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جــزار  أكــر  أبنــة  رغــد 

رغــد  أي  بالشــيوعيني، 

تنعــى  حســني  صــدام 

مظفــر  الشــاعر  رحيــل 

مصطفــى  النــواب، 

الكاظمــي رئيــس الــوزراء الــذي عــرف بتنصلــه مــن 

وعــده يف تقديــم قتلــة متظاهــري أكتوبــر للعدالــة 

ينظــم ويتقــدم موكــب تشــيعه، نــوري املالــي 

ــداء  ــد أع ــد أل ــوة وأح ــزب الدع ــام لح ــني الع األم

ــدة  ــي واملزاي ــة الكاظم ــاول منافس ــيوعيني يح الش

ســمعته  إن  املفاجــأة  إن  إال  املوكــب،  لحضــور 

ــياء  ــتائم واش ــن الش ــل م ــرد بواب ــبقته، فطٌ ــد س ق

ــن  ــرى م ــخصيات أخ ــور ش ــة اىل حض ــرى اضاف اخ

ــات  ــوا برقي ــع ويطلق ــاك ليصطــف الجمي ــا وهن هن

النــواب. مظفــر  رحيــل  عــى  واألســف  النعــي 

 

ــاء  ــه بدم ــت ايادي ــث، تلطخ ــه البع ــد حكم  يف بل

أكــر تيــارات املعارضــة السياســية وهــم الشــيوعيني، 

ويف بلــد تحكمــه ســلطة مليشــيات اســامية ترتعــد 

فرائصهــا اذا ارتفــع صــوت اديــب معــارض، او صدح 

ــى  ــن تغن ــطح م ــى الس ــى ع ــان، او طف ــوت فن ص

بالحيــاة، يف بلــٍد ال قــدر وال تقدير لكل مــا هو ابداع 

انســاين، تصطــف كل رمــوز القمــع واالســتبداد وكره 

الحيــاة ولطــم الخــدود لتنعــي شــاعرا مثــل مظفــر 

النــواب، اال يســتحق هــذا املشــهد اقــل مــا يوصــف 

بالدرامــي، الحــرة ويرســم عامــات اســتفهام!!!

املعــادي  اليســار  نكبــة  النواب...جيــل  جيــل 

الغربيــة: لامرياليــة 

 رحــل الشــاعر مظفــر النــواب قبــل أيــام عــن عمــر 

ــول إن  ــن الق ــام، وميك ــني ع ــة والثامن ــز الثامني ناه

النــواب  آخــر مــْن تبقــى مــن أطــال جيــل عــاش 

نكبــة اليســار ومجــازره بشــقيه العاملــي واإلقليمــي؛ 

ــة بدعــم  ــات الدموي ــه االنقاب حيــث تدرجــت علي

وتخطيــط املخابــرات املركزيــة االمريكيــة لإلطاحــة 

باألنظمــة القوميــة التــي خرجــت مــن تحــت عبــاءة 

ــراق ١٩٦٣  ــة يف الع ــة االمريالي ــتعامر والهيمن االس

واندونيســيا ١٩٦٥ وتشــييل ١٩٧١، وكانــت تقصــف 

ــة  ــامل املحرم ــل الناب ــية و بقناب ــكل وحش ــام ب فيتن

الدوليــة مــن قبــل االحتــال األمريكيــة الــذي قتــل 

اكــر مــن ٢ مليــون انســان بــدم بــارد، وقبلهــا تــم 

تصفيــة تــي غيفــارا رمــز التمــرد الثــوري ضــد 

الهيمنــة االمرياليــة االمريكيــة. امــا الوضــع املحــيل 

واإلقليمــي فــكان أكــر قتامــة، فانــه اضافــة اىل 

ــع  ــواب ووج ــه الن ــاىن من ــذي ع ــجن ال ــرارة الس م

التعذيــب والخــوف ممــن ينتظــرون رسقــت روحــه 

ومعانــاة ســنوات الهــروب بعــد االنقــاب الدمــوي 

للبعــث والقوميــني العــرب، فــكان يف ثنايــا النكبــة، 

الهزميــة العســكرية يف حزيــران ١٩٦٧ والهجــوم 

العســكري الــذي قــاده امللــك حســني يف أيلــول 

عــام ١٩٧٠ عــى منظمــة التحريــر الفلســطينية 

)أيلــول  ســمي  والــذي  األردن  مــن  وإخراجهــا 

األســود(  وهزميــة حركــة ظفــار ١٩٧٥ امــام ســلطان 

قابــوس يف ســلطنة عــامن املدعــوم مــن نظــام شــاه 

ــك  ــت تل ــة، وكان ــكا يف املنطق ــي امري ــران رشط إي

الحركــة املدعومــة حينــذاك مــن قبــل عبــد النــارص 

واشــتعال الحــرب األهليــة اللبنانيــة عــام ١٩٧٥.

لقــد فُطــم ذلــك الجيــل عــى تفــّوق إرسائيــل ومتدد 

ــة يف العــامل، وترســيخ االنظمــة  ــة االمريكي االمريالي

القوميــة العربيــة الجديــدة جذورهــا. إن مظفــر 

النــواب أبــن تلــك املرحلة وابن جيل،  شــهد انكســار 

املــروع القومــي العــريب، وهزميــة اســراتيجية 

ذلــك الجنــاح الــذي رفــع  لــواء مقاومــة االســتعامر 

ــل  ــرا ه ــل حائ ــام ظ ــة، بين ــة والصهيوني واالمريالي

لتحريــر  طريــق  فلســطني  تحريــر  اســراتيجيته 

ــق  ــة طري ــة العربي ــر االم ــة أم تحري ــة العربي األم

ــة الوطنيــة  ــاح الرجوازي ــر فلســطني، انــه جن لتحري

الصاعــدة التــي مثلهــا العســكر عــر تلــك االنقابات 

العســكرية يف مــر والعــراق وســورية وليبيا…الــخ.

