
1

العدد 37 السبت 20/6/2020 

 nisaa.alintifadha@yahoo.com
فيسبوك - نساء االنتفاضة

لألتصال بنا 

ــا  ــاندة طريانه ــة مبس ــة الرتكي ــوات الربي ــنت الق ش
 /  ٦  /  ١٧ األربعــاء  اليــوم  هــذا  فجــر  الحــريب 
ــم  ــل أرايض إقلي ــعة داخ ــل واس ــة توغ ٢٠٢٠عملي
العــال  حــزب  محاربــة  بحجــة  كوردســتان 
الكوردســتاين )يب يك يك(، وكانــت الطائــرات الحربيــة 
ــة  ــام املاضي ــد قصفــت بشــدة خــال األي ــة ق الرتكي
مناطــق قنديــل وســنجار ومخمــور كمقدمــة لهــذا 
التوغــل.  تزامنــا مــع هــذا التوغــل العســكري 
الــرتيك، قصفــت القــوات العســكرية للجمهوريــة 
ــة  ــرى الحدودي ــة الق ــران باملدفعي ــامية يف إي اإلس
الواقعــة يف منطقــة حــاج عمــران / محافظــة أربيــل 
ــن أحــزاب املعارضــة  ــدد م ــد ع بحجــة رضب قواع
الكورديــة املتواجــدة، حســب ادعاءهــا، يف تلــك 

املناطــق.

ــة  ــا دول ــي تشــن فيه هــذه ليســت املــرة األوىل الت
تركيــا الشــوفينية والجمهوريــة اإلســامية الغارقــة يف 
ــدات داخــل  ــرى والبل ــا عــى الق االجــرام هجومه
إقليــم كوردســتان مــا يــؤدي اىل الحــاق ارضار 
ــة بســكان تلــك املناطــق وترويعهــم  ــة وبرشي مادي
واجبارهــم عــى النــزوح خوفــا مــن هــذه العمليات.

للربجوازيــة  االســتبداديتني  الدولتــني  هاتــني  ان 
ــا  ــران، بوصفه ــا واي ــامية، يف تركي ــة – اإلس القومي
ــرشق  ــة ال ــا منطق ــة، حولت ــة متغطرس ــوى إقليمي ق

اىل  العــراق،  الخصــوص  وجــه  وعــى  األوســط، 
ســاحات حــرب ومارســة هجاتهــم العســكرية 
ــة  ــة وحروبهــا بالوكال ــم اإلرهابي ــة وأعاله الدموي
فيهــا باســتمرار. لقــد اصبحتــا، ومنــذ عقــود، مصــدر 
تهديــد كبــري ألمــن وحيــاة مئــات املايــني مــن 
ــق  ــان يف تحقي ــا ميضي ــة وه ــذه املنطق ــكان ه س
مطامحهــم اإلقليميــة واســرتاتيجيتهم الرأســالية 
لعملياتهــم  تربيراتهــم  كانــت  مهــا  التوســعية. 
العســكرية االجراميــة الحاليــة يف كوردســتان، فإنهــا 
القوميــة والهيمنــة  الغطرســة  جــزء مــن هــذه 
ــتهدف  ــي تس ــة والت ــة يف الرجعي ــة الغارق اإلقليمي
ــم  ــال والكادحــني يف بلدانه ــتعباد جاهــري الع اس

ــع.   ــل الجمي قب

ان مــا يوفــر األرضيــة للحمــات العســكرية لهاتــني 
النظــام  تواطــؤ  هــو  اإلقليــم  داخــل  الدولتــني 
ــزاب  ــراق واألح ــم يف الع ــي الحاك ــامي القوم اإلس
القوميــة الحاكمــة يف كوردســتان وعاقتهــا مــع 
تلــك الــدول بهــدف تأمــني مصالحهــم. ترتكــب 
ــها  ــاوية تعيش ــاع مأس ــل أوض ــم يف ظ ــذه الجرائ ه
تفــي  أجــواء  وســط  كوردســتان  يف  الجاهــري 
املعيــي  والوضــع  اإلقليــم  يف  كورونــا  جائحــة 
ــم عــن رصف  ــاع حكومــة اإلقلي الصعــب بعــد امتن

رواتــب العــال واملوظفــني ألشــهر عــدة.

ان الحكومــة املركزيــة يف بغــداد وحكومــة اإلقليــم 
ــة  ــا الســكوت والديبلوماســية الخجول ــان اختارت اللت
إزاء مــا يجــرى مــن عــدوان ســافر دون أي رد فعــل 
حــازم، تتحمــان املســؤولية الكاملــة عــن التطاوالت 

الرتكيــة واإليرانيــة.

