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دولوريس إباروري 
"ل باسيوناريا"

LA PASIONARIA
شيوعية ثورية أممية اسبانية ضد الفاشية

لن يمروا
NO PASARAN

  زوجة جبان"
  أرملة بطل عل أن تكوني

"من الفضل أن تكوني

"يفضل الشعب أن يموت واقفا عل أن يعيش جاثيا عل ركبتيه"

  العمل"
  القتال، النساء في

"الرجال في
)لباسيوناريا(دولوريس إباروري 
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:تقديم

ي��� س���ياق )La Pasionaria(" الباس���يوناريا"إن الح���ديث ع���ن الثوري���ة الس���بانية دول���وريس إب���اروري الملقب���ة ب 
يج���ب وض���عه فف

ي ق����اوم فيه����ا الجمهوري����ون
ي���� الح����رب الهلي����ة الس����بانية، ال����تت

ين، والمتمثل����ة فف أوض����اع اس����بانيا خلل الثلثين����ات م����ن الق����رن العشر����
.الفاشية الفرانكوية

ي��� 
ي��� 1931بري���ل أفف

ي��� النتخاب���ات فف
مل���ك إس���بانيا 13مقاطع���ة إس���بانية، ف���ذهب ألفونس���و  50م���ن أص���ل  41، ف���از الجمهوري���ون فف

ي 
ي نفس السنة 14آنذاك إل المنفف وأعلنت الجمهورية الثانية فف

.أبريل فف

ي����� يوني�����و 
ي����� إس�����بانيا الجمهوري�����ة فف

يعية فف ، وب�����ذلك وص�����لت أح�����زاب اليس�����ار1931وق�����د ج�����رت بع�����د ذل�����ك أول النتخاب�����ات التشر�����
. الجمهوري إل السلطة

ي شتنبر 
ف�� بداي��ة الجمهوري��ة اض��طرابات وانتفاض��ات، ول س��يما1932أثار الصلح الزراعي فف ، وعدم الستقرار السياسي�� ال��ذي مبز

ي قمعها الجيش بشدة
.ثورة الستوريان، والتت

ف  ف إل انتخابات سابقة لوانها، مما أعط الس��لطة بالتن��اوب إل 1936و  1932وبيز تعاقبت عدة حكومات، و تم اللجوء مرتيز
ي�� بع��ض المقاطع��ات 

ي فف
ف تطورت حرك��ات الحك��م ال��ذاتت ي حيز

ف و اليسار، فف ي�� ين��اير ...). أس��تورياس، كاطالوني��ا (اليميز
،1936لك��ن فف

ي�� 
نفس��ها عل الس��لطة، تض��اعف العن��ف وظه��ر قطب��ان" الجبه��ة الش��عبية"عن��دما فرض��ت غالبي��ة الح��زاب اليس��ارية الموح��دة فف

ي الكورتيس 
، و كانت مناقشات عنيفة تجري فف ي

ي فاسر
لمان(حول الحزاب الجمهورية، يسار ثوري و أناركيون، و قطب يميتف البر

ي
). السباتف
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ي���� يوني����و 
، دع����ا الن����ائب الملكي���� خوسي���� ك����انو س����وتيلو الجي����ش لس����تعادة النظ����ام، وتف����اعلت النائب����ة الش����يوعية دول����وريس1936فف
، المعروفة بلقب الباسيوناريا مع المر بتهديده بالموت إن تم تدخل الجيش، وبعد ذلك بأيام قليلة تم اغتيالهإ ف .باروري غومبز

ي�� 
ي�� ه��ذا الس��ياق، وقع��ت فف

ي��  17فف
ي ب��المغرب، و فف

ي�� منطق��ة النف��وذ الس��باتف
ي�� إس��بانيا و فف

يولي��وز ، 19يولي��وز انتفاض��ة عس��كرية فف
ي مدريد أصبح مشهورا، و به اش��تهرت أيض��ا دول��وريس، تح��ت عب��ارة 

كرم��ز No Pasaran" ل��ن يم��روا"ألقت دولوريس خطابا فف
للنض���ال ض���د الفاش���ية، و تح���ول النقلب ذا الط���ابع الق���ومي إل ح���رب
ي و ألماني��ا

أهلية، يغديها تقاطر الرجال و الس��لح م��ن إيطالي��ا موس��وليتف
ال فرانسيس������كو فرانك������و بشعة، و هتل������ر، و ق������د تق������دمت ق������وات الجبف������
طلب الجمهوريون بدون جدوى دع��م ال��ديموقراطيات الوربي��ة، و ق��د
ي������� حكوم�������ة بل�������وم

ي������� ذل�������ك، ثتف
ح�������اولت دول�������وريس، ب�������دون أن تنج�������ح فف

ي ق��ررت ع��دم الت��دخل، و عمل��ت طيل��ة أي��ام الح��رب عل
الفرنسية، ال��تت

ف محاولة إنقاد القضية الجمهورية، مدعومة فقط من طرف متط���وعيز
ي تسللت إل إس��بانيا للنض��مام إل م��ا يس��م ب

من جميع البلدان، التت
".اللوية الممية"

ين ي القرن العشر
ا فف ي دويه، لكن دون جدوى، صدى كببز

.كان لنداء دولوريس، الذي كان قويا جدا فف

يالي��ة العالمي��ة الثاني��ة، حي��ث كان المر أكبم من مجرد حرب أهلية، بل كانت الح��رب الس��بانية بمثاب��ة اختب��ار ع��ام للح��رب المبر
اتيجيتهما العسكرية، وكذلك تمكنا من اختبار استعداد الحكومات الوربية ي وهتلر جيوشهما وأسلحتهما واسبت

اختبر موسوليتف
. الخرى لخوض الحرب للدفاع عن حرياتها ومبادئها الديموقراطية
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  أدهشــت العــالم بقــوة دعايتهــا وتحريضــها
  قــاتلت بل هــوادة ضــد الفاشــية؟ والــنت

فمــن تكــون هــذه الشــيوعية الثوريــة، الــنت
ها   قل نظير

. ضد الفاشية وبشجاعتها وجرأتها النت

I  مسار إسبانية ثورية واجهت الفاشية حنت النهاية: دولوريس إباروري ـــ 

الولدة و النشأة : دولوريس إباروري ) 1

ي���� إول����دت دول����وريس 
ي���� غالرات����ا، مدين����ة إقلي����م بس����كاي20، قب����ل خم����س س����نوات م����ن بداي����ة الق����رن 1895دجن����بر  9ب����اروري فف

، فف
ي�� و وال��دها

ف ب��اردو م��ن أص��ل كطلتف ، بلد التعدين بالغرب من بلباو وسط عائلة من عمال المناجم، والدتها جوليانا غومبز الباسكي
، وسط عائلة تضم  تيب 11أنطونيو إباروري عامل باسكي ي البت

.عشر طفل كانت فيها الثامنة فف

عاشت دولوريس الفقر وهي طفلة، فعل الرغم من كونها طالبة ذكي��ة فل��م تتمك��ن أستها م��ن دف��ع تك��اليف الت��دريب لكي�� تص��بح
ي تحص��ل عليه��ا م��ن معلمته��ا أنتوني��ا

معلمة، فبتشجيع من معلمتها كانت دول��وريس تحل��م ب��أن تص��بح معلم��ة، فتلته��م الكت��ب ال��تت
ي�� س��ن الخامس��ة