 

كان مظفــر النــواب أحــد ممثــيل املتمرديــن لذلــك 

مجلــس  أقــرَّ  األمــام:  إىل 

يف  العراقــي  النــواب 

املنرمــة  القليلــة  األيــام 

التطبيــع  يُجــرّم  قانونــاً 

وعــى  إرسائيــل،  مــع 

عكــس العــادة، تــم اقــراره باإلجــامع؟! الســؤال 

ــون؟! ــذا القان ــي رضورات ه ــا ه ــو: م ــروح ه املط

هــذا  بــرورة  يتعلــق  فيــام  محمــود:  فــارس 

القــرار، الســؤال املطــروح هــو رضورة هــذا القــرار 

ملــن؟! لجامهــر العــراق مثــاً؟! أم ألطــراف القــوى 

السياســية الحاكمــة؟! ليــس لهــذا القــرار اي ربط أو 

صلــة بحاجــات جامهــر العــراق. فالعامــل والــكادح 

والشــاب واملــرأة يتطلعــون للحريــة وللمســاواة 

وللصحــة  وللخدمــات  االجتامعيــة  وللعدالــة 

ــش  ــليمة للعي ــة س ــاء ولبيئ ــفيات وللكهرب واملستش

وملــدارس تناســب عرنــا الراهــن و لضــامن بطالــة 

الجــوع والفقــر وإليجــاد فــرص عمــل  وإلنهــاء 

للجيــوش املليونيــة مــن الشــباب والخريجــني، إلنهاء 

الفســاد، لوضــع حــد الســتهتار املليشــيات و...الــخ. 

الجامهــر تحتــج يوميــاً مــن أجــل هــذا، وانتفضــت 

ودفعــت مثنــاً باهضــاً )مئــات القتــى وعــرات 

أجــل  مــن  واملعوقــني(  الجرحــى  مــن  االالف 

هــذا، وليــس ملطالبهــم واحتجاجاتهــم وآمالهــم 

وأمانيهــم صلــة مــن قريــب او بعيــد بهــذا القانــون.

ــتهجان  ــث اس ــو مبع ــوم، ه ــون، والي ــذا القان إن ه

املجتمــع  يف  الســاحقة  االغلبيــة  وســخرية 

ــة  ــة العراقي ــراً املقول ــه كث ــق علي ــخطها. ينطب وس

ويــن«! وطنبــورة  ويــن...  »عــرب  الشــهرة 

ــذا  ــى إن ه ــدّل ع ــه ي ــى يشء فأن ــذا ع إن دّل ه

واملجتمــع  واٍد  يف  املليشــياتية  وقــواه  الرملــان 

ــاً.  ــف متام ــر مختل ــه يف واٍد آخ ــه ومحرومي وكادحي

قضيــة التطبيــع ليــس لهــا أيــة صلــة مبطلــب أحــد 

مــن الجامهــر. إن هــذا يــدل عــى ان الســلطة 

املليشــياتية الحاكمــة ليــس لهــا أي ربــط بجامهــر 

وآمالهــا وأمانيهــا وتطلعاتهــا، وإن أولوياتهــا يشء 

آخــر. إن هــذا القانــون هــو رضورة لهــذه الســلطة 

أو ألطــراف منهــا وليــس لــه أي مــكان عنــد االغلبيــة 

املجتمــع.  وكادحــي  محرومــي  مــن  الســاحقة 

إىل األمــام: إذن ما هــي رضورة ومررات هذا القرار، 

برأيكــم، علــامً انــه، وعــى عكــس أغلــب األحيــان، 

قــد تــم التصويــت عليــه باإلجــامع دون اي تــردد؟!

ــون عــن إن  ــون حــني يتحدث ــارس محمــود: يكذب ف

هــذا القــرار هــو »دفاعــاً عن الشــعب الفلســطيني« 

وغــر  الفلســطينيني«  حقــوق  عــن  »دفاعــاً  أو 

ــكان  ــراق أي م ــر الع ــوق جامه ــس لحق ــك. لي ذل

يف أجندتهــم، وإنهــم مصيبــة بــكل مــا للكلمــة 

ــة  ــع، مصيب ــى رأس املجتم ــت ع ــى وقع ــن معن م

ودوامــة دفــع املجتمــع مئــات اآلالف مــن أبريــاءه 

وعزّلــه ضحيــة،  فكيــف يســتطيعون أن يقنعــوا 

ــتلب  ــطني املس ــعب فلس ــن »ش ــم ع ــد بدفاعه اح

تُطــرح  بداهــًة  األســئلة  وأكــر  وحقوقــه«؟! 

اآلن، ملــاذا مل يقومــوا بتجريــم قتلــة وخاطفــي 

إجرامــاً؟ التطبيــع  فعــل  كان  إذا  املتظاهريــن، 

ليــس بصعــب أن نعــرف أصــل وأســاس القضايــا. إذ 

ال ميكــن فصــل هــذه القضيــة عــن وضــع العمليــة 

السياســية اليــوم. فالســؤال القائــم، يف العــراق هناك 

قانــون قــد صــدر يف ١٩٦٩ مــن قبــل نظــام البعــث 

البائــد، يتحــدث عــن هــذا بالضبــط ويجــرم كل 

مــن يتخابــر ويتعامــل ويقيــم عاقــات و...الــخ مــع 

ــس  ــة، لي ــة والواقعي ــة العملي ــن الناحي ــل. م إرسائي

لــه أي رضورة، وال يــرد عــى أي حاجــة ووضــع، 

وال عــى أي يشء! فقانــون البعــث يكفــي لهــذا 

ــوم؟! ــون الي ــذا القان ــدروا ه ــامذا يص ــرض. فل الغ

إن هــذا القانــون ذو صلــة بالعمليــة السياســية 

ألطــراف  السياســية  االفــاق  وانســداد  املتأزمــة، 

هــذه العمليــة اليــوم. وصــل الــراع مــا بــني 

»اإلطــار التنســيقي الشــيعي« و«تحالــف إنقــاذ 

ــم  ــون ه ــام يتحدث ــم« مثل ــر عظ ــن« اىل »ك وط

ــاً.  ــة مأزق ــت كل العملي ــك. وبلغ ــن ذل ــهم ع أنفس

ــث  ــه »الثل ــه، فلدي ــاق يف مكان ــاري ب ــرف اإلط الط

ــا  ــاع وبقائه ــك االوض ــول دون تحري ــل«، يح املُعِط

عــى حالهــا وركودهــا، وال يهمــه يشء. عــى العكــس 

ــه ولضغطــه  ــور، يكــون أفضــل ل ــل األم ــام يعرق كل

عــى خصومــه.  التيــار الصــدري، ورغــم لديــه 

يساريًا شعبويًا أم يساريًا طائفيًا ؟
سمر عادل

) الجزء األول(

»قانون تجريم التطبيع«:
 »عرب وين ... طنبورة وين«!

)اىل االمام( يف مقابلة مع فارس محمود
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الجيــل يف العــراق إذا مل يكــن أبرعهــم، ومنيــت أحامــه القومية بهزمية 

ــد. أي  نكــراء، ليعــر عــن ســخطه و امتعاضــه ورفضــه للواقــع الجدي

بلغــة اخــرى كان النــواب تعبــر عــن متنفــس املهزومــني “الثوريــني”. 