هــذه  بشــدة  نديــن  الــذي  الوقــت  ويف  نحــن، 
االعــال العســكرية االجراميــة، نعلــن عــن تضامننــا 
ــع  ــدوان وم ــذا الع ــا ه ــل ضحاي ــع عوائ ــل م الكام
العوائــل املتــررة، ونحمــل مرتكبــي هــذه الجرائــم 
ــم  ــت به ــي لحق ــائر الت ــض الخس ــؤولية تعوي مس
الطبقــة  وندعــو  كــا  العمليــات.  هــذه  جــراء 
العاملــة والجاهــري التحرريــة يف عمــوم العــراق 
اىل لتكاتــف والوقــوف يف خنــدق واحــد ضــد هــذا 
العــدوان وضــد سياســات التهــاون والتعــاون التــي 
متارســها الســلطة الحاكمــة يف العــراق واإلقليــم 
مــع هاتــني الدولتــني، ونناشــد الطبقــة العاملــة 
والكادحــني يف تركيــا وإيــران وكذلــك جميــع االحــرار 
يف العــامل للتصــدي لهــذه الجرميــة وشــجب وإدانــة 

ــورا. ــا ف ــوة إليقافه ــات والدع ــذه العملي ه

منظمة البديل الشيوعي يف العراق
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ندين بشدة اهلجمات العسكرية لكل من تركيا وإيران داخل إقليم كوردستان

وأصحــاب  الخريجــني  الطلبــة  اعتصامــات  شــكلت 
الشــهادات العليــا غــري املعينــني امــام وزارة التعليــم 
ــي امتــدت  ــة والت العــايل وغريهــا مــن مؤسســات الدول
ــل  ــب بالعم ــا تطال ــت يف غالبيته ــة، وكان ــهر طويل ألش
والتعيــني وإيقــاف نهــب املــال العــام وقــد قوبلــت 
ــاه الســاخنة والقمــع واالعتقــال، وكانــت  ــم املي بخراطي
البدايــة التــي أشــعلت رشارة انتفاضــة أكتوبــر الجاريــة 

ــيايس.  ــام الس ــة النظ ــة بإزال ــت للمطالب ــي تحول الت
 طــوال فــرتة االنتفاضــة وكعــادة الســلطة، حاولــت 

ــاي  ــا ب ــاف عــى االنتفاضــة والقضــاء عليه االلتف
ــج يف  ــى ذات النه ــتمرت ع ــت، واس ــة كان طريق
النهــب والفســاد واملحاصصــة، غارســة رأســها 
وضعــت  التــي  األزمــة  متجاهلــة  الرمــال  يف 
نفســها داخلهــا، اليــوم وبعــد أشــهر مــن الدمــاء 
ــا،  ــة م ــلطة بطريق ــتطاعت الس ــاالت اس واالعتق
ان تحــارب الســاحات وان تقلــل مــن إعــداد 
األزمــة  وبســبب  لكنهــا  داخلهــا،  املنتفضــني 

املاليــة التــي متــر بهــا وبفعــل انتشــار جائحــة كورونــا، 

ــول للجاهــري  ــاد اي حل ــا يف إيج ــن لديه والعجــز املزم
وفئــات الشــعب مــن العاملــني والعاطلــني عــن العمــل، 

بني اعتصام اخلرجني واملعطلني وعمال الصناعة 
وبني معتقلي رفحاء
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حرية ومساواة المرأة شرط أساسي ألي تغيير ثوري في المجتمع

ومحاولــة االقتطــاع مــن رواتــب املوظفــني، مل تبقــي 
هــذه الســلطة اي صديــق او منــارص لهــا، بــل جعلــت 

ــداء.  ــع أع الجمي
ــكيل  ــى تش ــة ع ــوى املحاصص ــاق ق ــد اتف ــوم وبع  الي
حكومــة برئاســة مصطفــى الكاظمــي بدعــم مــن القــوى 
ــراق، ان  ــري يف الع ــت الجاه ــة، أدرك ــة والدولي اإلقليمي
ــاليب  ــن باس ــل، ولك ــو الح ــة ه ــتمرار يف االنتفاض االس
جديــدة وفاعلــة أكــر، وهــذه األســاليب هــي عمــل كل 
ــم  ــان وتنظي رشيحــة عــى التظاهــر واالعتصــام والعصي
وأمــام  والجامعــات  املصانــع  خــال  مــن  الجهــود 
ــط  ــة ليــس فق ــل املطالب ــن أج ــر م ــوزارات والدوائ ال

