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افتتاحية العدد

بين الذكورية والشخصية الثورية 
المرأة في الشرق األوسط 

ــن  ــا م ــا وصلن ــب م ــذه األرض وبحس ــاة ىلع ه ــة الحي ــق األول وبداي ــذ الخل من

خــال امليثلوجيــة التاريخيــة الســومرية والبابليــة واآلشــورية ومــا بعدهــا، فقد 

كانــت األنثــى جــزء أساســي مــن تكويــن الحيــاة البشــرية، وكانــت اآللهــة عشــتار 

ــا  ــت بعده ــرية، وتتال ــتمرار البش ــاة الس ــة الحي ــاء واملانح ــب والعط ــز الخص رم

ــة  ــوز طوطمي ــى رم ــة إل ــن آله ــة م ــع التاريخي ــة يف املراج ــخصيات األنثوي الش

إلــى ملــكات وشــخصيات فاعلــة يف املجتمــع اإلنســاني، وخاصــة يف الشــرق 

األدنــى.

ومــع تقــدم المراحــل التاريخيــة بــدأت الذكوريــة تطغــى علــى حقــوق المــرأة وتــم تحويلهــا إلى ســلعة 

تبــاع وتشــترى فــي ســوق الرقيــق وفــي الغــرب الهمجــي أصبحــت غنيمــة حــرب ومكســب مــادي 

ــر  ــي قص ــة ف ــا جاري ــى أنه ــرأة عل ــر الم ــدأ تصوي ــا ب ــوم، وبعده ــة الخص ــيا ً إلهان ــببا ً رئيس ــر وس ال أكث

الســلطان أو خادمــة فــي قصــر الوالــي، وكان للمستشــرقين دور مهــم فــي رســم هــذه الصــورة عــن 

المــرأة فــي الشــرق األوســط، وللجهــل الذكــوري دور كبيــر فــي تأكيــد هــذه الحالــة.

وفــي العــودة للعصــر الحديــث نســتذكر اليــوم العالمــي لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة والــذي 

يصــادف 11/25/ مــن كل عــام، واســتذكارا ً لألخــوات ميرابــال اللواتــي تعرضــن ألبشــع عمليــة اغتيــال 

ــة  ــن كان لهــن دور مهــم فــي بعــث روح المقاومــة ضــد الديكتاتوري ــخ المعاصــر واللوات عرفهــا التاري

بلدهــم » الدومينيــكان ».

الديكتاتوريــات  التــي كســرت قواعــد  الثوريــة  المناضلــة  المــرأة  المناســبة نســتذكر  وفــي هــذه 

والقيــادة  الريــادة  فــي  وأحقيتهــا  المــرأة  دور  تأكيــد  فــي  مهمــًا   ً دورا  ولعبــت  الذكوريــة 

لهــا  كان  التــي  العســكرية  السياســية  القائــدة  زنوبيــا  ومــن  الثــوري،  الكفــاح  وســاحات 

مناضــات  إلــى  التاريــخ  وخلدهــا  الســورية  الباديــة  قلــب  فــي  دولتهــا  عــن  الدفــاع  فــي   دور 
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العصــر الحديــث مثــل » روزا لوكمبــورغ فــي أوربــا ، ومناضــات العصــر الحديــث البطلــة جميلــة بوحيــرد 

فــي الجزائــر و الشــهيدة شــيان التــي كســرت جبــروت االحتــال التركــي وقارعتــه حتــى الرمــق األخيــر 

، والبطلــة ســناء محيدلــي التــي كســرت عنجيهــة العــدو الصهيونــي فــي جنــوب لبنــان ونفــذت أول 

ــدها  ــي جس ــار ف ــت الن ــي أضرم ــوالت الت ــربيل ب ــة س ــهيدة الرفيق ــا، والش ــي وقته ــة ف ــة فدائي عملي

لتكــون منــارة للنســاء الثوريــات فــي ســجون الفاشــية التركيــة، وفــي معــارك مقاومــة اإلرهــاب كانــت 

الشــهيدة باريــن أيقونــة كوبانــي ومــن بعدهــا شــهيدة مقاومــة عفريــن » آفيســتا خابــور ».