ف�� عل الفت��اة أن تتخل ع��ن حلمه��ا فف ار، لكن والديها بحكم الفق��ر ل��م يس��تطيعا تحم��ل نفق��ات دراس��تها، وتعيز ف ألبز
ي��� مطاب���خ

ة، وتتخل ع���ن ال���دفاتر لص���الح ورش���ات الخياط���ة، وأص���بحت خياط���ة ب���دل أن تك���ون معلم���ة، ث���م خادم���ة من���ازل فف عشر���
ف .بيوت البورجوازييز

وك���ان ه���ذا الكلم" ؟كيـــف تعتقـــدين أنـــه يمكنـــك أن تصـــبح  معلمـــة بينمـــا إخوانـــك عـــاملون": ك���انت أمه���ا ت���ردد عل مس���امعها
ي�� أن تص��بح معلم��ة بس��بب الفق��ر، أح��دث. إعلنا عن انهيار حلم الفتاة

ي�� مواص��لة الدراس��ة وتحقي��ق حلمه��ا فف
بعد انهيار حلمه��ا فف

ت عنه من خلل العديد من القوال منها ي حياتها عبر
ا فف :ذلك منعطفا كببز

  هو الزواج"
  قرينت

."حياة رمادية، حياة العبيد": قبل أن تضيف، "إن المخرج الوحيد والطموح الوحيد لمرأة في
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ي��� طريقه���ا، فق���د علم���ت نفس���ها بنفس���ها، واس���تطاعت ت����دببز كس����ب لقم���ة
ي ص���ادفتها فف

وعل الرغ���م م���ن الص����عوبات الهائل���ة، ال���تت
. العيش

، الذي تزوجت���ه س���نة  اكي ،1916التقت دولوريس بجوليان رويز، وهو عامل منجمي ومناضل اشبت
اب الع����ام وت����م اعتق����ال 26وك����ان عمره����ا  ي���� حرك����ة الضف����

ي���� الع����ام الت����الي ش����ارك الزوج����ان فف
س����نة، وفف

أنجبت دولوريس ستة أطفال، نجا منهم اثنان فقط حتت بلوغ سن الرشد، وقد. جوليان عل إثره
ي��(كتبت فيما بعد أنهم ماتوا بسبب عجزها عن توفبز الرعاية الطبية الكافية والتغذية له��م 

وهي�� فف
ي أغل��ب أبن��ائه لنف��س الس��باب

حي��ث ت��دهور الوض��ع الم��الي) هذا تذكرنا بك��ارل م��اركس، حي��ث ت��وفف
اب ي نشط لقيامه بإضف .للعائلة عندما سجن زوجها وهو نقاتر

بداية دولوريس السياسية واحتكاكها بالفكر الشيوع   )2

ي
بفض�����ل زوجه�����ا، ب�����دأت دول�����وريس تهت�����م بنض�����ال العم�����ال معتم�����دة عل معرفته�����ا للماركس�����ية، ال�����تت

ي النضمام إل الحزب الشيوعي
اكتسبتها من خلل قراءتها لعمال كارل ماركس، وساعدها ذلك فف

، وكانت دولوريس معجبة بأهم الرموز الشيوعية ي
.السباتف

اب العام لس��نة  ي الضف
ي ك��انت تاريخ��ا حاس��ما ومنعطف��ا قوي��ا1917هكذا وجدت نفسها تشارك فف

، م��ع زوجه��ا، الس��نة نفس��ها ال��تت
ي السجن، فقد حمستها الثورة البلشفية وشكلت نقط���ة تح���ول

ي حياتها، عندما علمت بانتصار الثورة البلشفية وزوجها قابع فف
فف

، وتقول امها النضالي ف ي البت
:فف

  جزء من العالم"
  يتعذر الوصول إليها حقيقة، هناك في

."لم أشعر بالوحدة، كانت هذه الثورة البعيدة النت
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ف عل ي الوساط النضالية، وقد كانت دولوريس تقرأ للعدي��د م��ن الم��ؤلفيز
اكية فف ي تقاسمه مبادئه الشبت

أدخل جوليان زوجته التت
اكي تق��ول ، وع��ن تبنيه��ا الفك��ر الش��بت رأس��هم ك��ارل م��اركس، كم��ا س��بق ال��ذكر، كم��ا تم��ت الش��ارة إل ذل��ك، فش��كلت فكره��ا السياسي��

:دولوريس

ــ المـــرآة" ـ 
ــ في ــ حاجـــة إل النظـــر إل نفسـ  ـ 

ــ اضـــطررت إل التعامـــل مـــع الظلـــم والبـــؤس، ولـــم أكـــن في ـ 
اكية لنني أصـــبحت اشـــيت

  النساء الخريات
."لمعرفة كم تعاني

اكي"ناضلت دولوريس وسط  ي سنة "اتحاد الشباب الشبت
ي��1918، و فف

ي الص��حافة العمالي��ة، فف
، كتبت دولوريس أول مقالتها فف

ي�� س��نة . لباس��يوناريا: ، و كانت توقع مقالته��ا باس��م مس��تعار El Minero Vizcainoصحيفة 
، تقرب��ت دول��ورويس م��ن1919فف

ي�� س��نة " الممية الشيوعية"
، ففف ي

ي تأسيس الحزب الشيوعي السباتف
، ت��م انتخابه��ا لعض��وية لجن��ة الح��زب1920قبل مشاركتها فف

، ي
ي�� بن��اء الح��زب الش��يوعي الس��باتف

ي�� نف��س الس��نة س��اهمت فف
، وسعان م��ا أص��بحت شخص��ية محلي��ة هام��ة، و فف الش��يوعي الباس��كي

ي التسلسل الهرمي للحزب
ف صعدت تدريجيا فف ف المناضليز ، و نظرا لشعبيتها بيز ف ي أسسها لينيز

.الذي انضم إل الممية الثالثة التت

ي لعب��ت داخله��ا دورا مهم��ا، وبع��د عشر�� س��نوات، ونظ��را لنض��اليتها، ت��م
ي لجنة مقاطع��ة بيس��كاي، ال��تت

أصبحت دولوريس عضوا فف
ي����� الس�����نة الموالي�����ة، وبن�����اء عل طل�����ب الح�����زب، انتقل�����ت1930انتخابه�����ا لعض�����وية اللجن�����ة المركزي�����ة للح�����زب الش�����يوعي س�����نة 

، وفف
. دولوريس إل مدينة مدريد، وتركت زوجها وتم النفصال، لكنهما حافظا عل علقات الصداقة

ي صحيفتهم 
ح عليها المسؤولون النقابيون كتابة مقالت فف ي بحثهم عن محررين اقبت

منجمي بيسكاي، فقبلت دولوريس ه���ذا(فف
ت أول ورق�����ة له�����ا خلل الس�����بوع المق�����دس المس�����م عن�����د الس�����بان  ي����� العاطف�����ة باللغ�����ة" (أس�����بوع العاطف�����ة"الع�����رض ونشر�����

و تعتف
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، فق����د اخت����ارت ه����ذا الس����م الخبز���� كاس����م مس����تعار، )La Pasionariaالس����بانية  ي����
، و لن����ه، ل يمكنه����ا التوقي����ع باس����مها الحقيفت