)القــدس  ليليــة( و  النــواب يف قصائــده )وتريــات  وقــد جســده 

عــروس عروبتكــم( )وطنــي علمنــي كل األشــياء( و)رحيل(..الــخ.

 

ــرا ضــد  ــم الســيايس و ثائ ــن رصخــة ضــد الظل ــر ع ــواب تعب كان الن

االســتبداد لجيــل فشــلت أحامــه بتحريــر فلســطني وإلحــاق الهزميــة 

بإرسائيــل وأمريــكا واالنظمــة السياســية التــي كانــت تقبــع يف خندقهــا.

وبقــدر وجــع الهزميــة التــي ُمنــي بــه املــروع القومــي العــريب 

بنفــس القــدر تــم ترســيخ تلــك األنظمــة القوميــة ســلطتها السياســية 

واالقتصاديــة. واســتطاعت الحركــة القوميــة العربيــة بجميــع أجنحتهــا 

ــاٍه  ــر متن ــاء  غ ــي بده ــة املــروع القوم ــة واليســارية صاحب اليميني

كانــت مبســتوى  والتــي  وتبنيهــا  الفلســطينية  القضيــة  اكتشــاف 

ــت  ــا حل ــن طريقه ــا.  فع ــو( له ــب )لوت ــة يانصي ــوز ببطاق ــة الف قيم

ــا  ــجام يف صفوفه ــت انس ــية وخلق ــة والسياس ــا األيديولوجي تناقضاته

او  الفلســطينية  الهويــة  وهــي  واحــدة  هويــة  حــول  ومحورتهــا 

ــع  ــة للدف ــك االكتشــاف كان حاجــة رضوري ــة الفلســطينية. ذل القضي

بعيــد عــن أطــامع ونفــوذ  اقتصــاد  بنــاء  القومــي يف  باملــروع 

ــن  ــا م ــزاع حصته ــى انت ــادرة ع ــة ق ــة اقتصادي ــة تحتي ــرب وبني الغ

االمرياليــة ولعــب دورهــا الســيايس واالقتصــادي يف النظــام الرأســاميل 

العاملــي، وســلطة اســتبدادية مطلقــة، وال حديــث وال صــوت يطالــب 

فلســطني. تحريــر  صــوت  غــر  وكرامــة  وحريــة  خبــز  برغيــف 

 

  لنعــود اىل مظفــر النــواب فهنــاك مســتويان ميكــن الحديــث عنهــام. 

املســتوى األول هــو الشــاعر واملناضــل الســيايس الــذي ال ميكــن 

ــيايس  ــل الس ــية او املناض ــواب السياس ــة الن ــام، فوظيف ــل بينه الفص

هــي امتهــان الشــعر واســتخدامه كأداة تحريضيــة ودعائيــة الســتلهام 

ــع الســيايس  ــة الواق ــا وتعري ــوض به ــة والنه ــة” املنهزم ــة العربي “االم

ومــا آلــت اليهــا، عــر نقــد حكامهــا املســتبدين و األنظمــة الخانعــة 

ــر  ــاح اآلخ ــد الجن ــه نق ــو يف حقيقت ــذي ه ــة، وال ــة لإلمريالي والتابع

ــه االقتصــادي  ــر عــن مروع ــذي يع ــة ال ــة العربي ــة القومي يف الحرك

والســيايس باملصالحــة مــع الغــرب والــرىض عــى مــا ترميــه مــن قســمة 

وإعطــاء مكانــة لهــا يف مناطــق النفــوذ بــني األقطــاب االمرياليــة 

ــن  ــاه م ــا الق ــا االخــر هــو املســتوى الشــخيص، وهــو م ــة.  ام العاملي

ــآالف مــن املعارضــني  ــكل اشــكاله اســوة ب قمــع واضطهــاد ســيايس ب

ــط اىل  ــن املحي ــة( م ــة العربي ــراق ويف أرايض )االم ــيني يف الع السياس

ــوب جامهــر عريضــة  ــواب يف ان يلمــس قل ــج.  وقــد نجــح الن الخلي

ــذاك  ــيت ( آن ــجيات )كاس ــا يف تس ــعرية وتوزيعه ــياته الش ــر أمس ع

لتدخــل بيــوت أكــر عــدد مــن املعارضــني السياســيني ســواء يف 

ــيات  ــعر يف األمس ــاء الش ــه بإلق ــب أدائ ــة. ولع ــراق أو يف املنطق الع

اىل حــد وصفــه مــن قبــل العديــد مــن النقــاد واملتابعــني مبرحيــات 

ملحميــة. وهــذا األداء الشــعري واملحتــوى الســيايس جعــل مــن 

ــَع يف أذهــان املجتمــع  النــواب ممثــا عــن زفــرات وآهــات جيــل طبَ

برمتــه أحامــه القوميــة مــن مشــاريع اقتصاديــة وسياســية، وامتــزج 

ــجن  ــب والس ــن التعذي ــاىن م ــذي ع ــواب ال ــر الن ــم مظف يف وجدانه

ليختلــط املســتوى األول والثــاين، دون التوقــف للحظــة وطــرح ســؤال 

ــة  ــداء الحري ــد اع ــف أل ــوم يق ــاذا الي ــواب، ومل ــل الن ــاذا كان ميث م

ــه. صفــا واحــدا بالتبضــع سياســيا ســواء يف موكــب تشــيعه او يف نعي

رغد صدام حسني والنفس القومي:

 

ــرم  ــا املج ــرة ابيه ــا بجري ــني، ال نأخذه ــدام حس ــد ص ــبة لرغ  بالنس

صــدام حســني الــذي كان يعــذب الشــيوعيني  بيديــه يف قــر النهائيــة 

ــن  ــد م ــواب واح ــر الن ــم، وكان مظف ــة لحياته ــع نهاي ــن يض ــو م وه

اولئــك التــي تكتــب رغــد النعــي لرحيلــه. ان رغــد ويف األجــزاء الســتة 

ــورة  ــس ص ــادت نف ــني اع ــل عام ــة( قب ــاة العربي ــع )القن ــا م ملقابلته

النظــام البعثــي ودافعــت بــل صافــة عــن جرامئــه واكــر مــن ذلــك 

قالــت )ان الشــعب العراقــي اخطــأ وال تريــد محاســبته( فهــل هنــاك 

ــواب،  ــر الن ــي مظف ــا تنع ــة. لكنه ــة ووقاح ــا صاف ــا بعده ــة م صاف

الن شــعر نــواب انتقــد الحــكام العــرب وانظمتهــم السياســية الذيــن 

يــدورون يف فلــك االمرياليــة االمريكيــة، وجــه النــواب ســياط نقــده 

ــعر  ــا. ان ش ــام ارشن ــة ك ــع االمريالي ــدق م ــاح املتخن ــك الجن ضــد ذل