ــور  ــال العص ــوري خ ــع الذك ــا المجتم ــي وضعه ــد الت ــك القواع ــرن تل ــن كس ــن م ــات ه ــؤالء الرفيق ه

ــذي  ــع ال ــر للمجتم ــر المصي ــي تقري ــم ف ــا دور مه ــون له ــي أن يك ــرأة ف ــدارة الم ــن ج ــة، وأثبت الماضي

ــه. ــن في يعش

ــتعمارية  ــوة االس ــر أن الق ــرأة، نذك ــد الم ــف ض ــة العن ــي لمناهض ــوم العالم ــى الي ــودة إل ــي الع وف

التــي خلقــت األرهــاب فــي الشــرق األوســط كان لهــا دور أساســي فــي العنــف ضــد النســاء، خاصــة 

مــا أنتــج مــن مآســي الحــروب والهجــرات وعمليــات االغتصــاب والقتــل، فــي دول مختلفــة مــن الشــرق 

األوســط، فــي فلســطين ولبنــان والعــراق وســورية وتركيــا، وبمســاعدة مــن أنظمــة وتيــارات محليــة 

كانــت شــريكة فــي هتــك حرمــة المــرأة وســلبها حقوقهــا وتدميــر حياتهــا.

ــا  ــبيل عائلته ــي س ــهيدة ف ــة وش ــة ومقاتل ــت وبطل ــة واخ ــًا وزوج ــت أم ــرأة كان ــي كل ام ــًا نحي ختام

وشــعبها، نحيــي كل امــرأة ضحــت بولدهــا وكل امــرأة فقــدت زوجــًا وكل أخــت فقــدت أخــًا وكل مــن 

ربــت وعلمــت وناضلــت فــي ســبيل رفعــت مجتمعهــا، تحيــة لــكل الصامــدات فــي ســاحات النضــال 

المجتمعــي والثــوري حــول العالــم، تحيــة للمناضــات المقاتــات فــي الجبــال والوديــان ضــد القــوى 

الرجعيــة والفاشــية واالســتعمارية واإلمبرياليــة العالميــة.

هيئة التحرير
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ملف العدد

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
ــا،كان والدهــن رجــل  ــا وأنطوني ــا مينريفي ثــاث شــقيقات هــن باتريســيا وماري

اعمــال ناجــح وكــن يعيشــن حيــاة الطبقــة امليســرة املســتقرة مــع شــقيقتهن 

الرابعــة )الزالــت حيــة( وكانــوا معارضيــن سياســيين لنظــام تروخيلــو ، الــذي ظــل 

ــاده حتــى عــام 1961، فارضــا ســيطرة مطلقــة ىلع  ىلع هــرم الســلطة يف ب

البــاد مــن خــال تحالفــه الســري مــع الكنيســة واألرســتقراطيين والصحافــة، 

مــع ادارتــه لســطة عســكرية بوليســية.

شــكلن الحقــًا حركــة ضمــت مجموعــة مــن المعارضيــن لنظــام تروخيلــو، وعرفــت بأســم حركــة الرابــع 

عشــر مــن يونيــو، وضمــن هــذه المجموعــة، كانــت الشــقيقات ميرابــال يلقبــن بالفراشــات لجهودهــن 

وحيويــة الشــباب التــي يعشــنها، اال ان تروخيلــو ســرعان مــا امــر بأعتقالهــن وذويهــن وجــرى ســجنهم 

ــون الشــقيقات الثــاث بطريقــة وحشــية  والتنكيــل بهــم.. والحقــًا وبعــد االفــراج عنهــم قتــل مجهول

بتاريــخ 25 نوفميــر وكشــف الحقــًا بــأن تروخيلــو كان وراء االغتيــال.

