسب بل وينشر وباء تسطيح القضايا الكبرى  

وجعلها بمستوى ثرثرات المقاهي! فهل يقر ذلك امرئ يتمسك بالعقل العلمي؟ مطلوب تعزيز انتباه على أساليب حواراتنا بما  

الهدم والتخريب. تحايا اعتزاز وتقدير واحترام إذا ما  يرتقي بها   ويتقدم ويعزز كونها أداة إنتاج الرؤى وإنضاجها ال منفذ 

 تفكرنا وتدبرنا 

 

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة 

 والتقدم والتنمية موقفنا أعمق تحالف وصداقة استراتيجية ببن الشعوب وإعالء شأن قيم السالم 

بالعمل على دحر مشروعات تخريب العالقات وردع جرائم العدوان وضد اإلنسانية بكل ما فيها من بشاعات وفظاعات يلزم 

 لجم مرتكبيها 

 فلنوحد حمالتنا ونلتقي في مؤتمر للتحالف االستراتيجي

  كفى للعسكرتارية ولنزعات الطورانية وفاشيتها

 مواقف بتغطية سكاي نيوز

تجمع العربي لنصرة القضية الكوردية والمرصد السومري لحقوق اإلنسان دانا الجريمة واستنكرا تكرارها وتقدم بنداء لعقد  ال

 مؤتمر القوى شرق األوسطية لرسم أداءات قادرة على ردع العدوان 

 مدنيين في العراق 9ألمانيا تدعو إلى فتح تحقيق طارئ في القصف الذي أسفر عن مقتل 

 ام لجامعة الدول العربية يدين "الهجوم التركي" الذي استهدف أمس منتجعاُ سياحياُ بمدينة دهوك العراقية أمين الع

 الجامعة العربية تدعو تركيا إلى إعادة حساباتها والحفاظ على مبدأ حسن الجوار 

 أي ذريعة الجامعة العربية تدعو تركيا إلى االمتناع عن تنفيذ أي عمل عسكري داخل الدول العربية تحت

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 جريمة عدوان تركية مدانة تتضمن جرائم ضد اإلنسانية وإيغال واستمرارية في تكرار جرائم الحرب

 ألواح سومرية معاصرة  —

ا شديد اللهجة في إدانة واستنكار أصدر كل من التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية والمرصد السومري لحقوق اإلنسان بيان

جريمة العدوان وفي توجيه النداء للقاء في تجمع يمتلك محموالت ردع الجرائم ومرتكبيها ومنع انحدار األوضاع نحو األسوأ..  

وفي ذات الوقت يكون بمحموالته ما يوقف أولئك الذين يجيرون الجريمة لمآرب وأطماع خصم آخر للبالد ما تريده شعوب  

 طقة تحقيق السالم وحق تقرير المصير ودمقرطة المنهج ورايات البناء والتنمية والتقدم فنتنبه ونتفكر ونتدبرالمن

 يوليو  Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة *

 أشد إدانة لجرائم العدوان ولإليغال بتكرارها السافر بكل محموالت الهوية من جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية

 يتوقف العدوان التركي تحت أية ذريعة جرى تبريره فل

دماء الضحايا هي الوثيقة األعلى صوتا لردع انتهاك السيادة واستباحة أرواح األبرياء كفى مراوغة وليحسم أمر تأمين حيوات  

 الناس

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة *

 لمة وتقييد الصحافة في العراقحرية تعبير منتهَكة بمصادرة حرية الك

 ألواح سومرية معاصرة  —

مصادر هذه المداخلة منظمات عراقية وأممية ترصد واقع الحريات وتحديدا حرية الصحافة. ما تؤشره التقارير لهذا العام 

المصادرة باغتياالت يتضمن تفاقم األزمة واستغالقها بخلفية انتهاكات تصر على مزيد قيود وأبعد من ذلك توصل في جرائم  

 !وتصفيات جسدية وإغالق مؤسسات ومنع من العمل بمختلف مراحله دع عنكم مجمل حرية التعبير في العراق

 ومضة أخرى في قضية حرية الصحافة واالنتهاكات الكارثة التي تتعرض لها… تيسير عبدالجبار اآللوسي

 المرصد السومري لحقوق اإلنسان

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·17تم النشر بواسطة *

 ٢٠٠٣صحت أم كانت مفبركة البد من االنتباه على مسار من حكم منذ 

تسريبات قد ال تكشف جديدا بشأن نهج تلك الشخوص لكنها تفضح ما وصلت إليه مخططات )مشعلو الحرائق( وما يبيتون 

  !ألهلنا من مقاتل

اللذين وجناحيه  )الكليبتوفاشية(  نظام  بمختلف   إن  الميليشياوية  والفاشية  المافيوية  الكربتوقراط  قوى  أي  ويحيا  بهما  يطير 

 !!مسمياتها باتت أقرب لتنفيذ علًي وعلى أعدائي حيث إحراق آخر ما تبقى للعراقيات والعراقيين من مساحات عيش كريم آمن

ر.. ال تكونوا وقود ناهبيكم ممن يشتري بأموالكم  فليتخذ الشعب قراره اليوم قبل أن يفلت من بين يديه قرار االنعتاق والتحر 

 !!!رصاص تصفيتكم



النفير الشعبي لتشكيل كونفيديرالية الجبهة الشعبية إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ما ال يمكن توهم انتظار حلول لن تأتي من   أعلنوا 

بالتعب لها  المؤسسات ال عالقة  ير عنكم وقد قاطعتم بناءها على ادعاء ديموقراطية غير موجودة حتى شكليا وكل مسميات 

 حساب مطالبكم بالتغيير 

 فلنغير المنظومة بكل فسادها وعنفها األبشع 

 استمعوا وأصغوا ستجدون حجم ما يحّضرونه لمذابح اإلجهاز األخير فهل من يقبل انتظار تلك المقاتل!؟

 السالم مقابل عتفهم والنصر للشعب بقيادة وطنية موحدة 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·16تم النشر بواسطة *

 ومضة في البينية التوفيقية وفروض الواقع ومطالبه؟ أولها مطلب كونفيديرالية الجبهة الشعبية

 ألواح سومرية معاصرة  —

الحصول على حصة الكعكة  السلطة ومحاوالت أجنحتها  الصراع بمستوى قوى  الميدان واحتدام  في ضوء تسارع أحداث 

القوى المصطرعة وتنظيمه الحراك الشعبي وقيادته باالتجاه  الرئيسة وتسي الثاني المجابه لكل تلك  د الموقف.. أين الطرف 

 األنجع واألكثر حسما لصالح االنعتاق والتحرر؟

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·16تم النشر بواسطة *

اإلصالحية ماليين العاطلين وحجم الفقر والجوع عندما يصرون على نهج لم  مجرد تذكرة: أال يرى دعاة التوفيقية والترقيعية  

 يعالج أزمة!؟

 التيار الديمقراطي العراقي في محافظة نينوى أجاب  *

البد في هذا المجال ، التركيز على البحوث التي تهمنا للخروج من األزمة الخانقة التي يمر بها العراق ، واإلنتقال من التوجه 

، الى تقديم بدائل متكاملة لما نود معالجته ، في المجال اإلجتماعي ، موضوع المخدرات والشباب ، في المجال   اإلنتقادي

اإلقتصادي ، موضوعات القطاع الخاص ، موضوع األقتصاد الريعي بعيداً عن التأكيد على اهميته ، تردي القطاعات الزراعية  

ذلك ، ليس قصور في ادارتها ، بل تناول ادارتها ، باعتبارها جزأ من مهام والصناعية ومعالجة جامبها السياسي ، باعتبار  

ممنهج في سياسة سلطة ما بعد االحتالل ) احد ةزراء الصناعة قال عندما سأل عن مهمته في الوزارة ، اجيب ، مهمتك ان ال  

طرح منظومات جديدة ومتطورة ، األستاذ صناعة ( ، التعليم بمختلف مستوياته ، األولي والعالي والبحث في معوقاته ببحوث ت 

الدكتور عبد على الخفاف ) النجف ( طرح مقترحات ثورية في هذا المجال على صفحته ، في الجانب السياسي والتشريعي ، 

تناول كل ما وضع لتمكين قوى الصراع على السلطةمن التحكم فيها من خالل األنتخابات وتشكيل السلطات الثالث ، تقديم  

العملية    بدائل القوانين التي شلت  العليا وغيرها من  للقوانين التي اعتمدت ، قانون األحزاب واالنتخابات والمفوضية  كاملة 

 السياسة وحولتها. الى جثة يدفنها من يشاء ….. هذا ما اعتقده من مهام ، على سببل المثال ال الحصر .

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·3تم النشر بواسطة *

التنويري لتفشي منطق الخرافةوالدجل بمجتمعات جرى تجهيلها وغسل أدمغة من استسلم فيها للتضليل،   يتضمن تشخيص 

إدانةً للظاهرة وفضحا لمخاطر التعايش معها، ما يتطلب بل يفرض على قوى التنوير أن تجيب عن سؤال: ما اإلجراء التالي؟ 

 ي( استعادةًلألنسنةبما ينهي همجية التشوهات ووحشيتها لتنتقل نحو استكمال خطى )تحرير العقل الجمع

 التغيير يكمن في خطى تشخيص الظاهرة السلبية واستكمال ذلك بوسائل إنهائها وحسم المعركة مع أسبابها ومن يقف وراءها *

روع بالتغيير ما  إّن تشخيص الظاهرة ليس أمرا سلبيا إال إذا اكتفى المرء به؛ ولكن فعل التشحيص يتضمن دفعا باتجاه الش

يتطلب من التنويري في مجابهة الظالمي اإلجابة عن سؤال: ما التالي؟ أي إنجاز مهمة خطوة الحسم تنويرا للعقول باستكمال 

فضح تشويهات الظالميين وأصحاب منطق الخرافة ودجلهم بالعمل على كنس تلك التالعبات وأباطيلها بوحدة القوى المعنية  

 جرم عن جريمته بدحر الجريمة وكف الم

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·28تم النشر بواسطة *

 اغتيال أستاذين جامعيين بكوردستان

 جريمة إرهابية مركبة 

برمته ورحلة  المجتمع  باستهدافها  وتتجاوزها  الحمر  الخطوط  تنتهك كل  بل  جامعتيهما،  عند  عندهما شخصيا وال  تقف  ال 

 ك كائنا من كان تعويض ما بُذل ليكونا بمقدم بناء الشخصية الوطنيةتكوينهما عالمين جليلين ال يمل

 :فلتكن محاكمة الجاني بحجم الجريمة وأبعادها

 إنسانيا أخالقيا علميا فكريا وقانونيا..

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·27تم النشر بواسطة *

 والعراقيين نحو البديل؟مقوالت في التغيير وحراكه في مسيرة العراقيات 

 ألواح سومرية معاصرة  —

في ظل بعض من يكرر تجاريب جرى االنتهاء منها في ضوء انتصار خيار )تغيير( على خيار )إصالح( الواقع بمنطقة 

المخادعة والتضليل.. ومما يجري اجتراره الوصول إلى الجمهور عبر بوابة قادة الطائفية ومتقلبي المزاج من مخططي منطق  

الخرافة والدجل وارتداء العمة والجلباب!!! أو ضم بهض )أفراد( ممن يثسقط عليها مسمى )شخصيات وطنية( أو )تشرينية(  

وهي في كثير من األحيان أما أنها حصان طروادة أو جاسوس لجهة معادية للشعب بمهام محددة أو من التائهة بين حب ما 



وقاطعها    2003لمشوه من وجودها بمؤسسة تابعة لنهج من يتحكم بها منذ  ُعِرض عليها من غنيمة ُطعم أو قبول الضغط ا

 الشعب عن حق وموضوعية فكيف نقرأ جانبا من تلك القضية اإلشكالية؟؟؟؟ 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·26م النشر بواسطة *

 لكوردستان ويدين جرائم العدوان عليهاالتجمع العربي والمرصد السومري يعربان عن قلقهما من استمرار التعرض 

 ألواح سومرية معاصرة  —

البناء   مهام  تبنيها  مسار  وتغيير  عليها  الضغط  على  قدرتها  تتوهم  بمحاوالت  لكوردستان  قصفها  ميليشياوية  قوى  تواصل 

بوها من اإلسفار عن  والتنمية.  وتلك األعمال العدوانية سواء جاءت بالوكالة أم بصورة مباشرة مفضوحة بل ال يتردد مرتك 

للتبعية وترتهن بصورة حصان طروادة   مآربهم سواء في لّي ذراع كوردستان وشعبها لتدخل بلعبة تشكيل حكومة تخضع 

لسلطة الولي الحاكم بطهران أم بإخضاعها لسطوة البلطجة المشرعنة مما يحاول وقف استثمار النفط والغاز هذا كله بجانب 

األخرى.. وقد تبنى كٌل من التجمع العربي لنصرة القصية الكوردية والمرصد السومري لحقوق استباحة تركية على الجبهة  

حازم   موقف  التخاذ  الدولي  للمجتمع  بنداء  ويتقدم  كوردستان  مع  ويتضامن  المتكرر  العدوان  يدين  مشتركا  بيانا  افنسان 

 بالخصوص تجدونه في أدناه: 

  ·   ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·26تم النشر بواسطة *

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. المناسبة التي  

 .26/6/1987.والنافذ بتاريخ  1984ديسمبر  10المؤرخ في  39/46اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرارها 

جون السرية في العراق وكم من تلك السجون مازالت قائمة!؟ كم هن وهم ممن يخضع لالبتزاز وأشكال  كم يوجد في الس

 التعذيب واإلهانة في ظل سطوة الميليشيات واضمحالل سلطة القانون بنظام ما قبل الدولة وليس مجرد الدولة الضعيفة!!؟

 من سيتذكر ويذكر ويتابع فعليا ميدانيا اليوم؟؟؟ 

 للتاريخ  فلنقل كلمتنا

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

التحالف نهج نوعي مختلف عن دعم ظواهر استجابة المؤسسة لضغط حركة التغيير ما ال يعني قطعا إدخال مجموعات من 

 !داخل تلك المؤسسة لتحالف التغيير المنشود بنيويا كما يحدث بخالف صواب الخيارات

 فكر ونتدبر أشكال العالقات التي تدير معركتنا من أجل البديلفلنتنبه ولنت 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

أي تحالف يستند ألية قوة في تركيبة مؤسسات النظام هو وهم وتضليل لحركة التغيير واغتيال لمهمتها الرئيسة التحالف الوحيد  

 ديل الشعبي التي حافظت على نقاء بنيتها بعيدا عن أوهام )إصالح( المؤسسة الفاسدة من داخلهالقوى التغيير يكمن في قوى الب

 لنتمعن ونتفكر ونتدبر 

على قوى الحراك المجتمعي للتغيير أن تتنبه على الفوارق بين اعتماد تحالفات أحزاب واضحة النهج وبين ضم )أفراد( أو  *

مة منظومة تديرها قوى ظالمية بكل مؤسسات الدولة التي تشارك فيها بخالف ما يسمونه إسقاطا شخصيات وطنية تعمل بخد

إرادة الشعب الذي قاطعها لعدم خروجها على تلك السطوة والتشويهات البنيوية ولرفضها االلتزام بقوانين اإلرادة الوطنية.. 

ها لتحالفات التغيير بذريعة عناوينها  من الصحيح هنا دعم عناصر اإليجاب ومن الخطل االحتفال بتلك العناصر واألنكى ضم 

التي تزعم أنها أسماء لها ومبادئ تنتهجها فيما أدرك الشعب وفضح حقيقة ما بيع عليه من أوهام طوال عقدين من سلطة تلك  

شية  العناوين عدا عن كون )األفراد( أكثر عرضة للتقلبات والخديعة وألن يكونوا أحصنة طروادة قوى التخلف ونهج الكليبتوفا

المعروفة!! فلتبحث تحالفات التغيير عن نقائها بعيدا عن احتماالت العبث واللعب والخديعة من دون التضحية باشكال مناسبة 

 الستثمار صراعات داخل مؤسسات السلطة وقواها االنتهازية الطفيلية

 لنتمعن ونتفكر ونتدبر 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

إن نضال قوى التغيير ال يتحدد بالوصول لمجلس نواب نظام تتحكم له قوى مافيوية ميليشياوية ولكنه مفتوح على تطلعات 

 التقدم نحو بناء البديل النوعي ال االنحدار في منظومة مسخ وجب إنهاؤها كليا وال أمل وال صواب بترقيعاتها.. فلنتفكر ونتدبر

حدد بالوصول لمجلس نواب نظام )تتستمر بالتحكم( به قوى مافيوية ميليشياوية ولكن نضال قوى إن نضال قوى التغيير ال يت

التغيير مفتوح على تطلعات التقدم نحو بناء )البديل النوعي( بال مواقف نهلستية من ومضات إيجاب يلمسها فيدعمها لكن من  

أمل وال صواب بترقيعاتها أو بمن يحتفل بتلك الترقيعات  دون أن يسمح باالنحدار في منظومة مسخ وجب إنهاؤها كليا.. وال  

 وكأنها االنتصار المنشود بينما هي مجرد ذر رماد في عيون الحراك وتضليل للمشاغلة.. فلنتفكر ونتدبر 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

عب من نظام كليبتوفاشي أو انحراف يوقع من يحيد عنه في فخاخ من  طريقنا ونهجنا أما تغيير بنقاء جبهته المنشودة إلنقاذ الش

حتى يومنا، فهل سيقبل طرف بتلك اللعبة وااللتفاف على خيارات الشعب التي قدم من أجلها آالف    2003يتحكم بالمسار منذ  

 القرابين الغالية!!؟ 

 لنتفكر ونتدبر 

سطوتها لم يبق للتغيير وقواه سوى نهج التغيير بنقاء جبهته المنشودة إلنقاذ الشعب في ظل اشتداد األزمة البنيوية واستفحالها  *

من نظام كليبتوفاشي أعاد الشعب لنظام ماضوي خارج مساق التاريخ الحديث. بخالفه سيكون االنحراف الذي يوقع من يحيد 



ر الذي يعني تسهيل مهمة قوى االستبداد الجديدة حتى يومنا، األم  2003عن نقاء جبهة التغيير في فخاخ من يتحكم بالمسار منذ  

بكل معطيات ظالمية فكرها ومنطق الخرافة الذي تعتمده! فهل سيقبل طرف بتلك اللعبة ويقر سبيل التورط الذي يلتف على  

 خيارات الشعب تلك التي قدم من أجلها آالف القرابين الغالية من بناته وأبنائه!!؟ 

 لنتفكر ونتدبر 

 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·24بواسطة تم النشر *

خضنا معركة خيار التغيير ال اإلصالح وزيف ترقيعاته حتى انتصرنا للنهج، لكن بعض اضطر إلقرار مبدأ التغيير الشامل  

ي يشبه  يحاول االستدارة بنا لمعاودة العبث وأضاليله بفتح منافذ تسلل واحتضان أجنحة ظالمية الفكر، بمهمة تبييض سياس

 !تبييض األموال

 فلنتفكر ونتدبر 

خضنا معركة خيار التغيير ال اإلصالح وزيف ترقيعاته حتى انتصرنا للنهج، لكن )بعض( من اُضطر إلقرار مبدأ التغيير  *

ة الشامل يقع بخطأ االستدارة بنا لمعاودة التجريب وهو ليس سوى العبث وأضاليله إذ بفتح منافذ تسلل واحتضان أجنحة ظالمي

الفكر، ما يوقع الحراك اإليجابي الناشئ بمهمة تبييض سياسي يشبه تبييض األموال وإن لم يدرك ذلك للوهلة األولى نتيجة 

 !ضبابية المشهد وتعقيد مناورات أجنحة قوى منطق الخرافة وتبادلها األدوار

 فلنتفكر ونتدبر 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

يمكن للفاشية الميليشياوية قتل )ثوار( لكنها ال يمكنها أن تقتل الثورةأو تغتالها؛ ألن وجود الثورة قريٌن بوجود الشعب والنصر  

 للشعوب

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·19تم النشر بواسطة *

 قراءة مضللة لمناورات أجنحة السلطة  وأخرى كاشفة للحقيقة 

إلغاء معن  السياسية كيف يجري  العملية  النواب واستغالق  ى استقالة كتلة األغلبية ومضمونه االحتجاجي ضد فشل مجلس 

 !ويجري التعامل معها كما لو أن نائبا أو اثنين قد قدما استقالتيهما ليجري تعويضهما بسياقات روتينية

 نتخابات!؟ أال يعني جوهر االنسحاب الجماعي إخالال بنيويا يفرض حل البرلمان والتوجه لال

التساؤل هنا لتوجيه أنظار الشعب وحراك التنوير والتغيير إلى المطلب المباشر لعموم االحتجاج الشعبي ومطلبه بانتخابات  

تخضع إلرادة الشعب والنهج القانوني األنجع إلبعاد سطوة المنظومة بكل أجنحتها بال استثناء تلك التي خربت العملية السياسية 

 للمافيات الميليشياوية  بتشويهها وتجييرها

  فلنتفكر ونتدير وليكن الشارع سبيل استكمال مهام التغيير وحسمها

 تيسير عبدالجبار اآللوسي 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·18تم النشر بواسطة *

وتلبية متطلبات إشادة   يجب لجم تغول نظم إقليمية فيما ترتكبه بحق شعوب المنطقة وحقها بتقرير المصير وباألمن واالستقرار

أسس السالم إلطالق مسيرة التنمية والتقدم واإلشارة هنا إلى عدوانية تركيا وإيران وارتكابهما جرائم الحرب وجرائم ضد  

 اإلنسانية. 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·14تم النشر بواسطة *

 سي مستغلق لم يعد متاحا لمزيد مناورات قوى أدخلت البالد في انسداد سيا

 % اكتشفوا مبكرا عدم استجابة لمطالب ثورة أكتوبر 80البد من العودة لصوت الشعب الذي تأكد بمقاطعةأكثر من 

 !!!فلنتجه إلى انتخابات بشروط الشعب وثورته بخالفه فإن االنسداد ينذر بالفناء

 فلنتفكر ونتدبر ونحسم

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·12تم النشر بواسطة *

 ما أسس تفعيل عناصر الحملة الوطنية للتغيير؟

 ألواح سومرية معاصرة  —

منذ زمن كنُت كتبُت هذه المعالجة ومازالت تجد صداها وأهميتها بخاصة في إشكالية تشكيل الكونفيدرالية الشعبية الموحدة 

ولمماطلة ولتضييع عالمات الجهد األهم واألبرز مما ينتظرنا  للتغيير .. أال فلنتنبّه على واجباتنا وال نسترخي لطول المسافة  

فيما بعض عناصر تعود بنا إلى حلبة من دوامات التوهان في التفسيرات والتأويالت والمهادنة مع هذا الجناح الظالمي أو ذاك  

 أعود لوضع النقاط على الحروف فهل من تفاعل!!؟

الفعلي نحو التقدم  المعالجة: “إنَّ  بأداء   مقتبس من  للحكومة  الطابع )االنتقالي(  فيما يتطلبه: توكيد  )التغيير( يتطلب،  طريق 

 مهامها ممثلة بحّل مجلس النواب واللجان االقتصادية وحظر التشكيالت )الحزبية( المزيفة، ذات الجوهر المافيوي اإلرهابي”.
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2F2020%2F08%2F31%2F10483%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KzKZHjJfJmh-dCAt0Nmh3xlpvwagSv0o8VWst-

zOTn4dFF_hYP5Ef_WQ&h=AT1ttxoQDpnko03HjGMI0gcQBUyVFXc1Ib03RXv864JzWTuP5uK5ICv4hQOdAciNIQa51QHj8EsqUqT6S

4Wrjde-UOShH7GPGWwMY1PbZ5lCUwQb-OBfDhe8vY2jgoavAw&__tn__=H-R&c[0]=AT23NnEZl5ZlZadBl2rUDddk8T9aNV-

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F08%2F31%2F10483%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KzKZHjJfJmh-dCAt0Nmh3xlpvwagSv0o8VWst-zOTn4dFF_hYP5Ef_WQ&h=AT1ttxoQDpnko03HjGMI0gcQBUyVFXc1Ib03RXv864JzWTuP5uK5ICv4hQOdAciNIQa51QHj8EsqUqT6S4Wrjde-UOShH7GPGWwMY1PbZ5lCUwQb-OBfDhe8vY2jgoavAw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT23NnEZl5ZlZadBl2rUDddk8T9aNV-2_qABMg0HWqC9FlX8wlBYOd4wGHZHbSollL0hbxm55eHTf0I_Aj6g6IgjZUXuIBNC8ag-9Drh61-aUFirE13nobGwuJkaItFnVcO0zUBTIq1do6s-wm3P8ByoQPAWdDADz8Ab3fgy--cu-Ts5m2L3OYBjdNGKuBiQyt7Khf0_dCVT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F08%2F31%2F10483%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KzKZHjJfJmh-dCAt0Nmh3xlpvwagSv0o8VWst-zOTn4dFF_hYP5Ef_WQ&h=AT1ttxoQDpnko03HjGMI0gcQBUyVFXc1Ib03RXv864JzWTuP5uK5ICv4hQOdAciNIQa51QHj8EsqUqT6S4Wrjde-UOShH7GPGWwMY1PbZ5lCUwQb-OBfDhe8vY2jgoavAw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT23NnEZl5ZlZadBl2rUDddk8T9aNV-2_qABMg0HWqC9FlX8wlBYOd4wGHZHbSollL0hbxm55eHTf0I_Aj6g6IgjZUXuIBNC8ag-9Drh61-aUFirE13nobGwuJkaItFnVcO0zUBTIq1do6s-wm3P8ByoQPAWdDADz8Ab3fgy--cu-Ts5m2L3OYBjdNGKuBiQyt7Khf0_dCVT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F08%2F31%2F10483%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KzKZHjJfJmh-dCAt0Nmh3xlpvwagSv0o8VWst-zOTn4dFF_hYP5Ef_WQ&h=AT1ttxoQDpnko03HjGMI0gcQBUyVFXc1Ib03RXv864JzWTuP5uK5ICv4hQOdAciNIQa51QHj8EsqUqT6S4Wrjde-UOShH7GPGWwMY1PbZ5lCUwQb-OBfDhe8vY2jgoavAw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT23NnEZl5ZlZadBl2rUDddk8T9aNV-2_qABMg0HWqC9FlX8wlBYOd4wGHZHbSollL0hbxm55eHTf0I_Aj6g6IgjZUXuIBNC8ag-9Drh61-aUFirE13nobGwuJkaItFnVcO0zUBTIq1do6s-wm3P8ByoQPAWdDADz8Ab3fgy--cu-Ts5m2L3OYBjdNGKuBiQyt7Khf0_dCVT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F08%2F31%2F10483%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KzKZHjJfJmh-dCAt0Nmh3xlpvwagSv0o8VWst-zOTn4dFF_hYP5Ef_WQ&h=AT1ttxoQDpnko03HjGMI0gcQBUyVFXc1Ib03RXv864JzWTuP5uK5ICv4hQOdAciNIQa51QHj8EsqUqT6S4Wrjde-UOShH7GPGWwMY1PbZ5lCUwQb-OBfDhe8vY2jgoavAw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT23NnEZl5ZlZadBl2rUDddk8T9aNV-2_qABMg0HWqC9FlX8wlBYOd4wGHZHbSollL0hbxm55eHTf0I_Aj6g6IgjZUXuIBNC8ag-9Drh61-aUFirE13nobGwuJkaItFnVcO0zUBTIq1do6s-wm3P8ByoQPAWdDADz8Ab3fgy--cu-Ts5m2L3OYBjdNGKuBiQyt7Khf0_dCVT