النــواب يطفــأ النــران املشــتعلة يف قلــب رغــد عندمــا اصطــف ذلــك 

الجنــاح إلســقاط النظــام البعثــي عــر الغــزو واالحتــال. أنها تســتحر 

روح االمــة العربيــة التــي كان ينعيهــا النــواب وتســقط ارهاصاتــه عــى 

ــد ال  ــد ان رغ ــني. بي ــدام حس ــام ص ــه نظ ــقط خال ــذي اس ــع ال الواق

تريــد ارهــاق نفســها يك تبحــث يف تاريــخ النظــام الــذي مثلــه صــدام 

حســني، وهــو نفــس التاريــخ الــذي يســطع فيــه نجــم النــواب، بقتــل 

الشــيوعيني عــر تدبــر حــوادث الدهــس بالســيارات واحــواض االســيد 

داخــل العــراق واالغتيــاالت يف خــارج العــراق واملــوت بالتعذيــب 

ــوات  ــت دع ــن وصل ــني مل ــن الباق ــب م ــة، وطل ــر النهاي ــرف ق يف غ

امهاتهــم اىل الســامء بعــد اجتيازهــا كل الســيطرات االمنيــة و حالفهــم 

ــوان  ــي عن ــيوعي وه ــزب الش ــن الح ــراءة( م ــة )ال ــن كتاب ــظ م الح

ــاث ســنوات بالســجن. ان  ــواب ث ــي حكــم بســببها  الن ــدة الت القصي

ــكام  ــن الح ــواب ع ــه الن ــا قال ــد التشــفي مب ــني تري ــد صــدام حس رغ

العــرب املتآمريــن عــى االمــة العربيــة وقضيــة فلســطني. ) مــن ركــب 

اقنعــة لوجــوه الناس..والســنة ايرانية!!!…مــن هــرب ذاك النهــر 

ــم ــة ارض عربية..ح ــوا فالنخل ــى األهواز..اجيب ــل ع ــق بالنخ املتجوس

عربيــة.(  ارض  فالنخلــة  دانيون!بويهيون!ســاجقة!ومامليك..اجيبوا 

ــوق  ــس ف ــرس، ويجل ــدا يتناهشــها الف ــا بل ــول )ي ــكان آخــر يق ويف م

تنفســها الــوايل العثــامين وغلــامن الروم..وتحتلــم “الجيتات”الصهيونيــة 

ــف  ــاش الجائ ــك األحب ــى مل ــرج حت ــل يخ ــة فيها.زب ــد التوراتي بالعق

عورتــه يف وجهــك( وايضــا )لــن تتلقــح تلــك األرض بغــر اللغــة 

العربيــة ..يــا امــراء الغــزو فموتوا..ســيكون خرابا..ســيكون خرابــا 

..هــذه األمــة ..هــذه االمــة البــد لهــا أن تأخــذ درســا يف التخريــب(- 

وتريــات ليليــة-.  إنــه النفــس القومــي الــذي ينفثــه النــواب  وتحــاول 

ــداء.  ــس الصع ــره يك تتنف ــاق زف ــقه وإط ــني تنش ــدام حس ــد ص رغ

ــا يف  ــق عالي ــد تحل ــن رغ ــل م ــواب تجع ــعرية للن ــل الش ــذه الجم ه

ســامء العــراق وتجــد وصــف النــواب الواقــع  الحــايل الــذي تتصــارع 

القــوى الدوليــة واالقليميــة؛ االمريكيــة االيرانيــة والركيــة واإلرسائيليــة 

يف املنطقــة وخاصــة عــى جغرافيــة العــراق. وعــى العراقيــني أن 

ــا املذكــورة. ــا يف مقابلته ــب كــام جــاءت ضمن يأخــذوا درســا بالتخري

يساريًا شعبويًا أم يساريًا طائفيًا ؟...

ــن  ــه عاجــز ع ــني، إال إن ــن الثلث ــاً م ــل قلي ــا هــو أق ــه م هــو وتحالف

اإلتيــان بــيء. إن هــذه الخطــوة شــكلية هدفهــا تبيــان إن املبــادرة 

ال زالــت بيديــه. إنهــا خطــوة تهــدف للتغطيــة عــى »عجــزه«. 

هنــاك رد فعــل وحركــة مــن قبــل التيــار الصــدري، توضــح مــا اقصــد.  

مــا أن تــم إقــرار القانــون، شــهدنا فــوراً يف قاعــة مجلس النواب نفســها 

احتفــاال وهياجــاً صاخبــاً وأهازيــج مــن قبــل التيــار الصــدري، علــامً انه 

مل يكــن هنــاك مــا يســتدعي مثــل هــذا الصخــب، إذ قــد نــرى مثلــه يف 

حــاالت كأن يكــون الــراع حامــي الوطيــس أو وجــود معارضــة قويــة 

للقانــون مثــا، بحيــث يتــم إقــرار القانــون بصعوبــة، ولكننا شــهدنا انه 

تــم قبــول القانــون باإلجامع وبدون اي جهد أساســاً، وليــس هناك يشء 

يســتدعي ذلــك الصخــب. إن هــذا يؤكــد كامــي هــو ان التيــار يبحــث 

عــن »منجــز«، حتــى ولــو كان كاذبــاً و شــكلياً ألنــه ببســاطة يريــد أن 

يقــول انــه موجــود وال زال »مبــادراً« والــخ يف أوضــاع اليــوم املتأزمــة. 

ــار  ــارة غب ــام إن أحــد األهــداف االساســية هــو حــرف االنظــار وإث ك

التشــويش حــول »االنغــاق التــام للعمليــة السياســية« التــي تعكــس 

ضعــف موقفــه وعجــزه، وباألخــص بعــد أن طالــت كل هــذه األشــهر 

)مــا يقــارب ٧ أشــهر( بعــد انتخابــات مبكــرة )!!( واألدهــى مــن 

ــة كــره!   هــذا ال يلــوح يف االفــق القريــب او حتــى املتوســط أمكاني

مــن جهــة أخــرى، يســعى بهــذه الخطــوة، أن يســحب البســاط مــن 

تحــت اقــدام التيــار »الــواليئ« وتبجحاتهــم وتشــدقاتهم ضــد إرسائيــل 

و«املــوت إلرسائيــل« و«كا... كا ألمريــكا... كا .. كا إلرسائيــل!!«، وأن 

يظهــر بالتــايل إنــه صاحــب هــذه القضيــة التــي هــي ليســت قضيــة 

ــيل  ــميها الخزع ــا يس ــة« م ــن »تهم ــه ع ــاد نفس ــايل، إبع ــد! وبالت أح

»شــاملية-جنوبية« رداً عــى »الرشقيــة ال غربيــة« الصــدر، اي املحــور 

الــريك- اإلمــارايت )التــي هــي يف عاقــات واســعة مــع ارسائيــل(.