اغتيــال األخــوات ميرابــال كان الضربــة 

الــذي   ، تروخيلــو  لنظــام  القاضيــة 

اغتيــل بعــد ســتة أشــهر مــن حادثــة 

ــقيقات. ــه للش اغتيال

بعــد انهيــار نظــام تروخيــو بإغتيالــه، 

قتلــه  مــن  أشــهر  ســتة  بعــد 

االخــوات  ذكــرى  كرمــت  األخــوات، 

ــة  ــال، وقامــت اختهــن المتبقي ميراب

علــى قيــد الحيــاة، ددي، الحقــاُ بتحويــل المنــزل الــذي ولــدن بــه إلــى متحــف للراحــات يضــم مقتنياتهن، 

ويجمــع العديــد مــن الكتــب واالفــام الوثائقيــة والســينمائية التــي خلــدت ذكــرى االخــوات ميرابــال.

جعلــت األمــم املتحــدة كل يــوم 25 نوفمبــر يومــا ملناهضــة العنــف ضــد 
املــرأة تكريمــا لهــن.
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أيقونات ثورية

آرين ميركان
 المــرأة التــي صّعــدت وتيــرة نضــال المرأة في الشــرق األوســط

ــركان  ــن مي ــة التــي نفذتهــا الشــهيدة آري ــة الفدائي بعــد 4 أعــوام مــن العملي

ــرأة  ــة للم ــة وطليع ــوة والثق ــدر الق ــن مص ــت آري ــي، أصبح ــة كوبان ــان مقاوم إب

القــادرة ىلع املقاومــة يف وجــه قــوى اإلرهــاب، لتبقــى األفــواه فاغــرة أمــام مــا 

حــدث يف كوبانــي، وتتحــول أخيــرًا إلــى أيقونــة للمقاومــة ويمتــزج اســم آريــن 

وكوبانــي باملقاومــة يف كل املحافــل.

فــي الـــ5 مــن تشــرين األول/أكتوبــر 2014، وبينمــا كان داعــش يواصــل هجماتــه الوحشــية علــى 

كوبانــي انطاقــًا مــن تاريــخ الـــ15 مــن أيلول/ســبتمبر 2014، أبــدت وحــدات حمايــة الشــعب والمــرأة 

مقاومــة عظيمــة بعدمــا وصــل مرتزقــة داعــش بشراســتهم إلــى تلــة مشــته نــور فــي الطــرف 

الجنــوب الشــرقي لمدينــة كوبانــي.

فــي اليــوم ذاتــه، وبينمــا كانــت اللحظــات األخيــرة تمضــي قبــل أن يحتــل مرتزقــة داعــش تلــة مشــته 

نــور، أخرجــت آريــن ميــركان المقاتلــة فــي وحــدات حمايــة الشــعب التــي كانــت ترابــط علــى جبهــة 

ــرة. ــائر كبي ــم خس ــش لتكبده ــوف داع ــت صف ــا واخترق ــور قنابله ــته ن مش

باستشــهاد آريــن ميــركان زادت مقاتــات وحــدات حمايــة المــرأة مــن عزيمتهــن وإصرارهــن، ورفعــن مــن 

وتيــرة مقاومتهــن للدفــاع عــن أرضهــن وقيمهــن.

العمليــة الفدائيــة التــي نفذتهــا آريــن إبــان مقاومــة كوبانــي ضــد مرتزقــة داعــش، أثبتــت للعالــم 

ــك. ــا تمتل ــى م ــا بأغل ــا وقيمه ــة وطنه ــى حماي ــادرة عل ــرأة ق ــأن الم ــع ب أجم

آريــن  ميــركان االســم الحقيقــي دالرا كينــج ولــدت  عــام 1992  فــي قريــة حســي التابعة لناحيــة موباتا 

بمقاطعــة عفريــن، والتحقت بصفوف حركة التحرر  الكردســتانية عــام 2007، ومع اندالع ثورة روج آفا، 

شــاركت فــي الثــورة وأخــذت مكانهــا بيــن صفــوف وحــدات حمايــة المــرأة للدفــاع عــن كرامــة شــعبها.