2_qABMg0HWqC9FlX8wlBYOd4wGHZHbSollL0hbxm55eHTf0I_Aj6g6IgjZUXuIBNC8ag-9Drh61-

aUFirE13nobGwuJkaItFnVcO0zUBTIq1do6s-wm3P8ByoQPAWdDADz8Ab3fgy--cu-Ts5m2L3OYBjdNGKuBiQyt7Khf0_dCVT 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·10تم النشر بواسطة *

 نختلف ولكننا هكذا نلتقي في أنسنة وجودنا وحراك التنوير معلنين تجديد العهد دوما 

 ألواح سومرية معاصرة  —

نختلف ولكننا هكذا، نلتقي في كل نشاط يؤدي إلى أنسنة وجودنا؛ وتوكيد تَبنّي حراك التنوير، معلنين تجديد العهد دوما على  

حبة وتسامح وعلى تمسك وطيد باحترام اآلخر وحقوقه ووجوده وإعالء شأنه في دعم خصال التسامي نحو فتح صفحات م

مهام تتجدد فيها مسيرة تمكين منظومة القيم اإلنسانية السامية من تلبية الحقوق والحريات ومن توظيف العقل العلمي في مناقشة  

النقد لألخر ومن تجديد المقولة األثيرة في أن )))البساطة أعلى مراحل  مجمل أمورنا بال تردد ومن مراجعة أنفسنا قبل توجيه  

الحياة((( فهي ما نفكك فيها وبها كل تعقيدات المسيرة وتشابك بعض ظروفها لنستعيد بها عطاء الخير والتنمية وتوفير األمن  

 واألمان ومزيد الثقة بين جميع أطراف العيش الحر الكريم 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-

7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeR

XtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-

R&c[0]=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-

ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-
4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD _ 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·10تم النشر بواسطة *

 نختلف ولكننا هكذا نلتقي في أنسنة وجودنا وحراك التنوير معلنين تجديد العهد دوما 

 ألواح سومرية معاصرة  —

وكيد تَبنّي حراك التنوير، معلنين تجديد العهد دوما على  نختلف ولكننا هكذا، نلتقي في كل نشاط يؤدي إلى أنسنة وجودنا؛ وت

فتح صفحات محبة وتسامح وعلى تمسك وطيد باحترام اآلخر وحقوقه ووجوده وإعالء شأنه في دعم خصال التسامي نحو 

لعلمي في مناقشة  مهام تتجدد فيها مسيرة تمكين منظومة القيم اإلنسانية السامية من تلبية الحقوق والحريات ومن توظيف العقل ا

مجمل أمورنا بال تردد ومن مراجعة أنفسنا قبل توجيه النقد لألخر ومن تجديد المقولة األثيرة في أن )))البساطة أعلى مراحل  

الحياة((( فهي ما نفكك فيها وبها كل تعقيدات المسيرة وتشابك بعض ظروفها لنستعيد بها عطاء الخير والتنمية وتوفير األمن  

 يد الثقة بين جميع أطراف العيش الحر الكريم واألمان ومز

 شكر وتقدير لرسائل التهاني والتحية وجميل األماني ورائعها تلك التي وردت بعيد ميالدي

أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الرائعات والرائعين ممن عبر عن مشاعر إنسانية بهية تكسر روتين زمننا وتفتح 

 ..لنظر إلى مستقبل زاهر برائع األمل كروعة تعبيرات المشاركات والمشاركين باحتفالية أمسيتيآفاق التطلعات وإرهاصات ا

لقد اعتدت على التمسك بأن يكون يوم مولدي يوم مراجعة وتدقيق حساب وبحث عن بدائل لما فاتني وأخرى لما أتطلع أن 

 ..يتحقق لكل من أحيا وغياهم عالما دائب الرحكة إلى أمام

بشدائد تجاريبها وما واجهني فيها وأعوامي بما أغدقت علّي من خيرات انتصار في قرار أو مشروع إنما يهمني    إن سنواتي

تلبية أسس إنصاف اإلنسان في حقوقه  قيم )))التسامح((( و)))السالم((( والتقدم نحو  بمنظومة  أن تواصل االمتالء حيوية 

 ..نصرة الشعوب وحققها بتقرير المصير وحرياته وفي المساهمة الجدية الفاعلة والمؤثرة في

وإذا كانت تعقيدات المسيرة بجميع اصعدتها الخاصة الشخصية والجمعية العامة ومنها والدة عالم متعدد األقطاب، قد جابهتني  

تظل نبراس    مثلما الرائعات والرائعين ممن يجابه ذلك فإن إدامة إعادة التجدد والبحث عن البديل في منطقة )))التغيير((( إنما

 ..عمل ال مجال أو فرصة للتراجع عنه كونه أس الحياة اإلنسانية الحرة الكريمة

أجدد التحايا والعرفان بجميل من راسلني في الخاص والعام ومن اتصل بكل أشكال مد الجسور وبرائع المعنويات التي تتأتى  

على بعضنا اآلخر وتمسكنا بمنظومة قيم سامية لألنسنة  من مزيد تالحمنا ووحدتنا وتضافر أنشطتنا بمزيد من انفتاح بعضنا  

 .. والتنوير ال نقصد في ذلك إال كرامة اإلنسان ومسراته وسعادته

صائب أن نغيَِّر عالمنا وما فيه من ثغرات وعيوب ومن الصائب أيضا وبثبات أن ذلك يستحيل أن يتعرض لطرف حتى منه 

البديل يقوم على   الخير والسالمة واألمن واألمان ومزيد استقرار  من أخطأ بما يؤلم؛ ألن  منحه فرصة االلتحاق بمنظومة 

وسالم وإذن ال مجال لإلقصاء واإللغاء وألي شكل من أشكال التصفية التي قد تطال ))اإلنسان(( أي إنسان بل الصائب هو 

ويبع جوهريا  المختلف  اآلخر  سيجذب  ما  وهذا  المسار  بسليم  العيش  فرصة  ومنحه  الهنجية تغييره  لمنطقة  الركون  عن  ده 

والتنمية  للبناء  التعايش سالما وتكامال وتضافر جهود  بمنطقة  اللقاء  اآلتي سنجد  المستقبل  في  الوحشية هناك  أو  والتوحش 

 … ..والتقدم

المحبة والسلم  في منصة  آنسات وشبيبة ورجال وكهول.. وكلنا  للجميع: شخصية، شخصية، نسوة ورجاال،  مجدداً، ممتن 

إلخاء واحترام ظاهرة تنوعنا وربما اختالف بعض تفاصيل خياراتنا لكن التي نلتقي بعدها حتما بمصب أنهر الحياة في وا

 ..األنسنة والسالم والحريات

 سيداتي سادتي

لمة أنحني لُكنَّ ولكم وأحييكن وأحييكم وأتمنى للجميع بمحبة عاما حافال بالخير والسالم بمنطق تسامحنا… أجدد شكري لكل ك

محبة مذ بدأ احتفالي بهذا اليوم وحتى يومي هذا وإذا كنا معا نفتقد أحبتنا المقربين اللواتي والذين غادرونا فإنهم يشاركوننا بما  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F08%2F31%2F10483%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KzKZHjJfJmh-dCAt0Nmh3xlpvwagSv0o8VWst-zOTn4dFF_hYP5Ef_WQ&h=AT1ttxoQDpnko03HjGMI0gcQBUyVFXc1Ib03RXv864JzWTuP5uK5ICv4hQOdAciNIQa51QHj8EsqUqT6S4Wrjde-UOShH7GPGWwMY1PbZ5lCUwQb-OBfDhe8vY2jgoavAw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT23NnEZl5ZlZadBl2rUDddk8T9aNV-2_qABMg0HWqC9FlX8wlBYOd4wGHZHbSollL0hbxm55eHTf0I_Aj6g6IgjZUXuIBNC8ag-9Drh61-aUFirE13nobGwuJkaItFnVcO0zUBTIq1do6s-wm3P8ByoQPAWdDADz8Ab3fgy--cu-Ts5m2L3OYBjdNGKuBiQyt7Khf0_dCVT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2020%2F08%2F31%2F10483%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KzKZHjJfJmh-dCAt0Nmh3xlpvwagSv0o8VWst-zOTn4dFF_hYP5Ef_WQ&h=AT1ttxoQDpnko03HjGMI0gcQBUyVFXc1Ib03RXv864JzWTuP5uK5ICv4hQOdAciNIQa51QHj8EsqUqT6S4Wrjde-UOShH7GPGWwMY1PbZ5lCUwQb-OBfDhe8vY2jgoavAw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT23NnEZl5ZlZadBl2rUDddk8T9aNV-2_qABMg0HWqC9FlX8wlBYOd4wGHZHbSollL0hbxm55eHTf0I_Aj6g6IgjZUXuIBNC8ag-9Drh61-aUFirE13nobGwuJkaItFnVcO0zUBTIq1do6s-wm3P8ByoQPAWdDADz8Ab3fgy--cu-Ts5m2L3OYBjdNGKuBiQyt7Khf0_dCVT
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeRXtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD_
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeRXtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD_
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeRXtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD_
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeRXtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD_
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeRXtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD_
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeRXtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD_
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F10%2F14105%2F%3Ffbclid%3DIwAR3JcDoK3Rple50TepUAmIsB70JDx2atJ9-7mAJTzaIhPBaplk5C6dykrys&h=AT03DNuKoYXkiY6WkbZVK0afrdTiY5lVT9FTHg2UNx9xAo5J6lOOEfXuawjQh6JLKjiv8tWIbLCeRXtIQsANPR7b5fFK_TZkqoOoWF7k-hl5-0umUHo9qRxe038o5fUdeQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2J_hwdewS79gW8cI3YEmkri2q1Hm8CrxPDm0yqvsRDnu0nrcTq4MD-tNfYZ9LkePHk6ra-ObXF3TuNeWZW_y4Aazg5xh1dSdqQ5sid6CGZuAe0900oamNwLAEhLem64oFdNIkjiK-tfzX-4EM_TZYz1RmE_vwWTyagosWG1L24ams9pckYocfp6ZJKfEym0lhthw3ibQD_


الثبات واإلقدام، لمتابعة المشوار أما آخرون من مئات وآالف األحبة  ممن لم يسستطع لي سبب   تركوا لنا من العهد على 

 سمحوا لي أن أؤكد: أننا معا وسويا نتابع المسيرة بال تردد وبال تباعد أبداالمشاركة المباشرة فا

 كل الود والمحبة وأيامكم أعياد وأفراح ومسرات

 9.6.2022تيسير عبدالجبار اآللوسي 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة *

 االمتحانات ومستوى الخيانة العظمى في تخريب العقل الجمعي العراقي؟ نداء لموقف وطني عراقي تجاه جريمة تسريب أسئلة  

 ألواح سومرية معاصرة  —

يُرجى التفضل بقراءة تفاصيل اللقاء المتلفز مع اإلعالمي الالمع الستاذ فالح الفضلي وبرنامجه ملفات ساخنة بقناة زاكروس  

اضل الذيين شاركتهم الحوار.. يمكنكم االطالع على التسجيل  والتسجيل الكامل للقاء ايضا بمساهمة متميزة من الضيوف األف

وعلى قراءة نص ما حاولت ذكره في اللقاء بجانب من الحوار األمر الذي توسع إلى األسباب العميقة الشاملة للمجريات وليس 

كم في الحملة من أجل  لمؤششر مظهرها في تسريب السئلة االمتحانية أو سرقتها أو محاولة حصرها بأفراد.. شكرا لتداخالت

 تنقية تعليمنا ومنظومته من الخروق البنيوية الخطيرة 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2022%2F06%2F02%2F14048%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-
umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT3txnwPiDU6XoaIpfJ89P1xdhrAU3UIy14tT3G2ghAiZUzl6ON7MuTXOPCYZSsg9Yyo

qqDz7rom28L3HNgIbJdBkJ7IVhj-7KX3OTBgDMUklh5tHCBlzFw2Vz68rkBKNw&__tn__=H-

R&c[0]=AT2S6RRg00cfd8h4319b_ZIJUw2n9n__1TXuzAWyq7V6z1KX-
s9arKYjEK9y53xPXblGTGzs2rG_C6RxvFteMHgylmq0JQrKhYuybX_UbBT6kBMDWuThja40-

GtqY8qb79I_MM3kIp9p2Ntwpe2reGavhNWFf4_-V2Hmgj6YCaxx_vlVF8U2MDE1Qqw-TyjR6NtMwiPYan9X 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·4تم النشر بواسطة *

ة المزيفة على شخوص  لن تستطيعوا تغليف جرائم قمع الحريات والحقوق وعلى رأسها حرية التعبير بإضفاء الحصانة والقدسي

 !يجيرون وظائفهم وصالحياتها في ارتكاب جرائم قمع موصوفة

 فلنتفكر ونتدبر بآخر التالعبات الجارية وما ردنا ونحن على البر أحرار قبل أن يوضع األحرار بغياهب الزنازين و التغييب 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

 الديموقراطيين العراقيين يجدد المسيرة ويعزز أساليب عمله ويطورها تيار 

 ألواح سومرية معاصرة  —

مع تشكيل لجنة أو هيأة ]]أكاديميون ديموقراطيون[[ بات بين يدي المجتمع العراقي مرجعية علمية أكاديمية يمكنها مع تنامي  

ر المشاهد التعليمية والبحثية بصورة مميزة وقادرة على تلبية  الجهد واستكمال تفاصيل اشتغاله أن تلعب دورا كبيرا  في تغيي

 إجابات مهمة ووافية للتغيير ال ترقيعات تمرر االنسداد

  ·  مايو Tayseer Al-Alousi   ·29تم النشر بواسطة  *

 اصطنعوا أجنحة متعددة لتيارهم الظالمي

وافتعال الصراعات الوهمية لمزيد اختالق تشويش وضبابية تمنع رؤية الحقيقة وراحوا يمارسون المشاغلة وتبادل االتهامات  

 وتصادر فرص التغيير وإيجاد البديل

 فتمعنوا في اللعبة وتفكروا

 إذ ال مجال للوقوع فريسة وهم يأسركم ألحد أجنحتهم 

 ال بديل بترقيعات إصالحية بل بتغيير جوهري كلي شامل 

 صالحية واضاليلها والرد الشعب في التغيير تالعبات المشاغلة والترقيع اإل

يتوهمون مشاغلة العقل التنويري الجمعي للشعب بتبادل االتهام واختالق الصراع بين أجنحتهم متحدة الهدف والمرجع متعددة 

شكال التمظهرات لمقاصد المخادعة والتضليل ولكن الشعب أوعى من أن يقع فريسة تالعباتهم وسيرد األضاليل واباطيلها وا

استغاللها بثورة التغيير الجوهري الكلي الشامل غير ملتفت لفخاخ الدعوات اإلصالحية بكل ادعاءاتها ألنها ليست أكثر من 

آلية تستهدف إدامة وجود الظالميين من قوى الكليبتوفاشية المتحكمة بالسلطة فلنتفكر ونتدبر ونعزز مسارنا نحو التغيير بوحدة  

 الك جرائمها الكارثيةشعبية تُنهي اللعبة ومه

  ·  مايو Tayseer Al-Alousi   ·29تم النشر بواسطة  *

 تسويق سلطة كليبتوفاشية )للماضويات المندثرة( 

يُلغي هويتك اإلنسانية الحية ويصادر انتماءك لعصرك بقصد أسرك بخرافة ال تحيا إال بإسقاط قدسية زائفة مضللة عليها..  

 وتعطيله!؟لماذا تخضع لمصادرة العقل 

 أال فلنتفكر ونتدبر! 

تغزو   أن  يوماً  التي حاولت  الفيروسات  تلك  إحياء  إعادة  ذاتها محاولين  أزمنته  دحرته  مما  الماضوي  الفكر  قمامة  ينثرون 

الزائفة وأباطيل  القدسية  لتجاوزها بتالعبات إسقاط  ففشلت وهم يستغلون تجاريب إخفاقهم  عصورها بظالميات االستغالل 

ستخفين بأبناء العصر بعد أن ظنزا أنهم غيَّبوا وعيهم ليحشواألدمغة بالخرافة الشاذجة!! لكن شعوب اليوم أعلى  أضاليلها م

وعيا وإدراكا للحقيقة ولطريقها لالنعتاق من محاوالت استعبادها من قبل قوى كليبتوفاشية جديدة وسترد بقوة العقل العلمي 

لتعلو   الظالم والتخلف  أمراض أزمنة  اليوم في على كل  فلنتفكر ونتدبر  وَعلَمنتها  الحياة  التنوير واألنسنة ودمقرطة  حركة 

 وسائل التغيير األعمق واألشمل 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F02%2F14048%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT3txnwPiDU6XoaIpfJ89P1xdhrAU3UIy14tT3G2ghAiZUzl6ON7MuTXOPCYZSsg9YyoqqDz7rom28L3HNgIbJdBkJ7IVhj-7KX3OTBgDMUklh5tHCBlzFw2Vz68rkBKNw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2S6RRg00cfd8h4319b_ZIJUw2n9n__1TXuzAWyq7V6z1KX-s9arKYjEK9y53xPXblGTGzs2rG_C6RxvFteMHgylmq0JQrKhYuybX_UbBT6kBMDWuThja40-GtqY8qb79I_MM3kIp9p2Ntwpe2reGavhNWFf4_-V2Hmgj6YCaxx_vlVF8U2MDE1Qqw-TyjR6NtMwiPYan9X
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F02%2F14048%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT3txnwPiDU6XoaIpfJ89P1xdhrAU3UIy14tT3G2ghAiZUzl6ON7MuTXOPCYZSsg9YyoqqDz7rom28L3HNgIbJdBkJ7IVhj-7KX3OTBgDMUklh5tHCBlzFw2Vz68rkBKNw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2S6RRg00cfd8h4319b_ZIJUw2n9n__1TXuzAWyq7V6z1KX-s9arKYjEK9y53xPXblGTGzs2rG_C6RxvFteMHgylmq0JQrKhYuybX_UbBT6kBMDWuThja40-GtqY8qb79I_MM3kIp9p2Ntwpe2reGavhNWFf4_-V2Hmgj6YCaxx_vlVF8U2MDE1Qqw-TyjR6NtMwiPYan9X
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F02%2F14048%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT3txnwPiDU6XoaIpfJ89P1xdhrAU3UIy14tT3G2ghAiZUzl6ON7MuTXOPCYZSsg9YyoqqDz7rom28L3HNgIbJdBkJ7IVhj-7KX3OTBgDMUklh5tHCBlzFw2Vz68rkBKNw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2S6RRg00cfd8h4319b_ZIJUw2n9n__1TXuzAWyq7V6z1KX-s9arKYjEK9y53xPXblGTGzs2rG_C6RxvFteMHgylmq0JQrKhYuybX_UbBT6kBMDWuThja40-GtqY8qb79I_MM3kIp9p2Ntwpe2reGavhNWFf4_-V2Hmgj6YCaxx_vlVF8U2MDE1Qqw-TyjR6NtMwiPYan9X
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F02%2F14048%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT3txnwPiDU6XoaIpfJ89P1xdhrAU3UIy14tT3G2ghAiZUzl6ON7MuTXOPCYZSsg9YyoqqDz7rom28L3HNgIbJdBkJ7IVhj-7KX3OTBgDMUklh5tHCBlzFw2Vz68rkBKNw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2S6RRg00cfd8h4319b_ZIJUw2n9n__1TXuzAWyq7V6z1KX-s9arKYjEK9y53xPXblGTGzs2rG_C6RxvFteMHgylmq0JQrKhYuybX_UbBT6kBMDWuThja40-GtqY8qb79I_MM3kIp9p2Ntwpe2reGavhNWFf4_-V2Hmgj6YCaxx_vlVF8U2MDE1Qqw-TyjR6NtMwiPYan9X
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F02%2F14048%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT3txnwPiDU6XoaIpfJ89P1xdhrAU3UIy14tT3G2ghAiZUzl6ON7MuTXOPCYZSsg9YyoqqDz7rom28L3HNgIbJdBkJ7IVhj-7KX3OTBgDMUklh5tHCBlzFw2Vz68rkBKNw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2S6RRg00cfd8h4319b_ZIJUw2n9n__1TXuzAWyq7V6z1KX-s9arKYjEK9y53xPXblGTGzs2rG_C6RxvFteMHgylmq0JQrKhYuybX_UbBT6kBMDWuThja40-GtqY8qb79I_MM3kIp9p2Ntwpe2reGavhNWFf4_-V2Hmgj6YCaxx_vlVF8U2MDE1Qqw-TyjR6NtMwiPYan9X
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F02%2F14048%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT3txnwPiDU6XoaIpfJ89P1xdhrAU3UIy14tT3G2ghAiZUzl6ON7MuTXOPCYZSsg9YyoqqDz7rom28L3HNgIbJdBkJ7IVhj-7KX3OTBgDMUklh5tHCBlzFw2Vz68rkBKNw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2S6RRg00cfd8h4319b_ZIJUw2n9n__1TXuzAWyq7V6z1KX-s9arKYjEK9y53xPXblGTGzs2rG_C6RxvFteMHgylmq0JQrKhYuybX_UbBT6kBMDWuThja40-GtqY8qb79I_MM3kIp9p2Ntwpe2reGavhNWFf4_-V2Hmgj6YCaxx_vlVF8U2MDE1Qqw-TyjR6NtMwiPYan9X
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F02%2F14048%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT3txnwPiDU6XoaIpfJ89P1xdhrAU3UIy14tT3G2ghAiZUzl6ON7MuTXOPCYZSsg9YyoqqDz7rom28L3HNgIbJdBkJ7IVhj-7KX3OTBgDMUklh5tHCBlzFw2Vz68rkBKNw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2S6RRg00cfd8h4319b_ZIJUw2n9n__1TXuzAWyq7V6z1KX-s9arKYjEK9y53xPXblGTGzs2rG_C6RxvFteMHgylmq0JQrKhYuybX_UbBT6kBMDWuThja40-GtqY8qb79I_MM3kIp9p2Ntwpe2reGavhNWFf4_-V2Hmgj6YCaxx_vlVF8U2MDE1Qqw-TyjR6NtMwiPYan9X


  ·  مايو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

 ألواح سومرية معاصرة  —

ثانية وثالثة   تأتيه  أنفاسه الكتشافه واقعة أو أخرى حتى  يلتقط  المرء  أيامه ما يكاد  لتفجع  الملّمات والكوارث  وتتعاقب عليه 

وتُلبسها رداء فاحماً حزينا سارقةً منه بوصلة منطق وإمكانات تشخيص وتعّرف إلى طريق الخالص.. التساؤل مازال يتوالى  

وتا الحال  بتشخيص  أوال  استحياء  على  ويأتي جواب  الشليلة!!!؟  أين رأس  والفواجع:  والمواجع  االبتالءات  ركام  ليا وسط 

 بترسيم إجراءات المآل حال ومعالجة يسابقان األحداث الجلل التي تسابق األمل.. فأما: 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2022%2F05%2F24%2F13995%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KzKZHjJfJmh-dCAt0Nmh3xlpvwagSv0o8VWst-
zOTn4dFF_hYP5Ef_WQ&h=AT3lQmr5LJy_HkyZSJF1izIGGrX38qnaGuumxWOY1EnkhhWIoZWYPsszFZIv0aNRhjgr_WP-

femG0zJzQcvF5ZOPXnKEKHAe7XRiq4Qrvv-SFDqNoBwkVW7gVnm_h4tRZQ&__tn__=H-

R&c[0]=AT2cKFUbTmVAf06v5uv2qPWY_oNX73yAGONAXqAKVmICrW253-tvGP1dz0W3Ql0vM0zq-Dc-
wgHvbiDBery8PwpA26V3MmOJ7WV2z2phCCzlZaFSxaWVDJrQkgzSwNzLW46ZwwAZF5rNqyVUZ8VEliKRM4a51rwamBPhNMdjzw

s3zLmI0O9NgWb4b4Zzmth170FmY0yOfWXe 

  ·  مايو Tayseer Al-Alousi   ·12تم النشر بواسطة  *

العملية السياسية المستغلقة أصال بجوهرها نالحظ انشغال بعض العناصر اإليجابية بموضوع البحث عن مخرج لالنسداد في 

التي    2003حتى يذهب ذاك البعض نحو وساطات ووضع كامل جهده في موضع اللعبة المدارة من أطراف سلطة ما بعد  

رفضها الشعب.. صحيح أن تشكيل حكومة وتحديد مسؤوليات واجب البد منه إال أن المهمة عندما تخضع لقوانينهم ومسارات  

مما يعني القوى الشعبية بصورة مباشرة لتنشغل باللعبة فهذه القوى تمتلك وسائل ضغطها بالخصوص وليس    نهجهم ليست 

 التبرع لتسهيل مهام لصالح تلك القوى ولعبتها المفضوحة فلنتفكر ونتدبر 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2F2022%2F05%2F12%2F13941%2F%3Ffbclid%3DIwAR1IWp33VDxP0Y3Iq9pEzH6lZYo4FT4d--POATDa3ywyL7-

K7wvSDiG15Gc&h=AT2BkVAqc76N5ELWsMb3pDvbgQpv2tmFcIehljcYIp3b7Ng_F4lYqUntzKnSQ-

9G2eL9uzQO3f3KNFyQYeTaIIVZSFd_Xle6nQKrkQpWcsXULj_34CEae6-d1IRe1ec73Q&__tn__=H-
R&c[0]=AT3ooATSDq0EHla9UHDJ8apis8OAok2Yx8kodwVsDX1BQ7020sIIocGEaWcmI1CNPhg7t7m5ExVuKYGgd5SNRPneUo4cw8

Z_PYWlT42yR-qIwOLZ-uDsAR8RcWD2s3PY4yp1SPtCf8lsaDyf6GJjtnylSKkw6CRp_VSxTs7j0CHoHUYG38fKFRJbjAlO-

zBlrWxv66g0s26Y 

  ·  مايو Tayseer Al-Alousi   ·12تم النشر بواسطة *

 لعبة تعطيل استكمال مخرجات انتخاباتهم التي أخضع الشعب )بعض( محاورها لضغطه من أجل التغيير 

قوى السلطة العميقة للنظام الكليبتوفاشي المتحكمة باألمور مازالت تتمترس خلف نهجها وتالعبات أضاليلها وأباطيلها.. ففي 

ولة المتصاص النقمة الشعبية، وادعاء تلبية أحد مطالبه؛ فإن  وقت تتراجع بوساطة أحد أجنحتها أمام الضغط الشعبي، بمحا