ــار  ــي اختب ــي، إال وه ــاً براي ــن ضعيف ــر، وإن يك ــب آخ ــاك جان وهن

ــتغل  ــد يس ــم، ق ــة رفضه ــي حال ــيادة(. فف ــه )الدميقراطي-الس حلفائ

ــيعي،  ــيقي الش ــار التنس ــودة لإلط ــه والع ــاء تحالف ــر، إلنه ــذا االم ه

تشــكيل  مســألة  إخــراج  وبالتــايل،  معــه،  الحكومــة  وتشــكيل 

ضعيفــاً.   احتــامال  اراه  ولكنــي  الزجاجــة.  عنــق  مــن  الحكومــة 
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إىل األمــام: ولكــن مثلــام تحدثــت انــه تم إقــرار القانون باإلجــامع، دون 

اي تــردد أو امتعــاض او بحــث ونقــاش خــاص حتــى مــن قبــل أطــراف 

لهــا عاقــات قدميــة »غــر معلنــة« مــع إرسائيــل او ليــس لديها مشــكلة 

يف التطبيــع أو تــود أن متــي أليــه جــراء رغبتهــا وأهدافهــا ومتطلبــات 

املحــور الــذي تنتمــي إليــه )االمــارايت(. مــا هــو رأيكــم بهــذا الصــدد؟ 

فــارس محمــود: الجميــع يعــرف إن هــذا القانون هــو عديــم القيمة. ال 

تحــرم هــذه االطــراف جميعهــا ال دســتورها وال برملانهــا وال قراراتها، وال 

مؤسســاتها الرســمية وال تعهداتهــا وال اي يشء. أ ينتظــر أحــد أن تــدوس 

هــذه القــوى عــى مصالحها مــن أجل عيون هــذا القانــون؟ كا. إنه أمر 

شــكيل وعديــم القيمــة. فالقضيــة أعقد مــن احتوائها بقانــون مثل هذا. 

برايــي، باإلضافــة اىل هــذا، لــو أخذنــا مثــا الحــزب الدميقراطــي 

ــذا الخصــوص،  ــه به ــار إلي ــا تذهــب األنظ ــراً م ــذي كث ــتاين ال الكردس

ــة  ــر العلني ــه غ ــراء عاقات ــذا ج ــه ه ــن موقف ــض م ــتغرب« البع وأس

ــم  ــرار عدي ــه ق ــرف إن ــه يع ــة اىل كون ــو باإلضاف ــي ه ــل، براي بإرسائي

القيمــة، فإنــه يهــدف اىل تخفيــف الهجمــة والحملــة عليــه تحــت حجة 

»عاقتــه« مــع ارسائيــل وتخفيــف الضغــط الواقــع عليــه بهــذا الصــدد. 

ــامية  ــة اإلس ــام الجمهوري ــدام نظ ــت أق ــن تح ــاط م ــحب البس أو س

والوالئيــني وقصفهــم املتزايــد لكردســتان واربيــل تحديــداً بحجــة 

وجــود »مؤسســات وأجهــزة ومكاتــب إرسائيليــة« يف كردســتان مهــددة 

للنظــام يف إيــران. علــامً إن الســبب الحقيقــي ألعامل القصــف ال تتعلق 

ــي  ــزب الدميقراط ــى الح ــات ع ــة الضغوط ــا مامرس ــرر، وإمن ــذا امل به

لطأطــأة الــرأس ملشــاريع نظــام الجمهوريــة اإلســامية يف العــراق.  

إىل األمام: ما هو موقفكم كحزب شــيوعي عاميل من القانون املذكور؟!

ــذا  ــدار ه ــداف اص ــت، إن أه ــام أوضح ــي، مثل ــود: براي ــارس محم ف

القانــون واضحــة وال تتعلــق مبوضوعــة »إرسائيــل« و ال »التطبيــع« مــن 

ــامذا  ــوم. فل ــة أحــد يف عــراق الي األســاس. إن املوضوعــة ليســت قضي

أجعــل منهــا قضيــة يل أو قضيــة املجتمــع؟! إنهــم يريــدون عــر هــذا 

املســعى ذر الرمــاد يف العيــون وحــرف أنظــار الغالبيــة الســاخطة 

ــن  ــة. ل ــة والضيق ــم الخاص ــلطة وأهدافه ــذه الس ــى ه ــة ع واملحتج

ندخــل هــذا الســرك مــن األســاس، وال  مرحيــة الخــداع هــذه. 

مــن جانــب آخــر، عــى الرملــان املنهمــك بالتطبيــع أن يرحل هــو وقواه 

املليشــياتية وســائر الســلطة الحاكمــة. إذ يدلــل بقــراره هــذا عــى إنــه 

بعيــد كل البعــد عــن مصالــح االغلبيــة الســاحقة للمجتمــع وحاجاتهــا 

امللحــة. إن جامهــر العــراق قالــت كلمتهــا رصيحــة وواضحــة عر عدم 

املشــاركة بإنتخابــات تريــن ٢٠٢١ )إذ مــن شــارك فقــط أطــراف هــذه 

االحــزاب املليشــياتية فقــط وذلــك لــويل نعمتهــم!(. وقبــل هــذا قالــت 

كلمتهــا بصــورة أوضــح تجــاه هــذه الســلطة يف انتفاضة تريــن ٢٠١٩. 

ولكــن مثــة نقطــة مهمــة أود اإلشــارة إليهــا، فيــام يخــص هــذا القانــون. 

