
حراك الشباب، شعلة ال تنطفئ

فــي االول مــن اكتوبــر، مــن عــام 2019، اشــتعلت شــرارة االحتجاجــات فــي العــراق، ضــد 

ــة وتــردي االحــوال المعيشــية والخدميــة واالمنيــة، وضــد الظلــم  الفســاد والرشــوة والبطال

ــه المواطــن العراقــي، وســرعان  ــز المذهبــي والعرقــي الــذي يتعــرض ل االجتماعــي والتميي

ــرة مــن مختلــف الفئــات والشــرائح،  ــة غفي ــى المحتجيــن حشــود جماهيري مــا انظمــت ال

ــة  ــة واالثني ــة الطائفي ــام المحاصص ــقاط نظ ــت باس ــة، طالب ــة عارم ــى انتفاض ــت ال فتحول

والحزبيــة الســلطوية، ورافعــة بــكل شــجاعة شــعار: )نريــد وطــن(.

وعلــى الرغــم مــن اّن القــوات األمنيــة وقّناصيهــا، والعصابــات المســلحة ذات االنتمــاءات 

المشــبوهة، واجهــت المحتجيــن بالعنــف المفــرط والرصــاص الحــي مــن اجــل وأد الحــراك 

وقتلــه، االّ اّن المتظاهريــن، وخاصــة بعــد ان تجــددت انتفاضتهــم فــي الخامــس والعشــرين 

ــدد  ــغ ع ــى بل ــل، حت ــن قب ــه م ــم نألف ــا ل ــه وتحدي ــر ل ــرارا ال نظي ــدوا اص ــر، اب ــن اكتوب م

الشــهداء بالمئــات والجرحــى بــاالالف، فضــاً عــن اعتقــال وتعذيــب العديــد مــن المحتجين، 

وماحقــة واختطــاف الكثيــر منهــم.

ــز بهــا شــباب انتفاضــة تشــرين، وهــم يقارعــون منظومــة  اّن هــذه البســالة التــي تمي

الفســاد والهيمنــة البدائيــة، وهــذا الوعــي الوطنــي الراقــي والنضــوج المتالــق فــي تحديــد 

ــّد  ــن، ووح ــزاج العراقيي ــر م ــا، غّي ــن اجله ــيمة م ــات الجس ــوا التضحي ــي قدم ــداف الت االه

ــوالت  ــق تح ــو تحقي ــق نح ــد الطري ــم، ومه ــن امامه ــوف م ــدار الخ ــقط ج ــم، واس صفوفه

جذريــة وحقيقيــة، تفضــي الــى اقامــة دولــة المواطنــة والعدالــة االجتماعيــة الخاليــة مــن 

ــد الواحــد. ــاء البل ــن ابن ــز بي ــش والتميي االســتبداد والتهمي

ــات  ــجاعة، ب ــه الش ــاق انتفاضت ــة النط ــرى الثاني ــي الذك ــوم ف ــعبنا الي ــل ش واذ يحتف

يــدرك، ان ال شــيء يتحقــق، مالــم يســتمر فــي حراكــه ويوســع رقعــة احتجاجاتــه الســلمية 

المفتوحــة لتمتــد الــى جميــع مناطــق العــراق ومدنــه، كمــا اصبــح يعــرف، أّن نظــام 

ــعب  ــاء الش ــام ابن ــزم االّ بأقح ــن ان يُه ــة، ال يمك ــكاله المتنوع ــاد باش ــة والفس المحاصص

بشــكل فّعــال وهــادف فــي عمليــة سياســية جماعيــة هدفهــا التغييــر الشــامل الــذي يقــود 

الــى ترســيخ الهويــة الوطنيــة الجامعــة ونبــذ جميــع المفاهيــم التــي تهــدد وحــدة وتماســك 

ــي. ــيج االجتماع النس

ســتبقى انتفاضــة تشــرين، انعطافــة غيــر مســبوقة، ومحطــة فارقــة فــي تجــارب الشــعب 

العراقــي، وفرصــة تاريخيــة الســقاط االســتبداد وتحقيــق االهــداف الثوريــة التــي خــرج مــن 

اجلهــا شــبابنا الشــجعان، والذيــن نّعــول عليهــم بشــكل رئيســي فــي تغييــر اتجــاه بوصلــة 

المســار السياســي فــي عراقنــا الحبيــب، وهزيمــة الطبقــة الفاســدة التــي اســتهترت بــارواح 

المواطنيــن واســتحوذت بطريقــة غيــر شــرعية علــى قــرارات البــاد واســتقرارها.

