
 

 

  "مجاعة العنف "
طريقاً " الالعنف"اختلفوا يف مشارم الفكرية وانتماءام السياسية، واتفقوا بأم تبنوا منهج  ومنظمات ، أفرادا،  جمموعة من العراقيني تضم

ة من ليست هذه اموعة كياناً سياسياً أو منظم. ، مسامل، قوي ومزدهردميقراطيوحيداً للنضال من أجل بناء عراق مستقل، 
مؤمن بضرورة نبذ العنف أن بغض النظر عن انتمائه القومي والطائفي واملذهيب ، مع بوسع أي عراقي جتأي نوع، بل هي 

  .يساهم فيه
  

العامل من اجل قضاياهم يف وهي تتضامن مع كل املناضلني الالعنفيني " الالعنفي  "النضال يف اإلنساين البعد بأمهيةتؤمن هذه اجلماعة 
  . ثقافة السالم واحلوار بديال هلا  إلشاعةكخيار للتغيري وتسعى واالحتالل  ، وترفض احلرب املشروعة 

  

 لفت إىل االحتفال والتذكري دوما بالتراث الالعنفي للشعوب على خمتلف قومياا وطوائفها ، وتسعى بشكل خاص إىلتسعى مجاعة العنف 
  .األوسطالشرق  واإلسالمي التراث الالعنفي يف العامل إىل األنظار

  التأسيس

 مـن عـام     األول امليالدي على اثر ورشة عمل عقدت يف كانون          2006 شهر نيسان من عام      أوائليف العراق يف    " مجاعة العنف    "تأسست
   اهلامشية األردنية  يف عمان اململكة 2006

هو الوسيلة الوحيـدة    " ال عنف  " إلراق والدعوة ليكون     هذه اجلماعة يف الع    لتأسيس األكربكان ملركز املسلة لتنمية املوارد البشرية الدور        
 وان يكـون    اإلنسان الدميقراطية والعدالة االجتماعية واحترام حقوق       أسس من اجل واقع سياسي واجتماعي واقتصادي مبين على          للنضال

  . التغيري والتطوير يف العراق اجلديد آليات أهم ومجاعات من إفراداتمع املدين مبختلف فعالياته ا
  

  الرؤية
 ومن اجـل    الظلمرفع  من اجل   و" الالعنفية  "بالتغيري بالوسائل   عن حقوق املواطنني     يف العراق    األولتسعى مجاعة العنف الن تكون املدافع       

  . أفضلحياة 

  الرسالة
متاحة للجميع وبديلة عن احلروب والعنف يف العـراق بـشكل             معروفة و   التغيري الالعنفي  آلياتتصبح    أنمن اجل    مجاعة العنف    تعمل  

   بشكل عام األوسطخاص والشرق 

  الوسائل
  : من خالل أهدافهاتسعى اجلماعة لتحقيق 

 العربية  (( موقع الكتروين بثالثة لغات    إىلومن مث تطورت    ،"جمموعة ال عنف   "أصدرا نشرة دورية على اإلنترنت،    .1
  .))والكوردية واالنكليزية

ولترويج ثقافة السالم واحلوار بني خمتلف مكونات الطيـف         " الالعنفي   "النضال سنوية للتعريف ب     أنشطةفيذ  تن .2
 .العراقي 

والتخطيط االستراتيجي فيما يتعلق     الرتاعات والالعنف    وإدارةعقد الورش التدريبية حول موضوع حل الرتاعات         .3
 . السلمي بالنضال

 اليت دف حملاولة زرع التفاؤل واحملبـة        األخرىئات املتضررة وكل املشاريع     تنفيذ املشاريع ذات العائد على الف      .4
 .والرتاعاتلضحايا العنف 

 .ترمجة وطبع البحوث والدراسات واملؤلفات اليت تؤسس للفكر الالعنفي  .5
 األساسـية  اإلنـسان واملبـادئ    احترم القانون احمللي وحقـوق       إطار جتدها اجلماعة مناسبة يف      أخرى أنشطةأي   .6

  .للمجموعة
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