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   لننبذ جميعًا العنف) الالعنف(ـفي اليوم الدولي ل

 
  

 شعوب في الثاني من تشرين االول من هذا العام ستحتفل 
آل على طريقته ومن خالل ) الالعنف (ـباليوم العالمي لالعالم 

نشاطات متنوعة من اجل نشر ثقافة الالعنف في جميع ارجاء 
  العالم،

تحدة في ملالمم الجمعية العامة ال بعد ان قررت ياتي هذا االحتفال 
 )الالعنف(ـ لهذا اليوم من آل عام يوما عاليماً رسميًا بجعل  16/6/2007

وذلك لمصادفته ) غاندي(تكريمًا للنضال الالعنفي الذي خاضه رسول السالم
  .مع يوم ميالده

نبع من ادراك يمن قبل االمم المتحدة ) الالعنف(ـتحديد يوم دولي ل ان
 غدى القتل و بحيث، لمواجهه تحديات اآبر العالم يتجه قدمًا اآثر فأآثر المنظمة بأن

  .حياة على االرضوجود االنساني والحدق بالي يشكل خطر وهو ما،في هذا الزمان اراقة الدماء سمات ظاهرة 
ثقافة العنف  و القتل و اراقة الدماء، آما تهيمنففي العالم الثالث الذي تنتشر فيه الحروب و العنف و االرهاب 

لحل جميع الخالفات و الصراعات القائمة بحيث يلجأ االنسان فيه  فيه على االنسان وعالقاته و سلوآياتهواالرهاب 
سواء آان بين االفراد أو بين االعراق والطوائف و االديان أو بين االحزاب واالطراف والمنظمات، أو بين الناس (

  .واه للحياة و انهاء الصراعات و حل المشاآل   وآأنه التوجد طريق س،للعنف) والسلطة
حداث أل، آما وانه طريق انساني امل مع النزاعات الالعنف هو احدى الطرق الناجحة لحل المشاآل و التع

، تبدو واضحة للعيان و )الالعنف(ـفالنماذج الناجحة ل. يةو االجتماعية و االقتصادية و الثقافالتغيرات السياسية 
هناك مئات الطرق و االساليب ). مانديال( و في جنوب افريقيا على يد)المهاتما غاندي(هند على يد السّيما في ال

االضراب و حمالت جمع التواقيع، مقاطعة شراء بضائع ( فعلى سبيل المثال تعتبرالتي يمكن االستفادة منها الالعنفية 
 بصورة جماعية، اع عن الكالم، قطع التيار الكهربائيشرآة أو بلد معين، التظاهرات السلمية، تعليق الالفتات، االمتن

اساليب العنفية ) الخ....غلق الدآاآين، عقد ندوات واجتماعات جماهيرية، االمتناع عن العمل و المفاوضة والحوار و
  .في نضال الشعوب يمكن االستفادة منها

وهو الجتماعية و االقتصادية و الثقافية  اللجوء الى الطرق الالعنفية لحل المشاآل السياسية وامن الممكن جدًا
هذا  وقد اآد التاريخ في الماضي آما في الحاضر بأن تجارب .الخارجية في حل الصراعات الداخلية والطريق االنسب

  . قد اثبت نجاحا سواء آان في البلدان المتطورة أو البلدان النامية والمتخلفةالنهج في الحياة 
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االرهاب، القتل العشوائي، الحروب الطائفية،الحزبية والقومية ( تزداد المعانات اليومية مابين لعراق اليوم وفي ا
 اساليب وهو اآثر البلدان حاجة الى نشر ثقافة الالعنف من اجل حل مشاآل جميع االطراف باللجوء الى) الخ...و

  .واالرهاب و الترهيبالنضال الالعنفي بدًال من القتل و اراقة الدماء 
ان يكونوا بمستوى المسؤولية واآثر فعالية ونشاطًا  والمطلوب من منظمات المجتمع المدني و مثقفي العراق 

  .من اجل هذا يجب ان يربطوا الليل بالنهارفي نشر ثقافة السلم و الالعنف و
فترة قريبة التزال تحديات خطرة تحدق في السالم في هذه البقعة من االرض فمنذ آوردستان اقليم  وعلى صعيد 
والتحرش بالمدنيين المسالمين من سكان المناطق الحدودية لالقليم القصف المدفعي بران و ترآيا قامت آل من اي
  .  العوائل من تلك المناطق، وهذا آله بذريعة مطاردة المسلحين المناوئين لهمعشرات شريدتومما ادى الى 

القومية في هذا العصر عن طريق استخدام لغة السالح، لذا الشك و آما هو معروف فأنه اليمكن معالجة القضايا 
  . الطرق السلمية والالعنفية في سبيل حل القضيةيجب على اطراف القضية هذه اللجوء الى

 االساليب والطرق الالعنفية في اقليم ت فيها عمما تجدر االشارة اليه ان هناك بعض  الحاالت التي اتبو 
وهذا يؤآد   و استخدام العنفاالصطدامات الحادةالخ، اسفرت عن ...اطق آفري وآالر وآوردستان اال ان تظاهرات من

اج اوًال وقبل آل تفي مجال الالعنف على اننا مازلنا بحاجة ماسة الى ثقافة العنفية متينة و ان نشر ثقافة الالعنف يح
  .شيء الى تأسيس مجمتمع مدني فعال

نسير قدمًا في ادامة نشاطاتنا  )الالعنف(ـن آل االحترام لليوم الدولي لنحن في مرآز المسّلة في الوقت الذي نك 
ونشر ثقافة الالعنف باالشتراك مع مجموعة الالعنف المتكونة من عدد اليمكن تجاهله من منظمات المجتمع المدني 

 قيم السلم في العراق وآوردستان من اجل نشر ثقافة الالعنف و بناء مجتمع حّي و فعال يرتكز في اسسه على
   .والالعنف

  
  ) الالعنف(ـ لعالمي تحية الى اليوم ال -
 نعم للسلم والالعنف  -

  

  

  

  

   مرآز المسلة

  اربيل  – لتنمية الموارد البشرية

2 -10-2007  