فتحيــة فخــر واعتــزاز مــن ))النصيــر الشــيوعي(( الــى شــابات العــراق وشــبابه، وهنيئــا 

لشــعبنا بالذكــرى الثانيــة لحراكــه المتواصــل، والمجــد والخلــود لشــهداء الحريــة االبــرار . 

دورية الكترونية تصدرها رابطة االنصار الشيوعيين العراقيين العدد ١ السنة االولى تشرين االول  ٢٠٢١

عامان على انتفاضة تشرين الباسلة، ومرجلها مازال مشتعاًل

من سفوح الجبال، الى ساحات التحرير

فــي زمــن ليــس ببعيــد، تغلّبــت الغيــرة 

علــى  الحــي،  االنســاني  والضميــر  الوطنيــة 

الااباليــة والهــروب مــن المســؤولية، فغّيــر 

العــراق  وشــباب  شــابات  مــن  المئــات 

ــم  ــاعاتهم!، وتســلقوا قم ــارب س الشــجعان عق

الجبــال، ليواجهــوا الطاغيــة المســتبد بشــجاعة 

مــن  والقــوة،  العــزم  مســتمدين  مدهشــة، 

فتــاة الجســر بهيجــة، وصويحــب مــا خصــاف، 

والثائــر الشــهم نائــب العريــف حســن ســريع، 

تجربــة  المجيــد،  التاريــخ  لهــذا  فأضافــوا 

ــدة، وصــورة عظيمــة مــن صــور  ــة جدي كفاحي

التضحيــة، ال مــن اجــل مطمــع خــاص، بــل هــو 

االخــاص  لقضيــة عادلــة.

ــن  ــم م ــم الحل ــي داخله ــورق ف ــوم، ي والي

جديــد، ويتدفــق مــن عيونهــم األمــل والفــرح، 

وهــم يشــاهدون ويشــاركون اخوانهــم وابنائهــم 

بالحريــة  المفعــم  الثــوري  الكرنفــال  بهــذا 

والجمــال والتضحيــات، واّن مــا يُلهــب ويؤجــج 

مشــاعر الحنيــن الــى تلــك االيــام، هــو الصــوت 

ســاحات  مــن  القــادم  للغضــب  المــدوي 

ــي  ــة، الت ــرة الجميل ــع الماه ــر، واالصاب التحري

رســمت واســتحضرت وجــه تجربتهــم المشــرق، 

ــاٍء  ــل، بأيح ــوري المتأص ــم الث ــت مزاجه وحاك

يقــول: اّن الزمــن، مهمــا كان قاســيا ومتباعــدا، 

ــدا. ــة اب ــا الوطني ــن قضيتن ــل م ــه الني ال يمكن
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ــة، التــي  ــع مــع الصهاين  اّن سياســة التطبي