بنظــري إن القانــون ومــا رافقــه مــن احتفال، مل يــأِت متوازناً مــع الفعل 

اإلجرامي املقصود. الجرمية السياســية مباحة يف العراق، منهم من عمل 

مــع داعــش، ومنهــم مــن تعــاون وعمل علنــاً مــع دول مجــاورة وغرها، 

ورغــم كل ذلــك ملــاذا التجريــم؟ ملَ ال يــأيت الــرد مبوقــف ســيايس آخــر، 

إذا كان املقصــود بالتجريــم منــع إلحــاق الــرر باملجتمــع أو بقيمــه؟. 
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بنظــري إن مســألة ومســار بــروز 

عــامل متعــدد األقطــاب ومختلــف 

املســائل التــي تثرهــا هــذه املســالة 

ــا كل  ــي تقرره ــة الت ــة العاق وخاص

ــن  ــب م ــع كل قط ــة م ــة وحرك دول

يشــغل  أمــر  العامليــة،  األقطــاب 

القــادة  الكثــر مــن  هــذه االيــام 

والســلطات واملهتمــني بالشــأن الســيايس. ان بلــورة رؤيــة حــول هــذه 

القضيــة واملســار الــذي تأخــذه، مهــم لحركتنــا ايضــا لتحديــد املواقــف 

ــر  ــة غ ــذه املرحل ــا يف ه ــوف تواجهن ــي س ــة الت ــائل املختلف ــن املس م

ــن هــذا املوضــوع  ــف واضــح م املســتقرة. كان ملنصــور حكمــت موق

وموضــوع مرتبــط بشــكل وثيــق وهــو حاميــة اي ثــورة عامليــة 

محتملــة يف أي بقعــة يف العــامل مــن هجمــة القــوى الرجوازيــة العامليــة.

 

 ليــس مــن الصعــب اليــوم رؤيــة عامــات انهيــار عــامل احــادي القطــب 

وبــروز عــامل متعــدد األقطــاب. فهنــاك تكتــات لهــا وجــود فعــا مثــل 

ــة  ــرويس، مجموع ــو، القطــب الصيني-ال ــف النات ــريب وحل القطــب الغ

شــنغاي،  منظمــة  الجامعــي،  االمــن  معاهــدة  منظمــة  بريكــس، 

ــا.  ــيان وغره ــة أس ــدة، ومنظم ــم املتح ــاق األم ــاء ميث ــع أصدق وتجم

واالقتصاديــة  السياســية  التكتــات  رغــم وجــود كل هــذه  ولكــن 

يعتــر القطــب الصيني-الــرويس اهــم قطــب يف وجــه القطــب الغــريب 

لقوتــه العســكرية واالقتصاديــة ولكونــه قطــب متكامــل اي اقتصــادي، 

وعســكري وســيايس وليــس قطــب احــادي الجانــب أي قطــب عســكري 

ــني اذ تجــد كل مــن  او اقتصــادي او ســيايس. وهــو قطــب راســخ ومت

الصــني وروســيا رضورة حياتيــة يف هــذا التحالــف. اذ يعــادي القطــب 

ــع  ــارب م ــوة كل مــن روســيا والصــني ويجرهــام عــى التق الغــريب بق

بعضهــا البعــض والتعــاون يف كل املجــاالت. وبإمــكان هــذا القطــب مــن 

تقديــم بديــل اقتصــادي وســيايس وعســكري للــدول والقــوى األخــرى 

ــاك فعــا تنافــس بــني هــذا  ــار عندمــا تواجــه أي مشــكلة، وهن لاختي

ــا تســعى الصــني  القطــب والقطــب الغــريب يف كل ارجــاء العــامل. فمث

ــي مــع عــر  ــرام معــادة تعــاون اقتصــادي وأمن ــام عــى اب هــذه األي

ــا يف  ــكا وحليفته ــاول أمري ــط الهــادي، فحــني تح دول يف جــزر املحي

املنطقــة، اســراليا، بــكل قــوة افشــال هــذه الخطــة الصينيــة. وعندمــا 

واجهــت رسيانــكا اإلفــاس يف األســابيع األخــرة، كان لهــا خيــار اللجــوء 

اىل صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل مــن جهــة واىل الصــني وحتى 

الهنــد مــن جهــة أخــرى إلنقــاذ اقتصادهــا. امــام الحكومــات والقــوى 

املعارضــة يف معظــم الــدول الفقــرة والخاضعــة خيــار االصطفــاف مــع 

ــى  ــا ع ــح واضح ــرويس. ويصب ــب الصيني-ال ــريب او القط ــب الغ القط

ــاكل  ــول للمش ــه حل ــس ل ــريب لي ــب الغ ــان القط ــي ب ــتوى العامل املس

التــي تواجــه عاملنــا يف القــرن الواحــد والعريــن، بــل ليــس بإمكانــه يف 

الكثــر مــن األحيــان تقديــم مــا ميكــن للصــني بالــذات تقدميــه. كمثــال 

ــاق ١٥٠  ــيا بأنف ــرة اىل اس ــه االخ ــدن يف زيارت ــو باي ــد ج ــيط، تعه بس

ــب  ــم ١٠ دول يذه ــي تض ــيان الت ــة أس ــدول مجموع ــون دوالر ل ملي

4٠ مليــون منهــا فقــط لبنــاء البنيــة التحتيــة، يف حــني تعهــدت الصــني 

ــدول. ــك ال ــة يف تل ــة التحتي ــاريع البني ــى مش ــار دوالر ع ب ١.٥ ملي

 

لقــد كان ملنصــور حكمــت حتــى قبــل االنهيــار النهــايئ لاتحــاد 

ــروز ورســوخ  ــة ب ــاد الســائد هــو حتمي ــا كان االعتق الســوفيتي، عندم

ــن  ــح م ــف واض ــة وموق ــكا، رؤي ــادة أمري ــب بقي ــادي القط ــامل اح ع

هــذه القضيــة. قــال منصــور حكمــت يف مقابلــة مــع جريــدة » عامــل 

اليــوم« بعنــوان » عواقــب احــداث االتحــاد الســوفيتي« يف ١٩٩١  بــان 

ــدد  ــامل متع ــروز ع ــامل ب ــن احت ــد م ــوفيتي يزي ــاد الس ــار االتح انهي

األقطــاب، حيــث قــال » اعتقــد أن وجــود قــوة عظمــى تــم اضعافهــا 

ومــن الدرجــة الثانيــة ) يقصــد هنــا االتحــاد الســوفيتي( تعــرف 

ــد العاملــي الســيايس، كان أمــرا  ــكا عــى الصعي بالســلطة العامــة ألمري

اكــر فائــدة لبقــاء تفــوق أمريــكا عامليــا. أن تفــكك االتحــاد الســوفيتي 

قــد زاد مــن إمكانيــة بــروز قــوة اقتصاديــة وسياســية وعســكرية اكــر 

بشــكل اتحــاد أو ائتافــات .....«. وتوقــع تراجــع مكانــة أمريــكا نســبيا 

تجــاه األقطــاب األخــرى حيــث قــال “برأيــي، أن املســارات املوجــودة 

اجــامالً، مــع رسعتهــا ومداهــا الراهنــني، ســتضعف أمريــكا يف املطــاف 

ــة األخــرى«. مل يكــن منصــور  ــا واألقطــاب الصناعي االخــر تجــاه أوروب

ــان نظــام عــامل احــادي القطــب كان نظامــا راســخا،  حكمــت يؤمــن ب

ــدد  ــدو » يه ــق ع ــة خل ــام ١٩٩١ ومحاول ــج يف ع ــرب الخلي ــل ان ح ب

ــد  ــكرية ض ــوى العس ــتعراض الق ــات اس ــرب« وعملي ــن الغ ــم وام قي

هــذا العــدو مــن قبــل أمريــكا كانــت محــاوالت لرســيخ هــذا النظــام.  

