لمحة عن المنظمين
تحالف عالمي ) (IWAالتحالف الدولي للمرأة
لمنظمات ومؤسسات وتحالفات وشبكات
نسائية شعبية وأفراد ا ّتحدوا في إنشاء حركة
نسائية ديمقراطية تقدمية ومعادية لإلمبريالية
في القرن الحادي والعشرين .يدعو التحالف
الدولي للمرأة إلى توحيد العامالت
والفالحات والنساء من الشعوب األصلية
ومن فقراء المدن والمحترفات والجامعيات
من آسيا وأفريقيا وأستراليا وأوروبا وأمريكا
الالتينية وشمال أمريكا من أجل تحرير المرأة
من القمع واالستغالل التاريخيين ومن أجل
قيام نظام بديل يرتكز على الديمقراطية
.الحقيقية والحرية والعدل والمساواة والسالم

التضامن والنضال
تعزيز المقاومة ضد الحرب والسياسة العسكرية
والفاشية الجديدة للواليات المتحدة

إلى  7أغسطس/آب 5 2017
جامعة تورونتو ،كندا

) (ILPSإن الرابطة الدولية للنضال الشعبي
حركة ديمقراقطية ومعادية لإلمبريالية تقوم
بمناصرة ودعم وتطوير النضال الديمقراطي
والمعادي لإلمبريالية للشعوب التي ترفض
اإلمبريالية وك ّل أشكال الرجعية .وتسعى
الرابطة إلى الحفز على اعتماد محاور عمل
مشتركة وتسيير النشاط وتنسيقه عن طريق
تدابير عملية بما فيها المناصرة والبحوث
والمنشورات والمحاضرات والندوات
وعمليات التعبئة االجتماعية والسياسية .عقدت
الرابطة جمعيتها الدولية الخامسة في عام 2015
وقد شارك فيها ممثلون عن  248منظمة جماعية
.من  39بلداً

للمزيد من المعلومات

www.ilps.info/en/
www.facebook.com/SolidarityFightBack/

لالستعالم

email: antiwarconf.inquiriesto@gmail.com

#SOLIDARITYFIGHTBACK
#NO2USMILITARISM

إن مؤتمر “التضامن والنضال :تعزيز المقاومة ضد الحرب والسياسة العسكرية والفاشية الجديدة
ّ
للواليات المتحدة” يجمع نشطاء ومنظمات وشبكات وحركات تنبذ الحرب وتنادي بالعدالة االجتماعية
عدة وهم يعارضون نهج الحرب والسياسة العسكرية والتدخل األجنبي للواليات المتحدة
من بلدان ّ
ّ
حق الشعوب المقهورة في تقرير المصير
ويدعمون،
بل
دون،
ك
يؤ
وهم
اإلمبريالية
القوى
وغيرها من
ّ
.والعدل والتحرر والسالم
أغسطس/آب 5

أغسطس/آب 6

الكلمات االفتتاحية

:النساء ينتفضن ويكافحن

الف ريق  .1أشكال الحرب والسياسة العسك رية
والفاشية الجديدة المتعددة
التدخل العسكري وإسقاط األنظمة
(الحروب العدائية وعمليات مكافحة العصيان
)وغيرها
المجم ع العسكري الصناعي
ّ
الق واعد العسك رية ونشر الق وات
والمناورات واالستفزاز العسكري
الفاشية الجديدة والعنص رية والقمع

م واجهة الفاشية ومقاومة السياسة العسك رية
واإلتحاد للتحرر

الف ريق  .2التداعيات
النساء واألطفال
الجماعات والبيئة
التش ريد والتهجير
الف ريق  .3خارطة النضال :الحروب العدائية
والمقاومة الشعبية
”الشرق األوسط الكبير“	-
أف ريقيا
آسيا
أم ريكا الالتينية
أوروبا وروسيا
أم ريكا الشمالية
احتفاالت ثقافية

أغسطس/آب 7
ورش عمل متزامنة
الم رأة في المقاومة
تح ريم الق واعد العسك رية
دولة األمن القومي
الفاشية الجديدة
األمم األولى واالستعمار والحرب
المهاجرون والالجئون
دور وسائط اإلعالم
اإليمان والحرب

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

إعالن الم ؤتمر
آفاق النضال من أجل التح رير والكفاح
االجتماعي في زمن الحرب
المسيرة الشعبية

ا ّتساع رقعة الفاشية الجديدة والتخويف 66.
وازدياد رهاب األجانب والعنصرية
وكراهية اإلسالم
تفشي ظاهرة استعمال االغتصاب والتحرش 77.
والعنف ضد المرأة كسالح حرب ولتهدئة
الجماعات
أن عدداً متزايداً من الناس يقاومون آلة
إال ّ
العدوان والحرب اإلمبريالية للواليات المتحدة

ن الحرب اإلمبريالية والسياسة العسكرية
يهدد البشرية
أهم ما ّ
والنزعة الفاشية الجديدة ّ
في عصرنا هذا .وقد دفعت األزمة االقتصادية
المستمرة التي يعاني منها النظام الرأسمالي
العالمي الدول اإلمبريالية بقيادة الواليات
المتحدة إلى انتهاج سياسات أكثر عدوانية في
وضع يدها على األراضي والتسلط عليها من
يد
أجل احتكار موادها ّ
األولية و االستفادة من ّ
عاملة بخسة الثمن والتحكم باألسواق األسيرة
وطرق االمداد واستعمالها قواعد إطالق
لقواها العسكرية خارج أراضيها .كما تعتبر
أن نشوء قوى جديدة أمثال
الواليات المتحدة ّ
روسيا والصين يم ّثل خطراً على هيمنتها على
.العالم
وفي هذا السياق ،تك ّثفت في السنوات األخيرة
السياسة والنزعة العسكريتان للواليات المتحدة
:كما يشهد على ذلك
ازدياد الحروب العدوانية وحاالت 11.
التدخل العسكري وتغيير األنظمة في
الخارج
المجمع العسكري 22.
وتوسع
تكديس األسلحة
ّ
ّ
والصناعي والمالي
تعاظم االستفزاز العدائي وحجم البصمة 33.
العسكرية العالمية (قواعد ،تحالفات أمنية،
).إلخ
تعزيز الدعم لألنظمة االستبدادية 44.
والفصائل شبه العسكرية والمجموعات
اإلرهابية والمجموعات الثورية المزعومة
حول العالم
إضفاء صبغة عسكرية متزايدة على 55.
اإلدارات المدنية والميزانية الوطنية
والمؤسسات الجامعية والشرطة وقمع
الحريات المدنية