وتلــة  ســرزوري  مدرســة  وشــهداء  وزوزان  ودســتينا  ريفانــا  كالفدائيــة  أمثالهــا  مــن  والكثيــر  آريــن 

دولــي والكثيــر مــن المناضــات والمناضليــن الذيــن ضحــوا بأرواحهــم لتحريــر هــذه األرض مــن اإلرهــاب، 
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2آرين ميركان
أصبحــوا رمــزاً للفــداء والنضــال فــي وجــه االحتــال الــذي يتغــذى مــن الذهنيــة الذكورية،وجعلــوا مــن 

روحهــم شــعلة تنيــر درب نســاء الشــرق األوســط  وســطروا أروع الماحــم فــي صفحــات التاريــخ.

رفيقة آرين تتحدث عنها ....

يصــادف اليــوم الذكــرى الرابعــة الستشــهاد المناضلــة آريــن ميــركان. وتزامنــًا مــع هــذه الذكــرى تتحدث 

رفيقتهــا كــوالن ساســون، لوكالتنــا، عــن المقاومــة التــي أبدتهــا آريــن ومــدى تأثيــر عمليتهــا الفدائيــة 

علــى النســاء فــي روج آفــا خاصــًة ونســاء الشــرق األوســط عامــًة.

ــر  ــى بفك ــت تتحل ــن كان ــة آري ــون: “المناضل ــوالن ساس ــرأة ك ــة الم ــدات حماي ــي وح ــة ف ــول المقاتل تق

وروح وطنيــة مترســخة، كانــت يقظــة وعاليــة اإلحســاس بالمســؤولية، كانــت مؤمنــة بفكــر وفلســفة 

القائــد أوجــان وهــذا مــا دفعهــا لتكــون صاحبــة إرادة قويــة وإصــرار علــى المقاومــة والتضحيــة 

ــة”. ــات عالي بمعنوي

وتضيــف “آريــن كانــت مصــدر المعنويــات لجميــع المقاتــات والمقاتليــن فــي جبهــات الحــرب مــن 

خــال مــا كانــت تتحــدث عنــه مــن تاريــخ النضــال الكــردي وماحــم ســطرها مناضلــون مــن حركــة التحــرر 

الكردســتانية”.

لحظات ما قبل تنفيذ العملية الفدائية .....

وتســرد كــوالن لحظــات مــن مقاومــة المناضلــة آريــن ميــركان فــي تلــة مشــته نــور وهــي فــي الخنــدق 

األمامــي تقــاوم أشــرس أعــداء اإلنســانية مــن جهــة وتحمــي رفاقهــا مــن جهــة ثانيــة.

ــا  ــكل قوتن ــاوم ب ــا نق ــا، كن ــن لعمليته ــة آري ــذ المناضل ــن تنفي ــاعات م ــدة س ــل ع ــث “قب ــع الحدي وتتاب

مرتزقــة داعــش ونتصــدى لجميــع محاوالتهــم فــي الهجــوم علــى مركــز المدينــة وقــد نفــدت لدينــا 

الذخيــرة. أرســلتني الرفيقــة آريــن إلحضارهــا ســرت عــدة خطــوات فســمعت صــوت انفجــار قنبلــة 

ــة وراء  ــا مختبئ ــي رأيته ــور لكنن ــى الف ــدت عل ــهدت، ع ــد استش ــن  ق ــي آري ــدت أن رفيقت ــة. اعتق يدوي

حجــر ووجههــا المبتســم يغطيــه الغبــار. نــادت باســمي وقالــت لــي “تفقــدي المــكان وكونــي حــذرة 