بضغــوط  العربيــة  الــدول  بعــض  اتبعتهــا 

ــن ارادة  ــر ع ــن تعّب ــم تك ــة، ل ــة وغربي امريكي

الــى جانــب  التــي وقفــت دائمــا  شــعوبها 

الشــعب الفلســطيني فــي كفاحــه المعمــد 

بدمــاء ابنــاءه وتضحياتهــم العظيمــة مــن اجــل 

ــس  ــن دن ــة م ــي المحتل ــل االراض ــر كام تحري

االحتــال الصهيونــي ، انمــا عّبــرت عــن خنــوع 

ــبوهة  ــم المش ــدول وارتباطاته ــذه ال ــكام ه ح

ــة. ــعب عادل ــة ش ــم لقضي وخذالنه

فشــعوب المنطقــة، ومنهــا شــعبنا العراقي، 

لهــا العديــد مــن المواقــف الثابتــة والمشــرفة 

ــة  ــي ترفــض بشــكل قاطــع سياســة المهادن الت

والتطبيــع مــع اســرائيل، ولــم تتغيــر هــذه 

المواقــف، طالمــا بقيــت سياســة االحتــال 

ــدم  ــل ب ــي والقت ــع الوحش ــى القم ــة عل قائم

بــارد وتشــريد الفلســطينيين مــن ارضهــم مــن 

دون ان يلــوح فــي االفــق اي بصيــص امــل 

ــة. ــول واقعي لحل

ولهــذا، فــاّن االجتمــاع الــذي ُعقــد مؤخــرا 

ــع  ــوات للتطبي ــه دع ــل، وصــدرت عن ــي اربي ف

ــح  ــر االّ عــن ارادة ومصال مــع اســرائيل، ال يعب

ــدود  ــاوزا كل الح ــن تج ــه، الذي ــن علي القائمي

كمــا  واالخاقيــة،  والدســتورية  القانونيــة 

ــذه،  ــة ه ــينة والمدان ــم المش ــكلت خطوته ش

اهانــة للشــعب العراقــي ولتاريخــه الناصــع 

فــي وقوفــه الــى جانــب الشــعوب المظلومــة 

والتــي تعانــي مــن قســوة االحتــال وجرائمــه.

الشــيوعيين  االنصــار  رابطــة  فــي  اننــا 

ــانية  ــا االنس ــن مبادئن ــا م ــن، وانطاق العراقيي

وتاريخنــا النضالــي المشــترك مــع الشــعب 

رفاقنــا  اختلطــت دمــاء  الــذي  الفلســطيني 

االحتــال  مقاومــة  فــي  مناضليــه  بدمــاء 

الصهيونــي المتغطــرس، نشــجب بقــوة مــا نتــج 

ــع،  ــوات للتطبي ــن  دع ــل م ــاع اربي ــن اجتم ع

ونديــن االطــراف التــي تقــف وراءه، ونســتنكر 

بشــدة جميــع االصــوات النشــاز التــي تهــدف 

الــى تصفيــة القضيــة الفلســطينية العادلــة، كما 

نعلــن مــرة اخــرى، عــن انحيازنــا الكامــل الــى 

جانــب حــق الشــعب الفلســطيني فــي التخلص 

مــن االحتــال وبنــاء دولتــه الوطنيــة المســتقلة 

ــدس . ــا الق وعاصمته
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ندين محاوالت التطبيع ونتضامن مع الشعب 
الفلسطيني من اجل الحرية واإلستقالل ــة  ــرى الثاني ــام، الذك ــذه األي ــا ه ــر علين تم

الباســلة، والتــي اشــتعل  النتفاضــة تشــرين 

فــي  الوطــن  ارض  امتــداد  علــى  أوارهــا 

االول مــن اكتوبــر مــن عــام 2019، نتيجــة 

للتدهــور والخــراب الكبيــر الــذي طــال الحيــاة 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة للشــعب 