تلك القوى المافيوميليشياوية تقف بعنف قهري ضد المسار العام للتقدم، عبر أداة جديدة تستغلها بلعبة )الثلث المعطل(؛ مرة  

دقا فيما رفضه الشعب بثورة  بتزويق التسمية وأخرى بال خشية وباإلسفار عن جوهرها ومقاصده، تعطيال لحركة التغيير وتخن

  ..أكتوبر العراقية وهو يتابع تجديد فعله نحو التغيير

فلنتفكر ونتدبر ونحن نتعامل مع أجنحة سرقة الدولة ومؤسساتها من أيدي الشعب ومصالحه.. ولنحدد بدقة استراتيجيتنا الثابتة 

مة واعية ال تقع بمطبات التخبط مرة واالنجرار وراء  وتكتيكاتنا المناسبة في إطار الحراك الوطني الديموقراطي بصورة منظ

فخاخ قوى السطوة والبلطجة في مرات أخرى فالشعب وحراكه ال يمكن أن يقبل وضعه موضع ردَّ الفعل وينبغي أن يظل 

 الشعب  الفعل والمبادرة ليستطيع تحقيق ما ينشده من التغيير الفعلي األشمل واألعمق وبال بقايا لتلك القوى التي لفظها

فالحذر كل الحذر من التوّهم أن طرفا وطنيا ديموقراطيا تقف أهدافه عند أعتاب تشكيل حكومة هي المحصلة من مخرجات  

 انتخابات مفصلة على مقاسات قاطعها الشعب بنسبة مازال كثيرون يهملونها بينما تظل هي السند والوثيقة لمتابعة الحراك 
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 تيسير عبدالجبار اآللوسي 

  ·  أبريل Tayseer Al-Alousi   ·19تم النشر بواسطة  *

لوقف الهجمة العدوانية على  على المجتمع الدولي ومنظماته المسؤولة عن حفظ األمن والسلم الدوليين التحرك الفوري العاجل  

 الفلسطينيين 

 ألواح سومرية معاصرة  —

تتابع األخبار األليمة ليس في االقتحام اإلسرائيلي لألماكن المقدسة وال في االكتفاء باالعتقاالت العشوائية بل في وفي التصفيات 

البيوت وانتزا التغيير الديموغرافي وهدم  ع ملكية األرض ومصادرتها بال أي سند وعمليات االغتيال والتقتيل وفي جرائم 

قانوني فعلي! وفي ظل تلك الهجمة العدوانية الهوجاء ونهج إرهاب الدولة وتبريراتها الواهية يتم اغتيال الحلم الفلسطيني في 

يتم تعريض  إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على أس حل الدولتين والقرارات األممية والمبادرة العربية للسالم ومن ثم  

المنطقة ألوار حرب جديدة قد تشتعل في اية لحظة دع عنكم التضحيات البشرية الجسيمة الفاجعة وتدهور األوضاع اإلنسانية  

بصورة خطيرة.. وقد اصدر المرصد السومري لحقوق اإلنسان بيانا يشير فيه إلى كل األبعاد القانونية الواجب تلبيتها فورا 

 لدولية المعنية المسؤولة نضعه في أدناهوبتدخل عاجل من الجهات ا

  ·  أبريل Tayseer Al-Alousi   ·19تم النشر بواسطة *

 مجدداً قوات تركيا األردوغانية تهاجم كوردستان وتنتهك سيادة العراق وتهدد أمن مواطنيه
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 ألواح سومرية معاصرة  —

ية األردوغانية على ارتكاب جرائم عدوان جديدة بحق السيادة تواردت أنباء كوردستان الفيديرالية لتؤكد إمعان القوات الترك

العراقية مثلما تستمر بهذا النهج بحق كوردستان وشعبها سواء في العراق أم سوريا.. وفي إطار الجريمة الجديدة تستكمل تلك 

بعيد باحتالل تلك المناطق الواقعة القوات محاوالت تمكين القوات التركية ميدانيا من التمهيد إلعالن األمر الواقع في وقت غير  

بنطاق أطماع إعالن سلطنتها مجدداً وعثمنة المنطقة وتوسيع رقعة سلطة الطورانية وقمع الشعوب واألمم وسلبها حق تقرير  

الكوردية   القضية  لنصرة  العربي  التجمع  من  كل  دان  وقد  الدولية..  والمعاهدات  القوانين  كل  وفي  أمميا  المكفول  مصيرها 

صد السومري استمرار العدوان في بيان جديد مؤكدا على ضرورة االنتقال الفوري الستصدار قرار ملزم من أعلى  والمر

 سلطة أممية ممثلة بمجلس األمن ضد تلك الجرائم التي تخضع للمحاكم الدولية وقوانينها 

  ·  أبريل Tayseer Al-Alousi   ·4تم النشر بواسطة  *

 ورمزيتها في فضح سياسات أردوغان العدوانيةإيقونة آيا صوفيا 

 ألواح سومرية معاصرة  —

بالتعارض مع   التسجيل كمسجد  ادعاء إسالمية  الدولي بخاصة  القانون  المرفوضة في  إيقونة ال تقبل االدعاءات  آيا صوفيا 

اللبشرية بخاصة المسيحيين فيها وتحديهم  أصول وجودها وتعبيرها وما تمثله من رمزية.. إن أي خرق لهذا الفهم يعني استعداء  

بطريقة االحتالل القسري وفرض الرؤى األحادية بما يلغي القواعد القانونية الناظمة ويؤسس لقاعدة ستكون وباال في العالقات  

ة قراره!!  الدولية المعاصرة وفي احترام مشاعر مختلف معتنقي الديانات والمذاهب إذ يمهد لحق التغيير الكيفي وكٌل بأحادي

فكيف نقرأ القضية بوصفها إيقونة تفضح جريمة وتدينها وتفتح الرد األممي الموحد لكبح عنتريات زعيم أوهام اجترار السلطنة  

ومنطقها المنقرض!؟ هذه معالجة مقترحة نأمل استكمالها بأقالمكم ورؤاكم تفعيال لحملة مجابهة األخونة والسلطنة ومنطقهما  

 لمحاوالت وأباطيل فعلتها اإلجراميةبخاصة هنا مع تجدد ا
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2020%2F07%2F23%2F10267%2F%3Ffbclid%3DIwAR1xit9zROaLobyBIexBjdqQTqiTwMU6IO6JFmYssp9MmFn1x2SMj
8CDph4&h=AT1S5sNPtde87wGhtpTT4wHqz-7RUT9WpkfZa4dTcUu1QSRc4Pw8H8C93MFAXwVFk61NyTz_C2EKdzA-

1mlOfKmpogE_4_TPChKn7svXgQ5F57GIDzDneNyeZ8T8Nqmukg&__tn__=H-

R&c[0]=AT32RoW1dfy1yL5RswnXb2f936X2EtofB0MMOHaoz4Un1Aw_M5RlWr6qdXg0XTMM-
aO0c1L4MYo39PVPlYaGh0Cr1BVTnFw1x2axGXdHNAWz-

vOA92lHPT5U0jE9w8QtQ57Y9VayHivpT1BRSiH3tRY896Gxx_On4K3vv3-m5HwmxsJvP0g-WzW1b8T20Cq5_OH59bbk1_Tu 

  ·  مارس Tayseer Al-Alousi   ·31م النشر بواسطة ت*

 رؤية بشأن جلسات مجلس نواب قوى الطائفية ومعاني مخرجات اللعبة االنتخابية 

 ألواح سومرية معاصرة  —

الفضائية كان هناك حوار بشأن جلسة انتخاب الرئيس في العراق ولربما وردت مصطلحات  في لقاء مع إحدى المحطات  

تطلبت موقفا واضحا ومن الضروري كتابته أضع هنا بعض تصوراتي ورؤيتي عساها تكون مساهمة في قراءة الوضع من  

وبل السياسي وسطوته  اإلسالم  ومنطق  الطائفية  لنهج  رفضا  الشعبي  البديل  توكيد  وفي  نهاية  جهة  في  العودة  برجاء  طجته 

داً على طروحاتي واستقالليتها وعلى تأكيد المصطلح  المعالجة للتسجيل بقسمه األول مع االنتباه إلى أنني دائما أجدني مشدِّ

وتدقيقه بما يخدم المنظور المقترح بديال مع معالجة تتفق وتخصص الحوار وميدانه لكنني ال أستطيع الوقوف على التفاصيل 

 قد يمر فيها الشيء الكثير.. كل التحايا للقارئ الحصيف ومشاهد الحوار وللفضائية وجهودها بتنوعات الطروحات واختالفها ما  

  ·  مارس Tayseer Al-Alousi   ·31تم النشر بواسطة  *

  على أجنحة بيضاء لالنتصار اإلنساني اآلتي، تحايا ربيعية تحمل أنسام التنوير والتغيير

 سومرية معاصرة  ألواح —

حيث تأتي التهنئة وسط باقة ورود من التهاني إلى كل قوى التنوير والحرية والتغيير نحو عالم جديد حر سعيد يعلو صوت 

أناشيد المسرة بإدامة النضال من أجل االنعتاق األخير من كل أشكال االستغالل والوصول إلى موانئ سالم لإلنسان أينما 

شوهته الحروب والصراعات ونظام الكليبتوفاشية يبقى النبع الصافي للتغيير على الرغم من كل الشدائد قوة كان.. وفي عراق  

تنوير وتغيير نحتفل بها وبمسيرتها من أجل  خالص أكيد بطريق الحرية واالنعتاق تحية للحزب الشيوعي العراقي في مسيرة 

تها وخصالها إن كل احتفال بقوة وطنية ديموقراطية هو احتفال بمجموع  رفيقاته ورفاقه البطولية إلى حيث األنسنة بأروع سما 

القوى المناضلة من أجل دمقرطة الحياة واستعادة حرية اإلنسان فلنكن معا وسويا من أجل أعمق وحدة تزيح كلكل الظالم  

 والظلم 

  ·  مارس Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة  *

 لمطالبة بإلغاء نهائي وكلي شامل لقرار تصفية دائرة السينما والمسرح وقفة احتجاجية مستمرة ل

 ألواح سومرية معاصرة  —

السينما   دائرة  المطالبة بوقف تصفية  احتجاجية بشأن  لوقفة  العراق وفنانينه  فنانات  األخبار من توجه  أوردته  في ضوء ما 

بل مخاطر توجهات حكومية لتصفية دائرة السينما والمسرح    والمسرح فقد جاء هذا النداء التضامني المتضمن لقراءة في معاني 

كجزء من حملة ظالمية ظالمة ضد الثقافة وخطابها التنويري في بناء الشخصية الوطنية وهويتها وترك الساحة مفتوحة سبهللة  

العقل وإضعاف الشخصية لحشوها بال خرافة ومنطقها لقوى الظالم والتخلف، قوى التجهيل وغشاعة األميتين بقصد تفريغ 

المعتم المتخلف بحجج وذرائع واهية! فيما الحقيقة تكمن في استهداف هوية الشعب وقيمه الروحية الثقافية ومنع التنمية البشرية 
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وفرض حال عرجاء بل كسيحة ال تقوى على البقاء ألن الحملة ضد الثقافة الوطنية هي حملة وجودية تصفوية خطيرة.. فلنقرأ 

 ن مع فنانينا تضامنا مع وجودنا ومنطق العقل العلمي الذي توارثناه ونمضي في طريقه مثلما شعوب األرضبتمعن ولننتضام

  ·  مارس Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 ”أوروبا جديدة –مؤتمر “لبنان قلب الشرق األوسط 

 ألواح سومرية معاصرة  —

صحفية مهمة بشأن اطالق “رؤية العوربة” كحل ألزمات لبنان ودول المنطقة وبرنامج  وردنا من األستاذ عمر طهبوب متابعة  

الدولية والدبلوماسية.  العلوم السياسية والعالقات  فكرة العوربة  ))األكاديمي الجامعي((  الذي بدأ تدريسه كاختصاص في 

واء الفعالية البارزة والحدث المهم وهو  وتجدون تغطية شاملة مخصوصة في أدناه مع تغطية بصرية بعدد من الصور من أج

 مطروح خما للحوار والمناقشة بروح موضوعي يستند للعقل العلمي ال إلى اية أبعاد أخرى من صيغ الطرح احترامي للجميع

  ·  مارس Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة  *

 تهاني نوروز الحرية

ن أقسامها األربعة بتقدم نحو تعميد حق تقرير المصير كل عام واألمة الكوردية كل عام وكوردستان وشعوبها المنتشرة بي

بخير وسالم وأمن وأمان وبانعتاق وتحرر من كل القيود.. ليكن العيد عالية مشاعل تنويره بهية مشرقة.. لكم أحبتي الكورد  

ة الذي ال تحجبه أسوار الظلم وال ظالمها وقد منحتموني وسام الشرف وسام صديق الشعب الكوردي أسمى التهاني بعيد الحري

ألن شمسا سطعت ستبقى األبدية في وجودها.. محبة وتقدير ألهلي من الكورد ونحتفل دوما بهدير مشيرة االنتصار للحرية 

 ولآلتي من إشراقاتها

 تيسير عبدالجبار اآللوسي 

 أمين عام التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية 

 ٢٠٢٢آذار مارس  ٢١

البريد وأستعيرها هنا كونها تعبير عن النرجس بعطره يفوح  )) *الشكر موصول لصاحب اللوحة التي وردتني أيضا عبر 

 بفضاء العيد(( 

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·19تم النشر بواسطة  *

أجل التنمية.. ادعم القائمة رقم  كن إيجابيا وشارك في االنتخابات البلدية واختر أفضل البرامج وأكثر الشخصيات نشاطا من  

 وساهم في اختيار النساء أكثر في المجلس الجديد  PRO98lijst ( قائمة3)

Wees positief en doe mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en kies de beste programma’s en 

de meest actieve persoonlijkheden voor ontwikkeling Steun de lijst 3 / PRO98lijst en steun ook 

de vrouwelijke kandidaten erin 

 

 

 

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·15تم النشر بواسطة  *

De verkiezingsdebatten ((GEM. BARNEVELD)) 

  المناظرات االنتخابية في بلدية بررنفيلد

من أجل ذلك يمكنكم متابعة المناظرات االنتخابية مباشرة عبر نظًرا لقواعد كورونا الحالية، هناك مساحة محدودة للجمهور. و

 :اإلنترنت. إذ يمكن الوصول لتلك الحوارات والمناقشات عبر الرابط  الذي تنشره البلديةبموقعها وكما يرد في أدناه

Vanwege de huidige coronaregels is er beperkt ruimte voor publiek. De verkiezingsdebatten 

zijn live te volgen via een online uitzending. De links naar de uitzendingen komen op deze 

pagina te staan. Deze pagina is ook rechtstreeks te openen via: www.barneveld.nl/debat. 

  ·  مارس Tayseer Al-Alousi   ·13تم النشر بواسطة  *

 د إدانة للتصعيد اإلجرامي العدواني واستخدام الهجمات الصاروخية البالستية ضد أربيل السالم أش

 ألواح سومرية معاصرة  —

صاروخا بالستيا استهدف أربيل السالم في العراق الفيديرالي وإذا    12أوردت الوكاالت نبأ عدوان إجرامي إرهابي بحوالي  

وم جرى بدمشق فإنه ليس أكثر من تطوير نوعي بهذا الحم والمستوى الخطير من كان ذلك يُربط زورا ودجال بالرد على هج

جهة وبكونه يجري على أرض العراق الدولة ذات السيادة التي تكرر انتهاكها.. وقد أصدرت أطراف محلية وإقليمية ودولية  

لى معاني التدخالت التي ال تحترم قانونا  إدانتها للعدوان ونحن نشدد على إدانة تلك األعمال اإلرهابية العدوانية من جهة وع

أو قيما أخالقية للشرعة األممية وقد طالب بيان التجمع والمرصد بنقل القضية إلى الجهات الدولية المسؤولة عن األمن والسلم 

 للرد األممي الحازم والحاسم في التصدي للجريمة والمجرم.. 

  ·  مارس Tayseer Al-Alousi   ·12تم النشر بواسطة  *

 ومضة في التضادوالتناقض بين األحادية والتنوع وفي مخاطر عدم ردع نوازع اإلقصاء واإللغاء 

 ألواح سومرية معاصرة  —



هذه ومضة في إشكالية اآلخر وظاهرة التنوع والتعددي الوجودي الذي نصادره بخلفية أنانية أسبقية األنا وفرضها معياراً  

يه ونوجد أسس ال الخالف والصراع وأزماته بل نؤسس للعنف ألّن اآلخر يمتلك منطقا مقابال  قيمياً على اآلخر فنصادره ونلغ

ربما بذات اآللية! فهل أدركنا سالمة قبول اآلخر كما هو عليه فيما اي تغيير ال يحدث إال بمنطق الحوار وسلميته بخالف ذلك 

 سيكون العنف بأقصى مدى أي بمدى تصفوي شامل!!؟ 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2022%2F03%2F12%2F13693%2F%3Ffbclid%3DIwAR0dh3WYhCWMnmN78NMICQI1tQ2lPBYZprtbgGwwqpTybva382
LOF_MUS6Y&h=AT1_d_FibswOy0I0ilYs6WRNH1aURjGlck5kXfryY3-

LqeZNH1boi0xi1mBS92eFD12FZssC5KdjzsB4NZ3DPOdY4TCOd7FENP9HasTPWmTXeU3ZXxH_42rdxFPoDi5yEg&__tn__=H-

R&c[0]=AT100J1hhQCmmd_RMo2xpxtc-mOFgmXzQ9F73zaobuoHzO9E2o4Ewcru78IASQYRaf3-
oFRt4iAr5bd1_NT4fWE7TjfY6EAKiJe3nZcJ7tTAGbcN-oi9fdY6vLnaDPlZXfC_U_062xp9aEiaGIiLAJgkgmUsvteoHv6bUyo_-

2mJEmX00QNXIkjdadqQqqpZWzdLR23UxeCE 

  ·  مارس Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة  *

 الدكتور تيسير اآللوسي بلقاء متلفز مع اإلعالمي الالمع أستاذ فالح الفضلي بقناة زاكروس وملفات ساخنة

 ألواح سومرية معاصرة  —

فضلي بقناة زاكروس وبرنامج ملفات ساخنة.. شاركني اللقاء األستاذ أحمد  كاني  لقاء متلفز مع اإلعالمي الالمع أستاذ فالح ال

مسؤول الفرع الثاني للحزب الديموقراطي الكوردستاني الذي تحدث من االستوديو.. وتمت االستفاضة بتسليط الضوء على 

يرالي  وتجدون التسجيل الكامل مع بعض  فكرة المركزية ببغداد وطابع هويتها ومعاني تلك السياسة ونهجها تجاه الوجود الفيد

محاور ببقعة ضوء تخص ما ورد على لساني في الحوار سواء باإلشارة إلى القصور البنيوي في بنية الهيأة التشريعية وتحديدا 

بنى  بتغييب مقصود لمجلس االتحاد ومن ثم طعن العمق الفديرالي في تلك المنهجية التي تعمدت اإلبقاء على نقص فادح في ال

المؤسسية للديموقراطية وللسمة الفديرالية وتوكيد لقصور الفهم من جهة ولتعمد النهج التخريبي لدى من يتحكم بالسلطة فعليا  

 من قوى مافيوية ميليشياوية 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2F2022%2F03%2F05%2F13660%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCR

Vnvyi-k&h=AT2b4DY3RoQYEEUBD6ED8-5vsh1l5mgdlqxM36AcK-eJmcxe2UI4uf1huDpddIkgzKCEjO6i5eUF42AL-

AOze13wYiVLNF2SJagHjqoyZoEQlWeE9BoUDQFdpcx3yWvCLA&__tn__=H-R&c[0]=AT15MsGb1Zxio8GOdDl-
069GXat2t1jgoqYWCp9yEM5U6Kajle1jJ-yB-5o61e-

RHmzZ7Hd2LsKbN4Gj7eJqXCVTHJmRRokshcTyuWBX25Fm9lw3Sgw6aU5q0MxMLbo0wifMlThCFgCFeB6fSOCL72Vys5E4GWb-

cN9JKlxZQZMiC5haKeR_-uTNghfqxw0ph-CJmbyo3Gp4 

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة  *

اجاباتي عن أسئلة القناة واالعالمي المميز أستاذ جهاد بشأن آخر تطورات األوضاع العراقية في ضوء انتخابات مفصلة على  

 مقاس أجنحة سلطة تحويل البالد إلى غنيمة وحصص يعاد ترتيب أحالمها كل دورة على حساب مطالب الشعب وحقوقه
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fronahi.tv%2Far%2F%25d9%2585%25d8%25b9-

%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad%25d8%25af%25d8%25ab-
474%2F%3Ffbclid%3DIwAR05UNugwRoObLHpkTMZAYKmzG0OLnGK71wzQw1lfMA1ma6lrNVhIiRePGc&h=AT3-

tCRwX8ZR86gHWMvmih8IrHBwUydnw5PDZ4-

dMVbr6v5O2Y7aPLi_txmJuVr_YK_8FiC0j9cVmciC6eShwTBwssxbK0mVDtWiJ8hPD18NLoYSwflYPmwcAye5hSQ7DQ&__tn__=H-
R&c[0]=AT3K6aH7h1M48rwU8weFEo_wiKBHQD5ztlCOnXcE467_omHiSqTCQy4fdmwjKCa79PBhr5BoofmkNrUMd3vAW58xC-

2rhcqjov2hkQmnhMt3iSJI5eTAyk7AE-

_JeRZsNjb8_Tl6mGwv8qXxIlBXh9xQHpKMMkdKHnz7QBy641OrtgyRZf5m_y9XzlR_68Cd9ziYJewxFrJB 

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة  *

المنتظر من تلك القوى في ضوء انتفاضة يتحدد هدفها في إنجاز   إن إعالن الجبهة الشعبية للتنوير والتحرير هو األمر الوحيد 

حق تقرير المصير بإرادة الشعب.. وما خاله سيظل مجرد لعب في ملعب النظام الذي يريد الشعب سحب البساط منه واستعادة  

لمانية واضحة المعالم الشرعية بسمو صوت الشعب دستوريا للشروع بالتأسيس لعملية سياسية ديموقراطية تبني دولة حديثة ع

 والخطى والمسار بال خلطات عطار الدجالين وأضاليله 

  ·  فبراير Tayseer Al-Alousi   ·8تم النشر بواسطة  *

 الفاشي ودروسها األكثر صوابا  1963إلى كل حاملي رسائل ضحايا انقالب 

 ألواح سومرية معاصرة  —

 مة مسار اإلنسان في فرح البناء والتنمية واالنتصار للمسرة المجد لشهداء الحرية والدفاع عن حق الحياة وسال

انقالب   حقوق ضحايا  قضية  ردع    1963لتُحسم  من  وجزءا  األثر  غميقة  معنوية  قضية  فتلكم  الوطنية  الحركة  شهداء  من 

لكاذبة المتوهمة   المجرمين القتلة ومن وقوع بعض المضلّلين بأحضان مرجعيات الشؤم والجريمة بتأثير المخادعة اإلسالموية ا

أعلنوها باسم الشعب واحسموا الموقف بال تردد ولتندحر كل أشكال حصان طرودة اإليراني منه والتركي وغيره من تمثالت  

 المجرمين وتدخالتهم مافيوية وميليشياوية 

 

 

  ·  يناير Tayseer Al-Alousi   ·26تم النشر بواسطة  *

هدد   العراق  في  الفساد  تفشي  احتالل  ان  أكده  ما  وهو  الفاشلة  الدولة  ظاهرة  نحو  ودفع  وصادرها  دائما  اإلنسان  حقوق 