مــن رصــاص المرتزقــة”، وعندمــا ألقيــت نظــرة علــى الجهــة األماميــة كانــت الرفيقــة آريــن قــد ردعــت 

ــرة”. ــائر كبي ــة خس ــدت المرتزق ــة وكب الهجم
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بعــد ذلــك بســاعات، تصــاب المقاتلــة فــي وحــدات حمايــة المــرأة كــوالن فــي رأســها وتغــادر ســاحة 

المعركــة لتلقــي العــاج لتبقــى آريــن ميــركان وتواصــل مقاومتهــا ضــد مرتزقــة داعــش إلــى أن بلغــت 

لحظــة الحريــة بروحهــا الفدائيــة.

ســرعان مــا انتشــر خبــر قيــام المناضلــة آريــن بعمليــة فدائيــة األمــر الــذي ســاهم فــي أن يرفــع مقاتلــو 

وحــدات حمايــة الشــعب والمــرأة مــن مســتوى مقاومتهــم، وعلــى الرغــم مــن أن المعــارك تواصلــت 

بعدهــا ودخلــت شــوارع المدينــة إال أن عشــرات المقاتليــن والمقاتــات مــن أمثالهــا واصلــوا المقاومــة 

وتمكنــوا بعــد 134 يومــًا مــن دحــر داعــش مــن مدينــة كوبانــي.

تحــررت كوبانــي يــوم الـــ26 مــن كانــون الثاني/ينايــر، حيــث كان انتصــار مقاومــة كوبانــي ضربــة قويــة 

لمرتزقــة داعــش، ســاهمت فــي أن يتهــاوى ويصــل اليــوم إلــى نهايتــه حيــث تخــوض قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة آخــر المعــارك ضــده فــي ريــف ديــر الــزور الشــرقي.

ــر  ــرى عب ــة أخ ــة مقاوم ــور حلق ــتا خاب ــف آفس ــة، لتضي ــس المقاوم ــت أس ــركان وضع ــن مي ــة آري عملي

تنفيــد عمليــة فدائيــة وصفتهــا بلحظــة الحريــة، حيــث يواصــل أبنــاء روج آفــا والشــمال الســوري اليــوم 

نضالهــم ضــد الجيــش التركــي المحتــل فــي عفريــن بــروح الفدائيتيــن آفيســتا وآريــن.

وتضيــف المناضلــة كــوالن “عمليتهــا جعلتنــا صامديــن أكثــر علــى طريــق مقاومتنــا ونضالنــا آريــن 

أصبحــت رمــزاً لمقاومــة المــرأة الحــرة وأصبحــت مثــااًل وفخــراً عظيمــًا لنــا، وأثبتــت مــدى قــوة وجــدارة 

المــرأة فــي الدفــاع عــن حريتهــا ضــد الذهنيــة الذكوريــة التــي تعتبر المــرأة مجــردة مــن اإلرادة والقوة”.

العمليــة الفدائيــة التــي قامــت بهــا آريــن ميــركان فــي مقاومــة كوبانــي والتــي كانــت نتــاج مقاومــة 

ونضــال زيــان كناجــي التــي  نفــذت عمليــة فدائيــة هــي األولــى فــي تاريــخ حركــة التحــرر الكردســتانية 

ضــد جيــش االحتــال التركــي)30  حزيــران )1996، أصبحــت رمــزاً للمــرأة حــرة، وأحيــت أفيســتا خابــور فــي 

مقاومــة العصــر نهــج زيــان وآريــن، لتتواصــل مقاومــة المــرأة فــي روج آفــا بــروح مقاومتهــن.         
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جميلة بوحيرد .. المرأة التي صفق لها العالم احتراًما 
ــرز  ــك أب ــر، لتعــد بذل لدورهــا ضــد االســتعمار الفرنســي يف بلدهــا الجزائ
الشــخصيات املناضلــة يف القــرن العشــرين ومــن النســاء اللتــي ســاهمن 

بشــكل مباشــر يف الثــورة الجزائريــة.