.وأصبح منذ ذلك التاري����خ اسما مشهورا و ملزما لها

ي�� النض��ال السياسي�� عن��دما ت��م تأس��يس الح��زب
أص��بحت دول��وريس متعاون��ة منتظم��ة م��ع المنش��ورات العمالي��ة، وانخرط��ت كلي��ا فف

ي����� أول م�����ؤتمر للح�����زب الش�����يوعي
ي����� لجن�����ة مقاطع�����ة بيس�����كاي ش�����اركت فف

، وبع�����د أن أص�����بحت عض�����وا منتخب�����ا فف ي
الش�����يوعي الس�����باتف

.لسبانيا

ي�� المجل��ة العمالي��ة، الس��ابقة ال��ذكر، ل تم��ر دون أن تلف��ت النظ��ر، فانض��مت إل هيئ��ة تحري��ر 
الع��الم(ك��انت مق��الت دول��وريس فف

ي) العم���الي
، وهي��� ته���م بمغ���ادرة مق���ر الص���حيفة، ت���م اعتقاله���ا. وهي��� الجري���دة المركزي���ة للح���زب الش���يوعي الس���باتف ي��� إح���دى اللي���الي

فف
ي�� زنزانته��ا اس��تطاعت أن تكس��ب. ونقله��ا إل س��جن كين��ونيس، وق��د ك��ان الس��جن الول له��ا، والص��دمة الول م��ع واق��ع الس��جن

فف
ف " ضحايا البؤس"صداقة معظم هؤلء  ي الول من ماي سنة " الممية"كما قالت، وتجعلهن يغنيز

.1932فف

انس ة، بعبورها سا، وعل القدام، ح��دود جب��ال ال��بر ة من خروجها من السجن، واصلت دولوريس حياتها الخطبز ف ة وجبز بعد فبت
ف اسبانيا وفرنسا( ي تفصل بيز

.، كان كل مرور يتطلب إعدادا دقيقا ومرشدين ومحطات توقف آمنة)التت

ي س���نة 
ي��� التح���اد الس���وفياتت

ي للممي���ة الش���يوعية، ال���ذي اجتم���ع فف
ي��� الوف���د الس���باتف

ت1933ك���انت دول���وريس عض���وا فف ، كم���ا حضف���
ن حيث دعمت ما أصبح يعرف ب  ".الجبهة الشعبية"اجتماعات الكومنبت

ي���� تنظي����م اللجن����ة العالمي����ة للنس����اء ض����د الح����رب
ي���� إيطالي����ا وألماني����ا س����اعدت دول����وريس فف

م����ن ج����راء قلقه����ا م����ن ظه����ور الفاش����ية فف
ي غشت 

ي مؤتمرها الول بفرنسا فف
.1934والفاشية، وكانت مندوبة فف

:نساء ضد الفاشية
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ي�� س��نة 
، ش��جعت دول��وريس عل إنش��اء جمعي��ة النس��اء المناهض��ات للفاش��ية، وك��انت ه��ذه المجموع��ة النس��ائية واح��دة1933فف

ي��� نف���س
ف��� إليه���ا وك���ذلك أنص���ار اليس���ار، وفف ي��� ذل���ك ال���وقت، وك���انت النس���اء م���ن جمي���ع أنح���اء الع���الم ينتميز

م���ن أه���م المجموع���ات فف
ي كمندوبة إل موسكو، وقد أثر فيها هذا السفر بشكل عميق جدا

.السنة، أرسلها الحزب الشيوعي السباتف

ي�� س��نة
إل حماي��ة أطف��ال العم��ال اليت��ام،" نس��اء ض��د الفاش��ية"، بع��د القم��ع العني��ف للث��ورة اليس��تورية، تح��ولت لجن��ة 1934فف

ي محاولة نقل الطفال إل مدريد سا
ة فف .وقد واجهت دولوريس مخاطر كببز

ف ل يزالن عل قيد الحياة، و ل ضمان حياة مستقرة لهما، فتتخذ لم تعد النشطة النضالية لدولوريس تسمح لها برعاية طفليز

ي
ي التحاد السوفياتت

.قرارا بنقلهما بعيدا، بإرسالهما للعيش فف

ي�� س��نة 
ي م��ع الس��تورياس، ال��ذين تعرض��وا لقم��ع ش��ديد م��ن ط��رف الس��لطة 1935فف

ي�� م��ؤتمر تض��امتف
الش��عب(، ش��اركت بفرنس��ا فف

ي )الذي تنتمي إليه دولوريس
، وق��د1936، وفف ف ، ف��ازت الجبه��ة الش��عبية بالنتخاب��ات، وأص��بحت دول��وريس نائب��ة ع��ن الس��تورييز

لم��ان تعرض��ت للس��خرية حي��ث اس��تهانت الثع��الب ي�� البر
ف ل تط��رح أي مش��كل للنائب��ة الجدي��دة، لك��ن فف ك��انت العلق��ة م��ع الن��اخبيز

ي��� السياس���ة ب 
لق���د ك���ان ح���دث دخ���ول دول���وريس الك���ورتيس ح���دثا جلل، أول لكونه���ا أول". خادم���ة ال���بيوت الس���ابقة"القديم���ة فف

لمان ولنها ابنة عامل وزوج��ة عام��ل وش��يوعية و  ي�� أروق��ة الك��ورتيس "خادم��ة بي��وت"امرأة تطأ البر
ي(، ودارت فف

لم��ان الس��باتف )البر
:المحادثات حول الحدث

ي خطاب�����ا عل الس�����ادة الن�����واب ه�����ؤلء 
ي����� أس�����وء أحواله�����ا(ام�����رأة ش�����يوعية س�����تلفت

، يبتس�����مون س�����خرية، يهمس�����ون)الباتريارك�����ا هن�����ا فف
عن��دما ص���عدت دول���وريس المن���بر ص��درت م��ن بع���ض الروق���ة ض���حكات الس���خرية عن���دما نطق���ت!). الفرج���ة(وينتظ��رون الع��رض 

.الجملة الول، لكن ما إن نطقت دولوريس الجملة الثانية حتت عم الصمت
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، وأدان��ت القم��ع ال��ذي تعرض��وا ل��ه والب��ؤس والتعص��ب  ف ت دول��وريس أم��ام الن��واب، المتمردي��ن الس��تورييز وبحماس��ة... استحضف��
ي اليوم الت��الي كتب��ت ص��حيفة بلب��او . شديدة نزعت من مناقضيها أسلحتهم

الي(فف لمــان"بعن��وان عري��ض ) الل��بر ،"امــرأة دخلــت الير
.أصبحت دولوريس نائبة رئيس الكورتيس 42، ومن مكر التاري����خ أنه، وقبل سن "يا لها من امرأة"بينما هتفت صحافة مدريد 

، وقتل����ت" الجبه����ة الش����عبية"من����ذ البداي����ة، واجه����ت  ي����
التخري����ب القتص����ادي ال����ذي يق����وده أرب����اب المعام����ل وكب����ار ملك الراضف

ي����
ف���� فف ، فالفاش����يون يس����تعدون للنتفاض����ة بتواط����ؤ م����ن ن����واب اليميز ف ف والجن����ود الجمه����ورييز الكت����ائب المس����لحة الفاش����ية اليس����ارييز