 

مــن الواضــح ان الفــرة التــي أعقبــت انتهــاء الحــرب البــاردة وخاصــة 

ــبة  ــة وبالنس ــاة البري ــة يف حي ــرة قامت ــت ف ــعينيات كان ــد التس عق

للــدول والحــركات التــي مل تتفــق مــع سياســات القطــب الغــريب بقيــادة 

أمريــكا. مل يكــن للــدول الصغــرة فرصــة االحتــامء بــاي دولــة او قطــب 

ــكا. كان عــى الحكومــات  يف حــال التعــرض لخطــر الهجــوم مــن أمري

وقــوى املعارضــة يف اغلــب الــدول الحديــث اىل البيــت األبيــض واقناعــه 

مبشــاريعهم ومطاليبهــم واهدافهــم. كان عــى الحكومــات والحــركات 

ــد  ــكا والغــرب. لق ــة ألمري ــن الطاع ــر ع ــامل التعب السياســية حــول الع

فــرغ النضــال وعمليــة تحقيــق األهــداف واملطاليــب مــن خــال النضال 
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ــة والسياســية  ــوى، ومل يأخــذ النضــال واالحــداث االجتامعي ــن محت م

ــول  ــة الحص ــور الرقي ــا ارادت تيم ــا عندم ــي.  فمث ــا الواقع مجراه

ــد الصغــر اىل  عــى اســتقالها، ذهبــت الحركــة القوميــة يف هــذا البل

ــس  ــروع. نف ــذا امل ــا له ــبت رضاه ــا وكس ــذت موافقته ــكا واخ أمري

الــيء انطبــق عــى عمــل الحكومــات وقــوى املعارضــة يف كل انحــاء 

ــد كان عمــل املعارضــة  ــرق األوســط. لق ــة ال ــه منطق ــا في ــامل مب الع

ــن  ــراق ضم ــتان الع ــة يف كردس ــة الكردي ــة والحرك ــة واإليراني العراقي

هــذا اإلطــار، أي الحصــول عــى موافقــة ورضــا اإلدارة االمريكيــة 

حــول مشــاريعها. لقــد ســاعد هــذا االمــر، عــى دفــع العــامل اىل اليمني. 

لقــد أضعفــت معــادالت عــامل احــادي القطــب، قــوى اليســار وخاصــة 

ــاليب  ــت أس ــد. واضعف ــد بعي ــراكية اىل ح ــيوعية واالش ــوى الش الق

النضــال التــي ميارســها اليســار بــكل اطافيــه مبــا فيــه النضــاالت 

ــدول  ــن ال ــر م ــات يف الكث ــت االنتخاب ــة. وأصبح ــة واملطلبي اإلصاحي

ــة  ــادالت العاملي ــم هــذه املع ــم يف خض ــا تنظ ــر شــكلية، فعندم اك

انتخابــات يف كردســتان العــراق مثــا، فــان الجامهــر تصــوت لصالــح 

وتخلفهــا الن  وقمعهــا  فســادها  رغــم  املواليــة ألمريــكا،  القــوى 

ــه يعتمــد عــى مــدى انســجام  امــان املجتمــع وحتــى قوتــه وخدمات

ــة  ــكا بالســلطة الحاكم ــول أمري ــكا و قب ــع سياســات أمري الســلطة م

ــة وأســلوب  ــج االنتخابي ــة. وافرغــت الحمــات والرام يف هــذه البقع

النشــاط االنتخــايب حتــى يف دول أكــر رســوخا مــن أي محتــوى.    

 

ــروز  ــوفيتي وب ــاد الس ــار االتح ــت انهي ــي أعقب ــة الت ــهدت املرحل ش

عــامل احــادي القطــب، اشــتداد خطــر التدخــات العســكرية الغربيــة 

او  املتحــدة  األمــم  اطــار  أكان ضمــن  االمريكيــة ســواًء  وخاصــة 

ــوق  ــات حق ــدي لخروق ــاب او التص ــة اإلره ــة محارب ــه، بحج خارج

ــدأ بحــرب  ــروز خطــر يهــدد االمــن والســلم العاملــي، ب االنســان او ب

ــا  ــل يف ليبي ــراق والتدخ ــتان والع ــال أفغانس ــج يف ١٩٩١ واحت الخلي

الــدول  مــن  الكثــر  والتدخــات يف  والصومــال  واليمــن وســوريا 

االفريقيــة وامريــكا الاتينيــة االخــرى. كــام شــهدت هــذه الفــرة   

ــل  ــة بكثافــة مــن قب ــات االقتصادي اســتخدام ســاح الحصــار والعقوب

الغــرب وخاصــة أمريــكا بحيــث وصــل الحــد ان ثلــث البريــة 

تــرزح اليــوم تحــت حصــار امريــي مــن شــكل او شــكل اخــر.

ــة  ــورة العاملي ــر الث ــن التصــدي لخط ــت، مل يك ــول منصــور حكم  يق

ــث مل  ــة حي ــكرية واالقتصادي ــات العس ــذه التدخ ــيا له ــا أساس عام

يــَر قــادة الرجوازيــة يف القطــب الغــريب يف الثــورات العامليــة خطــرا 

رئيســيا يف تلــك املرحلــة. بــل كان الهــدف مــن تلــك التدخــات 

فــرض تنظيــم معــني ألوضــاع العــامل السياســية واالقتصاديــة وتحديــد 

موقــع الكتــل الرجوازيــة املختلفــة عــى الصعيــد العاملــي التــي 

الرجوازيــة  الــدول  وتأديــب  الســائد  القطــب  مصالــح  تخــدم 

ــا  ــة ككوب ــر األماكــن املتبقي ــم مص ــث وحس ــامل الثال ــة يف الع املارق

الــدول  داخــل  السياســية  املعــادالت  وحســم  الشــاملية  وكوريــا 

التــي كانــت منضويــة تحــت القطــب الرقــي لصالــح الغــرب.