ــا  ــا، امن ــة عليه ــب او املحافظ ــادة الروات ــني او زي بالتعي
ــي يف  ــبب الفع ــو الس ــذي ه ــام ال ــذا النظ ــقاط ه بإس

ــا. ــرش عام ــبعة ع ــذ س ــا من ــري ومعاناته ــؤس الجاه ب
ــن  ــب م ــة روات ــني او ثاث ــن يســتلم راتب ــة أن م املفارق
ــب  ــتلمون الروات ــن يس ــم الذي ــاء وذويه ــي رفح معتق
الســيد  يخــرج  الوظائــف،  أفضــل  عــى  ويحصلــون 
ان هــؤالء يف حــال مســاواتهم مــع  ليقــول  املالــي 
البقيــة وإلغــاء امتيازاتهــم املاليــة الهائلــة، فــإن النظــام 
الســيايس يف خطــر، ليســتقبلهم الكاظمــي يف مكتبــه 
ــا عــرشات  ــم، بين ــم ان ال مســاس يف امتيازاته مطمئنه
ــت  ــا تثبي ــني ب ــود والخريج ــاب العق ــن أصح اآلالف م

ومايــني املعطلــني عــن العمــل ال يلتفــت إليهــم املالــي 
ــام.  ــي النظ ــن ممث ــم م ــي وأمثاله والكاظم

ــة  ــة والخريجــني وعــال النظاف ــه الطلب ــوم ب ــا يق ان م
ــني  ــة وكل املعطل ــال الصناع ــان وع واملحــارضون باملج
ــل  ــح، ميث ــات والرشائ ــن الفئ ــم م ــل وغريه ــن العم ع
يف حقيقتــه الــراع الطبقــي يف أوضــح صــورة، بــني 
طبقتــني هــا طبقــة العــال والكادحــني وطبقــة أخــرى 
هــي طبقــة املــاك والنهابــني املتمثلــة براعيهــا الرســمي، 
وهــو النظــام الربجــوازي الطائفــي القومــي املدعــوم مــن 

ــران وغريهــا مــن القــوى األخــرى. ــكا وإي امري

جالل الصباغ

 ان تكوني 
ً
ليس ذنبا

.انثى.
ــدة  قالــت يل وهــي تزفــر الحــرات: مل أكــن الوحي
ولــن اكــون االخــرية، انهــا بالحقيقــة مســرية ال 
تنقطــع خطواتهــا، تتكــرر يوميــا، تحمــل معهــا 

روتينهــا الــيء واملمــل جــدا.
قلــت لهــا: هــديئ مــن روعــك، واكتبــي مــا تعانيــه، 

عــى ان تكــون الكتابــة متنفســا لــك.
ــذه  ــن ه ــاين م ــي أع ــدة الت ــُت الوحي ــم أين لس أعل
املشــكلة، فهنــاك رشيحــة ال بــأس بهــا مــن النســاء 
تُجاذبهــن نفــس األمــواج حيــث تتعــرض الكثــري مــن 
ــاءة  ــرش واالس ــواع التح ــتى ان ــا اىل ش ــاث يومي االن
انــه  النفــوس.  ضعــاف  قبــل  مــن  واالســتغال 
ــدا  ــباب بعي ــة االس ــو اىل دراس ــم يدع ــوع مه موض
عــن الوصايــة االخاقيــة، املوضــوع أكــرب مــن حــره 
ــى  ــه االنث ــذي تتحمل ــب ال ــب او الذن ــة العي يف خان
يف مجتمــع ذكــوري وقوانــني مؤيــده للرجــل، وهــذا 
االمــر الــذي يدفعنــي اىل اثــارة الكثــري مــن عامــات 
ــراد  ــلوكيات لألف ــذا س ــود هك ــل وج ــتفهام. ه االس
ــا ســببه الكبــت والحرمــان مــن  الذكــور يف مجتمعن
ــى(  ــر )االنث ــس االخ ــع الجن ــي م ــكاك الطبيع االحت
ــة يف شــخصية  ــة، ام هــي ازدواجي ــاة اليومي يف الحي
الفــرد )الذكــر( التــي تتجســم يف ســلوكياته، ام هــي 