لمان . البر

"لن يمروا"ولدة شعار الحرب الهلية السبانية ) 3

ي 
ال فرانسيس��كو فرانك��و قي��ادة التم��رد،1936يولي��وز  18فف ، ت��ول الجبف��

ي شوارع مدريد ضخ الناس
ي الي��وم الت��الي"السلحة للشعب": وفف

، وفف
، وستص�����بح دول�����وريس"ل�����ن يم�����رو"ألق�����ت دول�����وريس خطابه�����ا الش������هبز 

ى ص��وت دول��وريس)لباس��يوناريا(بالنس��بة للش��عب والع��الم كل��ه  ، وان��بر

ي
:مخاطبا الشعب السباتف

: ، وهي شاحبة للغاية تعلن"هنا راديو التحاد من مدريد، من مقر وزارة الداخلية دولوريس تخاطبكم"
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 ــ قومــوا جميعــا للــدفاع عــن! الوطنيــون! الســبان! مناهضــو الفاشــية! فلحون! عمال"
 ــ مواجهــة التمــرد العســكري الفاشش

في
ي ســخطا ضــد أولئــك اللــذين يريــدون الجمهورية، للدفاع عــن الحريــات الشــعبية والمكتســبات الديموقراطيــة، البلــد كلــه يهــيت

  جحيم الرعب والموت، لن يمر الفاشيون، لن يمروا
!!"غمر إسبانيا في

ي أدل به��ا
استلهمت دولوريس خطابه��ا الش��هبز ه��ذا م��ن التضيحات ال��تت

ي عل فرنس����ا س����نة
ال الفرنسي����� روب����رت ينف����ل خلل هج����وم ألم����اتف الجبف�����

1916 .

ي����� نهاي�����ة المط�����اف"ل�����ن يم�����ر الفاش�����يون"
، لق�����د أص�����بحت ه�����ذه العب�����ارة فف

ضخة المعرك������ة للجي������ش الجمه������وري، وعن�����دما غ������ادرت وزارة الداخلي������ة
بويرط����ا"بع����د إلقائه����ا ه����ذا الخط����اب، تش����كلت مجموع����ات ب����القرب م����ن 

، وهك��ذا ول��د ش��عار الح��رب الهلي��ة"ل��ن يم��روا"، وضخت "دي��ل ص��ول
.السبانية

ي جزء م���ن
ورة المطلقة للوحدة، فحتت لو بفت لقد حدد هذا الشعار الضف

الجي��ش مخلص��ا للجمهوري��ة، ف��إن النظ��ام ل يمل��ك بني��ة عس��كرية ق��ادرة
الش����عب ال����ذي رفض����ت ل����ه الس����لطة: عل إيق���اف مؤي����دي فك����رة جدي����دة

ي���� ه����ذا ال����دفاع العف����وي ع���ن
الس����لح ال����ذي يط����الب ب����ه س����بق المب����ادرة الحكومي����ة واس����تول عل الس����لحة هن����اك حي����ث توج����د، فف

. الجمهورية
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عل أمل قيام ثورة تحفز البعض ضد الفاشية، فق��د اختلط��ت الطبق��ة والجن��س والعم��ر، فل��م يع��د ذل��ك ذا أهمي��ة ت��ذكر، فال��ذي
ي�� أي��دي النس��اء، إنه��ن

ي تم��ر م��ن ي��د إل ي��د، وتنتهي�� أيض��ا فف
ي�� نهاي��ة البندقي��ة، ال��تت

يهم فقط هو النض، النض فقط، ال��ذي يوج��د فف
ي�� ال��دفاع ع��ن المكاس��ب النس��ائية

ي�� ه��ذه اللحظ��ات فف
هنا من��دمجات بالرج��ال، الل��ذين يتقاس��من معه��م نف��س القي��م، ه��ل فك��رن فف

ا إل عن�����د الحرك�����ات النس�����ائية والمناض�����لت للجمهوري�����ة ض�����د رد الفع�����ل الق�����ومي المحتم�����ل؟ إن ه�����ذا البع�����د القت�����الي لي�����س حاضف�����
ي الكفاح ضد الفاشية

.المنخرطات فف

ف موري الملقبة ب  ا"قبل النقلب عل الجمهورية، تشهد روزاريو سانشبز :عل أن) من كلمة ديناميت بالسبانية" (ديناميبت

ــ تـــام بالـــدفاع عـــن الدســـتور " ــ إل منظمـــات العمـــال، وكـــن عل وعـ  ـي ــ إل الجبهـــة ينتمير ـي ــ ذهير ـ 
دســـتور(غالبيـــة النســـاء اللني

الذي منحهن الكثير من الحرية، وكن يعلمــن أن كــل هــذه الحريــات المكتســبة ســيتم منعهــا إذا وصــل الفاشــيون) الجمهورية
".إل السلطة

ي�� ثكن��ات العاص��مة وجه��ت 
ي�� الحي��اء،" لباس��يوناريا"فف

ي�� المص��انع وتنظي��م النس��اء فف
ي�� حش��د العم��ال فف

خطابه��ا للجن��ود، وب��دأت فف

ي��
ي�� تخص��يص ال��وقت لعائل��ة فف

دد فف ف ل ت��بت ف�� مق��اليز ف وبيز ف�� نقاش��يز ف وبيز ف اجتم��اعيز ي بيز
ي الناس باللف للستماع إليها، تلك التت

ويأتت
ي توجه نداء لشعوب العالم

ي ل تقهر، التت
ي ل تكل ول تتعب، التت

:محنة، نفس المرأة التت

  إسبانيا، إذا حدث ذلك فسيؤدي حتما إل الحرب"
  منع سحق الديموقراطية في

". ساعدونا في

اء الس��لحة، ي هذه السابيع الحاس��مة لبداي��ة الح��رب، عن��دما تح��اول الحكوم��ة بك��ل الوس��ائل سر��
ي غاية الهمية فف

كان هذا نداء فف
ي يفتقد إليها 

ف بوفرة، و التت ي توجد لدى الفاشييز
.المدافعون عن الحرية- وهو أمر قاس جدا- التت

فكيف يمكن إيجاد السلحة؟ 
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ي رس��مي إل ب��اريس، وق��د ه��ددت 
بتفجبز�� الفن��دق ال��ذي يوج��د في��ه الوف��د، أم��ا) ص��لبان الن��ار"(لي�� ك��روا دو ف��وه"ذهب وفد إس��باتف

ي
لمان السباتف اكي ليون بلوم، فقد قال لوفد البر ، الشبت :بالنسبة لرئيس المجلس الفرنسي

ام العقود الموقعة مع مدريد" ".إن فرنسا ل يمكن أن تتدخل، وأن أقص ما يمكن أن يفعله يقتص عل احيت

ي�� ش��تنبر 
ي�� لي��ون بل��وم، ففف

الها فف ف ا1936بالنسبة لدولوريس فإن فرنسا ل يمكن اخبت ، نظ��م الح��زب الش��يوعي الفرنسي�� تجمع��ا ك��ببز
ة ي فلديف بباريس، فقالت دولوريس جملتها الشهبز

:فف

،"مـــن الفضـــل أن تمـــوت واقفـــا عل أن تعيـــش جاثمـــا عل ركبتيـــك"
المـــــــــدافع"وعل ج����������دران الم����������دن والق����������رى الفرنس����������ية ازده����������ر ش����������عار 

ا ع��������ن تض��������امن الش��������عب الفرنسي�������� م��������ع"والطـــــــائرات لســـــــبانيا ، تع��������ببز
ي ضد الفاشية