المحاصصــة  نظــام  ســّببه  والــذي  العراقــي 

والعرقيــة. الطائفيــة 

اّن احتجاجــات الشــباب العارمــة، عّبــرت 

ــي  ــعب العراق ــن ارادة الش ــلمية ع ــة س بطريق

وطموحاتــه فــي دولــة مواطنــة عادلــة وقــادرة 

الحريــة  فــي  وحقــه  أمنــه  ضمــان  علــى 

والكرامــة، لكــّن القــوى المتنفــذة فــي الســلطة، 

وبــدال مــن ان تقــدم الحلــول الازمــة لارتقــاء 

والبنــاء،  واالســتقرار  األمــن  نحــو  بالبلــد 

ــم  ــن بالرصــاص الحــي وكوات ــت المحتجي واجه

الصــوت وغيرهــا مــن االســاليب القمعيــة التــي 

ــن شــهيد  ــا اآلالف مــن الشــباب بي راح ضحيته

ــود. ــح ومفق وجري

ــا  ــم، وكم ــيوعيين ورابطته ــار الش اّن االنص

وقفــوا الــى جانــب انتفاضــة شــعبهم منــذ 

انــدالع شــرارتها االولــى، وكانــوا جــزءا مــن 

االحتجاجــات فــي وســط الســاحات، وســاهموا 

بكثيــر مــن فعاليــات التعبئــة الجماهيريــة، 

وقدمــوا مــا هــو ممكن مــن الدعــم والمســاندة 

للمنتفضيــن، يجــددون موقفهــم المبدئــي فــي 

ــق جميــع اهــداف انتفاضــة  المطالبــة بتحقي

تشــرين وشــبابها الشــجعان، بمــا فيهــا محاســبة 

العــراق  امــوال  والفاســدين واعــادة  القتلــة 

ــة. المنهوب

عاش العراق والمجد للشهداء

٢٨ / ٩ / ٢٠٢١

رابطة االنصار الشيوعيين العراقيين

انتفاضة تشرين عّرت نظام المحاصصة وكشفت ادواته الفاسدة

عشية الذكرى الثانية النتفاضة تشرين الباسلة  ...
نشطاء وإعالميون .... اإلنتفاضة ستستمر

بمناســبة الذكــرى الثانيــة النطــاق انتفاضــة 

الثقافيــة  اللجنــة  أقامــت  الباســلة،  تشــرين 

ــوم  ــن ي ــيوعيين العراقيي ــار الش ــة األنص لرابط

ــية  ــزوم، أمس ــة ال ــى منص ــس عل ــس الخمي ام

ــا  ــا(، شــارك فيه ــوان )تشــرين خيمتن تحــت عن

منهــم  واالعامييــن،  الناشــطين  مــن  نخبــة 

اإلعامــي والناشــط علــي الجــاف، اإلعامــي 

والناشــط بســام عبــد الــرزاق، اإلعامــي النصيــر 

محمــد الكحــط )أبــو صمــود(، الناشــط النصيــر 

عــادل حاتــم )أبــو العــز( والناشــط النصيــر 

أدارت  هيركــي(.  )صبــري  الفــؤادي  جــراح 

ــي  ــوان، الت ــد عل ــرى عب ــرة بش ــية النصي األمس

رحبــت بالضيــوف المشــاركين وحيــت الحضــور 

مــن األنصــار واصدقائهــم، ودعــت الجميــع 

الــى دقيقــة صمــت وحــداد علــى ارواح شــهداء 

ــن. ــهداء الوط ــة وش االنتفاض

التتمة على ص3

ثالثة فنانين ثالثة شهداء
الصفحة ١٦

أنصار رياضيون
الصفحة ١7
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عامان على انتفاضة تشرين الباسلة، ومرجلها مازال مشتعال

مازلنا انصارا، ومازالت اصواتنا مدوية!
النصير مناف االعسم )ابو حاتم(

فــي حيــاة االنصــار، ومــن اول يــوم تباشــر 

فيهــا، ســتجد نفســك تتخلــى عــن الكثيــر مــن 

ــروط  ــد ش ــيطة وتفق ــاة البس ــتلزمات الحي مس

بعــض  لديــك  تتجلــى  و  المدنيــة،  الحيــاة 

الصفــات وانــت لــم تتوقعهــا موجــودة لديــك، 

فكــم مــن المواقــف تتطلــب الصبــر الغيــر 

محــدود، وكــم مــن المواقــف تكــون فيهــا 

مســتعدا للتضحيــة، هكــذا هــو النصيــر، حيــث 

ــح  ــى صال ــا ال ــا وقضيضه ــه بقضه ــخر حيات يس

ــة . ــه العادل قضيت

لغويــة  مفــردات  حياتــه  الــى  وتدخــل 

جديــدة لــم يعرفهــا ســابقا، مثــل )مفــرزة، 

خدمــة رفاقيــة، حراســة، شــهيد...... وغــر ذلــك 

الكثيــر مــن المصطلحــات 

الواقــع  يفرضهــا  التــي 

تأخــذ  كمــا  الجبلــي(، 

ــتركة  ــر المش ــاة النصي حي

ــرا  ــزا كبي ــه، حي ــع رفاق م

ــره،  ــه وتفكي ــن اهتمام م

فعليــه ان يتخلــى عــن 

صفاتــه  مــن  الكثيــر 

الذاتيــة والخاصــة، مــن 

اجــل ان يلتحــم بحيــاة 

هــدف  ذات  جماعيــة 

مشــترك.