 ولــدت عــام 1935، والدهــا جزائــري وأمهــا تونســية ، واصلــت تعليمهــا المدرســي ثــم التحقت 
بمعهــد للخياطــة والتفصيــل ، تهــوى تصميــم األزيــاء  ، مارســت الرقــص الكاســيكي وكانــت 
ماهــرة فــي ركــوب الخيــل. ،  بــدأت حياتهــا فــي النضــال ضــد الفرنســيين وهــي فــي العشــرين 
مــن عمرهــا. ، انضمــت إلــى جبهــة التحريــر الوطنــي الجزائريــة للنضــال ضــد االحتــال الفرنســي 
فــي عــام 1954 ثــم التحقــت بصفــوف الفدائييــن ،  كانــت أول المتطوعــات لــزرع القنابــل فــي 

طريــق االســتعمار الفرنســي ، أصبحــت المطــاردة رقــم 1. 

ألقــي القبــض عليهــا عــام 1957 ،  أصيبــت برصاصــة فــي الكتــف وألقــي القبــض عليهــا، لتبــدأ 
رحلتهــا القاســية مــن التعذيــب ، »أعــرف أنكــم ســوف تحكمــون علــي باإلعــدام لكــن ال تنســوا 
إنكــم بقتلــي تغتالــون تقاليــد الحريــة فــي بلدكــم ولكنكــم لــن تمنعــوا الجزائــر مــن أن تصبــح 

حــرة مســتقلة« جملتهــا الشــهيرة التــي قالتهــا وقــت القبــض عليهــا. 

بعــد 3 ســنوات مــن الســجن تــم ترحيلهــا إلــى فرنســا وقضــت هنــاك مــدة ثــاث ســنوات 
ليطلــق ســراحها مــع بقيــة الزمــاء ، تعمــدوا إخفــاء موعــد اعدمهــا عــن اإلعــام عــام 1958.

لم يتم إعدام جميلة بوحيرد وتأجل تنفيذ الحكم ثم عدل إلى السجن مدى الحياة. 
خرجــت مــن الســجن بعــد تحريــر الجزائــر وتزوجــت محاميهــا الفرنســي  ، تولــت رئاســة اتحــاد 

المــرأة الجزائــري بعــد االســتقال. 
اضطــرت للنضــال فــي ســبيل كل قــرار وإجــراء تتخــذه بســبب خافهــا مــع الرئيــس آنــذاك، أحمــد 
بــن بلــة، وقبــل مــرور عاميــن قــررت أنهــا لــم تعــد قــادرة علــى احتمــال المزيــد فاســتقالت 

ــية. ــاحة السياس ــت الس وترك
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الرفيقة ريما ” المرأة ذات القبعة البيضاء “ 
يصــادف الســابع والعشــرين مــن شــهر  تشــرين الثانــي الذكــرى الثانيــة لرحيــل الرفيقــة 
»ريمــا« ــــ املــرأة ذات القبعــة البيضــاء ــــ التــي أعَدمــت يف باريــس عــام 1982 مســؤواًل 
كبيــرًا يف املوســاد،)»امللحق األمنــي« يف ســفارة كيــان العــدو يف باريــس، ياكــوف 

بارســيمنتوف(.
ولــدت جاكليــن اســبر فــي العــام 1959 ببلــدة “جبرايــل عــكار” )شــمال لبنــان(، وتُعتبــر واحــدة مــن مؤسســي 
الفصائــل المســلحة الثوريــة اللبنانيــة التــي شــاركت بعمليــات نوعيــة ضــد أهــداف صهيونيــة وأمريكيــة فــي 