.الشعب السباتف

ي�� تنظي��م أجه��زة ال��دفاع
ب��العودة إل مدري��د سعت دول��وريس ورفاقه��ا فف

ع��ن العاص���مة، ودعم���ت فك��رة إنش��اء جي���ش منتظ���م للجمهوري��ة، بعل��م
ورة حف��ر الخن��ادق لل��دفاع ع��ن واحد وقيادة واحدة، وشددت عل ضف��
وتس����كيون و الن����اركيون، فكن����ت ت����رى ء ال����ذي رفض����ه البت ي����

مدري����د، السر
ي��� ج���وانب العاص���مة الربع���ة، هن���ا تحف���ر خن���دقا م���ع س���كان

دول���وريس فف
أحد الحياء، و هناك ترافق نهرو و ابنته أنديرا غان��دي و كتاب��ا و ش��عراء

ف .و فنانيز
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ي 
ي الفاش��ية الفرانكوي��ة،"اللوية الممية"، استقبلت دولوريس 1936نونبر 7فف

ي ج��اءت لتقات��ل إل ج��انب الش��عب الس��باتف
، التت

:واللذين قالت عنهم دولوريس

."إخوة أتوا من جميع أنحاء العالم للدفاع عن الحرية"

ي�� قص��ف مدري��د، فمرتزق��ة فرانك��و
ي�� فف

ان الفاسر عت المدفعي��ة والطبز�� ة م��ن الف��رح وس��ط المأس��اة، فق��د سر�� لقد كانت لحظ��ة قص��بز
ي اللي���ة يمارس���ون ض���غوطا عل جمي���ع الجبه���ات، إنه���ا وض���عية محفوف���ة بالمخ���اطر، جعل���ت

ج���ونكرس هتل���ر وق���وات موس���وليتف
ف يقرران نقل مصالحهما إل مدينة فلنسيا لمان السبانييز .الحكومة و البر

كما كانوا يسمونها لرتدائها الدائم للون السود، الع����دو" السيدة باللون السود"باروري، ل باسيوناريا، إلقد أصبحت دولوريس 
ي�� فرنس��ا 1رقم 

ي نظر ال��رأي الع��ام، ففف
، فقد تم إطلق حملة مغرضة من أجل تشويه صورتها فف ف ف وأصدقائهم الوربييز للفرنسييز

ي�� ذل��ك ع��ن... كلم��ا خبيث��ا م��ن قبي��ل، الم��رأة المض��طربة، الكاره��ة لل��دين " غرينغ��وار"كتبت عنها المجل��ة الفاش��ية 
ول تختل��ف فف

ي إسبانيا
.الدعاية الفرنكاوية فف

ي تس���اعدها
ف��� الفاش���ية والجمهوري���ة، أن���ه ل يمك���ن احت���واء الق���وات الفرانكوي���ة، ال���تت ف م���ن مجري���ات الح���رب وم���وازين الق���وى بيز ت���بيز

ف و روما، و أمام خطورة الوضع عادت دولوريس إل باريس لتتحدث إل العالم ي برليز
ايد الدعاية فف ف : بشكل مبت

اميــة الطــراف حــول العــالم"   تريــد توســيع قوتهــا الميت
ـ الديموقراطيــة والفاشــية، الــنت ـي ــ إســبانيا تخــاض المعــارك الول بير  

في
  ألقاهــا التاريــــخ عل عــاتقه، لكنــه

لخنــق الحريــة والتقــدم، إن شــعبنا يقبــل بكــل فخــر، وبكــل المســؤولية الكاملــة المهمــة الــنت
."يطالب أل يتم التخل  عنه 
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، م��ن ي
لقد سعت اتفاقيات ميونيخ والستسلم أمام هتل��ر م��ن عزل��ة الجمهوري��ة، وح��ده ال��ذي ق��دم المس��اعدة للش��عب الس��باتف

اكية السوفياتية ة، هو اتحاد الجمهوريات الشبت ف والمستشارين ذوي الخبر .الطائرات والسلحة المختلفة والمقاتليز

اف البل��دان المج��اورة بفرانك��و تق��رر ي مورست عل حكومة نيغرين من جميع الطراف، وخوف��ا م��ن اع��بت
لكن تحت الضغوط التت

".اللوية الممية"سحب 

ي��� 
، وألق���ت دول���وريس خطاب���ا ت���ودع في���ه  1937أكت���وبر  28فف ف وتش���كرها عل" اللوي���ة الممي���ة"تق���ول برش���لونة وداع���ا للمتط���وعيز

ي ل يمكن نسيانها مم��ن
ي مقاومته للفاشية، أطلقت دولوريس هذه الكلمات المؤثرة والتت

ي فف
الدعم الذي قدمته للشعب السباتف

:وجهت إليهم وألقيت عل مسامعهم، بعد أن تمكنت الفاشية من وضع يدها عل إسبانيا

" 
، من هم؟ وماذا يمثلون؟"اللوية الممية"من الصعب للغاية أن نقول كلمة وداعا موجهة إل أبطال ! إل اللقاء إخواني

  الذي يعتص حناجرنا، كرب يستول  عل قلوبنا، عل أولئك اللذين يغادروننـــا، الجنـــود
ينا شعور باللم، اللم اللنهاني يعيت

  تتعــرض للضــطهاد مــن قبــل الطغــاة،
، المنفيون مــن وطنهــم، الشــعوب الــنت  

اللذين يمثلون المثل العليا للخلص النساني
ي بشعور امتناننا البدي   أعماق قلوبنا، مسكونير

  وطننا ويعيشون في
.ألم عل أولئك اللذين يبقون هنا إل البد، يذوبون في

 ـــ أصـــعب أيـــام حربنـــا، عنـــدما تعرضـــت
مـــن جميـــع الشـــعوب والجنـــاس أتيتـــم إلينـــا كـــإخوان لنـــا، كأبنـــاء لســـبانيا الخالـــدة، وفي

 ــ إنقاذهــا بحماســكم
  ســاهمتم في

عاصمة الجمهورية السبانية للتهديد، كنتم أيها الرفاق الشجعان من اللوية الممية، الــنت
.القتال  وبطولتكم وروح وحسن التضحية لديكم

ــ  
ـ  تاريــــخ نضــالت الشــعوب، مشــهد تشــكيل اللويــة المميــة المــدهش، العظــم، الــذي تــم تقــديمه للمســاعدة في

لول مرة في
اكيون و النــاركيون و الجمهوريـــون، و رجــال مــن. إنقــاذ حريــة واســتقلل بلـــد مهــدد، بلــدنا إســبانيا جــاء الشـــيوعيون والشــيت
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مختلــــف اللــــوان و اليــــديولوجيات و الديــــان المختلفــــة، لكنهــــم كلهــــم يرتبطــــون بالحريــــة و العدالــــة بشــــكل عميــــق، جــــاؤوا
ء، شــبابهم أو نضــجهم أو تجربتهــم، دمهــم و حيــاتهم، آمــالهم و  ــ

ط، لقــد قــدموا لنــا كــل شش ليعرضوا أنفسهم علينا بدون شش
، نعم... رغباتهم  ف المــوت مــن أجلنــا: و لم يطلبوا منا شيئا، بمعني   النضال، كانوا يتوقــون إل ششــ