 بين األسوأ عالميا157الترتيب

  ·  يناير Tayseer Al-Alousi   ·25تم النشر بواسطة  *

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F12%2F13693%2F%3Ffbclid%3DIwAR0dh3WYhCWMnmN78NMICQI1tQ2lPBYZprtbgGwwqpTybva382LOF_MUS6Y&h=AT1_d_FibswOy0I0ilYs6WRNH1aURjGlck5kXfryY3-LqeZNH1boi0xi1mBS92eFD12FZssC5KdjzsB4NZ3DPOdY4TCOd7FENP9HasTPWmTXeU3ZXxH_42rdxFPoDi5yEg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT100J1hhQCmmd_RMo2xpxtc-mOFgmXzQ9F73zaobuoHzO9E2o4Ewcru78IASQYRaf3-oFRt4iAr5bd1_NT4fWE7TjfY6EAKiJe3nZcJ7tTAGbcN-oi9fdY6vLnaDPlZXfC_U_062xp9aEiaGIiLAJgkgmUsvteoHv6bUyo_-2mJEmX00QNXIkjdadqQqqpZWzdLR23UxeCE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F12%2F13693%2F%3Ffbclid%3DIwAR0dh3WYhCWMnmN78NMICQI1tQ2lPBYZprtbgGwwqpTybva382LOF_MUS6Y&h=AT1_d_FibswOy0I0ilYs6WRNH1aURjGlck5kXfryY3-LqeZNH1boi0xi1mBS92eFD12FZssC5KdjzsB4NZ3DPOdY4TCOd7FENP9HasTPWmTXeU3ZXxH_42rdxFPoDi5yEg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT100J1hhQCmmd_RMo2xpxtc-mOFgmXzQ9F73zaobuoHzO9E2o4Ewcru78IASQYRaf3-oFRt4iAr5bd1_NT4fWE7TjfY6EAKiJe3nZcJ7tTAGbcN-oi9fdY6vLnaDPlZXfC_U_062xp9aEiaGIiLAJgkgmUsvteoHv6bUyo_-2mJEmX00QNXIkjdadqQqqpZWzdLR23UxeCE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F12%2F13693%2F%3Ffbclid%3DIwAR0dh3WYhCWMnmN78NMICQI1tQ2lPBYZprtbgGwwqpTybva382LOF_MUS6Y&h=AT1_d_FibswOy0I0ilYs6WRNH1aURjGlck5kXfryY3-LqeZNH1boi0xi1mBS92eFD12FZssC5KdjzsB4NZ3DPOdY4TCOd7FENP9HasTPWmTXeU3ZXxH_42rdxFPoDi5yEg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT100J1hhQCmmd_RMo2xpxtc-mOFgmXzQ9F73zaobuoHzO9E2o4Ewcru78IASQYRaf3-oFRt4iAr5bd1_NT4fWE7TjfY6EAKiJe3nZcJ7tTAGbcN-oi9fdY6vLnaDPlZXfC_U_062xp9aEiaGIiLAJgkgmUsvteoHv6bUyo_-2mJEmX00QNXIkjdadqQqqpZWzdLR23UxeCE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F12%2F13693%2F%3Ffbclid%3DIwAR0dh3WYhCWMnmN78NMICQI1tQ2lPBYZprtbgGwwqpTybva382LOF_MUS6Y&h=AT1_d_FibswOy0I0ilYs6WRNH1aURjGlck5kXfryY3-LqeZNH1boi0xi1mBS92eFD12FZssC5KdjzsB4NZ3DPOdY4TCOd7FENP9HasTPWmTXeU3ZXxH_42rdxFPoDi5yEg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT100J1hhQCmmd_RMo2xpxtc-mOFgmXzQ9F73zaobuoHzO9E2o4Ewcru78IASQYRaf3-oFRt4iAr5bd1_NT4fWE7TjfY6EAKiJe3nZcJ7tTAGbcN-oi9fdY6vLnaDPlZXfC_U_062xp9aEiaGIiLAJgkgmUsvteoHv6bUyo_-2mJEmX00QNXIkjdadqQqqpZWzdLR23UxeCE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F12%2F13693%2F%3Ffbclid%3DIwAR0dh3WYhCWMnmN78NMICQI1tQ2lPBYZprtbgGwwqpTybva382LOF_MUS6Y&h=AT1_d_FibswOy0I0ilYs6WRNH1aURjGlck5kXfryY3-LqeZNH1boi0xi1mBS92eFD12FZssC5KdjzsB4NZ3DPOdY4TCOd7FENP9HasTPWmTXeU3ZXxH_42rdxFPoDi5yEg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT100J1hhQCmmd_RMo2xpxtc-mOFgmXzQ9F73zaobuoHzO9E2o4Ewcru78IASQYRaf3-oFRt4iAr5bd1_NT4fWE7TjfY6EAKiJe3nZcJ7tTAGbcN-oi9fdY6vLnaDPlZXfC_U_062xp9aEiaGIiLAJgkgmUsvteoHv6bUyo_-2mJEmX00QNXIkjdadqQqqpZWzdLR23UxeCE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F12%2F13693%2F%3Ffbclid%3DIwAR0dh3WYhCWMnmN78NMICQI1tQ2lPBYZprtbgGwwqpTybva382LOF_MUS6Y&h=AT1_d_FibswOy0I0ilYs6WRNH1aURjGlck5kXfryY3-LqeZNH1boi0xi1mBS92eFD12FZssC5KdjzsB4NZ3DPOdY4TCOd7FENP9HasTPWmTXeU3ZXxH_42rdxFPoDi5yEg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT100J1hhQCmmd_RMo2xpxtc-mOFgmXzQ9F73zaobuoHzO9E2o4Ewcru78IASQYRaf3-oFRt4iAr5bd1_NT4fWE7TjfY6EAKiJe3nZcJ7tTAGbcN-oi9fdY6vLnaDPlZXfC_U_062xp9aEiaGIiLAJgkgmUsvteoHv6bUyo_-2mJEmX00QNXIkjdadqQqqpZWzdLR23UxeCE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F12%2F13693%2F%3Ffbclid%3DIwAR0dh3WYhCWMnmN78NMICQI1tQ2lPBYZprtbgGwwqpTybva382LOF_MUS6Y&h=AT1_d_FibswOy0I0ilYs6WRNH1aURjGlck5kXfryY3-LqeZNH1boi0xi1mBS92eFD12FZssC5KdjzsB4NZ3DPOdY4TCOd7FENP9HasTPWmTXeU3ZXxH_42rdxFPoDi5yEg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT100J1hhQCmmd_RMo2xpxtc-mOFgmXzQ9F73zaobuoHzO9E2o4Ewcru78IASQYRaf3-oFRt4iAr5bd1_NT4fWE7TjfY6EAKiJe3nZcJ7tTAGbcN-oi9fdY6vLnaDPlZXfC_U_062xp9aEiaGIiLAJgkgmUsvteoHv6bUyo_-2mJEmX00QNXIkjdadqQqqpZWzdLR23UxeCE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F05%2F13660%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2b4DY3RoQYEEUBD6ED8-5vsh1l5mgdlqxM36AcK-eJmcxe2UI4uf1huDpddIkgzKCEjO6i5eUF42AL-AOze13wYiVLNF2SJagHjqoyZoEQlWeE9BoUDQFdpcx3yWvCLA&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT15MsGb1Zxio8GOdDl-069GXat2t1jgoqYWCp9yEM5U6Kajle1jJ-yB-5o61e-RHmzZ7Hd2LsKbN4Gj7eJqXCVTHJmRRokshcTyuWBX25Fm9lw3Sgw6aU5q0MxMLbo0wifMlThCFgCFeB6fSOCL72Vys5E4GWb-cN9JKlxZQZMiC5haKeR_-uTNghfqxw0ph-CJmbyo3Gp4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F05%2F13660%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2b4DY3RoQYEEUBD6ED8-5vsh1l5mgdlqxM36AcK-eJmcxe2UI4uf1huDpddIkgzKCEjO6i5eUF42AL-AOze13wYiVLNF2SJagHjqoyZoEQlWeE9BoUDQFdpcx3yWvCLA&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT15MsGb1Zxio8GOdDl-069GXat2t1jgoqYWCp9yEM5U6Kajle1jJ-yB-5o61e-RHmzZ7Hd2LsKbN4Gj7eJqXCVTHJmRRokshcTyuWBX25Fm9lw3Sgw6aU5q0MxMLbo0wifMlThCFgCFeB6fSOCL72Vys5E4GWb-cN9JKlxZQZMiC5haKeR_-uTNghfqxw0ph-CJmbyo3Gp4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F05%2F13660%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2b4DY3RoQYEEUBD6ED8-5vsh1l5mgdlqxM36AcK-eJmcxe2UI4uf1huDpddIkgzKCEjO6i5eUF42AL-AOze13wYiVLNF2SJagHjqoyZoEQlWeE9BoUDQFdpcx3yWvCLA&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT15MsGb1Zxio8GOdDl-069GXat2t1jgoqYWCp9yEM5U6Kajle1jJ-yB-5o61e-RHmzZ7Hd2LsKbN4Gj7eJqXCVTHJmRRokshcTyuWBX25Fm9lw3Sgw6aU5q0MxMLbo0wifMlThCFgCFeB6fSOCL72Vys5E4GWb-cN9JKlxZQZMiC5haKeR_-uTNghfqxw0ph-CJmbyo3Gp4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F05%2F13660%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2b4DY3RoQYEEUBD6ED8-5vsh1l5mgdlqxM36AcK-eJmcxe2UI4uf1huDpddIkgzKCEjO6i5eUF42AL-AOze13wYiVLNF2SJagHjqoyZoEQlWeE9BoUDQFdpcx3yWvCLA&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT15MsGb1Zxio8GOdDl-069GXat2t1jgoqYWCp9yEM5U6Kajle1jJ-yB-5o61e-RHmzZ7Hd2LsKbN4Gj7eJqXCVTHJmRRokshcTyuWBX25Fm9lw3Sgw6aU5q0MxMLbo0wifMlThCFgCFeB6fSOCL72Vys5E4GWb-cN9JKlxZQZMiC5haKeR_-uTNghfqxw0ph-CJmbyo3Gp4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F05%2F13660%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2b4DY3RoQYEEUBD6ED8-5vsh1l5mgdlqxM36AcK-eJmcxe2UI4uf1huDpddIkgzKCEjO6i5eUF42AL-AOze13wYiVLNF2SJagHjqoyZoEQlWeE9BoUDQFdpcx3yWvCLA&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT15MsGb1Zxio8GOdDl-069GXat2t1jgoqYWCp9yEM5U6Kajle1jJ-yB-5o61e-RHmzZ7Hd2LsKbN4Gj7eJqXCVTHJmRRokshcTyuWBX25Fm9lw3Sgw6aU5q0MxMLbo0wifMlThCFgCFeB6fSOCL72Vys5E4GWb-cN9JKlxZQZMiC5haKeR_-uTNghfqxw0ph-CJmbyo3Gp4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F05%2F13660%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2b4DY3RoQYEEUBD6ED8-5vsh1l5mgdlqxM36AcK-eJmcxe2UI4uf1huDpddIkgzKCEjO6i5eUF42AL-AOze13wYiVLNF2SJagHjqoyZoEQlWeE9BoUDQFdpcx3yWvCLA&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT15MsGb1Zxio8GOdDl-069GXat2t1jgoqYWCp9yEM5U6Kajle1jJ-yB-5o61e-RHmzZ7Hd2LsKbN4Gj7eJqXCVTHJmRRokshcTyuWBX25Fm9lw3Sgw6aU5q0MxMLbo0wifMlThCFgCFeB6fSOCL72Vys5E4GWb-cN9JKlxZQZMiC5haKeR_-uTNghfqxw0ph-CJmbyo3Gp4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F03%2F05%2F13660%2F%3Ffbclid%3DIwAR2f8crZdiaBToTJsIOwAW1a_DKrODtmaZ7cN_S_QI4scLDGFhCRVnvyi-k&h=AT2b4DY3RoQYEEUBD6ED8-5vsh1l5mgdlqxM36AcK-eJmcxe2UI4uf1huDpddIkgzKCEjO6i5eUF42AL-AOze13wYiVLNF2SJagHjqoyZoEQlWeE9BoUDQFdpcx3yWvCLA&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT15MsGb1Zxio8GOdDl-069GXat2t1jgoqYWCp9yEM5U6Kajle1jJ-yB-5o61e-RHmzZ7Hd2LsKbN4Gj7eJqXCVTHJmRRokshcTyuWBX25Fm9lw3Sgw6aU5q0MxMLbo0wifMlThCFgCFeB6fSOCL72Vys5E4GWb-cN9JKlxZQZMiC5haKeR_-uTNghfqxw0ph-CJmbyo3Gp4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fronahi.tv%2Far%2F%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad%25d8%25af%25d8%25ab-474%2F%3Ffbclid%3DIwAR05UNugwRoObLHpkTMZAYKmzG0OLnGK71wzQw1lfMA1ma6lrNVhIiRePGc&h=AT3-tCRwX8ZR86gHWMvmih8IrHBwUydnw5PDZ4-dMVbr6v5O2Y7aPLi_txmJuVr_YK_8FiC0j9cVmciC6eShwTBwssxbK0mVDtWiJ8hPD18NLoYSwflYPmwcAye5hSQ7DQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3K6aH7h1M48rwU8weFEo_wiKBHQD5ztlCOnXcE467_omHiSqTCQy4fdmwjKCa79PBhr5BoofmkNrUMd3vAW58xC-2rhcqjov2hkQmnhMt3iSJI5eTAyk7AE-_JeRZsNjb8_Tl6mGwv8qXxIlBXh9xQHpKMMkdKHnz7QBy641OrtgyRZf5m_y9XzlR_68Cd9ziYJewxFrJB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fronahi.tv%2Far%2F%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad%25d8%25af%25d8%25ab-474%2F%3Ffbclid%3DIwAR05UNugwRoObLHpkTMZAYKmzG0OLnGK71wzQw1lfMA1ma6lrNVhIiRePGc&h=AT3-tCRwX8ZR86gHWMvmih8IrHBwUydnw5PDZ4-dMVbr6v5O2Y7aPLi_txmJuVr_YK_8FiC0j9cVmciC6eShwTBwssxbK0mVDtWiJ8hPD18NLoYSwflYPmwcAye5hSQ7DQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3K6aH7h1M48rwU8weFEo_wiKBHQD5ztlCOnXcE467_omHiSqTCQy4fdmwjKCa79PBhr5BoofmkNrUMd3vAW58xC-2rhcqjov2hkQmnhMt3iSJI5eTAyk7AE-_JeRZsNjb8_Tl6mGwv8qXxIlBXh9xQHpKMMkdKHnz7QBy641OrtgyRZf5m_y9XzlR_68Cd9ziYJewxFrJB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fronahi.tv%2Far%2F%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad%25d8%25af%25d8%25ab-474%2F%3Ffbclid%3DIwAR05UNugwRoObLHpkTMZAYKmzG0OLnGK71wzQw1lfMA1ma6lrNVhIiRePGc&h=AT3-tCRwX8ZR86gHWMvmih8IrHBwUydnw5PDZ4-dMVbr6v5O2Y7aPLi_txmJuVr_YK_8FiC0j9cVmciC6eShwTBwssxbK0mVDtWiJ8hPD18NLoYSwflYPmwcAye5hSQ7DQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3K6aH7h1M48rwU8weFEo_wiKBHQD5ztlCOnXcE467_omHiSqTCQy4fdmwjKCa79PBhr5BoofmkNrUMd3vAW58xC-2rhcqjov2hkQmnhMt3iSJI5eTAyk7AE-_JeRZsNjb8_Tl6mGwv8qXxIlBXh9xQHpKMMkdKHnz7QBy641OrtgyRZf5m_y9XzlR_68Cd9ziYJewxFrJB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fronahi.tv%2Far%2F%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad%25d8%25af%25d8%25ab-474%2F%3Ffbclid%3DIwAR05UNugwRoObLHpkTMZAYKmzG0OLnGK71wzQw1lfMA1ma6lrNVhIiRePGc&h=AT3-tCRwX8ZR86gHWMvmih8IrHBwUydnw5PDZ4-dMVbr6v5O2Y7aPLi_txmJuVr_YK_8FiC0j9cVmciC6eShwTBwssxbK0mVDtWiJ8hPD18NLoYSwflYPmwcAye5hSQ7DQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3K6aH7h1M48rwU8weFEo_wiKBHQD5ztlCOnXcE467_omHiSqTCQy4fdmwjKCa79PBhr5BoofmkNrUMd3vAW58xC-2rhcqjov2hkQmnhMt3iSJI5eTAyk7AE-_JeRZsNjb8_Tl6mGwv8qXxIlBXh9xQHpKMMkdKHnz7QBy641OrtgyRZf5m_y9XzlR_68Cd9ziYJewxFrJB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fronahi.tv%2Far%2F%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad%25d8%25af%25d8%25ab-474%2F%3Ffbclid%3DIwAR05UNugwRoObLHpkTMZAYKmzG0OLnGK71wzQw1lfMA1ma6lrNVhIiRePGc&h=AT3-tCRwX8ZR86gHWMvmih8IrHBwUydnw5PDZ4-dMVbr6v5O2Y7aPLi_txmJuVr_YK_8FiC0j9cVmciC6eShwTBwssxbK0mVDtWiJ8hPD18NLoYSwflYPmwcAye5hSQ7DQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3K6aH7h1M48rwU8weFEo_wiKBHQD5ztlCOnXcE467_omHiSqTCQy4fdmwjKCa79PBhr5BoofmkNrUMd3vAW58xC-2rhcqjov2hkQmnhMt3iSJI5eTAyk7AE-_JeRZsNjb8_Tl6mGwv8qXxIlBXh9xQHpKMMkdKHnz7QBy641OrtgyRZf5m_y9XzlR_68Cd9ziYJewxFrJB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fronahi.tv%2Far%2F%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad%25d8%25af%25d8%25ab-474%2F%3Ffbclid%3DIwAR05UNugwRoObLHpkTMZAYKmzG0OLnGK71wzQw1lfMA1ma6lrNVhIiRePGc&h=AT3-tCRwX8ZR86gHWMvmih8IrHBwUydnw5PDZ4-dMVbr6v5O2Y7aPLi_txmJuVr_YK_8FiC0j9cVmciC6eShwTBwssxbK0mVDtWiJ8hPD18NLoYSwflYPmwcAye5hSQ7DQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3K6aH7h1M48rwU8weFEo_wiKBHQD5ztlCOnXcE467_omHiSqTCQy4fdmwjKCa79PBhr5BoofmkNrUMd3vAW58xC-2rhcqjov2hkQmnhMt3iSJI5eTAyk7AE-_JeRZsNjb8_Tl6mGwv8qXxIlBXh9xQHpKMMkdKHnz7QBy641OrtgyRZf5m_y9XzlR_68Cd9ziYJewxFrJB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fronahi.tv%2Far%2F%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad%25d8%25af%25d8%25ab-474%2F%3Ffbclid%3DIwAR05UNugwRoObLHpkTMZAYKmzG0OLnGK71wzQw1lfMA1ma6lrNVhIiRePGc&h=AT3-tCRwX8ZR86gHWMvmih8IrHBwUydnw5PDZ4-dMVbr6v5O2Y7aPLi_txmJuVr_YK_8FiC0j9cVmciC6eShwTBwssxbK0mVDtWiJ8hPD18NLoYSwflYPmwcAye5hSQ7DQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3K6aH7h1M48rwU8weFEo_wiKBHQD5ztlCOnXcE467_omHiSqTCQy4fdmwjKCa79PBhr5BoofmkNrUMd3vAW58xC-2rhcqjov2hkQmnhMt3iSJI5eTAyk7AE-_JeRZsNjb8_Tl6mGwv8qXxIlBXh9xQHpKMMkdKHnz7QBy641OrtgyRZf5m_y9XzlR_68Cd9ziYJewxFrJB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fronahi.tv%2Far%2F%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad%25d8%25af%25d8%25ab-474%2F%3Ffbclid%3DIwAR05UNugwRoObLHpkTMZAYKmzG0OLnGK71wzQw1lfMA1ma6lrNVhIiRePGc&h=AT3-tCRwX8ZR86gHWMvmih8IrHBwUydnw5PDZ4-dMVbr6v5O2Y7aPLi_txmJuVr_YK_8FiC0j9cVmciC6eShwTBwssxbK0mVDtWiJ8hPD18NLoYSwflYPmwcAye5hSQ7DQ&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3K6aH7h1M48rwU8weFEo_wiKBHQD5ztlCOnXcE467_omHiSqTCQy4fdmwjKCa79PBhr5BoofmkNrUMd3vAW58xC-2rhcqjov2hkQmnhMt3iSJI5eTAyk7AE-_JeRZsNjb8_Tl6mGwv8qXxIlBXh9xQHpKMMkdKHnz7QBy641OrtgyRZf5m_y9XzlR_68Cd9ziYJewxFrJB


ليس البتزازه،    من بين أالعيب الظالميين من كربتوقراط مافيات زمننا، نرصد ظاهرة اختالق ذرائع ومنصات تكفير التنويري

فهم يدركون شجاعته في اعتالء منابر التعبير، ولكن استهدافا لجمهوره واستغالال للهشاشة والتشوش ومنعا ألي تأثير إيجابي 

 !فيه

 فلنتفكر ونتدبر تجاه مخاطر هذا التهديد ومحاوالته ابتزاز الناس

  ·  يناير Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة  *

  القضية ليست في ترقيع عبثية الخطاب ولكن في تغيير نوعي يدرك موقع الثقافة ومجمل الشأن العام

القضية ليست في تقليم أظفار قطاع طفيلي متوحش وخطابه بل في تمكين قطاع إنتاج الثروة المعرفية وتنمية الموارد البشرية  

 !!!التي يصادرونها

افتضح بإسكا ليست في طمطمة ما  تم استغالله والتفاعل شكليا مع  القضية  الفساد وهمجيتها أو صرخات من  ت صرخات 

 استغاثاته ولكنها استعادة منطق الثقافة ومكانها ومكانتها في بناء اإلنسان بسالمة 

بدءا نستنكر هذي الفوضى سواء صح الخبر أم كان مفبركا وثانيا نطالب بالشفافية والكشف عن الحقيقة وليس أخيرا أن يتم 

خاذ موقف حازم حاسم تجاه كل من يهدد أيا من أعيان الثقافة تحت أي ذريعة وادعاء ومنصات ثقافة التنوير لن تتحول إلى ات

هدف للتخريب والتدمير وإشاعة الظلمة نطالب هنا الجهات الرسمية بأعلى مسؤوليها والمنظمات المدنية المتخصصة المعنية 

مجاال لمرور اللعبة بكل مستهدفاتها ولعل من آثار تلك اللعبة هو حال المراوغة والتمرير   بالتفاعل هنا فور االطالع بما ال يفسح

 بال عاقبة لنمط الخطاب ما ييمنح فرصا خطيرة لتكرار أبشع وأكثر بفظاعاته في ظروف أخرى 

ح بتكرار ما جرى  ليس مقبوال كلفتة األمور وطمطمتها بل البد من موقف نوعي شامل وحازم وحاسم، قطعي ونهائي ال يسم

 مثلما ال يفسح أية فرصة لوقوعه مع كل مفردات الشأن العام وتحديدا منه الثقافة بألوانها

  ·  يناير Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة  *

والتشويه مرات أخرى،  تتفاقم سطوة وكالء قوى التضليل وإسقاطاتها القدسية المزيفة، ما أخضع الثقافة العامة للتسطيح مرة  

بقصد حشوها بمنطق الخرافة ودجلها و وأد أية محاولة تنويرية بمصادرة العقل الجمعي ومنطقه العلمي.. وعليه فأي تغيير  

يلزمه بناء الذات الوطني بأسس تنويرية حقة كي تتمكن من االنتصار للشعب وتستعيد حرية الوطن. هل تتفق مع هذه الرؤية؟ 

 ضية؟ وكيف تعالجها؟أم كيف تقرأ الق

  ·  يناير Tayseer Al-Alousi   ·22تم النشر بواسطة  *

على الرغم من كل ما جابه العراق القديم فلقد احتفل السومريون آلالف األعوام بكرنفاالت الفرح والمسرة بمؤشر مستحق  

 لمدنيتهم

حزان وبكائياتها على مدار أيام العام وتغييبها احتفاليات  فهل نلتفت إلى سر اهتمام قوى الظالم الطائفية باختالق مناسبات األ

 الشعب!؟ لعل كرنفال جلجامش اليوم عالمة صحية على استعادة بناء حراك التنوير والتمدن وجماليات وجودنا فلنتفكر 

  ·  يناير Tayseer Al-Alousi   ·7تم النشر بواسطة  *

 استراتيجيا ال تفسيريا جامدا باردا ومضة: رؤية أولية في قراءة الحدث 

و   )الوطنية(  والتستر  التزويق  التحاف شعارات  واجترارها خطاب  كتلها  لوحدة  ودعواتها  الطائفية  كتل  بيانات  في  تمعنوا 

)المدنية( فلن تجدوا في جوهرها سوى ترتيب أوراق الخنادق الطائفية التي تراجعت نسبيا وللمناورة فقط أمام ثورة أكتوبر  

عراقية لكنها اليوم تعيد ترتيب صفوفها علنا القتسام الغنيمة على وفق الخسائر التي يرونها لدى كل فريق وعلى وفق إعادة ال

ترتيب أدوار التعمية وذر الرماد في العيون لكنهم ))جميعاً(( فرقاء السلطة الطائفية الظالمية التي أوغلت بالتقتيل والتخريب  

لتغيير عن رفضها التعامل مع المشهد )إصالحيا( ترقيعيا بما يكرس وجودهم ويمدد لهم سطوتهم  والتي عبرت قوى التنوير وا

وبلطجة عناصرهم اإلرهابية الميليشياوي الممثلة لنظام يوجههم كيفما أرادت مصالحه... لنقرأ )وجها( و )جزئية( من المشهد 

 باالتفاق واستراتيجية اإلرادة الشعبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ختلف األحداث والمناسبات مع مواقف تم إعالنها في ضوء  مرحبا وبمكنكن ويمكنكم قراءة بعض النداءات التي أطلقتها بم

 : الظروف التي فرضتها وألهمية المتابعة والحرص على تلبية المطالب أعيد تثبيتها هنا

 

كمةنداء إلرسال بحوثكن وبحوثكم *  العلمية لمجلة ابن رشد العلمية المحَّ

نتطلع لوصول بحوثكن وبحوثكم بميدان التخصص بأقرب اآلجال )))اللغة واألدب والفن وشؤون سايكوسوسيولوجية بجانب   

يا الفكر النقدي ومناهج البحث والتاريخ والفلسفة ومحاور أخرى((( الستكمال العرض على لجان التحكيم والتقويم وإعدادها فن

 للنشر بالعدد التالي 

  برجاء الضغط على الرابط ومجددا ودائما نرحب بما ترسلون من منجزات علمية

https://www.averroesuniversity.org/REKLAMEMAGAUH333.pdf 

بنسبة   العام  هذا  أخرى  خطوة  يتقدم  المحكمة  العلمية  رشد  ابن  مجلة  تأثير  المنصرم  33معامل  العام  عن   %

https://www.averroesuniversity.org/ArcifAUHMAG22.pdf 

  ·  ي Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة *

 حول حرية الوصول إلى المعلومات وعالقتها بحرية التعبير واتخاذ القرار األنجع؟ 

 ألواح سومرية معاصرة  —

يجابه مجتمعنا اإلنساني بعامة والعراقي وشرق األوسطي بصورة أخص مشكالت معقدة مركبة وما أكثر األولويات التي 

تت أشكال التمييز بين المجتمعات والدول وبين المجموعات والفئات  تفرض نفسها في عصر تتسارع فيه المتغيرات حتى با

أوقع  بما  يومنا  حتى  مقيدة  ظلت  وصواب  بسالمة  واشتغالها  العقلية  القدرات  وتفعيل  المعرفة  إشكالية  إن   .. الديموغرافية 

بصراعات غير مبررة ولعل  مجتمعاتنا بمزيد انتهاك صارخ فج للتييز والختالق خطابات الكراهية واالحتقانات واالنشغال  

إشكالية حرية الوصول إلى المعلومة هي واحدة من أسباب التخلف وجفاف قدرات التعبير ما لم يجر التعامل معها بأولوية 

مناسبة.. فكيف سنقرأ هذي اإلشكالية؟ وكيف سيكون فعلنا بشأنها؟ هذه ومضة نضعها إلثارة تساؤالت ربما تجد من يحاور  

 بصورة عقالنية موضوعية سديدةويفعّل الموضوعة 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2F2022%2F10%2F18%2F14336%2F%3Ffbclid%3DIwAR20Y1t6n_Q-jhjZSSF_KR-5838Ffd1CUyqnVXjG9ick8UoQayTY-

UeRSrw&h=AT3Ub7xvNH-

PC6rTVhzVfkhHzlBCofWF5c4u2wTF5VrkdPzvltP2n4obHXo98jQdloozpwTxhCcO6q8HTWqMlbSmPe5eW97o7Nco9yXivDCHZ8HB4E
I8psI-0fF_n58rMw&__tn__=H-

R&c[0]=AT1PXpO8S4nKgxgNt7dk7cnuJOFBsGhCIZDQz0PA8DHekaUVjQewG2axV0IoK_6RArRYsFeB7VRfkjT2fh8WcMB0MGZtc

WkFWwkkGJTtuKnt5Zg6v86PF-8zWbf5Ca9e72fjF2-
_szoT9QCTTACRIbTSIDzGvQ16MEDuHZz3iIDcl7BTgp8LF64po3mgACErWndj_U-5wiad 

  ·  ي Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة *

ما لم تمتلك )المعلومة( الصحيحة فأنت ال تمتلك )قرارا( سديدا صائبا يمكن أن يخدم مصلحةخاصة أو عامة، فمن دون حرية  

 !المعلومات يقاد اإلنسان إلى مجهول ال يخدم إال أعداءه ومن ثم يوقع به أشد الضررالوصول إلى 

 فلنتفكر ونتدبر بما يحيط بحرية المعلومة أو بحجبها 

  ·  م 7:53أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·15تم النشر بواسطة *