ذكــر الرمــز االنصــاري 

كتــاب  فــي  جيڤــارا 

النصيــر  ان  ســيرته، 

انســان، لــه قابليــة فريدة 

علــى التحمــل والعيــش بــا مغريــات. وانــا 

ــر،  ــن واالخ ــن الحي ــار بي ــي االنص ــي برفاق التق

وبعــد ان مــرت ســنوات طويلــة علــى التجربــة، 

الشــعر،  وبيــاض  العمــر  اخاديــد  وبــرزت 

ــم  ــت اصواته ــارا، ومازال ــوا انص ــم مازال اجده

مدويــة، وجــذوة التضحيــة ونكــران الــذات 

تلــك  متوقــدة فــي نفوســهم، فقــد تركــت 

ــة أثارهــا الواضحــة بســلوكهم  ــة النضالي التجرب

الرغــم مــن مواكبتهــم  وتفكيرهــم، فعلــى 

ــم  ــة منه ــث الغالبي ــة، حي ــم الخاص لحياته

ــى  ــاد، وعل ــاء واحف ــل وابن ــم عوائ ــت له تكون

الرغــم مــن الفتــرة الزمنيــة الطويلــة التــي 

اّن  االّ  اخــرى،  فــي ظــروف  فيهــا  يعيشــون 

التجربــة االنصاريــة مازالــت حاضــرة بيننــا، 

مناســباتنا  جميــع  فــي  ناصعــة  وذكراهــا 

وتجمعاتنــا.

عندمــا يحتــدم النقــاش بيــن االنصــار حــول 

صــورة قديمــة او موقــف معيــن، تجدهــم 

يعــودون بالذاكــرة الــى ادق التفاصيــل، ويظهــر 

شــريط الذكريــات وكأنــه فلــم ســينمائي ســجله 

بــارع اجــاد فيــه تصويــر تفاصيــل  مخــرج 

ــة  ــروف صعب ــي ظ ــر ف ــاعر البش ــاة ومش الحي

ــية. وقاس

اّمــا اليــوم، فقــد طــرأ تغييــر مفاهيمــي 

ــه  ــي ومن ــل السياس ــوم العم ــول مفه ــر ح كبي

االنصــاري، وتصــدر المشــهد فــي العــراق كلــه 

مفهــوم العمــل السياســي الســلمي واالحتجــاج 

الجمــرة  تلــك  توقــدت  وهنــا  المدنــي، 

الشــيوعي((  ))النصيــر  بالرمــاد  المطمــورة 

ليكــون الطــرف االبــرز مــن جيــل مناضلــي ذلك 

الزمــن، الــذي يتصــدر المشــهد االحتجاجــي 

الرافــض لــكل انــواع الغبــن وســرقة الوطــن 

ــم  ــن ل ــوص الحاكمي ــؤالء اللص ــه، فه ــن ابنائ م

ــى  ــاد ال ــوق الب ــل س ــن اج ــدا م ــروا جه يدخ

ــة. ــو المحرق ــة تل محرق

هنــا نجــد النصيــر الشــيوعي امــام مهمــات 

اكبــر وهــو أهــل لهــا، و تحــول مفهــوم الوفــاء 

للشــهداء الــى فعــل سياســي الســتنهاض كل 

الجهــود مــن اجــل بنــاء وطــن يوحــد ابنائــه.