أعلم. لقد أرادوا مكانا في
  أمام الكثير من الشهداء! ...إسبانيا

!...، حنر  الكثير من البطال، انحني

ــ!...الزوجات!... المهات ، عندما تمر السنون و ترن جراح الحرب، عندما تنهار ذكرى اليام الليمة و الدامية لجــل حاضي
وهن عـــن هـــؤلء مـــن الحريـــة و الســـلم و الرفاهيـــة، عنـــدما يشـــعر كـــل الســـبان بفخـــر وطـــن حـــر، تحـــدثن إل أطفـــالكن، أخـــير

وا البحـــار و الجبـــال و أنقـــدوا حـــدودا مدججـــة بـــالحراب تحرســـها كلب... الرجـــال مـــن اللويـــة المميـــة  وهن كيـــف عـــير أخـــير
 ـــ قطـــع أســـنانها، جـــاؤوا إل بلدنـــا كصـــليبنر  الحريـــة للقتـــال و المـــوت مـــن أجـــل حريـــة إســـبانيا و اســـتقللها

مســـعورة راغبـــة في
.مهددين من طرف الفاشية اللمانية و اليطالية

ء  
وة، والم والزوجة والخوان والبناء، وجاؤوا إلينا ليقولوا: لقد تخلوا عن كل شش ل، الي، ي هــا نحــن،: العاطفة، الوطن، الميي

. إن قضيتكم، قضية إسبانيا ه  قضيتنا، قضية النسانية كلها، وكل إنسانية متقدمة وتقدمية

ون، آلف بقوا ككفن لرض إسبانيا، ذكرى مشبعة بالمشاعر العميقة لجميع السبان . اليوم يغادرون، كثير

! رفاق اللوية الممية

ــ...   
يمكنكم أن تغادروا بكل فخر، أنتم التاريــــخ، أنتم السطورة، أنتم النموذج البطــول  للتضــامن وعالميــة الديموقراطيــة في

جمون المبادئ الديموقراطيــة مــن خلل التطلــع إل الخزائــن والســهم مواجهة الروح الخبيثة المتساهلة لولئك اللذين ييت
  يريدون إنقاذها من المخاطر

.الصناعية، النت
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عــودوا إل! ... لــن ننســاكم، وعنــدما تزهــر شــجرة زيتــون الســلم المتشــابكة مــع أمجــاد انتصــار الجمهوريــة الســبانية عــودوا
ي من الصداقة، وكل الحــب، جانبنا، هنا ستجدون وطن من ل وطن له، أصدقاء لولئك اللذين عليهم أن يعيشوا محرومير

، اللذين سيصخون اليوم وغدا بكل حماس ي :وكل تشكرات كل السبانيير

! "عاش أبطال اللوية الممية

، ال��ذي أض��ح ش��عار المقاوم��ة ض��د الفاش��ية،"ل��ن يم��روا"إل ج��انب خط��اب 
ي ألقته��ا دول��وريس طيل��ة مش��وارها

كان هذا الخط��اب م��ن أق��وى الخط��ب، ال��تت

.السياسي والنضالي

ي������ س������حق الجمهوري������ة
ف������ تس������اعد فرانك������و فف ي������ ال������وقت ال������ذي ك������انت في������ه برليز

فف
ي يس��تعد لجتي��اح بقي��ة أورب��ا، بالنس��بة لهتل��ر،

الس��بانية، ك��ان الجي��ش اللم��اتف
ي و غرينيكا و باراما هي�� أيض��ا اختب��ار عس��كري بالنس��بة ل��ه،

فإن مدريد و برونتت
ي��" اللوي��ة الممي��ة"أم��ا بالنس��بة لمتط��وعي 

ي�� جمي��ع المع���ارك، فف
فس��يكونون فف

. الصفوف الول لمقاومة الفاشية

ي��� 
ي���1939م���ارس  6فف

ف فف ي مغ���ادرة دول���وريس إس���بانيا، لق���د ت���م إطلق عملي���ة مط���اردة الش���يوعييز
، ق���رر الح���زب الش���يوعي الس���باتف

ة الس��لحة ف للم��رة الخبز�� ي ق��دمت مجموع��ة م��ن المق��اتليز
ي�� مط��ار قري��ب م��ن أليك��انتت

ي�� الث��امن م��ن م��ارس، فف
جميع أنحاء البلد، وفف

، وش��هيد المقاوم��ة لحق��ا ض��د النازي��ة وحكوم��ة بيت��ان، ال��ذي س��يعدمه ل��دولوريس برفق��ة ج��ان ك��اتيل، الن��ائب الش��يوعي الفرنسي��
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ف (البيتانيون  ي عندما كانت فرنسا تحت الحتلل النازي بيز
ي يوم). 1944و  1940نسبة للمارشال بيتان رئيس حكومة فيسر

وفف
ي1941شتنبر 24

حل نحو التحاد السوفياتت ة لبت .، عانقت دولوريس آخر جنود الجمهورية وامتطت طائرة صغبز

ي 
ي إحدى ثكنات موسكو، وقالت لهم 200، جمعت دولوريس ما يقرب من 1941يوليوز  18فف

ي فف
:إسباتف

ف إل جــانب" ــ أيــديكم ضــد الفاشــية، أنــا متأكــدة أنكــم ســتقاتلون بششــ ي اليوم، كما بــالمس ســتجدون أنفســكم والســلحة بير
  الحرب ضد هتلر ومن أجل استقلل إسبانيا

  في
".الشعب السوفيانت

ي هذه اللحظة يضخ صوت
: فف

ي���� ه����ذه الم����رة ل����ن يم����ر"يمــــروا لــــن"
، الش����عار ال����ذي أص����بح كن����ار عل عل����م، يهت����دي ب����ه المق����اتلون لس����حق الفاش����ية، وبالفع����ل، فف

.الفاشيون

ي�� ص��فوف الجي��ش الحم��ر، س��يكونون بص��فة خاص��ة، فع��الون وراء الخط��وط 1000حوالي 
ف السبان سيكونون فف من المتطوعيز

.اللمانية من أجل مهمات خاصة

ي معركة ستالينغراد البطولية
ف الجيش الحمر والقوات النازية سيستشهد ابنها روبن فف ي إحدى المعارك بيز

.فف

ف إخلصا؟ أل��م يتعه��د الش��عب ف السبان، أليس فرانكو واحدا من أكبم حلفاء النازييز أعطت هزيمة قوات هتلر المل للجمهورييز
ي بأن يدفع الدكتاتور ثمن جرائمه ضد الجمهورية و تواطؤاته خلل الحرب العالمية؟

السباتف

ي����� 
ي����� ب�����اريس بالنض عل1945م�����اي  8دون أن تنتظ�����ر نهاي�����ة الضاع، أخ�����ذت دول�����وريس الطري�����ق نح�����و ب�����اريس، وفف

، احتفل�����ت فف
ي���� ع����ام 

ة، ففف ة قص����بز ي���� تول����وز لك����ن لف����بت
اب م����ن إس����بانيا، فاس����تقرت فف ، حظ����رت1950الفاش����ية، ك����انت رغبته����ا الغالي����ة هي���� الق����بت
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ي��� الشية، أم���ا دول���وريس فق���د ع���ادت إل موس���كو حي���ث
، ف���دخل ق���ادته فف ي