العالــم.
ــيمنتوف،  ــوف بارس ــس، ياك ــي باري ــدو ف ــان الع ــفارة كي ــي س ــي« ف ــق األمن ــال »الملح ــة اغتي ــن عملي ــم تك ل
أولــى العمليــات التــي نفذتهــا »ريمــا« وال آخرهــا، لكنهــا حتمــًا أهمهــا. ســبقت التنفيــذ عمليــة رصــد اســتمرت 
أســبوعين تقريبــًا، تضمّنــت التدقيــق فــي حركــة »الملحــق األمنــي« الصهيونــي. وهــذا مــا كتبــه العــدو بنفســه 

علــى الصفحــات االولــى لجرائــده. وحــدد نهــار التنفيــذ فــي 3 نيســان 1982.
توجهــت »ريمــا« إلــى المــكان المحــدد فــي الوقــت المحــدد. حملــت مسدســًا تشــيكيًا أوتوماتيكيــًا مــن عيــار 
ــبة  ــو للمناس ــا )وه ــول رفاقه ــا يق ــب م ــا« بحس ــراً حينه ــا كان متواف ــذا م ــل »ه ــي ب ــره ه ــم تخت ــم، ل 7.65 مل
المســدس نفســه الــذي ُصّفــي بــه الملحــق العســكري االميركــي تشــارلز راي فــي 18 كانــون الثانــي 1982 
ــون«.  ــاد بويس ــادة »فيردين ــي ج ــه ف ــى منزل ــت إل ــاء واتجه ــه« بيض ــرت »بيري ــية(. اعتم ــة الفرنس ــي العاصم ف
كانــت عطلــة نهايــة االســبوع، وكان بارســيمنتوف خــارج منزلــه فــي نزهــة مــع عائلتــه. انتظرتــه فــي الحديقــة 

الصغيــرة قــرب المنــزل.
ــح  ــه. فت ــا إلي ــت ريم ــد. ركض ــى المصع ــه ال ــراد عائلت ــع أف ــه م ــيارة واتج ــن الس ــدف. رك ــل اله ــر وص ــة الظه قراب
بــاب المصعــد. انتبــه إليهــا، وأراد أن يهاجمهــا، لكنهــا كانــت أســرع. أفرغــت خمــس طلقــات فــي رأســه وصــدره 
ــت  ــه، فقال ــم يكــن هدفهــا عائلت ــه، ولكــن ل ــة، وغــادرت. لحــق بهــا ابن فهــوى أرضــًا. تأكــدت مــن نجــاح العملي

ــرب. ــلم وه ــك!« استس ــار علي ــت الن ــوراً وإال أطلق ــع ف ــيمنتوف »ارج ــي بارس آلف
بــدأت الســلطات الفرنســية حملــة واســعة بالبحــث عــن »الفتــاة ذات القبعــة البيضــاء«. لكــن أجهــزة االســتخبارات 
الفرنســية والموســاد االســرائيلي لــم تعثــر لهــا علــى أثــر، رغــم أنهــا بقيــت بعــد العمليــة ألكثــر مــن شــهر فــي 

فرنســا، قبــل أن تعــود إلــى لبنــان لمتابعــة عملهــا مــع الفصائــل.
بعــد هــذه العمليــة لــم تكــن حياتهــا ســهلة. فقــد كان علــى جاكليــن أن تهتــم بتفاصيــل تفاصيــل تحركاتهــا، وأن 
تبقــى أقــوى مــن كل أجهــزة االســتخبارات التــي تحــاول اقتفــاء أثرهــا. لــم تســتقر فــي منــزل واحــد أو منطقــة 
واحــدة. كانــت هنــاك دائمــا »بيــوت آمنــة” تنتقــل اليهــا. وبعــد صــدور الحكــم الغيابــي بحقهــا مــن قبــل المحكمة 
الفرنســية فــي هــذه العمليــة تحديــداً، أصبحــت الســلطات اللبنانيــة أيضــًا تشــكل ضغطــًا إضافيــًا عليهــا. بقيــت 
صامــدة ومناضلــة حتــى الرمــق األخيــر ورحلــت بصمــت وهــدوء ، ولــم تتــرك أي وصيــة أو ورقــة أو كلمــات لكــن 

بقــي منهــا مســدس فقــط الغيــر .. ؟



www.THKP-C.com 1-12-2018العدد ) 3 ( 10

Alımlı delikanlı ve de ozan, nasıl da kayna-

şırdık birbirimizle?”