 ومواقف   نداءات 

https://www.averroesuniversity.org/REKLAMEMAGAUH333.pdf
https://www.averroesuniversity.org/ArcifAUHMAG22.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F10%2F18%2F14336%2F%3Ffbclid%3DIwAR20Y1t6n_Q-jhjZSSF_KR-5838Ffd1CUyqnVXjG9ick8UoQayTY-UeRSrw&h=AT3Ub7xvNH-PC6rTVhzVfkhHzlBCofWF5c4u2wTF5VrkdPzvltP2n4obHXo98jQdloozpwTxhCcO6q8HTWqMlbSmPe5eW97o7Nco9yXivDCHZ8HB4EI8psI-0fF_n58rMw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1PXpO8S4nKgxgNt7dk7cnuJOFBsGhCIZDQz0PA8DHekaUVjQewG2axV0IoK_6RArRYsFeB7VRfkjT2fh8WcMB0MGZtcWkFWwkkGJTtuKnt5Zg6v86PF-8zWbf5Ca9e72fjF2-_szoT9QCTTACRIbTSIDzGvQ16MEDuHZz3iIDcl7BTgp8LF64po3mgACErWndj_U-5wiad
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با يتجسد  استبدال شخصيات ألن مطلبه  بكل حاالت  معنيا  ليس  بمنظومة الشعب  الوجوه محكومة  الشامل وألن كل  لتغيير 

كليبتوفاشية ومنهجها، األمر الذي سيكرس توجهات تحالف جناحي السلطة المافيوي الميليشياوي. وال فرصة ألي شخصية  

 .بمثل هذه التبديالت الشكلية طالما استمر النظام ونهجه

 مطلبها الجوهري األساسلهذا فثورة الشعب في التنوير والتغيير مستمرة حتى تلبية 

  ·  م 7:08أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·15تم النشر بواسطة *

ستخسر تلك الوكاالت اإلعالمية والفضائيات مكانتها بين ماليين ثورة أكتوبر لتجاهلها أو تهميشها والدة جبهة قوى التغيير  

للحرام اليومي  الرسمي  المعبر  العلماني   الديموقراطية رغم كونها  البديل  العراقي في صناع  الشعب  الجماهيري وتطلعات 

الفيديرالي الديموقراطي.. لكن وسائل الشعب في التعبير الحر لن تتأخر في كسر أستار الحصار. مبارك للشعب والدة قيادة 

 وطنية موحدة لحركة التنوير والتغيير 

  ·  م 1:53لساعة أكتوبر ا Tayseer Al-Alousi   ·11تم النشر بواسطة *

 في اليوم العالمي للفتاة مطالبة ببرامج نوعية ترتقي لمستوى تلبية مهام االنعتاق والتحرر

 ثقافة التنوير تؤكد أّن المرأة ثورة ال عورة

 نهج األنسنة يكمن في أّن المرأة كرامة إنسان وليست عاراً يبرر جرائم شرف

 ألواح سومرية معاصرة  —

عقد من االحتفال بهذي الذكرى التي  يراد بها توكيد مناهج االنعتاق والتحرر واستعادة    2022تشرين أول    أكتوبر  11يمر اليوم  

الكرامة ليس للفتاة حسب بل وللمجتمع عندما يكسر أغالل العبودية وقيودها ومن هنا فإن هذي المعالجة تتطلع لتحولها إلى  

د جديد منطلقا لحمالت وطنية تزيح ركام التخلف من عادات وتقاليد برامج جدية فاعلة وحمالت ميدانية تتخذ من مطلع عق

وفلسفة ذكورية ونظام بطرياركي زائف بقدسية إسقاطاته الدينية والدنيوية ما يتطلب من قوى التحرر والتنوير تحديدا تجنب  

أو ذاك.. إن إدخال فقرات تكوينية على    المرور على مثل هذه اليام الدولية فقط من بوابة تبرئة الذمة وادعاء المعرفة بهذا اليوم

البرامج ستبقى مهمة نوعية ومثلها إطالق حمالت مستمرة تديمها تلك القوى بمتابعة فعلية وبأسقف برامجية مناسبة.. فهال  

 تفكرنا وتدبرنا!؟

  ·  م 1:36أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·9تم النشر بواسطة *

مشاكسة ولكن األنكى من يتعّمد ركوب وسائل عرقلة نمو الصفحات وسيرها بمهام )التنوير( و )التقدم( وهنا  هناك من يهوى 

تبدأ حروب )إلكترونية( بقصد ال العرقلة بل إعالن الحصار ومن ثّم محاولة اغتيال )كل( حال اتصال بين الجمهور وبين 

ة واألخرى وبشكل ثابت ممنهج لتلك المحاوالت من حصار أو مصادرة  رسالة هذه الصفحة التنويرية أو تلك.. أتعرض بين الفين

كما فعلوا يوم صودرت صفحتي الرئيسة السابقة وهي ممتلئة بطاقات التنوير والدفاع عن نهج السالم والتقدم والتعايش بين  

بع األخرى  التواصل  منصات  وعبر  الصفحة  هذه  عبر  أواصل  لكنني  الحوار  منصات  وحمل  الرؤى  آالف متنوع  شرات 

المشرقات والمشرقين حيوية  للتنوير والتقدم وبث روح الفعل للتمسك بالمعارف والعلوم ومنطق العقل العلمي.. أقترح على  

حضراتكنَّ وحضراتكم جميعا التفضل باالطالع على منطلقات تلكم الصفحات ومنصاتها واالنضمام إليها دعما لحركة التنوير  

ن حقوق اإلنسان وعن ثقافة التمدن واألنسنة فأهال وسهال بالجميع وبمساهمات ال تتطلب أكثر من  والتعايش السلمي والدفاع ع

 متابعة تلك المنصات وتفعيل أدوارهن وأدوارهم فيها إن رغبن ورغبوا .. كل التقدير واالحترام
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2F2016%2F10%2F19%2F3752%2F%3Ffbclid%3DIwAR2D5kS57RdCRLTqKCFnL7e4i4WIeOezGBxK0m-

_zHv_fD4BxPzM0g_tDfk&h=AT3skYV6fePmAc7V2bLf4GmHUklY9a7VQPd814tcBzRrdYP6xLR9RK0rsizJGkqCpynKr8Nt7v8VCrTLd

1-y3AQveUSSZl4h7eoXMTYDeHa4jD5MOakdHVsM2TK5cTpDXw&__tn__=H-R&c[0]=AT2K11IyEck8TPA1ahvFW232ICCU-
YnKqtdZk9WBouw1xGjfGAE9z55MdxRY4aL8OGdfz4-s-

OBSnDREQYkJPgRgjcGaefDrBw3qgbrywjjc38USlg2xdjQnLj5jUV3ihgm_a59PK-

Orqa_6kmz_BAbD_tresAhcvxKq2MFcIK21OsQEWNhbCHH3YNrW-gTPEt-k6bAKb2 _ - 

  ·  م 1:20أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·9تم النشر بواسطة *

نداءات مازالت حية بسبب أو آخر ما يتطلب تفعيلها كونها محاور اشتغال من أجل بناء عالمنا الجديد والتقدم نحو منصات  

التنمية والتقدم.. فهال تمعنا فيها ونظرنا إلى أسس اإلحياء والتفاعل بصورة جدية تتناسب وموضوعات تلك النداءات بميادين 

 حياة اإلنسانية كافة؟؟؟؟ ال

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2016%2F12%2F21%2F3946%2F%3Ffbclid%3DIwAR0dh3WYhCWMnmN78NMICQI1tQ2lPBYZprtbgGwwqpTybva382L

OF_MUS6Y&h=AT1SAtCbLqgw_vyXyBnGA46enU46A-
xjXZNKMIqlELP5YMAqeOKGePOP5E7XSLX4XTvcYMSzwN6EC2KK4oNlg0-

nBJqQDgZrbwunITqhEN5GCslqZsRxMrXcyO1NTmiyTg&__tn__=H-

R&c[0]=AT3RCLsMlujbBazClOiGllIyI4UWOmXVKD874izXnWdb-5HT9JmpKFEpGri7pSDVaaRGUW1yDo-
VxIuZ06dKDI6Mm3L5R8ODE40Et629e4-

QaIpdQUzOhU9v2sUQgI5Lp9BveExXqzS1sx6hMQOQLWXf220aUym8xxcTQYw_Hlw5PPa4bAEuyUL6baSF_5h8jvkliDOosMes 

 نطالب بتفعيل إجراءات الدفاع عن السيادة العراقية واألمن الوطني ضد االنتهاكات اإليرانية التركية*

 ألواح سومرية معاصرة  —

العراق وشعبه وما يتضمنه ذلك من ارتكاب جرائم في ضوء إيغال قوات النظامين اإليراني والتركي في جرائم العدوان ضد 

حرب وجرائم ضد اإلنسانية طالبت الحركة الحقوقية للشعب العراقي والقوى المناصرة لنضالها من أجل االنعتاق والتحرر  

تزامنين ومن أجل السالم واألمن بنقل ملف ما يُرتكب بصورة ممنهجة ويومية إلى جهات اإللزام الدولية لردع العدوانين الم
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وكبح جماح الجرائم العدائية بكل ما فيها من أفعال االبتزاز والتهديد إن لم تحظيا بغاياتهما في النيل الوجودي من العراق.. إن  

عدم تحمل مسؤولي الدولة االتحادية في العراق للمسؤولية هو تواطؤ وخيانة عظمى ألن العدوانين باتا قاب قوسين أو أدنى 

إذالل العباد بل وتهجيرهم بما يخل في مستوى السلم واألمن الدوليين بصورة مباشرة وال يقف عند حدود من تفكيك البالد و

البالد وأهلها. فلنتفكر ونتدبر قبل فوات أوان ولترتقي القوى الوطنية والحركة الحقوقية إلى مستوى المسؤولية لتحقيق الحصانة  

 ئيا وتأمين السالم واألمن و ردّ العدوان كليا ونها
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 المرصد السومري والتجمع العربي

  ·  م 12:04أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة *

 يقيمها اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية احتفالية بدء العام الدراسي 

 معا وسويا من أجل مستقبل أفضل

ليلتئم الطلبة وكل مؤازري مسيرة التحصيل العلمي المؤمل بأبهى صوره ومناهجه ال بما يُفرض من خطاب الخرافة وإعاقة  

اوالت حرمانهم من نهج التفتح والتنوير وتبني  مسيرة التعليم.. إّن احتفال الطلبة اليوم، هو مفردة من مفردات الرد على مح

فإلى احتفالية فرح   التعليم صوابا وسالمة ونضجا..  فيه ألكثر مناهج  خطى االرتقاء بمسيرة عام دراسي جديد؛ ينتصرون 

دة الطلبة ومسرة تؤكد التحام الطلبة بخياراتهم وباتحادهم ))اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية(( يمضي في مهام قيا

 نحو أهدافهم

  ·  م 2:58أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة *

 شموس التغيير آتية النعتاق المجتمع وأحد األدوار الرئيسة ستكون للمعلم وجهوده 

وتنمية الشخصية ومنع  فلنؤكد تضامننا معه ومعاضدتنا لمهامه تنويرية حرة مستقلة ليس لها انتماء سوى منصة بناء الوعي  

 أباطيل الخرافة وأضاليلها عن اإلنسان. وها نحن نردد مجددا

 قم للمعلم وفه التبحيال كاد المعلم أن يكون رسوال 

اليوم  اليوم وهما يقارعان الظلم والظالم ويواصالن مكافحة الخرافة والتجهيل بمناسبة  وتحية لكل معلمة ومعلم في عراق 

 العالمي للمعلم 

  ·  ص 11:29أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·5شر بواسطة تم الن*

)الطقوس   فإن تجسيد  بنيته وتحضرها. ومن هنا  المدينة وقوانين  لوالدة مجتمع  استجابة  المسرح والمسرحية  جاءت والدة 

يقع بعضنا   فيما  التمدن والتحضر  لمنطق  انطلق يومها من توظيف عالماتها برمزية خضعت  تلك  الروحية(  اليوم بخالف 

المنطلقات باجتراره الخرافة وإسقاطات زائفة لمختلقيها زاعما أن هذا التراجع واالنكسار في فهم جوهر الدراما هو التأصيل  

لمسرحنا المعاصر!!! أال فلنتفكر ونتدبر في كل خطوة نتبناها وما تعود على مجتمعاتنا به من معطيات عميقة، بين التفات 

 والعيش بكنف سلبيات الماضي المنقرض وبين التطلع لحاضرنا ومستقبلنا وصنع أسسهما البهية السليمة مرضي إلى الوراء

  ·  ص 11:05أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة *

تأكد حصرا عبر استلهام ما في التراث من تجاريب ينجح عندما يعبر عن شخصياتنا بحاضرنا نستشرف به بناء مستقبلنا، وي

تجنب الوقوع بمطبات االجترار اآللي الجامد للمنقرض والتباكي على الماضوي وإسقاط قدسية مزيفة عليه بكل ما احتوى  

 !!من سلبيات وما فات زمنه وانتهى 

 فلنتفكر ونتدبر في حراكنا وتطلعات شعبنا باتجاه التنوير والتغيير ومقتضيات المسير..؟

 لتفاعالتكن وتفاعالتكم شكرا 

  ·  م 7:23أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·2تم النشر بواسطة *

 :تظاهرات الحركة االحتجاجية اليوم هي

ال تنحصر باالستذكار  كما يتوهم بعض إعالميين وسياسيين أو يحاول آخرون اإلبهام  2019استلهام واستمرار لثورة أكتوبر

 !به

 أكتوبر ونتدبر  25اآلتي يوم فلنتفكر في حجم 

  ·  م 4:05أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

الحراك االحتجاجي السلمي يواصل مهمة ثورة أكتوبر من أجل التغيير وليس مجرد إحياء ذكرى وهذا خطأ في التعبير يحصر 

 مهمة الحراك بل يضلل بأمل إفشاله 

 فلنتفكر ونتدبر 

 !!الثورات تنظر دائما إلى أمام وال تحاصر حراكها أو تفرغ طاقته بااللتفات إلى وراء

 الثورة مستمرة حتى إنجاز كل مطالبها 

  ·  م 3:48أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

وللشعب جوالته هو ايضا لحسم معركة   مناوراتكم ووعودكم الكاذبة المخادعة لن تقف بوجه استمرار الحركة االحتجاجية

 التغيير 

 فهذه ثورة ال فورة 

 ألنها حركة من أفقرتموهم بنهبكم الثروة الوطنية
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  ·  م 3:44أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

حماة التظاهر حيثما وقعت  قوات الحكومة خطابكم عبثي مضلل طالما استمرت ظاهرة سقوط الجرحى والمصابين أنتم لستم  

 تلك االصابات الخطيرة بل ستار لمن يوجه السالح لصدور السلميين

 فعلتكم لن تحد من الحركة االحتجاجية بل ضاعفتها حتى تصل منطقة الحسم 

 أعيدوا حساباتكم فلقد افتضحت سياساتكم 

 كفى هذا صوت الشعب المنتصر للتغيير 

  ·  م 3:39أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

أحبتنا أبطال التغيير السلمي في الوطن تأكدوا من دعم المهاجر والمنافي لثورتكم فاليوم تم إيصال الصوت بمختلف ميادين 

 الفعل بأوروبا 

 واصلوا وأنتن وأنتم أهل لالنتصار لحركة تغيير شاملة 

  ·  م 3:36أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

 الحركة الحقوقية العراقية ممثلة بالمرصد السومري لحقوق اإلنسان

تدين أشد إدانة طريقة استخدام الدخانيات بصورة تستهدف المتظاهرين ومثلها استخدام أسلحة أوقعت أقسى اإلصابات وسط 

 !!عشرات بل مئات المحتجين السلميين

 تفات ألصوات بائسة تلوك خطابات حكومية مضللة لنتفكر ونتدبر قبل االل

  ·  م 3:04أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

الجرحى   وعشرات  والصوتيات  الدخانيات  مشهد  بقراءة  وافتضح  انكشف  السلمي  التظاهر  ترعى  بأنها  السلطة  ادعاءات 

 !دع عنكم قطع الطرقات و محاصرة التجمعات في بواكير تشكيلها بإصابات بالغة بأول سويعات الحركة االحتجاجية 

 فلنتفكر ونتدبر ونتحول العتصام يواصل حشد جمهوره حتى يتحقق التغيير 

  ·  م 2:59أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

رى هو تشويش وتضليل والبد من دعم صوت ادعاءات تفريغ االحتجاجات من فحوى التغيير والثورة بحصرها بإحياء ذك

 الفعل الشعبي الذي يلتحق بتعاظم يقرأ الحدث عميقا ال سطحيا هنا ستنتصر مهمةالتغييرالجوهري

  ·  م 2:54أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

المطالب بموقف ال يدل إال على محاولة تفريغ    مهزلة هي تلك الدعوات التي تطالب بإنهاء التظاهر بعد أن أوصلوا صوت

 مهمة التغيير التي ال تعني إال ثورة حقيقية تتطلب إدامة فعالياتها ومواصلة مهمة تلبي إرادة الشعب

 تفكروا بما يؤمل بحراككم ال بسكونكم وخنوعكم وتدبروا قرار استمرار احتجاجاتكم بصيغة االعتصام حتى تحقيق المطالب 

  ·  م 2:27أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1النشر بواسطة تم *

إن سلمية التظاهر ال تعني قطعا الخضوع ألوامر قوات تقمع وتصادر وهي بجوهر ما تمارسه إنما تحمي سلطة كليبتوفاشية 

شعب بالتغيير جوهريا كليا  مقابل حركة احتجاجية ال يجوز مصادرتها حتى من اللجان المنظمة فاألصل إعالء صوت ثورة ال

 ..وال مداهنة وال تتراجع أمام بلطجة أية قوة

 فحماية التظاهر معناها واحد يمر عبر حرية التعبير زمكانيا 

 فتفكروا وتدبروا قبل تسليم أي متظاهر لقوات تنتهك حقه في التعبير وتقمع إرادته في الثورة والتغيير

  ·  م 12:37أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

مطالب الشعب ليست كدية لحاجة مادية أو أخرى بل تغيير النظام الكليبتوفاشي والشروع ببناء دولة علمانية ديموقراطية تلبي 

 الحقوق والحريات وكل ما يلبي العدالة االجتماعية فتنبهوا وتفكروا وتدبروا بشأن مسارات حركةالتنوير والتغيير 

  ·  م 12:34أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1لنشر بواسطة ا *تم

فأكتوبر   انقضت،  ذكرى  ليس الجترار  الميادين،  إلى  اليوم  الشعب  التحول   2019خروج  من  والبد  مستمرة  حية  مازالت 

 العتصام دائم حتى تحقيق االنتصار إلرادة التغيير وثورته السلمية

 

  ·  م 12:21أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

كل قادة الحكومات المتعاقبة أصدروا بيانات منع استخدام السالح ضد التظاهرات ولكنها جميعا كانت لالستهالك اإلعالمي 

 !الزائف مما تخفى وراءها ما أسموه طرفا ثالثا درءا للمسؤولية وفي مناورة لتوزيع األدوار القمعية 

الحراك السلمي ال يعني ضعفا بل قوة مكينة للتغيير تبدأ بفضح الجريمة والمجرم والتشخيص بدقة ووضوح نظام )كليبتوفاشي(  

 وجب االنتهاء من بلطجته وسطوته والشروع ببناء البديل

 دولة علمانية ديموقراطية فيديرابية تعيد الحقوق والحريات تامة كاملة

 غيير وثورة الشعب السلمية فلنكن في الموعد بميادين الت

  ·  ص 10:43أكتوبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·1تم النشر بواسطة *

 ال مهلة أخرى للنظام

 إذ نيل المطالب إنما يتجسد بحسم معركة التغيير 

 اآلن اآلن وليس غدا 



 لنكن اليوم في ساحة التحرير

 كونها إسقاط دولة بل وجود الشعب في الميدان هو استعادة بناء الدولة  فال استرخاء وال مجال لقبول تأويل مهمة التغيير بوهم

  ·  م 6:58سبتمبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·28تم النشر بواسطة *

 تصريح صادر عن التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية

ه في إيران ومع تواصل مشاعل الثورة ضد  مع اندالع لظى الغليان الشعبي ضد طغيان اإلسالم السياسي ونهج والية الفقي

النظام وتعالي األصوات وتعاظم دورها بخاصة مع واقعة موت شابة كوردية تحت تعذيب شرطة )األخالق!( تتفاقم ردود 

قية  فعل نظام الفاشية )الدينية!( فيوغل في ارتكاب مزيد جرائم بهمجيته ووحشيته وها هو اليوم يندفع منتهكا سيادة الدولة العرا 

ابتدائية لألطفال مرتكبا جرائم ضد  المدنية ومنها مدرسة  األعيان  الملغمة مستهدفا  المسيرات  ويهاجم كوردستان بعشرات 

اإلنسانية بترويع اآلمنين وبتهديم البيوت على رؤوس ساكنيها وال مبرر يستقيم ومنطق حقوق اإلنسان أو القانون  الدولي أو 

 العهود والمواثيق المعقودة 

 ا في التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية ندين اشد أدانة تلك الجرائم ومجمل تفاصيل العدوان اآلثم الجديد أنن

ثم شعبها وضيوفه من  البالد ومن  بحماية سيادة  المعنية  الدولية  والجهات  األمن  أمام مجلس  بموقف رسمي  نطالب  ونحن 

سي في طهران ومثله في أنقرة  والبد هنا من حشد التضامن األممي مع االنتهاكات الوحشية العدوانية لنظامي اإلسالم السيا

فاق كل   الذي  وأجرامها  السلطة  إيران ضد عبث  في  التضامن معهم  على  نشدد  األربعة وهنا  بأقسامها  شعوب كوردستان 

الثورة بانتقامها المستن د لعدوان صريح فاضح  المعايير منتهكا مبادئ الحقوق والحريات جميعا  بوهم أنهم يستطيعون قمع 

الصواريخ ومسيرات مفخخة وغيرها وهذا أمر خطير ال يتسق وبعض ردود في بغداد ما   بالستيات  بمختلف األسلحة من 

يتطلب رادعا نوعيا يمكن تحقيقه بدعم أممي دولي فلنقف معا مع شعوب كوردستان ولنرفض مبررات العدوان الذي يمس 

العدوان يستغلونه لضغوط تخدم مصالح حصان طروادتهم ليشكل حكومة ببغداد القضية جد  السيادة العراقية برمتها بالمناسبة

 متعددة متشعبة في أدوارها فهال تنبهنا للرد الفاعل بمستوى الحدث العدوان!!؟ 

  تيسير عبدالجبار اآللوسي

 األمانة العامة

  ·  م 6:41سبتمبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·28تم النشر بواسطة *

 استمرار الصراع وتوظيف العنف المسلح 

بين قوى السلطة الكليبتوفاشية يهدد عبر تداعيات تفاقمه ليس بأزمة مستغلقة للعملية السياسية بل التحول بها لمقترب أو مقدمات  

 حرب يريدون لها أن تكون أهلية تنقذهم من حساب الشعب على من ارتكبوه من جرائم 

 قة الخضراء هذا اليوم مثاالعبث استهداف المنط

 فلنتفكر ونتدبر 

 كيف تصاغ خطاباتنا؟ وما أهمية أن تكون تعبيرا عن وجود فعلي مباشر بقلب الحدث ال خارجه؟؟*

خطابات قوى تنويرية تقع بمأزق بل توّرط الحراك بمشكالت معقدة عندما تتمترس خلف صياغة تعبيرها عن دعم حركة  

ومؤزرتها ودائما يحدث ذلك وكأنها تقف خارج دائرة الحدث وفعله! فنحن نقرأ أن الحزب وأن القائد أو أي  التنوير والتغيير  

من األعضاء يدعمون وهم يعبرون عن ذلك وكأنهم فوق الوجود المخصوص أو بأقل مستوى خارجه!! لنتنبه على  صياغاتنا 

نحن نمارسه ونعمل على إنجازه بتضحياتنا نحن وكل تعبيرات  لخطابات تبني حركة التنوير والتغيير كونها فعلنا نحن..  و

تأتي وكأن قوى التنوير جميعا تدعم أمرا )افتراضيا( أو )متوهّماً( أو يقع فعليا ولكن هذا الحزب أو ذاك وتلك الشخصية أو 

 ..غيرها تتحدث عن دعم من خارج الفعل يُضعف الفعل ويجعله أمرا معزوال على وفق صياغة الدعم

جاء االلتفات إلى صيغ التعبير عن الذات في حركة التغيير وفعلها المباشر وكل قوى التنوير هي في قلب الحدث وجوهر  بر

الفعل وليس خارجهما ومن دون ذاك االنتباه سنكرس ورطة بنيوية تشجع قوى الظالم في صيغ رفعها لشعاراتها بتعبيرات  

 !مداهنة مخادعة

 أفال نتفكر ونتدبر 

 لجبار اآللوس تيسير عبدا

إن كل تعبير ال يتضمن حجم الفعل ودوره وتجسيد قواه المساهمة فيه يخفق في إنجاز مهامه وينحدر لمستوى الرثاثة أو على *

أقل تقدير الفشل في تنمية الفعل والتحول به إلى مدياته األبعد ولعل المفكر الذي يحمل قدرات التعبير اللغوية واالصطالحية 

لسياسي والثقافي المعرفي هو من ينبغي أن يحدد الصياغة األنجع للتعبير عن حركة التنوير والتغيير وليس  بعمقها الفكري ا

مقبوال إطالق التصريحات ولو أن نياتها الدعم إال أن فعلها غير ذلك بسبب قصورها واتخاذ صياغتها الوقوف على األرصفة  

 تمعن ونعلق بموضوعية هنا من خارج الفعل!!! فلنتفكر ونتدبر ولنواصل القراءة ب

  ·  م 5:28سبتمبر الساعة  Tayseer Al-Alousi   ·23تم النشر بواسطة *

 سأبقى مدافعا أمينا عن األنسنة واإلنسانية

 عن الوطن والوطنية حيثما اقتضت مصالح الشعوب

 عن احترام التنوع والتعددية وتلبية حق تقرير المصير

 كال التمييز أو اإلقصاء واإللغاء أو االستثناء عن المساواة والعدالة وحظر أش



فمعا وسويا لتلبية الحقوق والحريات عبر دحر منظومات )الكليبتوفاشية( التي باتت التهديد اإلرهابي األخطر واألقصى مما  

 .ينال من تطلعات السالم وحركة البناء والتقدم والتنمية

 أفال تتفق معي وتنظم لحركة التنوير والتغيير!؟

 لنتفكر ونتدبر ف

حتى نستقي فرص البناء والتنمية ورعاية اإلنسان البد من اختيار طريق السالم بترك كل نهج للعنف أو تنظيم له برجاء  *

لنقرأ النداء ونراجع أنفسنا ونحن حتما سنجد أن خيارنا هو ترك كل اشكال العنف ودعاتها وااللتحاق بقوى السالم قوى اإلخاء  

آلخر وقدسية منطق التنوع والتعددية ال العدوان واالنتهاك فهال تمعنا بأهمية النداء شكرا لكل تفاعالتكن  والتسامح واحترام ا

وتفاعالتكم بخاصة أننا قريبون من موعد الحراك )))السلمي((( للتغيير الذي ينهي نهج العنف وتحكمه برقاب الناس ويبدا 

لكل شبيبتنا بنات ونسوة ، شيبا وشبيبة فإلى ميادين التغيير من أجل فضاء    نهج السالم وتحريره لإلنسان من دوامة العنف تحايا

 السالم نستعيده مرةً وإلى األبد فكفى عنفا وإجرامه
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2016%2F09%2F21%2F3585%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yRJGHb0izhinY50JS-rPN42mOOq3C4WeHonCaarFp-
XUupPEA8goG0fg&h=AT2Z3i0qnJODKPYid5H7dxd9RIhobpV9RqAsINIB8B2KmFgIMALDT2LPHrwa44ibmI-

Ldw6tRK6XYUwCwWAa0kZUOI7HlJIDBiJu9BgGzlNlBb3ZL6A3azQx0LxWX2Cq7w&__tn__=H-R&c[0]=AT1E-

CR2Fy1eV11GSwJyypShvLpTJZy60ydC5_yrYIVrkf3eWRUFiQSqdP_jq7wGSSCtO9NvHl3Ahn06ZQAvkE25pZa6XQJXI0WAyBvjrtJcu
henpXR10GGgvM53XRNl83MBgTfgtnt4TR9qXYGbCiEwpCarqlT7yIUmTTjlHx3D5KRayCzDjmu9emkIaNPCZz_Zq_73XVRa 

 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 ألساتذة األدب المسرحي نداء من أجل تشكيل الجمعية العربية 

 ألواح سومرية معاصرة  —

المعنيين وإلى المؤسسات الرسمية والمسؤولين في اتحاد الجامعات العربية وفي رئاسة الجامعات العربية  إلى األكاديميين 

 عامة 

باالرتباط مع أوجه النهضة  لم تكن والدة المسرح إال باالرتباط مع الوجود المدني للبشرية، ولم تكن والدة المسرحية عربيا إال  

  1892بمصر وفي العام    1875العربية بتفاصيل أوجهها الحضارية المتعددة. ومنذ أول نص مسرحي عربي التأليف في العام  

بالعراق حتى يومنا جرت تطورات جدية عميقة في مجال األدب المسرحي عربيا في إطار نمو المسرح العربي من جهة. 