الحكوم���ة الفرنس���ية أنش���طة الح���زب الش���يوعي الس���باتف
ي إل غاية 

.1960ستقود الحزب الشيوعي السباتف

ي سنة 
ي موسكو، وفف

ي�� 1964بقيت دولوريس فف
، وم��ع ذل��ك فف ف�� ي�� الع��ام الت��الي منح��ت وس��ام لينيز

ف�� للس��لم، وفف منح��ت ج��ائزة لينيز
،1968س��نة  ي��

ي التحريفف
ي لتشيكوس��لوفاكيا، وه��اجمت أيض��ا الح��زب الش��يوعي الس��وفياتت

، ه��اجمت بق��وة غ��زو الجي��ش الس��وفياتت
يك ليسبت ي النفصالي إيبف

.وقد ردت القيادة السوفياتية عل موقف دولوريس هذا برعاية الحزب الشيوعي السباتف

ي سنة 
ي الكورتيس 1975بعد وفاة فرانكو عادت دولوريس إل اسبانيا، و فف

.انتخبت نائبة فف

lll –  أبهرت العالم  
دولوريس، الشيوعية الثورية النت

ي��
ي العالم بكفاحية ونضالية وشجاعة دولوريس إباروي ل باس��يوناريا، ويظه��ر ذل��ك م��ن خلل أقواله��ا، وم��ا ج��اء فف يشهد كل ثورتي

تها الذاتية، ومن خلل شهادات معاضي��ها و مجايليها، و كل من كتب عنها . سبز

:من أقوال دولوريس إباروري) 1

ي�� بداي��ة الق��رن 
تها الذاتية، جسدت فيها مواقفها من عدة قضايا، و عل رأس��ها قض��ية الم��رأة و السة فف ،20كتبت دولوريس سبز

ف أساسا :تقول دولوريس . لن معاناتها ارتبطت بهذين الجانبيز

ل فقــدت المــرأة شخصــيتها، أعطــت نفســها، بحكــم" ي   الميي
ل بدون أية حقوق، في ي   الميي

وجة بمثابة عبد في ي كانت المرأة الميت
ي العمل والحرمان، والسع  لجعل حياة أطفالها وزوجها أكــي، متعــة وأقــل قســوة ورة لحياة التضحية، لقد تحملت عنر الصي

ــ النهايــة إل   
 ــ أحســن الحــوال"ل تفهــم"، "عــانس"وأقل صعوبة حنت أهلكت نفسها، وتحــولت في

، ل تقــوم إل بالزعــاج، في
.ه  خادمة لمن هم أصغر، مربية للحفاد
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  عل قيــد الحيــاة، كنــت
  هــو الــذي أبقــاني

  الول، عشـــت قرابـــة ســنة تجربـــة مريـــرة، لدرجــة أن حــب طفلــنت
عنــد ولدة ابنــنت

  مثــل كــل امــرأة،
ــ القبيــح، ولكــن الــذي ل يطــاق، أن الواقــع كمــا هــو، والحقيقــة الصيحة صــدمتني مذعورة، ليس مــن الحاضي

ـــ الرحيمـــة   الخاصـــة تعلمـــت الحقيقـــة المـــرة للقولـــة الشـــعبية التاليـــة. بأيـــديها غير
 : "خلل تجربـــنت

ـــ أن تكـــوني  
، مـــاذا يعني ـــ أم 

 
وجة، ابننت ي ــ: ميت   خياطــة وتلــدي أطفــال وأن تبك 

البكــاء ثــم البكــاء عل مصــائبنا، البكــاء عل عجزنــا، أن نبك ــ عل". أن تكــوني
ـــ عل حياتنـــا المليئـــة ـــ الـــدموع، أن نبك   

أبنائنـــا البريـــاء، اللـــذين كـــل مـــا عنـــدنا لمنحهـــم إيـــاهم كـــانت مـــداعبتنا لهـــم الغارقـــة في
  القلب وكفر عل الشفاه

.باللم، بدون آفاق، بدون مخرج، دموع مريرة مع شقاء دائم في

:قالوا عن دولوريس إباروري) 2

ي��� الح���زب يع���تر  الجم���وع، ذل���ك أنه���ا ك���انت ذات ص���وت يأخ���ذ باللب���اب، و م���واهب
ا فف ا ك���ببز ك���انت دول���وريس، كم���ا يحك عنه���ا من���بر

ي���� 
، ج����اء الم����دافعون ع���ن الديموقراطي���ة1936يولي����وز  19اس����تثنائية كخطيب����ة، فف ي����

ي���� الي����وم الت����الي للنقلب الق����ومي الفاسر
، أي فف

ي أصبحت أسطورة، تجسد النضال، يتم الكشف بس��هولة ع��ن ج��وانب ه��ذا البن��اء
ليجدوا صيحة حاشدة، امرأة، تلك المرأة التت

ي م��ن أج��ل القض��ية العادل��ة، الم��رأة الجريئ��ة الملفوف��ة بالس��واد، تخ��اطب: الخيالي
صوت الشعب الصامت، نموذج العط��اء ال��ذاتت

تتش��ابك الرق��ام بمه��ارة لس���تكمال...الجن��ود للنض��مام إل الجمهوري��ة، و حف��ر الخن��ادق، و عب��ور الح��دود للبح��ث ع��ن الحلف��اء 
كلم��ات دول��وريس له��ا ت��أثبز هائ��ل. بناء شخصية الباسيوناريا، من الواض��ح أن الس��طورة تعم��ل بمج��رد ولدته��ا، حاش��دة، محف��زة

، تص���بح فك���رة ، بمج���رد العلن عنه���ا تص���بح ش���عارات، ف���دون اس���تيعابها وفق���ا لطريق���ة تفكبز��� الح���زب الش���يوعي ف عل الجمه���ورييز
ز من خطاباتها، وترفت إل درجة شعارات ومراج��ع، وهك��ذا احتفظ��ت ال��ذاكرة صحيحة، حقيقة ل مفر منها، عبارات صادمة تبر

:الجماعية بأرب��ع عبارات تاريخية لدولوريس
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". لن يمروا"

".يفضل الشعب أن يموت واقفا عل أن يعيش جاثيا عل ركبتيه"

  العمل"
  القتال، النساء في

". الرجال في

  زوجة جبان"
  أرملة بطل عل أن تكوني

".من الفضل أن تكوني

ف تبنيه ة والمعتمدة إل السلوك الذي عل الجمهورييز .تشبز هذه الصيغ المتكررة والمنتشر

، ك��ان ي
ي�� الك��ورتيس الس��باتف

ي�� واح��دة م��ن الجلس��ات الك��بم دراماتيكي��ة فف
ك��انت خط��ب دول��وريس ذات لهج��ة دراماتيكي��ة حق��ا، ففف

ف��  ي عرفته��ا إس��بانيا بيز
ة ال��تت اير و  16الموضوع يدور ح��ول الح��داث الخطبز�� ي�� جوابه��ا عل الخط��اب ال��ذي ألق��اه 15ف��بر

يوني��و، ففف
ف�� عب��اراته يمك��ن ملحظ��ة لهج��ة و لم��ان الم��س و الي��وم، م��ن بيز ي�� تاري����خ البر

خوسي ماريا و جيل روبلس، ألقت خطابا قوي��ا خل��د فف
:شخصية هذه المرأة

! يا سادة الحقوق"