Yanındaki resimde bir genç kız,

“Ülker derler adıma, diyordu ve de güzelim,

Ablaları gibi tüm sevdalı çocukların,

Ne kavgaya hazırlıklıydım ne de işkenceye

Beyaz bluzumla masmavi göklerde uçar gi-

biydim, Ana babamın bağrında tatlı bir te-

bessümdü yaşantım ve de öğrenciler nasıl da 

tutkundu bana…”

Evet, sen öte dünyada tanıklık için 

yaratılmış gibiydin,Ziyaretçiler resminin 

önünde durup da sorsunlar diye:

“Tanrım! Bu ışık fışkıran yüz bunca acı çekmiş olabilir mi ?”

Resimdeki kız yanıtlıyordu hemen:

“Mutluydum ve de tüm bunlara hazırlıklı değildim.

Gururluydum ve tüm yaptıklarımda aşk vardı

Günün birinde durmam söylendiğinde de durmadım,

Doğal olanları yapmaktan hiç geri kalmadım,

Randevuya da tebessümün ivmesiyle geldim,

Geldim, bir gün acı çektim ve de öldüm, işte o kadar”

Ziyaretçi portrenin ve adının önünde uzun uzun duraklayarak soruyor:

“Sıra bana gelseydi, ben hiç bu denli yürekli olabilir miydim?”

Sen kitapların acılar dolu yüreğine gömüldün bir kez madem,

Taşır artık seni ziyaretçin tüm endișeleriyle sonsuzluklara…
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 Makale

Düşünceleri Uğrunda Can Veren Kadın
Hatice Alankuş.1946 İstanbul doğumludur. Mimardır. 1960’ların ikinci ya-

rısında gelişen devrim mücadelesinde yerini alanlardandır. Ma hir Çayan’ın 

görüşlerin den etkilen di. THKP-C örgütlenmesinde yer aldı THKP-C taraf-

tarıdır. 12 Mart cuntasının ardından da düşüncelerini, yoldaşlarını cüretle 

savunmaya devam edenlerdendir.

Hatice Alankuş, THKP-C davasından yargı landı. gördüğü yoğun işkenceler hasta-

lanmasına neden olur. 14 Şubat 1972’de gözaltına alınır, işkencelerden geçirilerek 

15 Mart’ta tutuklanır. Bayrampaşa hapishanesinde tutulur. Poliste gördüğü işken-

celer ve hapishanede tedavisinin engellenmesi sonucu, tahliye edildikten kısa süre 

sonra şehit düşer.

24 Temmuz 1973’te kaldırıldığı Haydarpaşa Askeri Hastanesi’nde yaşamını yi-

tirir. Bundandır ki Tedavisinin engellenmesi sonucu hapishaneden çıktıktan kısa 

süre sonra yaşamını yitiren “ilk kadın devrimci” olarak Türkiye Devrim tarihine 

kaydedilmelidir. Fransız müzisyen Jacques Bertin, ardından “Düşünceleri Uğrun-

da Can Veren Kadın” isimli bir şarkı yazdı:

Güzellikleriydi en çarpıcı olan resimlerindeki o insanların

“Anıt mezarlara resmedilmeye en uygun yüzler diye seçilmişiz,

Bunun içindir ki geçirildik o işkencelerden” der gibiydiler.

Birisi konuşuyordu: “Mutluydum, kızlar nasıl da bayılırdı bana,

Güldüğümde kahkahalarım yankılanırdı göklerinde Türkiye’nin

Ve de orada karışırdı koca Nazım’ınkilere,
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