لنقد الدرامي تقدمت وتنامت حتى صار بمقدورها أن تفرض الحاجة لولوج الجامعة ومن ثمَّ التناول  وأول األمر أنَّ حركة ا

 العلمي دراسة وبحثا واستقصاء…
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2008%2F07%2F06%2F498%2F%3Ffbclid%3DIwAR1xw-
cyLkXTN0qsoaRJqfsJb9KvcqEqHApQWpIcmqvoxoUWcvI1uXTc5Es&h=AT30SQThphWptiErx3gUUwl7nllS-

Ex0nEFXKxBvn5fgsN0ZPG2oMZlcarPsS9efNUF0ET8r6MfE-nTSeE-

63dbGJmWhzk7kIBwTYp928uS_EEwep3bt5X5zS4RwnyO6OQ&__tn__=H-R&c[0]=AT2ZM_cWF7r6r-
vgfmsJ8_OsqVtHndiF87Awq7Vtj2WxpVH1h7ulwQSLyqprblnyXJXARnUSAASaro0JWwIrxLmkMJz-

09H5kGSp0IK8wusjODigu2Dinomczq75byZJgR5XadNZkPRtcbHBf02dq_mw852leoS3bkisIy3FQSU3OiEzl-Zd-

WrJnk4NCLdXu8sDQkF-3p-8   

 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 نية لخطاب الثقافة وبوابات التخصص فيهلإلفادة من ذاكرة االشتغال عبر منصات إلكترو

 التسجيل الكامل لندوة: حركية القيمة الدرامية ومتغيرات معادلها الموضوعي وأوليات مكتوبة لمحاورها

 ألواح سومرية معاصرة  —

كية  شباط فبراير على تمام السادسة مساء بتوقيت وسط وشمال أوروبا ندوة مفتوحة بعنوان: حر  17انطلقت يوم األربعاء  

القيمة في معجم الخطاب الدرامي ومتغيرات قراءة معادالته الموضوعية.. قدّمها الدكتور تيسير عبدالجبار اآللوسي وأدارها 

الجمالي   المنجز  في  التخصص ونشطاء  المثقافت والمثقفين وأساتذة  فيها عشرات  فيما شارك  الدكتور جبار خماط  األستاذ 

ن من تعقيب وحوار أغنى المحاضرة التي قدمت مفردات جديدة في مدخالت التناول   والفلسفي بطابعه الفكري النقدي وما تضمَّ

والتشريح و بكل مفردة وتفصيلة في ميدان البحث بخيمة العنوان أعاله… جرت المحاضرة في منصة غرفة ))زوووم((إعالم  

 كلية الفنون الجميلة جامعة القادسية في العراق 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2021%2F02%2F17%2F11309%2F%3Ffbclid%3DIwAR2nVrZx-ikZAiER-

baGbtB6S41fL0mbZ7qoCkE3DgB2J_6LeZU26CHruZ8&h=AT3wKmnRI9ZKOgHxYxq_2CfmHdsJnAtjyqTMl8vWsYA6n1uRcUIkB_4p
Dse4Wq9zbGRSmZMihW9A94xISWsSOrfWcBKv3npoyr5tAWYRU7NkA8ig08HNXfj2DChzmfLfqw&__tn__=%2CmH-

R&c[0]=AT04oq-XYKNj_KZiQWbd6EpHedjCMV3LBmxgaRrJhmNGloR8h9-5fhhi31zulDek0w07uiSp17Ir6Hph-cmLu-

Ftr1RFj8FhCnXTyyhB6arJejngN2H5nskVAP7NVe83rmvzgTl6hx2n2ndadWFK6lnWTAq1BH-
2A6TFc_nh3gkKTT5w4Txsy_9wkw4JqnWulVQQIXAgeAPy   

 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة 

موعد العراقيات والعراقيين بمهمةحسم المعركةمع نظام )كليبتوفاشي( سامهم أنواع االستغالل فلنكن معا في    2022أكتوبر

 ميدان التغيير 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·18تم النشر بواسطة *

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2016%2F09%2F21%2F3585%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yRJGHb0izhinY50JS-rPN42mOOq3C4WeHonCaarFp-XUupPEA8goG0fg&h=AT2Z3i0qnJODKPYid5H7dxd9RIhobpV9RqAsINIB8B2KmFgIMALDT2LPHrwa44ibmI-Ldw6tRK6XYUwCwWAa0kZUOI7HlJIDBiJu9BgGzlNlBb3ZL6A3azQx0LxWX2Cq7w&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1E-CR2Fy1eV11GSwJyypShvLpTJZy60ydC5_yrYIVrkf3eWRUFiQSqdP_jq7wGSSCtO9NvHl3Ahn06ZQAvkE25pZa6XQJXI0WAyBvjrtJcuhenpXR10GGgvM53XRNl83MBgTfgtnt4TR9qXYGbCiEwpCarqlT7yIUmTTjlHx3D5KRayCzDjmu9emkIaNPCZz_Zq_73XVRa
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2016%2F09%2F21%2F3585%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yRJGHb0izhinY50JS-rPN42mOOq3C4WeHonCaarFp-XUupPEA8goG0fg&h=AT2Z3i0qnJODKPYid5H7dxd9RIhobpV9RqAsINIB8B2KmFgIMALDT2LPHrwa44ibmI-Ldw6tRK6XYUwCwWAa0kZUOI7HlJIDBiJu9BgGzlNlBb3ZL6A3azQx0LxWX2Cq7w&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1E-CR2Fy1eV11GSwJyypShvLpTJZy60ydC5_yrYIVrkf3eWRUFiQSqdP_jq7wGSSCtO9NvHl3Ahn06ZQAvkE25pZa6XQJXI0WAyBvjrtJcuhenpXR10GGgvM53XRNl83MBgTfgtnt4TR9qXYGbCiEwpCarqlT7yIUmTTjlHx3D5KRayCzDjmu9emkIaNPCZz_Zq_73XVRa
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ال حاجة هنا للتذكير بأن القانون ومؤسساته الدستورية مسؤول مسؤولية تامة ومطلقة عن أية مالحقة قانونية األمر الذي إن  

جرى بالطريقة التي جرت فهو بحد ذاته جريمة بينما الصائب الوحيد أن تشمل سلطة القانون كل مناحي الحياة وأن يكون من 

نهاء االنفالت المبرر بشرعنة هذه القوى المسلحة أو قدسية تلك فيما تحتمي القوى المسماة وقحة بمنطق االنفالت القائم  ذلك إ

وشرعنته!!فهل بعد ذلك يمكن التفكر بوجود دولة تحترم الحقوق والحريات وتمارس السلطة باسم شرعية يُفترض أنها تمثل  

 الشعب!!؟

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·18تم النشر بواسطة *

إن كل الميليشيات هي وباء لتفشي الجريمة ومقاتلها سواء شرعنوها أم أسقطوا القدسية عليها إذ تبقى أداة لتكريس الفوضوية 

واختالق أزمات تعتاش عليها قوى كربتوقراط السلطة الدينية وزيف ادعاءاتها وما يجري من اعتقاالت وتعذيب وحشي هي 

 رى من منهج نظام كليبتوفاشيمفردة أخ

 .ال مجال للتستر على جرائمه وعلى كونه السبب البنيوي لكل ما يعاني منه الشعب والوطن

 فلنتفكر ونتدبر قبل مزيد من أنهار دم يدفعها الناس ضريبة الستمرار سلطة الجريمة بكل أنواعها وأشكالها 

والتمنن عليه بمسمى )الديموقراطية( فيما يتحكم بمصيره ومسيره )كليبتوفاشية(  رتابة ارتكاب الجرائم بحق الشعب العراقي  *

البشرية بمافيوية فساد شامل مستغلق وفاشية ميليشياوية بال منتهى لما ترتكب من   النظم التي مرت على  تجمع كل شرور 

بظالل هذا النظام الذي لم يستطع حتى  مصادرة مجمل الحقوق حتى حق الحياة والعيش الحر الكريم فماذا تبقى للديموقراطية 

 السير بادعاءاته وتطبيقها ولو شكليا مثلما فعل طوال عبده منذ عقدين!!؟

http://www.somerian-slates.com/2021/09/16/12807/  

 وكفى من حلقات الجريمة وعبث المجرمين فلنقرا ونحكم ونتخذ القرار الحسم والحزم

والرتابة إشارة لتكرار االرتكاب وتفاقم الجريمة وإيصال المجرم في وحشيته وهمية ظالميته بوقاحة تكرار الجريمة بال تردد  

أو خشية أو خجل ولقد طفح الكيل وبات وعي الناس وادراكهم من يقف وراء مصادرتهم واستالبهم الحقوق والحريات بما  

يفي ليس للقول كفى بل لحسم المسار واستعادة الحريات والحقوق واالنضمام للشعوب الحرة.. فإلى القرار الحاسم الحازم أيها 

الشعب المقهور مستلب الحرية ولتتكسر القيود وتستعيد ديموقراطية تنبع من الشعب ال من دجل كربتوقراط المجلببين زيفا  

 وتضلي

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·10تم النشر بواسطة *

إن من يحسم اإلجابة تجاه كل المناورات السياسية الجارية في العراق هو الشعب وحركة التنوير فيه وما لم يتم إعالن برامج 

عمل اجرائية لكونفيديرالية الجبهة الشعبية ستنحدر األمور لمستوى أبعد من خراب الوطن ووحدته أي بتمزيق الدولة وتشظي 

 الشعب واستعبادهما!!! فلنتفكر ونتدبر 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falsomeryalyom%2Fstatus%2F1568580903856906244%3Ft%3DkvAtfBs
chZX8UY9Sb6pJmQ%26s%3D04%26fbclid%3DIwAR1waHFL6cYljXXMmmPM3C5aDYLb0t96PKrrYsV-

Bfj5bab1Mub_yrVsUnk&h=AT0KlIdYmcjwoc64P9kTZmPWOvAiXmBM9WcaZQgsV_1QVTvseGKNlVsQoertOyrLttJidtZEjUmaruuew

L0GqX3xbA5BKhn6sxPG6Gtqzvdf0FkSvqSXfVLkc2iXxMcaRw&__tn__=H-
R&c[0]=AT0flbVtvHMzKfWbDpzLVI1ZmfWNAaUTJZuISOHpE0Y-kMGcqRpu4trUJ12cXWbyh41-

icQ4nbfZDDzbTaFBKGuZfDjf9zCkVDZdb0ujo-

gZbtH2aTLjgp1MOO15YyEaauedrFeh0bmwnWo4RfqlqboYCs1vk1HO6TLQVYeZW0HhjnLLaCYFFKvhy7RRMeRSRgYH48OxEBVK 

 

  ·  سبتمبر Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة *

العمامة لتسقط على إجراءاتها القدسية )الزائفة( لقد فرضوا نموذج الدولة الفاشلة بسطوة طبقة الكربتوقراط مرتدية الجبة و

والسلب  النهب  فلسفة  لتفرض  ميليشياوية  بمافيوية  اندفعت  بل  الفاشلة  الدولة  بمستوى  حتى  تحتفظ  لم  عراقيا  األمور  لكن 

أكثر  واالغتصاب فصارت دولة تجتر منظومة العبودية بفاشيتها الوحشية الهمجية.. فهل بعد ذلك يمكن أن ينتظر أي طرف  

في التعامل مع مؤسسات ما قبل الدولة واجترارها كل ذاك اإلجرام !!؟ كفى ولنتفكر ونتدبر لبناء نظام ديمقراطي حقيقي ينهي  

 اللعبة وإجرامها التصفوي الدموي

 

 العقل العلمي ال بمنطق االنحيازات الحزبية والمجامالت التي ال تخضع لنظرية سياسية!؟*

عمق جامعاتنا العربية وظروفها القاسية بل المتوحشة باالستناد إلى ضغط الواقع وتفّجر اإلنسان المنفعل المعالجة تمتد نحو  

المعالجة  العبثية في خدمة زعماء الحرب مافيا محروسة ميليشياويا أقترح اإلصغاء لهذي  الفعل  المتوتر والمستسلم لردود 

اإلنسان وحر إيحاءات معلنة تصل  المهمة من عالم جليل وموقف حكيم يستنطق  في  بالتأكيد  اليمن ولكن  بنموذج  اكه ربما 

 مجتمعاتنا وحاالت وجودنا.. تحية بروفيسور الشميري 

 

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·31تم النشر بواسطة 

 من واقع األوضاع العراقية وبحث المقهورين عن بديل وبعض إجابات عن أسئلة ذلك الواقع 

 معاصرة ألواح سومرية  —

من واقع األوضاع العراقية وبحث المقهورين عن بديل وبعض إجابات عن أسئلة ذلك الواقع بعيدا عن سجاالت مع وضد  

وخارج أطر النهلستية )العدمية( أو )ال مساومة أبدا( ولكن في عمق تبني مفهومات المصطلح السياسي ووسائل األداء ونهج 

http://www.somerian-slates.com/2021/09/16/12807/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falsomeryalyom%2Fstatus%2F1568580903856906244%3Ft%3DkvAtfBschZX8UY9Sb6pJmQ%26s%3D04%26fbclid%3DIwAR1waHFL6cYljXXMmmPM3C5aDYLb0t96PKrrYsV-Bfj5bab1Mub_yrVsUnk&h=AT0KlIdYmcjwoc64P9kTZmPWOvAiXmBM9WcaZQgsV_1QVTvseGKNlVsQoertOyrLttJidtZEjUmaruuewL0GqX3xbA5BKhn6sxPG6Gtqzvdf0FkSvqSXfVLkc2iXxMcaRw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0flbVtvHMzKfWbDpzLVI1ZmfWNAaUTJZuISOHpE0Y-kMGcqRpu4trUJ12cXWbyh41-icQ4nbfZDDzbTaFBKGuZfDjf9zCkVDZdb0ujo-gZbtH2aTLjgp1MOO15YyEaauedrFeh0bmwnWo4RfqlqboYCs1vk1HO6TLQVYeZW0HhjnLLaCYFFKvhy7RRMeRSRgYH48OxEBVK
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falsomeryalyom%2Fstatus%2F1568580903856906244%3Ft%3DkvAtfBschZX8UY9Sb6pJmQ%26s%3D04%26fbclid%3DIwAR1waHFL6cYljXXMmmPM3C5aDYLb0t96PKrrYsV-Bfj5bab1Mub_yrVsUnk&h=AT0KlIdYmcjwoc64P9kTZmPWOvAiXmBM9WcaZQgsV_1QVTvseGKNlVsQoertOyrLttJidtZEjUmaruuewL0GqX3xbA5BKhn6sxPG6Gtqzvdf0FkSvqSXfVLkc2iXxMcaRw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0flbVtvHMzKfWbDpzLVI1ZmfWNAaUTJZuISOHpE0Y-kMGcqRpu4trUJ12cXWbyh41-icQ4nbfZDDzbTaFBKGuZfDjf9zCkVDZdb0ujo-gZbtH2aTLjgp1MOO15YyEaauedrFeh0bmwnWo4RfqlqboYCs1vk1HO6TLQVYeZW0HhjnLLaCYFFKvhy7RRMeRSRgYH48OxEBVK
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falsomeryalyom%2Fstatus%2F1568580903856906244%3Ft%3DkvAtfBschZX8UY9Sb6pJmQ%26s%3D04%26fbclid%3DIwAR1waHFL6cYljXXMmmPM3C5aDYLb0t96PKrrYsV-Bfj5bab1Mub_yrVsUnk&h=AT0KlIdYmcjwoc64P9kTZmPWOvAiXmBM9WcaZQgsV_1QVTvseGKNlVsQoertOyrLttJidtZEjUmaruuewL0GqX3xbA5BKhn6sxPG6Gtqzvdf0FkSvqSXfVLkc2iXxMcaRw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0flbVtvHMzKfWbDpzLVI1ZmfWNAaUTJZuISOHpE0Y-kMGcqRpu4trUJ12cXWbyh41-icQ4nbfZDDzbTaFBKGuZfDjf9zCkVDZdb0ujo-gZbtH2aTLjgp1MOO15YyEaauedrFeh0bmwnWo4RfqlqboYCs1vk1HO6TLQVYeZW0HhjnLLaCYFFKvhy7RRMeRSRgYH48OxEBVK
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falsomeryalyom%2Fstatus%2F1568580903856906244%3Ft%3DkvAtfBschZX8UY9Sb6pJmQ%26s%3D04%26fbclid%3DIwAR1waHFL6cYljXXMmmPM3C5aDYLb0t96PKrrYsV-Bfj5bab1Mub_yrVsUnk&h=AT0KlIdYmcjwoc64P9kTZmPWOvAiXmBM9WcaZQgsV_1QVTvseGKNlVsQoertOyrLttJidtZEjUmaruuewL0GqX3xbA5BKhn6sxPG6Gtqzvdf0FkSvqSXfVLkc2iXxMcaRw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0flbVtvHMzKfWbDpzLVI1ZmfWNAaUTJZuISOHpE0Y-kMGcqRpu4trUJ12cXWbyh41-icQ4nbfZDDzbTaFBKGuZfDjf9zCkVDZdb0ujo-gZbtH2aTLjgp1MOO15YyEaauedrFeh0bmwnWo4RfqlqboYCs1vk1HO6TLQVYeZW0HhjnLLaCYFFKvhy7RRMeRSRgYH48OxEBVK
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falsomeryalyom%2Fstatus%2F1568580903856906244%3Ft%3DkvAtfBschZX8UY9Sb6pJmQ%26s%3D04%26fbclid%3DIwAR1waHFL6cYljXXMmmPM3C5aDYLb0t96PKrrYsV-Bfj5bab1Mub_yrVsUnk&h=AT0KlIdYmcjwoc64P9kTZmPWOvAiXmBM9WcaZQgsV_1QVTvseGKNlVsQoertOyrLttJidtZEjUmaruuewL0GqX3xbA5BKhn6sxPG6Gtqzvdf0FkSvqSXfVLkc2iXxMcaRw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0flbVtvHMzKfWbDpzLVI1ZmfWNAaUTJZuISOHpE0Y-kMGcqRpu4trUJ12cXWbyh41-icQ4nbfZDDzbTaFBKGuZfDjf9zCkVDZdb0ujo-gZbtH2aTLjgp1MOO15YyEaauedrFeh0bmwnWo4RfqlqboYCs1vk1HO6TLQVYeZW0HhjnLLaCYFFKvhy7RRMeRSRgYH48OxEBVK
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falsomeryalyom%2Fstatus%2F1568580903856906244%3Ft%3DkvAtfBschZX8UY9Sb6pJmQ%26s%3D04%26fbclid%3DIwAR1waHFL6cYljXXMmmPM3C5aDYLb0t96PKrrYsV-Bfj5bab1Mub_yrVsUnk&h=AT0KlIdYmcjwoc64P9kTZmPWOvAiXmBM9WcaZQgsV_1QVTvseGKNlVsQoertOyrLttJidtZEjUmaruuewL0GqX3xbA5BKhn6sxPG6Gtqzvdf0FkSvqSXfVLkc2iXxMcaRw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0flbVtvHMzKfWbDpzLVI1ZmfWNAaUTJZuISOHpE0Y-kMGcqRpu4trUJ12cXWbyh41-icQ4nbfZDDzbTaFBKGuZfDjf9zCkVDZdb0ujo-gZbtH2aTLjgp1MOO15YyEaauedrFeh0bmwnWo4RfqlqboYCs1vk1HO6TLQVYeZW0HhjnLLaCYFFKvhy7RRMeRSRgYH48OxEBVK
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falsomeryalyom%2Fstatus%2F1568580903856906244%3Ft%3DkvAtfBschZX8UY9Sb6pJmQ%26s%3D04%26fbclid%3DIwAR1waHFL6cYljXXMmmPM3C5aDYLb0t96PKrrYsV-Bfj5bab1Mub_yrVsUnk&h=AT0KlIdYmcjwoc64P9kTZmPWOvAiXmBM9WcaZQgsV_1QVTvseGKNlVsQoertOyrLttJidtZEjUmaruuewL0GqX3xbA5BKhn6sxPG6Gtqzvdf0FkSvqSXfVLkc2iXxMcaRw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0flbVtvHMzKfWbDpzLVI1ZmfWNAaUTJZuISOHpE0Y-kMGcqRpu4trUJ12cXWbyh41-icQ4nbfZDDzbTaFBKGuZfDjf9zCkVDZdb0ujo-gZbtH2aTLjgp1MOO15YyEaauedrFeh0bmwnWo4RfqlqboYCs1vk1HO6TLQVYeZW0HhjnLLaCYFFKvhy7RRMeRSRgYH48OxEBVK


وجل أو محاذير تخشى ردود فعل هذا أو ذاك فرديا فيما قصد حركة التنوير والتغيير  العقل العلمي أو العلمنة بال تردد أو  

يكمن في استهداف الوعي الجمعي وإعادة تشكيل الرأي العام بمنطق صائب صحي صحيح.. فلنتجه إلى قراءة المقترح الذي  

 ينتظر من الجميع تنضيجه ووضعه حيز الفعل والعمل والتأثير 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·29تم النشر بواسطة *

 السياسية واستغلقت أي فرصة إلعادة إنتاجها بجوهرها الكليبتوفاشي 2003لقد ماتت سريريا عملية 

من هنا بات لزاما إيجاد قيادة مرحلة انتقالية إلنهاء سلطة زعماء الحرب ال إدارة الحوار معهم وتحتم الشروع ببناء أسس 

 لعلمانية الديموقراطية الفيديرالية فهال أدركنا تلك الحقيقة أم سنبقى بغشاوة قلق من خارج مصالح الشعب!؟إطالق بناء الدولة ا 

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·29تم النشر بواسطة *

 إن قتل مظاهر سلمي أيا كان توجهه السياسي هو إرهاب وجريمة سياسية موصوفة

انة والبد من حسم حكومي يستند لقرار رئيسي الوزراء والجمهورية بحل ما يسمى برلمانا  ما جرى ويجري اليوم ال تكفيه أد

 ال يملك شرعية البقاء 

 يلزم اليوم االستناد للسمو الدستوري للشعب

المتراكمة.. بردا وسالما    ٢٠٠٣ال تتركوه لصراعات قوى مافيوية ميليشياوية واخسموا أمركم قبل ثورة شعبية تكنس نفايات  

 ادبغد

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·29تم النشر بواسطة *

  حملة من أجل التغيير في العراق بأدواته األنجع وبهدف بناء البديل العَلماني الديموقراطي

التوقيع عليه يُرجئ أية اختالفات أو تعددية في الرؤى تجاه الوصول إلى   ))التغيير(( الحقيقي إن الهدف الذي نتشارك في 

المرور وتقديم   تحالفات ترفع شعارات بقصد  أو  الصحيحة ومن دون مرور بعض عناصر وقوى شعبوية  بأدواته  الشامل 

وجودها بصورة مضللة! إننا نتفق معا اليوم على أن التغيير بات حتمية واجبة وعلينا توكيد أنه لن يتحقق من دون استقاللية 

حتى يومنا ولينعتق    2003قراطية ووضوح أدائها ونهجها.. كفى لكل مخرجات النظام الكليبتوفاشي مذ  قواه العَلمانية الديمو

 الشعب ويتحرر ممن ساموه العذاب.. ولنبني دولة عراقية فيديرالية ديموقراطية بهوية علمانية صريحة واضحة 

 بدورك الفاعل بتعزيزها ونشرها  إيجابيتك وتمسكك بالفعل المنتج يمر عبر توقيع الحملة فمرحى وأهال وسهال

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·27تم النشر بواسطة *

 أيها الليبيون احذروا حركة قوى اإلرهاب ومستهدفاتها أيا كان ما تعلنه راهنيا

 الوضع وليكن جيشكم الوطني جاهزا كما فعله وعقيدته العسكرية الوطنية رغم كل ما يوجه ضده بقصد شرذمة 

 توحدوا خلف جيشكم فهو األجدر واألقدر على إنجاز مهمة االستقالل واستعادة السالم

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·27تم النشر بواسطة *

تركيا وعسكر أردوغان مسؤولة مباشرة عن إرهابيي سوريا وغيرهم من ميليشيات إجرامية وإسالم سياسي مسلح بالوحشية  

 ها سحب تلك العناصر والقوى اإلرهابية فورا أو إخضاعها للمساءلة أمام الجنائية الدولية ومجلس األمنالهمجية وعلي

 

 

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·27تم النشر بواسطة *

وقوع مزيد    على الجهات األممية المعنية بتأمين سالمة الناس أن تصل فورا لنجدة أهلنا بطرابلس وعموم ليبيا وإسعافهم ومنع