لقــــد كــــان، الســــيد جيــــل روبلـــــس، أولئــــك الرجــــال"، ..."جئتــــم هنــــا لتمزيـــــق ملبســــكم الفاســـــدة وتغطيــــة جبــــاهكم بالرمـــــاد 

ـــ  
اســـة الرهيبـــة لدرجـــة أنـــه لـــم يكـــن معروفـــا في ي للغايـــة، و وصـــلوا أقص درجـــات الشش ي عـــن ســـحق الحركـــة بائســـير المســـؤولير

  أي بلد 
...".تاريــــخ القمع في
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ت رس��التها كانت لدولوريس قدرة هائلة عل التواصل، فقد نشر��
، ك�������انت تت�������وجه بكلمه�������ا إل النس�������اء وإل عل الص�������عيد الع�������المي

بش�����كل أساسي������ الرس�����الة" ل�����ن يم������روا"الش�����باب، ويجس�����د ش�����عار 
ين، إن��������ه ممث��������ل لم��������ا تجس��������ده الحرك��������ة التقدمي��������ة للق��������رن العشر��������

ي هذا القرن
.اليسارية فف

قي����ل ك����ذلك، أن����ه ك����ان ل����دولوريس ح����س سياسي���� ص����حيح دائم����ا،
ي���� جمي����ع الوض����عيات،

ح����ول طريق����ة التموق����ع، وتلع����ب أوراقه����ا فف
ي������ بع������ض

بالتأكي������د، عن������دما يتعل������ق الم������ر بالتكتيك������ات، يمكنه������ا فف
ي������� ذل�������ك ش�������غفها وص�������دق

الحي�������ان أن ت�������ذهب بعي�������دا، ي�������دفعها فف
ي الناس للمسها كأنها قديسة

. شخصيتها، يأتت

ي بداية الحرب الهلية السبانية
ف إل إسبانيا فف : قال عنها ميخائيل روستوف، المبعوث الشخصي لستاليز

، حيث الجو حاد وذكوري، تسيطر عليه القواعد بطريقة مبالغ فيها، كان حضور دولــوريس يجلــب"    المكتب السياش 
في

الحرارة والفرح، وروح الفكاهة، أو الغضب الشديد، فقد كانت متشددة بشكل خاص عندما يتعلق المــر بالوفــاء بــالوعود،
.كانت تصل دولوريس بروحها المرحة وبــهجتها وابتسامتها الساخرة إل التخفيف من الجواء المتوترة

  محله، تقاطع صاحبه، وسيكون بدون جدوى محاولة إيقافها، بدون أن تكون
إذا كان عليها أن ترد عل كلم قيل، ليس في

د أنفاسها ".قد عرضت خطبتها المسهبة والعنيفة وبدون أن تسيت
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يــا ل "  ــ فلنســيا اجتماعــا جماهير
ت في ة مــا بعــد الظهــر، حصيــ   فــيت

ألــف شــخص 50، كــان هنــاك حــوال  "الجبهــة الشــعبية"في
  تعرفهــا الجمــاهير و تحبهــا،

متحمس، عندما ظهرت لباسيوناريا بلغ الحماس ذروته، إنها الزعيمة الشيوعية الوحيــدة الــنت
ــ بإعجــاب كــبير مثلهــا، و ه ــ تســتحق شــهرتها، ليــس  ــ المعســكر الحكــوم  تحظي

  المقابل ل توجد شخصية أخــرى في
لكن في

ها بالتحديد ابتعادها عن جو المؤامرة السياســية،  ي امــرأة ســمتها لن لها عقلية سياسية، عل العكس من ذلك، فإن ما يمير
، اجتماعــــات ضــــخمة منــــذ بدايــــة الحــــر ب ــــ ، خطابــــات ل تنته  ــــ البســــاطة و التضــــحية، تتحــــدث ببســــاطة، و بشــــكل مباشش
  يجــــب أن تقودهــــا خلل اليــــام الصــــعبة، كــــان

، ليــــس لثقافتهــــا و لكــــن كقديســــة، الــــنت الهليــــة، صــــدقها، تعبــــدها الجمــــاهير
  بلدها

ي في .إخلصها للطبقة العاملة مطلقا و صادقا تماما، لقد أصبحت واحدة من الخطباء المفوهير

ـ العاطفــة باللغــة الســبانية(كــان اســمها الــذي اشــتهرت بــه ل باســـيوناريا  ـ 
  ملت) الــذي يعني

يرجــع إل حقيقــة العاطفــة الــنت
شخصيتها بأكملها، كان صوتها صــوفيا عنــدما دافعــت عــن شــعبها وهــاجمت أعــداءها، دولــوريس ضــحكة دافئــة ويــد قويــة،

".عبقريتها ل جدال فيها

خلصة

حتت وفاتها ظلت دولوريس إباروري ل باس��يوناريا، وفي��ة للنض��ال الث��وري والمث��ل الش��يوعية، لق��د فض��لت، كم��ا تق��ول، أن تم��وت
ف�� الن��اس من��ذ أن نطق��ت ب��ه، وه��و الش��عار ال��ذي ظل��ت وفي��ة ل��ه إل واقفة بدل أن تعيش جاثية عل ركبتيها، المثل الذي شاع بيز
ين، ل يمك��ن أن تتح��دث ع��ن الخلق الش��يوعية ي القرن العشر

ي حياتها، كانت دولوريس شخصية رمزية للشيوعية فف
آخر رمق فف

ي�� إس��بانيا
ي نضالت العم��ال والنس��اء فف

وليتارية الممية، إنها المرأة المكافحة والرائدة فف ل��م. دون أن تنتصب قامة هذه الثورية البر
ي كتب��ت به��ا م��ذكراتها

ي وقع��ت له��ا وم��رت منه��ا، ك��انت الطريق��ة ال��تت
ح الح��داث ال��تت تقاوم دولوريس إغراء ترك كتابات تروي وتشر��
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ام والعتبار 1962سنة  ، حيث لم تكن تحطف المرأة بالحبت م��ن جه��ة أخ��رى. تعكس طريقا شاقا للوصول إل النضال السياسي
ي مجال السينما

ت عدة كتب حول دولوريس وشخصيتها الشيوعية المناضلة، كما اهتم بشخصيتها البطولية العاملون فف .نشر

ي� مقاوم�ة الفاش�ية أس�طورة ورم�زا للمقاوم�ة
ي�� الح��رب الهلي��ة الس�بانية، فف

ي لعبتها فف
لقد أصبحت دولوريس من خلل الدوار التت

، ك�انت ام�رأة عامل�ة أفرزته�ا الطبق�ة العامل�ة، ام�رأة ذات قناع�ات ي
السبانية، لم تتخ�ل أب�دا ع�ن النض�ال م�ن أج�ل الش�عب الس�باتف

ء خلل الح�رب ي�
ة، الشجاعة فعلت كل سر عميقة، كانت محط إلهام جميع الشخاص اللذين التقوا بها، هذه الشيوعية الشهبز

ف إل تدببز المراكز حيث توجد السلحة الرشاشة .الهلية، من تدببز الحضانة لطفال المقاوميز

، ي�
ي ك��ل م�ا ق�امت ب�ه وأنجزت�ه ومارس�ته، ك�انت دول�وريس تجس�د الخلق الش�يوعية كم�ا يج�ب أن يك�ون عليه�ا الش�يوعي الحقيفت

فف
ي بدونها ل يستوي أي كلم عن الثورية وعن الشيوعية

.والتت
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