
 مبادرة مناهضة االحتالل وإبادة النساء، من أجل األمن والسالم

 

 بيان إىل الرأي العام

كي 
 بدأ الجيش التر

ً
 ومجددا

ً
ن  بشن هجوم بري وجوي واسعمؤخرا  بوجود مقاتىلي الكريال التابعي 

ً
ي إقليم كردستان العراق، متحججا

عىل مناطق عدة فن

ي جبل سنجار/شنكال أ
، هجوٌم للقوات العراقية عىل مناطق عدة فن كي

. وقد تزامَن مع هذا الهجوم االحتالىلي التر ي
ي لحزب العمال الكردستانن

 فن
ً
يضا

 العراق. 

نعلن تأييدنا لمقاومة الشعب الكردي ضد شتر أنواع االحتالل إننا، وباسم "مبادرة مناهضة االحتالل وإبادة النساء، من أجل األمن والسالم"، إذ 

، فإننا  كي العنجهي
كي عىل إقليم كردستان العراق، وكذلك نشجبالتر

ي عىل جبل  نندد بأشد العبارات هذا الهجوم االحتالىلي التر
الهجوم العرافر

ي خدمة ال
 فن
ً
... سنجار/شنكال، ونرى أن هذا ال يصب إطالقا

ً
ي عموما

 والشعب العرافر
ً
 شعب الكردي خصوصا

. وما وجود قوات الكر 
ً
كية الطورانية باتت معروفة بعدائها السافر للشعب الكردي بالدرجة األوىل، ولكل شعوب المنطقة أيضا يال سوى فالدولة التر

ى، أال وهي احتالل المز ذريعة   لها، من أجل تحقيق مطامعها الكتر
ُ
ق َسوِّ

ُ
ي ت

اطوريتها العثمانية الجديدة، التر ي الكردية، وضمها إىل إمتر
يد من األراضن

ي كل أنحاء العالم إىل الحرب الروسية األوكرا
ي ذلك من اتجاه األنظار فن

 فن
ً
اب ذكرى اتفاقية لوزان، مستفيدة كما إن مثل   نية. تتطلع إىل تأسيسها مع اقتر

كون، لوال وق
َ
كية، ما كانت ِلت كية الفاشية، ولوال المباركة األمريكية هذه الهجمات التر " إىل جانب الدولة التر ي

وف "الحزب الديمقراطي الكردستانن

 .
ً
 واألوروبية أيضا

فة إ
َ
وح من إن مثل هذه الهجمات االحتاللية، إنما تطال بتداعياتها النساء واألطفال بالدرجة األوىل، إذ يضطر أهاىلي المناطق والقرى المستهد ن ىل التن

. مواطن
ً
كه هذه الهجمات عىل األطفال والنساء خصيصا ه  هم، إىل جانب التوتر النفسي والروحي الذي تتر

ُ
ف
ِّ
ل
َ
ي والدمار الذي ُيخ

وال ننس التلوث البيت 

كية الطورانية للنساء بصورة خا  وراءه كل هجوٍم بريٍّ أو جوّي.  ه الدولة التر
ُّ
صة، السيما بعد كما قد بات الجميع يدرك مدى العداء السافر الذي تكن

ي من اتفاقية إسطنبول العام الفائت، كي تطلق العنان للهجمات السافرة 
 الكرديات عىل النساءوالمتعددة والمتنوعة إعالنها االنسحاب غت  القانونن

 ... الناشطات أينما كّن 

كي السافر إنما يستهدف مكتسبات المرأة  مبادرة"من هنا، وباسم 
مناهضة االحتالل وإبادة النساء، من أجل األمن والسالم"، نجد أن هذا الهجوم التر

ي تنتهك ا
كية التوسعية، التر ي سلسلة السياسة التر

، وهو حلقة جديدة فن
ً
لسيادة العراقية، وتتطلع إىل انتهاك السيادات الوطنية لبلدان العراقية أيضا

 من عفرين،
ً
ق سوريا، بدءا ي شمال شر

ي تحتلها تركيا فن
ي كل المناطق والمدن واألماكن التر

وحتر شي  عديدة... وخت  دليل عىل ذلك، ما يطال النساء فن

ها...  /تل أبيض، وتل تمر وغت  ي  وكري ستر
ن ي  كانيه/رأس العي 

لعديد من بلدان المنطقة الشؤون الداخلية ل هذا عدا عن تداعيات تدخالتها السافرة فن

 .
ً
 مثل هذه الهجمات2014آب  3بعد فرمان جراحه يضمد ، لم ، برجاله ونسائهثم إن شعب جبل سنجار  أيضا

ً
خليٌق إنه ، بل ، وهو ال يستحق إطالقا

 ... ة التامةبالدعم والمساند

 مدى ازدواجية السياسة  ، الذيبشدة بالصمت الدوىلي ما إننا ندين ك
ً
يؤكد ما قلناه من مباركة للقوى الدولية المهيمنة لهذا الهجوم، والذي يؤكد أيضا

ن أنها تتباىك عىل بعض الشعوب، نرى أنها تلعب دور القرود الثالثة تجاه  ي حي 
ي تنتهجها هذه الدول العظىم تجاه شعوب المنطقة... ففن

شعوب التر

... المنطقة ع
ً
 وتجاه الظلم الذي يطال الشعب الكردي والمرأة الكردية خصوصا

ً
 موما

ي ردع العدوان وعليه، فإننا نناشد جميع نساء المنطقة 
 فن
ً
 فاعال

ً
ي محنتها هذه، كي نلعب دورا

بالوقوف إىل جانب الشعب الكردي والمرأة الكردية فن

ي بكل معتن ال
ي والداعسر ي حاربن داعش، إنما هو اإلرهانر

... فَمن يهاجُم النساء اللوانر ي كي الهمجر
 الحقوقيةوالمنظمات كما نطالب الجهات   كلمة... التر

 ، الدولية
ً
كية الطائشةآلة لوقف  بأن تتدخل فورا  حقوقهن وحرياتهّن ومكتسباتهن...  هذه، وبالوقوف إىل جانب النساء لحماية الحرب التر

 عاشت مقاومة شعوب المنطقة

 عاشت مقاومة المرأة الكردية والشعب الكردي

 العار للطورانية الفاشية ولكل أنواع االحتالل وإبادة النساء
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