 

ــب  ــادي القط ــامل اح ــان الع ــح ب ــن الواض ــك، كان م ــم ذل ــن رغ ولك

ــني  ــذي كان يحــدث ب ــروز الحــركات االشــراكية ال ــد ارض بفرصــة ب ق

الحــني واألخــر يف املراحــل الســابقة، كــام زاد خطــر التدخــل املبــارش 

للقــوى الرجوازيــة يف العــامل ضــد  الحــركات االجتامعيــة الراديكاليــة  

ــت. ــام حدث ــة أين ــورة العاملي ــد الث ــة وض ــركات العاملي ــة الح وخاص
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تحالــف امــان النســوي، هــو امتــداد ملنظمــة امــان للنســاء. تأسســت 

ــن  ــّون م ــوي مك ــع نس ــو تجم ــان ه ــف ام ــول ٢٠١٩. تحال يف ٢٠ ايل

نســاء مدافعــات عــن حقــوق املــرأة، يدعمنــا الرجــال النســويني 

ــاء  ــن نس ــف م ــون التحال ــدف. يتك ــس اله ــن نف ــون ع ــذي يدافع ال

مــن داخــل العــراق وخارجــه. ال تقتــر عضويتنــا عــى النســاء 

ــة  ــدول ناطق ــن ال ــاء م ــا بالنس ــب ايض ــل نرح ــط ب ــراق فق ــن الع م

بالعربيــة.  يهــدف تحالــف أمــان  اىل تقويــة الحركــة النســوية يف 

العــراق املطالبــة بتحقيــق االمــان االقتصــادي، واالجتامعــي للســيايس.

يتكــون التحالــف مــن نســاء من مختلــف انحاء العــراق، وبــدون النظر 

ــف  ــون التحال ــة. يتك ــة او الطائفي ــة او الديني ــن القومي اىل انحداراته

مــن نســاء مــن مختلــف االختصاصــات املهنيــة، مــن الطــب واملحامــاة 

اىل الدارســات يف العلــوم االجتامعيــة واالنســانية والطبيعيــة والنســاء 

اللــوايت بــدون أي تحصيــل درايس. يتكــون مــن العامــات والعاطــات 

ــة(.  ــات الثاث ــق )األمان ــدف تحقي ــن ه ــوايت يجمعه ــل الل ــن العم ع

أهداف تحالف أمان النسوي: 

يســتهدف التحالــف تحقيــق األمــان االجتامعــي واألمــان أالقتصــادي 

واألمــان الســيايس للنســاء يف العــراق. 

سبل العمل لتحقيق اهدافنا: 

١-   الوعــي: رفــع الوعــي النســوي بــني النســاء والرجــال عــى الســواء، 

ــة  ــوي والهيمن ــة النظــام االب ــاد النســاء، وحقيق ــم اســباب اضطه لفه

الذكوريــة عــى النســاء يف املجتمــع. 

ــف  ــز والعن ــة التميي ــاء ملواجه ــة النس ــة مقاوم ــة: تقوي ٢-   املقاوم

داخــل املنــزل، ومــكان العمــل او الدراســة، واالماكــن العامــة، للدفــاع 

ــن. عــن كرامتهــن وحقوقه

٣-   التنظيــم: تعبئــة اكــر عــدد ممكــن، مــن النســاء والرجــال 

ــاء  ــد النس ــة. توحي ــات الثاث ــق األمان ــايت لتحقي ــل مطالب ــام بعم للقي

ذات املعانــاة املشــركة مثــل العاطــات عــن العمــل، واالمهــات، 

واملطلقــات مــن أجــل نيــل حقوقهــن االقتصاديــة واالجتامعيــة. 

اهم النشاطات التي يقوم بها التحالف: 

اختافهــا  عــى  االجتامعــي  التواصــل  وســائل  اســتخدام     -١

والفيديوهــات،  املقــاالت،  ننــر  حيــث  مكثــف.  وبشــكل 

والبوســرات، والرســوم، واالغــاين، ومقاطــع االفــام وكل مــا مــن 

املــرأة.  بحقــوق  والرجــال  النســاء  وعــي  مــن  يزيــد  ان  شــأنه 

ــة  ــى منص ــم ع ــكل منظ ــهرية وبش ــف ش ــدوات نص ــم ن ٢-   تنظي

ــرش،  ــف، التح ــة بالعن ــا املتعلق ــن القضاي ــد م ــاول العدي ــزووم، نتن ال

الحقــوق االقتصاديــة ونســتضيف يف النــدوات شــخصيات نســوية 

وقانونيــة ونشــطاء عــن حقــوق  املــرأة مــن النســاء والرجــال. تعــرض 

النــدوات عــادة عــى وســائل التواصــل االجتامعــي مــن اجــل اتاحــة 

ــور.  ــن الجمه ــارشة م ــاركة املب ــال للمش املج

ــن  ــا محــارضات اســبوعية م ــدم فيه ــم مدرســة نســوية تُق ٣-   تنظي

ــب  ــف جوان ــة مبختل ــاع واملعرف ــن ذوي االط ــال م ــاء ورج ــل نس قب

الحركــة النســوية، واملــدارس النســوية، واالســراتيجيات التــي اتبعتهــا 

ــن.  ــا مبطالبه ــع قدم ــا للدف النســاء تاريخي

4-   مســاعدة وتقويــة مقاومــة النســاء يف بيوتهــن بوجــه الضغوطــات 

العديــدة التــي يتعرضــن لهــا وذلــك عــر رفــع ثقتهــن بأنفســهن، وعــر 

ملتقيــات نصــف شــهرية، غــر رســمية وداخليــة لعضــوات التحالــف. 

ــواًء  ــة س ــات املختلف ــم الحم ــف بتنظي ــوم التحال ــات: يق ٥-   الحم

بشــكل منفــرد او بالتنســيق مــع منظــامت اخــرى لتقويــة مطالبــات 

ــة تخــص النســاء ســواء يف داخــل العــراق او خارجــه.  معين

٦-   العمــل العاملــي: يشــرك التحالــف مــع املنظــامت النســوية 

االخــرى يف املنطقــة والعــامل وينخــرط بنشــاطات محــددة تهــدف 

اىل تقويــة املطالبــة بقضايــا عامليــة، عــى ســبيل املثــال العمــل 

ــلطة. ــان اىل الس ــودة طالب ــه ع ــتان بوج ــاء افغانس ــة نس ــى تقوي ع

التعريف بتحالف أمان النسوي.