 ضحايا بسبب تعنت دبيبة ومن يقف وراء اللعبة اإلجرامية التي يديرونها 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·27تم النشر بواسطة *

سيسود السالم ويعلو صوت شعب ليبيا حال إنهاء حصان طروادة وبوابة القوى اإلقليمية والدولية كونها الثغرة التي تمنح 

فر ليبيا  قوى أعداء  أالعيب  بعيدا عن كل  دولتهم  لبناء  والتحرر مستقال  االنعتاق  في طريق  الليبيون  فليتحد  تخريبها..  ص 

 الجريمة

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·27تم النشر بواسطة *

 بردا وسالما يا طرابلس 

لديكم ذرة قيم إنسانية تردعكم عما ترتكبون إلى أولئك المتحصنين بقوى أجنبية ويمارسون بلطجتهم على السلطة، ألم يبق  

بحق أهلنا غرب ليبيا!؟ كفى وارعووا عن منطق حصان طروادة المعادي للسلم ولتطلعات االنعتاق والتحرر... سالما ليبيا  

 وأهلها

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة *

ل أوال في بناء جبهة كونفيديرالية شعبية مع أوسع التفاف جماهيري قادر على  خيار حركة التنوير والتغيير الديموقراطية تتمث

الحسم وهو خيار استراتيجي ثابت فيما خيارها المباشر يكمن في الشروع بالمتاح ومتابعة تعزيزه برفقة التعامل التكتيكي مع  



الشتغاالت الشعبوية ألي من أجنحة اإلسالم  موازين القوى القائمة من دون سقوط أي من شخصياتها أو قواها بتبعية مضللة ل

حتى   2003السياسي من هنا بات ملزما التفكر و التدبر في دقة السير على حد سيف قوى إرهاب ظالمية كرست سطوتها منذ  

 يومنا فهل من انتباه مناسب لحجم لعبة صراعات اليوم واستغالق األزمة فيها!!؟ 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·19تم النشر بواسطة *

قوى اإلسالم السياسي تراهن إلدامة سطوتها على قدراتها في المخادعة والتضليل باستخدام شعارات شعبوية ومتاجرة بمنطق  

الخرافة ودجله، لكن استغالق عمليتهم السياسية لن تنتهي باي شكل لترقيعاتهم بل ببديل جذري جوهري شامل حيث انتصار 

 ير بالتفاف الشعب حول برنامجها ونهجها وإن غدا لناظره لقريب. حركة التنوير والتغي 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·14تم النشر بواسطة *

 يوم النخلة العراقية 

 هو عيد وطني 

ربما أهملوه في سنة شدة أو أخرى خاضعة لعبث برامج حاكمة لكن اهتمام الشعب بغابات نخيله بمئات أنواعها وأصنافها  

 يدها إلى مكانها ومكانتها سيع

 معا إلحياءيوم النخلةالعراقية 

 الذي احتفلنا به ألعوام خير واجبنا استعادته

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·12تم النشر بواسطة *

 صوت الشعب

 هو صاحب السمو الدستوري في كل قرار أو مسار

عنتريات وشعبويات ومصادرة لوجوده وقراره في نيل حرياته وحقوقه  وهو المرجعية في وجوده وحقوقه وحرياته فكفى  

 بانعتاقه من سطوتكم وبلطجة ميليشياتكم 

 والتغيير آت ال محال فليهدر سمو الشعب الدستوري

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·11م النشر بواسطة ت*

 االعالن واثقين من تفاعل قوى الحرية والتغيير معهدعما لحراك التنوير والتغيير  في وطن الحضارة نضع هذا  

 معا للتغيير  وهزيمة منظومة المحاصصة والفساد 

 (2022آب  12تنظم قوى مدنية وديمقراطية ومنظمات وحراكات تشرينية تظاهرة جماهيرية يوم الجمعة القادم )

 في الساعة السادسة مساء

 مكان التجمع: ساحة الفردوس في بغداد

 لشامل مطلبناالتغيير ا

 اللجنة المنظمة

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·11تم النشر بواسطة *

قضية انعتاق الشعب اليوم بحجم برهنة قواه على حشد جمهور يحمل وعيه ويشحذه ويرفض أن تنطلي عليه أضاليل الشعبويين 

 !أجنحة نظامه وأباطيل نظام يعول على استغفال مهمة التغيير بمحاولة أسرها خلف أحد

 التغيير هنا عند الشعب ونهجه ال بمزايدات الشعبويين الجدد 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·11تم النشر بواسطة *

 :بين حراك الشعب ونهجه التنويري وأعدائه ما يلزم االنتباه بحذر عليه

 ره والشعبوي بامتداداتهإنه دقة مالحظة وضرورتها في قراءة الفرق بل التناقض بين الشعبي بجذو

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·11تم النشر بواسطة *

وجودكم الفاعل في الشارع السياسي باستقاللية القيادة ودقة البرامج ووضوح النهج يمنع مزيد تشويش وتضليل وأية متابعة  

 دائما إلنجاز التغيير بأنفسكملجرائم السطو على الناس بمنطق الخرافة والدجل.. كونوا في الموعد 

 

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·11تم النشر بواسطة *

انتبهوا لفعل القوى اإلقليمية والدولية بمن يجسد أفاعيلها من )حصان طروادة( وآثار جرائم التخريب البنيوي الكليبتوفاشية  

 بجناحيها المافيوي الميليشياوي

 تريد تمديد سلطة الفساد والجربمة عليكم فال خديعة أخرى بعد اليوم  تفكروا وتدبروا اللعبة التي

  ·  أغسطس Tayseer Al-Alousi   ·11تم النشر بواسطة *

إن استقاللية جبهة الكونفيديرالية الشعبية وإدامة وضوح برامجها وصالتها بجموع الفقراء بنضج وعي وفعل تنويري يتقدم 

إنما يجسد شرط التغيير وتجنيب الشعب سطوة أضاليل قوى الظالم والتخلف وأباطيل صراعاتها فإلى  الحدث واليلهث وراءه  

 مزيد فعل للتالحم والتنسيق والوحدة

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·31تم النشر بواسطة *

 من يلتقط اللحظة التاريخية



ركة الشعبية للتغيير لن تجد بدا من استبدال تقاسم الغنيمة بتسليمها  إن خانق أزمة السلطة واستغالق الحلول عليها أمام مد الح

 ألحد أجنحتها تمريرا للعاصفة الجماهيرية وتضليال لبعض قطاعات جرى تجهيلها بالتعمية على نهجهم المفضوح

يادة للتغيير تعي عمق  إن أالعيب أجنحة الحكم وطبقتها الكربتوقراطية المحمية بالطابع الميليشياوي الفاشي لن تنطلي على ق

 المجريات ومسؤولياتها التاريخية

من هنا فإن والدة قيادة جماهيرية نوعية  )) لكونفيديرالية الجبهة الشعبية(( بات أكثر من ضرورة وحتمية.. فهال تنبهنا قبل  

 فوات أوان .. إذ الت ساعة مندم!؟

 يرات وأماني هي طريق خسارة كل التضحيات الجساملنتفكر ونتدبر ونجنب قوانا الخطابات الشعبوية والسقوط بتبر

 لنتنبه على طفولة أو سذاجة التفاعل مع وعود ملمعة أو الوقوع رد فعل لمفاجآت أجنحة السلطة 

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·31تم النشر بواسطة *

جغرافيتها لتقتحم المؤسسات المدنية، إنما تنتهك أصحابها  ممارسة الطقوس أمر محفوظ لكن فرضها على اآلخر وخروجها عن  

بقيمهم إنسانيا وطنيا وتندفع لتستبيح الهوية والقضية وتصير نهجا يتعارض مع معاني تلك الممارسة وجوهرها فلنتنبه لما  

 يرتكبه الغلو والتشدد ولنتفكر ونتدبر فيمن يدفعنا إلى ذلك ولماذا؟؟؟

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·31تم النشر بواسطة *

أن نشخص ثم نطلق النداءات بحاجة الوضع المأزوم للتغيير، ال يكفي ولن يسمح باالقتراب من البديل ألن المطلوب هنا هو 

 اإلجابة عمن سيتصدى للحل وينهض به في ظل التشوهات وقيادة األمور من أطراف تسطو على المشهد.. فهال تفكرنا وتدبرنا 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·27شر بواسطة تم الن*

 سالما وتحية لكل األحبة باختالف الرؤي و/أو اتفاقها

 سنمضي إلى ما نريد ونصنع بحق عالما جديد

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

ا لقبول  النفسي  للحوارات األنجع يتمثل في االستعداد  الرئيس  فلنتأكد من المبدأ  اقتراحاته وتوصياته  آلخر والبحث معه في 

 أنفسنا قبل مساءلة اآلخر في تبني االعتراف بالمختلف وحقه في إيصال صوته ولنتفكر ونتدبر

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

في حسب بل وينشر وباء تسطيح القضايا الكبرى  إن رفض التقيد بمنطق الحوارات ال يعني ازدراء األكاديمي والثقافي المعر

وجعلها بمستوى ثرثرات المقاهي! فهل يقر ذلك امرئ يتمسك بالعقل العلمي؟ مطلوب تعزيز انتباه على أساليب حواراتنا بما  

الهدم والتخريب. تحايا اعتزاز وتقدير واحت رام إذا ما  يرتقي بها ويتقدم ويعزز كونها أداة إنتاج الرؤى وإنضاجها ال منفذ 

 تفكرنا وتدبرنا 

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 موقفنا أعمق تحالف وصداقة استراتيجية ببن الشعوب وإعالء شأن قيم السالم والتقدم والتنمية 

بشاعات وفظاعات يلزم بالعمل على دحر مشروعات تخريب العالقات وردع جرائم العدوان وضد اإلنسانية بكل ما فيها من 

 لجم مرتكبيها 

 فلنوحد حمالتنا ونلتقي في مؤتمر للتحالف االستراتيجي

  كفى للعسكرتارية ولنزعات الطورانية وفاشيتها

 مواقف بتغطية سكاي نيوز

وتقدم بنداء لعقد  التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية والمرصد السومري لحقوق اإلنسان دانا الجريمة واستنكرا تكرارها  

 مؤتمر القوى شرق األوسطية لرسم أداءات قادرة على ردع العدوان 

 مدنيين في العراق 9ألمانيا تدعو إلى فتح تحقيق طارئ في القصف الذي أسفر عن مقتل 

 قية أمين العام لجامعة الدول العربية يدين "الهجوم التركي" الذي استهدف أمس منتجعاُ سياحياُ بمدينة دهوك العرا

 الجامعة العربية تدعو تركيا إلى إعادة حساباتها والحفاظ على مبدأ حسن الجوار 

 الجامعة العربية تدعو تركيا إلى االمتناع عن تنفيذ أي عمل عسكري داخل الدول العربية تحت أي ذريعة

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *

 جرائم ضد اإلنسانية وإيغال واستمرارية في تكرار جرائم الحرب جريمة عدوان تركية مدانة تتضمن

 ألواح سومرية معاصرة  —

أصدر كل من التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية والمرصد السومري لحقوق اإلنسان بيانا شديد اللهجة في إدانة واستنكار 

الجرائم ومرتكبيها ومنع انحدار األوضاع نحو األسوأ..    جريمة العدوان وفي توجيه النداء للقاء في تجمع يمتلك محموالت ردع

وفي ذات الوقت يكون بمحموالته ما يوقف أولئك الذين يجيرون الجريمة لمآرب وأطماع خصم آخر للبالد ما تريده شعوب  

 ونتدبرالمنطقة تحقيق السالم وحق تقرير المصير ودمقرطة المنهج ورايات البناء والتنمية والتقدم فنتنبه ونتفكر 

 



 

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة *

 أشد إدانة لجرائم العدوان ولإليغال بتكرارها السافر بكل محموالت الهوية من جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية

 فليتوقف العدوان التركي تحت أية ذريعة جرى تبريره 

انتهاك السيادة واستباحة أرواح األبرياء كفى مراوغة وليحسم أمر تأمين حيوات  دماء الضحايا هي الوثيقة األعلى صوتا لردع  

 الناس

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة *

 حرية تعبير منتهَكة بمصادرة حرية الكلمة وتقييد الصحافة في العراق

 ألواح سومرية معاصرة  —

عراقية وأممية ترصد واقع الحريات وتحديدا حرية الصحافة. ما تؤشره التقارير لهذا العام مصادر هذه المداخلة منظمات  

يتضمن تفاقم األزمة واستغالقها بخلفية انتهاكات تصر على مزيد قيود وأبعد من ذلك توصل في جرائم المصادرة باغتياالت 

 !مجمل حرية التعبير في العراق وتصفيات جسدية وإغالق مؤسسات ومنع من العمل بمختلف مراحله دع عنكم

 ومضة أخرى في قضية حرية الصحافة واالنتهاكات الكارثة التي تتعرض لها… تيسير عبدالجبار اآللوسي

 المرصد السومري لحقوق اإلنسان

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·16تم النشر بواسطة *

 آالف الصديقات الفاضالت واألصدقاء األفاضل 

ّن وعليكم هذا الرابط بمئات البحوث العلمية الرصيينة بمختلف ميادين العلوم اإلنسانية وجماليات اآلداب والفنون أقترح عليك

ومنها المسرح وفلسفة التنوير فمرحبا بزياراتكن وزياراتكم التي تدعم نشر المعارف ومنطق العقل العلمي وترتقي به شكرا  

ه ويؤشر احترام إنسانية وجودنا ومعاني الحداثة والتجديد بحق ال بالدجل وأباطيل للتفاعل الذي يؤكد االنتماء للعصر وحاجات

 األضاليل ومنطق الخرافة.. انحناءة لرائع التزام الجميع توجهات القراءة المعمقة 

ِِ للتفصل باالطالع على مئات البحوث العلمية المحّكمة   ِِ ممن يهتم بالبحوث العلمية؟ ندعوَك الرصينة بميادين العلوم  هل أنَت

 اإلنسانية وفلسفة التنوير وجماليات الحياة سواء في اآلداب أم الفنون.. تجدون ذلك بزيارة الرابط في أدناه مع التقدير

 بحوث علمية الطالعكن واطالعكم.. مرحبا بالجميع يصصنعون زمن البحث العلمي الرصين 

 ها في مجلة ابن رشد العلمية المحكَّمةيمكنكم االطالع عليها جميعا وكافة والوصول إلي

نحيي جميع الباحثات والباحثين وكل قراء منجز البحوث المرجعية المعتمدة، في اختيارهم دوريتنا التي توفر أرضية مصادر  

ها ومراجع ثرة غنية ومعتمدة ونثمن عاليا دعم مجلتهم لتواصل العطاء بترتيب علمي وعامل تاثير أعلى فأعلى، بالوصول إلي

في موقع  عالم المعرفة ويمكنكم الحصول على عشرات ومئات البحوث في أعدادنا المنشورة هناك .. تفضلوا بالضغط على  

 الرابط في أدناه 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-
313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-

%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-

%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-
%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZ

PbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-

RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-
R&c[0]=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-

r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-

deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi 

 

 يوليو  4

 مفهوم التكريم وعمق فلسفته باستقالليته وسالمة نهجه*

  تحية محصوصة للمبادر في الفعل الثقافي العميق وللجنة التكريم

 رب ةتةحهها لهذا الفعل حيثما جاء بسامي القيمتحية لجمعية المترجمين الع

  كلمةفي التكريم ومنظومة حمل قيم الحقيقة فيه

كنت ومازلت أتبنى وأدعم توجهات تكريم المنجز المميز االستثنائي ومنح أصحاب اإلنجاز مكانهم ومكانتهم المستحقة مجتمعيا  

المجتمعي يغوض عميقا في الوجود الجمعي بنيويا على الرغم من انطالقات  ونحن ندرك معا أن التكريم ال يعني سوى الحراك  

  ..ومبادرات فردية

وهو بالمحصلة، بخاصة عندما يكون معنويا أدبيا، ال ينتمي للمصالح الخاصة وال يخضع للفردنة وال الشللية أو خطاباتهما إنه  

ة قيمة تنويرية بثوابت األنسنة ومسارها.. هنا تنزاح هموم خطاب إنساني الهوية والطابع والمنع والمصب ما يجعله بالضرور

االختالف والخالف ومصداتهما أو ما قد يتضخم لهذا السبب أو ذاك ليُصّور على أنه معضلة أو مثلبة بوجه بعينه.. لكنه لن  

التكريم وثقافته..  ومن   مين في أصل موضوع  مات والمكرَّ المكرَّ هنا أتوجه بالتحية للجنة يكفَّ مسار الحقيقة في استحقاق 

العقل العلمي وإلى جميع المستحقات  التنوير والتقدم ومنطق  التكريم بوصف عملها الجمعي المؤسسي وبالتزامها إضاءات 

والمستحقين من منتجي ثقافة معرفية بهية وأخص هنا بعد التحية للجميع وتهنئتهن وتهنئتهم ومن بوابة اإلشارة أخص بالذكر: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZPbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsearch.emarefa.net%2Fdetail%2FBIM-313463%2F%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%3Ffbclid%3DIwAR1BK6ceaOeEolxG4NQFWuZPbGIJSr_PT1F6aeL47kO34b3YZTegPKC8ouM&h=AT1uJcs67FxXH8piSmenfQpLZBBS_OquLGAe020GCrpole0jL7-A_nQJ-x0NM-RS6O07fC3_7fzr-neY0JSmn9sNHsBe5CVDjWfOulZrJe8XBq6APi522dzvisarQSWJDg&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT0CxTSEgrRzlsyVKmBdm0HyV9l30yfSf6ylXVDOgxWVPv9lYSC42dbjI6BXotFgzPwm-r9NP4jk1L4epbpJNUCghmZNcDUnXZo66V0x8v5-wWa0DwMKfzDSlQPfXsoHGNSBS2AlmLH0oeckAWDY3LtEj_yZM13hc-deRDg73hxIeh22knYjfmHX2mQISm5noIBx3GNaPxZi
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ديمي األستاذ الدكتور عبدالسالم فيزازي وإلى الناقد األديب األستاذ الدكتور مجمد عبدالرحمن يونس لما حماله المفكر األكا

من تكريم اليوم هو شهادة أخرى بين شهادات استحقاقهما تجاه منجزيهما و مجددا التحية واألمنيات لجميع من حظي اليوم 

ة الكريمة واستقاللية الفعل الثقافي المعرفي ومنه األكاديمي العلمي بكل عناصر بهذا التكريم النابع من إيمان بحق الحياة الحر

منجز العقل العلمي.. فكل التوفيق للجميع ومرحى بمنجزاتكن ومنجزاتكم كافة وستبقى هذه القامات متالحمة في مسيرة العطاء 

والبناء والتنمية من دون فروض مسبقة أو اشتراطات  مثلما في حصاد مكانها ومكانتها وسط مجتمع العلم والثقافة وحركة التقدم  

 تُلزم أحدا بخطاب أو فلسفة ولكن بطمأنينة إلى سالمة حقيقة التكريم بمعطياته العامة في توكيد أحقية المنجز وسط شعوبنا 

 تيسير عبدالجبار اآللوسي 

 

  ·  يوليو Tayseer Al-Alousi   ·3تم النشر بواسطة *

التنو يري لتفشي منطق الخرافةوالدجل بمجتمعات جرى تجهيلها وغسل أدمغة من استسلم فيها للتضليل،  يتضمن تشخيص 

إدانةً للظاهرة وفضحا لمخاطر التعايش معها، ما يتطلب بل يفرض على قوى التنوير أن تجيب عن سؤال: ما اإلجراء التالي؟ 

 ما ينهي همجية التشوهات ووحشيتها لتنتقل نحو استكمال خطى )تحرير العقل الجمعي( استعادةًلألنسنةب 

 

 التغيير يكمن في خطى تشخيص الظاهرة السلبية واستكمال ذلك بوسائل إنهائها وحسم المعركة مع أسبابها ومن يقف وراءها *

إّن تشخيص الظاهرة ليس أمرا سلبيا إال إذا اكتفى المرء به؛ ولكن فعل التشحيص يتضمن دفعا باتجاه الشروع بالتغيير ما  

طلب من التنويري في مجابهة الظالمي اإلجابة عن سؤال: ما التالي؟ أي إنجاز مهمة خطوة الحسم تنويرا للعقول باستكمال يت

فضح تشويهات الظالميين وأصحاب منطق الخرافة ودجلهم بالعمل على كنس تلك التالعبات وأباطيلها بوحدة القوى المعنية  

 بدحر الجريمة وكف المجرم عن جريمته 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·26النشر بواسطة  مت*

 التجمع العربي والمرصد السومري يعربان عن قلقهما من استمرار التعرض لكوردستان ويدين جرائم العدوان عليها

 ألواح سومرية معاصرة  —

وتغيير  عليها  الضغط  على  قدرتها  تتوهم  بمحاوالت  لكوردستان  قصفها  ميليشياوية  قوى  البناء    تواصل  مهام  تبنيها  مسار 

والتنمية.  وتلك األعمال العدوانية سواء جاءت بالوكالة أم بصورة مباشرة مفضوحة بل ال يتردد مرتكبوها من اإلسفار عن  

للتبعية وترتهن بصورة حصان طروادة   مآربهم سواء في لّي ذراع كوردستان وشعبها لتدخل بلعبة تشكيل حكومة تخضع 

بطهران أم بإخضاعها لسطوة البلطجة المشرعنة مما يحاول وقف استثمار النفط والغاز هذا كله بجانب   لسلطة الولي الحاكم

استباحة تركية على الجبهة األخرى.. وقد تبنى كٌل من التجمع العربي لنصرة القصية الكوردية والمرصد السومري لحقوق 

كورد مع  ويتضامن  المتكرر  العدوان  يدين  مشتركا  بيانا  حازم  افنسان  موقف  التخاذ  الدولي  للمجتمع  بنداء  ويتقدم  ستان 

 بالخصوص تجدونه في أدناه: 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

التحالف نهج نوعي مختلف عن دعم ظواهر استجابة المؤسسة لضغط حركة التغيير ما ال يعني قطعا إدخال مجموعات من 

 !المؤسسة لتحالف التغيير المنشود بنيويا كما يحدث بخالف صواب الخياراتداخل تلك 

 فلنتنبه ولنتفكر ونتدبر أشكال العالقات التي تدير معركتنا من أجل البديل

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·24تم النشر بواسطة *

حركة التغيير واغتيال لمهمتها الرئيسة التحالف الوحيد  أي تحالف يستند ألية قوة في تركيبة مؤسسات النظام هو وهم وتضليل ل

 لقوى التغيير يكمن في قوى البديل الشعبي التي حافظت على نقاء بنيتها بعيدا عن أوهام )إصالح( المؤسسة الفاسدة من داخلها

 لنتمعن ونتفكر ونتدبر 

 

الفات أحزاب واضحة النهج وبين ضم )أفراد( أو  على قوى الحراك المجتمعي للتغيير أن تتنبه على الفوارق بين اعتماد تح*

ما يسمونه إسقاطا شخصيات وطنية تعمل بخدمة منظومة تديرها قوى ظالمية بكل مؤسسات الدولة التي تشارك فيها بخالف 

طنية.. إرادة الشعب الذي قاطعها لعدم خروجها على تلك السطوة والتشويهات البنيوية ولرفضها االلتزام بقوانين اإلرادة الو

من الصحيح هنا دعم عناصر اإليجاب ومن الخطل االحتفال بتلك العناصر واألنكى ضمها لتحالفات التغيير بذريعة عناوينها  

التي تزعم أنها أسماء لها ومبادئ تنتهجها فيما أدرك الشعب وفضح حقيقة ما بيع عليه من أوهام طوال عقدين من سلطة تلك  

( أكثر عرضة للتقلبات والخديعة وألن يكونوا أحصنة طروادة قوى التخلف ونهج الكليبتوفاشية  العناوين عدا عن كون )األفراد

المعروفة!! فلتبحث تحالفات التغيير عن نقائها بعيدا عن احتماالت العبث واللعب والخديعة من دون التضحية باشكال مناسبة 

 ليةالستثمار صراعات داخل مؤسسات السلطة وقواها االنتهازية الطفي

 لنتمعن ونتفكر ونتدبر 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·21تم النشر بواسطة *



أو تغتالها؛ ألن وجود الثورة قريٌن بوجود الشعب والنصر   يمكن للفاشية الميليشياوية قتل )ثوار( لكنها ال يمكنها أن تقتل الثورة 

 للشعوب

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·20تم النشر بواسطة *

المباشر في حياته ومصيره لمجرد دفاعه عن   للتهديد  للنشطاء ممن يتعرض  للتفضل بالمساهمة والدعم  الحملة  أقترح هذه 

حقوق اإلنسان وعن بيئة نظيفة سليمة... شكرا للمساهمة اإلنسانية المفتوحة التي تعترف بحدود تمنع تفاعالتنا مع الحق والعدل 

 متهم وتأمين حيوات الناس وسال
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amnesty.nl%2Fforms%2Furgentaction-colombia-

fedepesan%3Ffbclid%3DIwAR3FN24QyT2gKE-bmrJFeT1GKN9mKF-J-c0M6Lhq1HYRBuCB-
E4XVyrX1AA&h=AT3CD5q032r_J4kH_aq30-oImZPrXHBmEcKigwO-

Udc47W_vHGP5dQBqEOFblZcRuKvFjAB3qzNcFHLOsvwu9u_8JgnAIMwky1gG00MjSF-YGXycyxAyVONUqj0smZ14pw&__tn__=H-

R&c[0]=AT1B0C-MffOxhKUfb4ik8b9A-
vTPSdQyWjs1Xuq8MH_N59V4qTFDDwXhd9NydO3hg7wffdoqncGcKLV7HbdvBeQFtAZgXFzSztTzFPB2uHlahylk-

spcMqRR236D1v27sdK07Wk9RvhpNfKB427C-fkLPyQsx4ju_T3jfdMXiHUtp9_utPeZJgYvTwzCF8hOJ5-j7VW1bP8W   

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·12تم النشر بواسطة *

 ما أسس تفعيل عناصر الحملة الوطنية للتغيير؟

 ألواح سومرية معاصرة  —

تشكيل الكونفيدرالية الشعبية الموحدة   منذ زمن كنُت كتبُت هذه المعالجة ومازالت تجد صداها وأهميتها بخاصة في إشكالية

للتغيير .. أال فلنتنبّه على واجباتنا وال نسترخي لطول المسافة ولمماطلة ولتضييع عالمات الجهد األهم واألبرز مما ينتظرنا  

المي أو ذاك  فيما بعض عناصر تعود بنا إلى حلبة من دوامات التوهان في التفسيرات والتأويالت والمهادنة مع هذا الجناح الظ

 أعود لوضع النقاط على الحروف فهل من تفاعل!!؟

بأداء  للحكومة  الطابع )االنتقالي(  فيما يتطلبه: توكيد  )التغيير( يتطلب،  الفعلي نحو طريق  التقدم  المعالجة: “إنَّ  مقتبس من 