حالــة مرضيــة اجتاعيــة )فــراغ فكــري، وخــواء 
روحــي، وضيــاع هويــة(؟ التــي تــرزخ فيهــا طبائعــه 
نظــام  بوجــود  الوحشــية  وصفاتــه  االســتبدادية 
اجتاعــي طبقــي ذو طابــع عشــائري متخلــف يــربر 
ــه االعــذار. إن آداب الســلوك هــي فــن  ويتلمــس ل
ــم  ــن وكيانه ــاعر اآلخري ــا ملش ــن احرتامن ــري ع التعب
ولكــن عندمــا تتخــذ منعطفــا غري الــذي عليــه  تجاه 
االنثــى فهنــا يبــدأ رصاع املــرأة مــع نفســها، يتخللــه 
الخــوف والتوتــر والضغــط النفــي كونهــا تتعــرض 
اىل افــراط يف التــودد مــن قبــل اشــخاص غــري رزينــني 
وهمجيــة التفكــري، يبــدا النظــر لهــا كفريســة ســهلة 
املنــال رمبــا لــن يســتطيع العقــل تقبــل بــان كل هذا 
ســيحدث ان قيــل لــك ذلــك ســابقا، غريــب كيــف 
ــة،  ــات عظيم ــروح بجراح ــى ال ــات ع ــال الكل تنه
تكــن  مــامل  مواجهــة  اىل  تضطــر  ســوف  ولكــن 
تتخيلــه قبــا، ســيتم فيهــا ربــط للوقائــع واألحــداث 
وتصويــر دقيــق شــامل ألعمــق طبقــات النفــس ومــا 
ــكار  ــا باألف ــن أحاســيس فتضــخ عقليته ــا م يختلجه
ــكل  ــد بش ــداث والتأك ــادة االح ــا إلع ــا يضطره م
كامــل بانــه ليــس حلــا او كابوســا، حينهــا يتملكنــا 
شــعور الخــذالن مــن اشــخاص لطاملــا كانــوا اصحــاب 
صــورة راقيــة يف نظرنــا تلــك املواقــف الصادمــة هــي 

اصعــب لحظــات متــر عــى انفســنا
ــن  ــدال م ــة ال ب ــنا بكلم ــع ألنفس ــروض املجتم  مل ي
تقبلهــا  علينــا  التــي يصعــب  املواقــف  نعــم يف 
ــا مــى  ــا عــى م ــب كفين ــف نقل مــن الداخــل، كي

ــني  ــية ب ــا النفس ــوازن يف ازماتن ــور ون ــاير االم ونس
للعيــان  نريــه  الــذي  وبــني  الحقيقــي  شــعورنا 
وكيفيــة املقاومــة بــدال مــن الجلــوس يف زاويــة 
مظلمــة واالعتــكاف عــى أنفســنا يف فــوىض االفــكار 
املنغرســة يف صوامــع اذاننــا وننغمــر باالنحبــاس 
ــن  ــوف م ــري والخ ــب الضم ــق وتعذي ــرة القل يف دائ
املجهــول ومحاولتنــا الحثيثــة للتكيُّــف مبــا ال يخــدش 
مبادئنــا، ولنكــن دقيقــني نتناســاها أحيانــاً فهنــا 

ــئلتي ــل اس ــى قت ــادرة ع ــري ق ــدين غ اج
هــل هــو ذنــب اننــا انــاث؟ هــل معنــى ذلــك اننــا 
نبقــى دامئــا عرضــة لإلســاءة والتحــرش؟ بســبب 
ــا ان  ــذه، علين ــلوكيات كه ــردع س ــني ت ــاب قوان غي
نتحــرر مــن انتظــار استحســان مــن النــاس، ونكــون 
ذوات شــخصية قويــة ومصقولــة، لــي نواجــه ذلــك 
ــول  ــا ح ــر وضوح ــا أك ــي خطاب ــر االزيل، ونبن القه
تغريــد  الثــورة وهــو  »األمــل هــو  ان  قضايانــا. 
العصفــور الحــر« كــا تقــول نــوال الســعداوي. 
ــرتاكية،  ــورة االش ــي، أي الث ــا الطبق ــورة مبفهومه الث
فقضيــة تحــرر املــرأة تحــررا كامــاً ومســاواتها 
الثــورة  مســاواًة كاملــة مرهــون بتحقيــق تلــك 
ــال  ــأن نض ــرى ب ــذا ن ــرتايك، ل ــع االش ــاء املجتم وبن
املــرأة التحــرري جــزء ال يتجــزأ مــن نضــال الطبقــة 

ــا ــار ثورته ــل انتص ــن أج ــة م العامل

                                اسيل رماح