 ذات الجوهر المافيوي اإلرهابي”.مهامها ممثلة بحّل مجلس النواب واللجان االقتصادية وحظر التشكيالت )الحزبية( المزيفة،  
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2F2020%2F08%2F31%2F10483%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KzKZHjJfJmh-dCAt0Nmh3xlpvwagSv0o8VWst-

zOTn4dFF_hYP5Ef_WQ&h=AT1ttxoQDpnko03HjGMI0gcQBUyVFXc1Ib03RXv864JzWTuP5uK5ICv4hQOdAciNIQa51QHj8EsqUqT6S

4Wrjde-UOShH7GPGWwMY1PbZ5lCUwQb-OBfDhe8vY2jgoavAw&__tn__=H-R&c[0]=AT23NnEZl5ZlZadBl2rUDddk8T9aNV-
2_qABMg0HWqC9FlX8wlBYOd4wGHZHbSollL0hbxm55eHTf0I_Aj6g6IgjZUXuIBNC8ag-9Drh61-

aUFirE13nobGwuJkaItFnVcO0zUBTIq1do6s-wm3P8ByoQPAWdDADz8Ab3fgy--cu-Ts5m2L3OYBjdNGKuBiQyt7Khf0_dCVT   

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·10تم النشر بواسطة *

 نختلف ولكننا هكذا نلتقي في أنسنة وجودنا وحراك التنوير معلنين تجديد العهد دوما 

 ألواح سومرية معاصرة  —

نلتقي في كل نشاط يؤدي إلى أنسنة وجودنا؛ وتوكيد تَبنّي حراك التنوير، معلنين تجديد العهد دوما على  نختلف ولكننا هكذا،  

فتح صفحات محبة وتسامح وعلى تمسك وطيد باحترام اآلخر وحقوقه ووجوده وإعالء شأنه في دعم خصال التسامي نحو 

من تلبية الحقوق والحريات ومن توظيف العقل العلمي في مناقشة  مهام تتجدد فيها مسيرة تمكين منظومة القيم اإلنسانية السامية  

مجمل أمورنا بال تردد ومن مراجعة أنفسنا قبل توجيه النقد لألخر ومن تجديد المقولة األثيرة في أن )))البساطة أعلى مراحل  

اء الخير والتنمية وتوفير األمن  الحياة((( فهي ما نفكك فيها وبها كل تعقيدات المسيرة وتشابك بعض ظروفها لنستعيد بها عط

 واألمان ومزيد الثقة بين جميع أطراف العيش الحر الكريم 

 شكر وتقدير لرسائل التهاني والتحية وجميل األماني ورائعها تلك التي وردت بعيد ميالدي

روتين زمننا وتفتح أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الرائعات والرائعين ممن عبر عن مشاعر إنسانية بهية تكسر  

 ..آفاق التطلعات وإرهاصات النظر إلى مستقبل زاهر برائع األمل كروعة تعبيرات المشاركات والمشاركين باحتفالية أمسيتي

لقد اعتدت على التمسك بأن يكون يوم مولدي يوم مراجعة وتدقيق حساب وبحث عن بدائل لما فاتني وأخرى لما أتطلع أن 

 ..اهم عالما دائب الرحكة إلى أماميتحقق لكل من أحيا وغي

إن سنواتي بشدائد تجاريبها وما واجهني فيها وأعوامي بما أغدقت علّي من خيرات انتصار في قرار أو مشروع إنما يهمني  

تلبية أسس إنصاف اإلنسان في حقوقه  قيم )))التسامح((( و)))السالم((( والتقدم نحو  بمنظومة  أن تواصل االمتالء حيوية 

 ..ته وفي المساهمة الجدية الفاعلة والمؤثرة في نصرة الشعوب وحققها بتقرير المصيروحريا

وإذا كانت تعقيدات المسيرة بجميع اصعدتها الخاصة الشخصية والجمعية العامة ومنها والدة عالم متعدد األقطاب، قد جابهتني  

لبحث عن البديل في منطقة )))التغيير((( إنما تظل نبراس  مثلما الرائعات والرائعين ممن يجابه ذلك فإن إدامة إعادة التجدد وا 

 ..عمل ال مجال أو فرصة للتراجع عنه كونه أس الحياة اإلنسانية الحرة الكريمة

أجدد التحايا والعرفان بجميل من راسلني في الخاص والعام ومن اتصل بكل أشكال مد الجسور وبرائع المعنويات التي تتأتى  

دتنا وتضافر أنشطتنا بمزيد من انفتاح بعضنا على بعضنا اآلخر وتمسكنا بمنظومة قيم سامية لألنسنة  من مزيد تالحمنا ووح

 .. والتنوير ال نقصد في ذلك إال كرامة اإلنسان ومسراته وسعادته
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ه صائب أن نغيَِّر عالمنا وما فيه من ثغرات وعيوب ومن الصائب أيضا وبثبات أن ذلك يستحيل أن يتعرض لطرف حتى من

الخير والسالمة واألمن واألمان ومزيد استقرار   البديل يقوم على منحه فرصة االلتحاق بمنظومة  من أخطأ بما يؤلم؛ ألن 

وسالم وإذن ال مجال لإلقصاء واإللغاء وألي شكل من أشكال التصفية التي قد تطال ))اإلنسان(( أي إنسان بل الصائب هو 

المسار بسليم  العيش  فرصة  ومنحه  الهنجية   تغييره  لمنطقة  الركون  عن  ويبعده  جوهريا  المختلف  اآلخر  سيجذب  ما  وهذا 

والتنمية  للبناء  التعايش سالما وتكامال وتضافر جهود  بمنطقة  اللقاء  اآلتي سنجد  المستقبل  في  الوحشية هناك  أو  والتوحش 

 … ..والتقدم

آنسات وشبيبة ورجا للجميع: شخصية، شخصية، نسوة ورجاال،  المحبة والسلم مجدداً، ممتن  ل وكهول.. وكلنا في منصة 

واإلخاء واحترام ظاهرة تنوعنا وربما اختالف بعض تفاصيل خياراتنا لكن التي نلتقي بعدها حتما بمصب أنهر الحياة في 

 ..األنسنة والسالم والحريات

 سيداتي سادتي

ر والسالم بمنطق تسامحنا… أجدد شكري لكل كلمة أنحني لُكنَّ ولكم وأحييكن وأحييكم وأتمنى للجميع بمحبة عاما حافال بالخي

محبة مذ بدأ احتفالي بهذا اليوم وحتى يومي هذا وإذا كنا معا نفتقد أحبتنا المقربين اللواتي والذين غادرونا فإنهم يشاركوننا بما  

الثبات واإلقدام، لمتابعة المشوار أما آخرون من مئات وآالف األحبة  م  من لم يسستطع لي سبب  تركوا لنا من العهد على 

 المشاركة المباشرة فاسمحوا لي أن أؤكد: أننا معا وسويا نتابع المسيرة بال تردد وبال تباعد أبدا

 كل الود والمحبة وأيامكم أعياد وأفراح ومسرات

 9.6.2022تيسير عبدالجبار اآللوسي 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·6تم النشر بواسطة *

 ني عراقي تجاه جريمة تسريب أسئلة االمتحانات ومستوى الخيانة العظمى في تخريب العقل الجمعي العراقي؟ نداء لموقف وط

 ألواح سومرية معاصرة  —

يُرجى التفضل بقراءة تفاصيل اللقاء المتلفز مع اإلعالمي الالمع الستاذ فالح الفضلي وبرنامجه ملفات ساخنة بقناة زاكروس  

ضا بمساهمة متميزة من الضيوف األفاضل الذيين شاركتهم الحوار.. يمكنكم االطالع على التسجيل  والتسجيل الكامل للقاء اي

وعلى قراءة نص ما حاولت ذكره في اللقاء بجانب من الحوار األمر الذي توسع إلى األسباب العميقة الشاملة للمجريات وليس 

ولة حصرها بأفراد.. شكرا لتداخالتكم في الحملة من أجل  لمؤششر مظهرها في تسريب السئلة االمتحانية أو سرقتها أو محا

 تنقية تعليمنا ومنظومته من الخروق البنيوية الخطيرة 
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-

slates.com%2F2022%2F06%2F02%2F14048%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-
umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT3txnwPiDU6XoaIpfJ89P1xdhrAU3UIy14tT3G2ghAiZUzl6ON7MuTXOPCYZSsg9Yyo

qqDz7rom28L3HNgIbJdBkJ7IVhj-7KX3OTBgDMUklh5tHCBlzFw2Vz68rkBKNw&__tn__=H-
R&c[0]=AT2S6RRg00cfd8h4319b_ZIJUw2n9n__1TXuzAWyq7V6z1KX-

s9arKYjEK9y53xPXblGTGzs2rG_C6RxvFteMHgylmq0JQrKhYuybX_UbBT6kBMDWuThja40-

GtqY8qb79I_MM3kIp9p2Ntwpe2reGavhNWFf4_-V2Hmgj6YCaxx_vlVF8U2MDE1Qqw-TyjR6NtMwiPYan9X 

 

  ·  يونيو Tayseer Al-Alousi   ·4تم النشر بواسطة *

 تحياتي للجميع في صفحتي 

الوزارية وكان لي بعض   ساهمت مع ضيفين فاضلين من بغداد في حوار بشأن داللة تسرب أو سرقة األسئلة االمتحانات 

ولة العميقة لموقف أمام الشعب ألن الجريمة المرتكبة تمس األمن القومي للبالد ومصائر وقفات لم تشمل ندائي للزعماء كتل الد

 أجيال

 تفضلوا بدخول الرابط
https://external-ams4-

1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/1037460979148424097?url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FhgVdG_rDIog%2Fhqdefault.jpg&fb_obo

=1&utld=ytimg.com&stp=c0.5000x0.5000f_dst-jpg_flffffff_p480x250_q75&ccb=13-
1&oh=06_AbHn4TaKmBWJUwtjIGM_6zVVnWHesVrI5y74J7DD8D30Og&oe=6356F996&_nc_sid=7ca135 

 

أسئلة  * تسريب  جريمة  تجاه  عراقي  وطني  لموقف  الجمعي  نداء  العقل  تخريب  في  العظمى  الخيانة  ومستوى  االمتحانات 

 العراقي؟ 

 ألواح سومرية معاصرة  —

تتوالى جرائم تخريب التعليم في العراق من وضع إدرارات المحاصصة الطائفية و)معلمين( بال خبرات من مخرجات تعليم  

كثيرة بال منتهى من أشكال التخريب والتدمير! لتصل متهاوي المستوى إلى تخريب المناهج وضخ منطق الخرافة إلى أمور  

بناء  عن سالمة  المدافعة  للقوى  موقف  من  البد  بات  وهنا  الوطني!!  بمستواها  أو  الوزارية  االمتحانية  السئلة  تسريب  إلى 

يا وهذا نداء بهذا االتجاه  الشخصية العراقية واسس هذا البناء والتنمية البشرية السليمة ما يتطلب موقفاً موحداً إجرائيا ميدانيا قو

 المؤمل في شعب الحضارة الذي طالما افتخر بتمدنه وبتقدم منظومة تعليمه.. فأين منه وواقع التعليم اليوم!؟

  ·  مايو Tayseer Al-Alousi   ·30تم النشر بواسطة  *

بد من متابعة حراك الشعب التنويري  كي ال نكرر الذهاب لصندوق انتخابي تتسلط عليه عصا ميليشياتهم وجزرة مافياتهم ال

 لحراسة أصواته والدفاع عن خياراته الحقيقية

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F02%2F14048%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT3txnwPiDU6XoaIpfJ89P1xdhrAU3UIy14tT3G2ghAiZUzl6ON7MuTXOPCYZSsg9YyoqqDz7rom28L3HNgIbJdBkJ7IVhj-7KX3OTBgDMUklh5tHCBlzFw2Vz68rkBKNw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2S6RRg00cfd8h4319b_ZIJUw2n9n__1TXuzAWyq7V6z1KX-s9arKYjEK9y53xPXblGTGzs2rG_C6RxvFteMHgylmq0JQrKhYuybX_UbBT6kBMDWuThja40-GtqY8qb79I_MM3kIp9p2Ntwpe2reGavhNWFf4_-V2Hmgj6YCaxx_vlVF8U2MDE1Qqw-TyjR6NtMwiPYan9X
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F02%2F14048%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT3txnwPiDU6XoaIpfJ89P1xdhrAU3UIy14tT3G2ghAiZUzl6ON7MuTXOPCYZSsg9YyoqqDz7rom28L3HNgIbJdBkJ7IVhj-7KX3OTBgDMUklh5tHCBlzFw2Vz68rkBKNw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2S6RRg00cfd8h4319b_ZIJUw2n9n__1TXuzAWyq7V6z1KX-s9arKYjEK9y53xPXblGTGzs2rG_C6RxvFteMHgylmq0JQrKhYuybX_UbBT6kBMDWuThja40-GtqY8qb79I_MM3kIp9p2Ntwpe2reGavhNWFf4_-V2Hmgj6YCaxx_vlVF8U2MDE1Qqw-TyjR6NtMwiPYan9X
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F02%2F14048%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT3txnwPiDU6XoaIpfJ89P1xdhrAU3UIy14tT3G2ghAiZUzl6ON7MuTXOPCYZSsg9YyoqqDz7rom28L3HNgIbJdBkJ7IVhj-7KX3OTBgDMUklh5tHCBlzFw2Vz68rkBKNw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2S6RRg00cfd8h4319b_ZIJUw2n9n__1TXuzAWyq7V6z1KX-s9arKYjEK9y53xPXblGTGzs2rG_C6RxvFteMHgylmq0JQrKhYuybX_UbBT6kBMDWuThja40-GtqY8qb79I_MM3kIp9p2Ntwpe2reGavhNWFf4_-V2Hmgj6YCaxx_vlVF8U2MDE1Qqw-TyjR6NtMwiPYan9X
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F02%2F14048%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT3txnwPiDU6XoaIpfJ89P1xdhrAU3UIy14tT3G2ghAiZUzl6ON7MuTXOPCYZSsg9YyoqqDz7rom28L3HNgIbJdBkJ7IVhj-7KX3OTBgDMUklh5tHCBlzFw2Vz68rkBKNw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2S6RRg00cfd8h4319b_ZIJUw2n9n__1TXuzAWyq7V6z1KX-s9arKYjEK9y53xPXblGTGzs2rG_C6RxvFteMHgylmq0JQrKhYuybX_UbBT6kBMDWuThja40-GtqY8qb79I_MM3kIp9p2Ntwpe2reGavhNWFf4_-V2Hmgj6YCaxx_vlVF8U2MDE1Qqw-TyjR6NtMwiPYan9X
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F02%2F14048%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT3txnwPiDU6XoaIpfJ89P1xdhrAU3UIy14tT3G2ghAiZUzl6ON7MuTXOPCYZSsg9YyoqqDz7rom28L3HNgIbJdBkJ7IVhj-7KX3OTBgDMUklh5tHCBlzFw2Vz68rkBKNw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2S6RRg00cfd8h4319b_ZIJUw2n9n__1TXuzAWyq7V6z1KX-s9arKYjEK9y53xPXblGTGzs2rG_C6RxvFteMHgylmq0JQrKhYuybX_UbBT6kBMDWuThja40-GtqY8qb79I_MM3kIp9p2Ntwpe2reGavhNWFf4_-V2Hmgj6YCaxx_vlVF8U2MDE1Qqw-TyjR6NtMwiPYan9X
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F02%2F14048%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT3txnwPiDU6XoaIpfJ89P1xdhrAU3UIy14tT3G2ghAiZUzl6ON7MuTXOPCYZSsg9YyoqqDz7rom28L3HNgIbJdBkJ7IVhj-7KX3OTBgDMUklh5tHCBlzFw2Vz68rkBKNw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2S6RRg00cfd8h4319b_ZIJUw2n9n__1TXuzAWyq7V6z1KX-s9arKYjEK9y53xPXblGTGzs2rG_C6RxvFteMHgylmq0JQrKhYuybX_UbBT6kBMDWuThja40-GtqY8qb79I_MM3kIp9p2Ntwpe2reGavhNWFf4_-V2Hmgj6YCaxx_vlVF8U2MDE1Qqw-TyjR6NtMwiPYan9X
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-slates.com%2F2022%2F06%2F02%2F14048%2F%3Ffbclid%3DIwAR3tm3VJo0NvLaQ17QRNxSqyxn-umaVk9RKN8kRqEfIvSZ_5aIFmkkUaDa8&h=AT3txnwPiDU6XoaIpfJ89P1xdhrAU3UIy14tT3G2ghAiZUzl6ON7MuTXOPCYZSsg9YyoqqDz7rom28L3HNgIbJdBkJ7IVhj-7KX3OTBgDMUklh5tHCBlzFw2Vz68rkBKNw&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT2S6RRg00cfd8h4319b_ZIJUw2n9n__1TXuzAWyq7V6z1KX-s9arKYjEK9y53xPXblGTGzs2rG_C6RxvFteMHgylmq0JQrKhYuybX_UbBT6kBMDWuThja40-GtqY8qb79I_MM3kIp9p2Ntwpe2reGavhNWFf4_-V2Hmgj6YCaxx_vlVF8U2MDE1Qqw-TyjR6NtMwiPYan9X
https://external-ams4-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/1037460979148424097?url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FhgVdG_rDIog%2Fhqdefault.jpg&fb_obo=1&utld=ytimg.com&stp=c0.5000x0.5000f_dst-jpg_flffffff_p480x250_q75&ccb=13-1&oh=06_AbHn4TaKmBWJUwtjIGM_6zVVnWHesVrI5y74J7DD8D30Og&oe=6356F996&_nc_sid=7ca135
https://external-ams4-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/1037460979148424097?url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FhgVdG_rDIog%2Fhqdefault.jpg&fb_obo=1&utld=ytimg.com&stp=c0.5000x0.5000f_dst-jpg_flffffff_p480x250_q75&ccb=13-1&oh=06_AbHn4TaKmBWJUwtjIGM_6zVVnWHesVrI5y74J7DD8D30Og&oe=6356F996&_nc_sid=7ca135
https://external-ams4-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/1037460979148424097?url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FhgVdG_rDIog%2Fhqdefault.jpg&fb_obo=1&utld=ytimg.com&stp=c0.5000x0.5000f_dst-jpg_flffffff_p480x250_q75&ccb=13-1&oh=06_AbHn4TaKmBWJUwtjIGM_6zVVnWHesVrI5y74J7DD8D30Og&oe=6356F996&_nc_sid=7ca135
https://external-ams4-1.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/1037460979148424097?url=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FhgVdG_rDIog%2Fhqdefault.jpg&fb_obo=1&utld=ytimg.com&stp=c0.5000x0.5000f_dst-jpg_flffffff_p480x250_q75&ccb=13-1&oh=06_AbHn4TaKmBWJUwtjIGM_6zVVnWHesVrI5y74J7DD8D30Og&oe=6356F996&_nc_sid=7ca135


أما   لمآربهم..  فيما مخرجاته ضاللية سوداء يجيرونها  المستحيل أن تكون مدخالت الصندوق شعبية بيضاء ناصعة  إذ من 

 انتخابات بشروط الشعب وقوانين نزاهته أو ثورة تنهي سلطة أعداءه

 

  ·  مايو Tayseer Al-Alousi   ·27اسطة تم النشر بو *

 جانب من كلمتي في تسجيل نشره التيار الديموقراطي في مواقع التواصل االجتماعي 

https://fb.watch/d8gytGlzLP/ 

نص الكلمة تجدونه في رسالتي إلى مؤتمر التيار في الهاي حيث التوكيد على ضرورة رسم معالم طريق الفعل في ضوء 

  .. التشخيص الذي وضعته قوى التغيير منذ ثورة أكتوبر العراقية

موقفا   بكونها كلمة بروتوكولية عابرة تسجل  تكتفي  لمناقشتها والتصويت على مفرداتها كونها رسالة ال  التوقف  المهم  من 

لى اشتغال عملي مباشر بحضورها عبر التحية والتهاني واألمنيات ولكنها تتحدث بلغة ))ورشة عمل(( تتطلع إلى تفعيل وإ

من طرف قوى دمقرطة الحياة واالنتصار للتنوير واألنسنة وبالتأكيد تتطلع للدفع نحو حوار مفتوح يضم أصوات جميع أطراف 

أو يطلع على هذه الكلمة مكتوبة أو مسجلة كما في الفيديو في أعاله ونص الكلمة مطبوعا هنا في لرابط \القراءة ومن تطلع و

 في أدناه

http://www.somerian-slates.com/2022/05/20/13964/  

أكرر التحية لزائرات وزائري صفحتي التي تتعمد خطاها بفضل رؤاكّن ورؤاكم جميعا.. محبة وتقدير لجميع األصوات بكل 

 توجهاتها ومعالجاتها 

 

  ·   ·  مايو Tayseer Al-Alousi   ·20 تم النشر بواسطة 

 رسالة إلى مؤتمر الهاي للتيار الديموقراطي العراقي في المهجر

 ألواح سومرية معاصرة  —

الحركة   باسم  المهجر  في  العراقي  الديموقراطي  للتيار  إلى مؤتمر الهاي  برسالة  اآللوسي  عبدالجبار  تيسير  الدكتور  توجه 

التنوير ونهج العلمنة والتقدم واألنسنة فيها بجانب تمثيل صوت أكاديمي في المهجر.. وقد جاء في نص  الحقوقية وقوى ثقافة  

الكلمة أن التيار الديموقراطي ملزم اليوم بصفحة جديدة للعمل من أجل تنظيم تستمر أنشطته بعيدا عن العمل الموسمي العشوائي  

ودمقرطة الحياة استجابة لحاجات الجاليات وأبنائها وأن يجد وسائل موضوعية    غير المنظم وأن يبدأ بنشر ثقافة التنوير واألنسنة

بناءة في التعامل مع ظروف الجاليات ومطالبها وحاجاتها بنهج يعزز التضامن مع الشعب العراقي في الوطن ولكنه ال ينتهك  

مجتمعاته كما يعني بثقافة منطق حضاري مختلف  االستقرار المتوافر لوجود الجيلين الثاني والثالث ألبناء الجالية في المهجر و

  ..في منظومته القيمية بما ال يسحب القيود واالشتراطات القسرية المتعارضة ومسيرة األنسنة ودكقرطة الحياة بأجواء المهجر

 في أدناه نص الكلمة وتفاصيلها
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.somerian-
slates.com%2F2022%2F05%2F20%2F13964%2F%3Ffbclid%3DIwAR1y7yFzOBHX44qSXhiDnUzv3UY2b2_xi5QWqafEbcg1VL3nTc3Ct

-TKHmg&h=AT32Mw1kJUAKUTt_guNckUTrgi-PER2ibaq1BljNIzESn6vT5PVHtazinlOJLEcUTMdYgSdO7GwskaH-

PqaCeKpZAfr1lfiMmmtxX4TPqAFYrM8Y7km6wTtVBwFpsE9L7g&__tn__=H-
R&c[0]=AT19vqO7AzgRuiLUWUqBgqlDoUD5hTjkE9PeBhXhzb5dxYbLCwmZdNtuInAEJyWPjdUXcwe3UGENu_15q8uYuzGyIwr2TV

Dt3Gv8Slhz63XYpnHDJoWZ125wTTN1QTInqoazrXX6o0T2s_ikPC4k8YxIiaIc-

LQPchcsW4ULTNmRPGmQ_yePZecUe7eXoBpI8ZtFRt1D8omS 

 

  ·  أبريل Tayseer Al-Alousi   ·22تم النشر بواسطة  *

 دعوة للكتابة دعوة الباحثين في التاريخ والمجال واآلداب والسوسيولوجيا  واالنثروبولوجيا والثقافة

 ألواح سومرية معاصرة  —

الستكتاب األقالم  مختبر السرديات وجماعة ايت تمليل وجمعية مكداز للتنمية واألعمال االجتماعية  والسياحية تطلق دعوتها 

التمرد واإلبداع فيمكانها ومكانتها   المتخصصة من أجل استنطاق ذياك الموروث في بعض نواحي يمكنها أن تضع نماذج 

ودعما للفكرة ورؤيتها نضعها في موقعنا علّها تصل إلى كتاب الكلمة الحرة المؤمنة بتحويل الواقع إلى ذخيرة حية متجددة 

 لنشره بين أوساط واسعة في بلدان المنطقة وتنوعات تجاريبها فضال عن تأكيد النموذج 

  ·  يناير Tayseer Al-Alousi   ·5تم النشر بواسطة  *

أو ثقافية؟ هل تتفضل بتعليق بشأن آخر ما قرأتَهُ من مؤلفات ومقاالت  \تذكرة: البد أنك قرأت في العام المنصرم مادة معرفية و

 بحثية علمية؟

   يناير Tayseer Al-Alousi   ·3تم النشر بواسطة    عام جديد 2022تذكرة:  *

فهل اتخذت موقفا؟ وهل رسمت برنامجا شخصيا؟ أم ستترك األمور تمضي بك سبهللة بال غاية أو خيار وهدف فتتحكم بك 

 األنواء!؟ 

  ·  2021ديسمبر  Tayseer Al-Alousi   ·30تم النشر بواسطة  *

على مكتبي الحدث والعربية بالسودان ونستنكر جريمة اإلفراط القمعي للتظاهر السلمي ونسجل ذلك بوصفه    ندين االعتداء

 انتهاكا فظا خطيرا للحقوق والحريات ما يفرض اعتذارا رسميا وتراجعا عما يرتكب بحق الحراك الشعبي ومطالبه 

  ·  2021ديسمبر  Tayseer Al-Alousi   ·30تم النشر بواسطة   *
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 البروفيسور تيسير عبد الجبار اآللوسي يدعو العرب والكرد لتأسيس تحالف استراتيجي يجنبهم المخاطر الوجودية 

 ألواح سومرية معاصرة  —

القضية  لنصرة  العربي  التجمع  عام  أمين  مع  لألنباء  هاوار  لوكالة  بركات  أكرم  األستاذ  الالمع  اإلعالمي  أجراه  في حوار 

لشعب الكوردي الدكتور تيسير عبد الجبار اآللوسي، أكد بروفيسور اآللوسي أن التحالف االستراتيجي بين الكوردية صديق ا

العرب والكورد وتجسيد ذلك للعالقة في كونفيديرالية بين شعوب األمتين يبقى الطريق األنجع لمجابهة التحديات المعقدة وتلك  

نية وجرائم اإلبادة وكل اشكال الجريمة المرتكبة بحق شعوب األمتين ما  التدخالت واالنتهاكات للسيادة ولجرائم ضد اإلنسا

يتطلب انعقاد عاجل لمؤتمر يؤسس لذياك التحالف الذي صار عمره اليوم آالف من السنوات وشدائدها واألعوام ومنجزاتها  

ق أي صراعات أو أزمات تقوم ويقينا البد من تأكيد وحدة حركة التحرر القومي الكوردية بأسس ال تسمح باختراقها واختال

 على افتعال المشكالت التكتيكية في حين األساس هو الوحدة الوجودية والمصير المشترك الموحد