األنتفاضة.. األمل
النصير يوسف هادي )ابو ظفار(

قبــل عاميــن مــن اآلن كان اليــأس والقنــوط 

وفقــدان األمــل هــو الشــعور الســائد لــدى 

الخيريــن مــن العراقييــن بســبب أســتفحال 

قــوى الفســاد وســيطرتها علــى كل مفاصــل 

ــا  ــخرت كل أمكاناته ــث س ــية حي ــد األساس البل

ــة ألشــاعة  وأســلحتها وأمــوال الشــعب المنهوب

كســتار  وأســتخدامها  الطائفيــة  المذهبيــة 

لمنهجهــا الألخاقــي فــي ســلب البلد وأســتعباد 

الشــعب ورهــن مقدراتــه ومصيــره بيــد الجــارة 

ــار(!. ــار وال هالج ــة حج ــرقية )كوم الش

ــح  ــن أصب ــن والمواط ــم الوط ــى أن اس  حت

ــا  ــة، وتذكرن ــية أو المحرم ــياء المنس ــن األش م

هــذه الحالــة فــي حملــة البعــث الصدامــي فــي 

ــي العــراق،  ــاة السياســية ف ــى الحي القضــاء عل

والشــروع فــي أســتعباد الشــعب وقتــل الــروح 

بعجلــة  وربطهــم  الشــباب  لــدى  الوطنيــة 

ــن  ــتغا م ــد، مس ــم واألب القائ ــزب الحاك الح

اجــل ذلــك كل أمكانــات الدولــة ومواردهــا 

ــي  ــريرة ف ــة والش ــاريعه الهمجي ــق مش لتحقي

ــة  ــياً أن حيوي ــرار متناس ــن األح ــع الوطنيي قم

وعنفــوان الشــابات والشــباب الوطنــي فــي 

النضــال ال يهــدأ وال يليــن، فعندمــا حاصرنــا 

النظــام الحاكــم وســّد علينــا كل طــرق النضــال 

والعمــل السياســي، بــادر شــباب العــراق الثائر، 

رغــم كل الجــراح التــي أصيــب بهــا، الــى أعتــاء 

جبــال كردســتان، متحمليــن كل ظــروف الحيــاة 

ــاً  ــمين خط ــدة، راس ــية والبعي ــة والقاس الصعب

ــاح المســلح  ــق الكف ــدا، هــو طري ــاً جدي نضالي

ــيوعيين.   ــار  الش ــة  األنص ــي  حرك ــل ف المتمث

ــوى  ــن لق ــا الكمائ ــارك ونصبن ــا المع خضن

األمــن والمخابــرات، وأقتحمنــا المــدن ولــم 

نُصــب بالكلــل أو الملــل علــى الرغــم مــن 

ــل  ــن أج ــا م ــي قدمناه ــام الت ــا الجس تضحياتن

قضيــة الشــعب وعــزة الوطــن منــذ ذلــك اليــوم 

ــور.  ــام المقب ــقوط النظ ــى س وحت

فالتاريــخ يعيــد نفســه مــن جديــد، ولكــن 

بأيــدي وأســاليب مختلفــة، مســتبدال العمامــة 

القومــي  والفكــر  البعثــي  الســفاري  بــدل 

المقيــت،  الطائفــي  بالمنهــج  الشــوفيني 

ومعــززة هــذه المــرة بأشــاعة الفســاد المالــي 

مــوارد  نهــب  فــي  تجســد  الــذي  واألداري 

ــكيل  ــت وتش ــاح المنفل ــروز الس ــعب وب الش

المليشــيات المجرمــة التــي أســتخدمت كأذرع 

ضاربــة لــكل صــوت وطنــي حريــص علــى 

شــعبه، حتــى أصبــح أكثــر مــن %33 مــن 

الشــعب تحــت خــط الفقــر، باالضافــة الــى 

ــروا  ــاس، واجب ــن الن ــل بي ــة والجه اشــاعة األمي

ميــدان  الــى  النــزول  األطفــال علــى  حتــى 

العمــل ســعياً لكســب لقمــة العيــش.

حتــى  الصحيــة  الرعايــة  تخلفــت  كمــا   

أصبحــت المستشــفيات عبــارة عــن مســالخ 

ــات  ــدت الخدم ــا، وُفق ــدوى منه ــرية ال ج بش

ــرق  ــد الط ــاء وتعبي ــاء والم ــية كالكهرب األساس

والمجــاري.... وغيــر ذلــك الكثيــر، وترافــق 

ذلــك مــع أســتخدام أســاليب القمــع الوحشــية 

والخطــف  القتــل  حــد  الــى  وصلــت  التــي 

ــه  ــع صوت ــن يرف ــكل م ــب ل ــجن والتعذي والس

وتناســت  والحرمــان،  البــؤس  علــى  محتجــا 

هــذه  بــأن  الفاســدة  الطغمــة  أغفلــت  أو 

هله ومية هله

النصير حميد الموسوي )ابو نغم(

حبيبات وخوات

 وأمهات..

 يرفعن الرأس.

من طرة الفجر غبشن

وي الناس .

هله بالچودرن.

وثبتن الساس..

فدوه رحت للشدن

 حزمهن...

ومن عمري رحت

 فدوه لعمرهن

كلهن نخوه وحنيه

واحساس....

ها بالناشرات الورد

والياس...

شباب الوطن بيچن

يرفع الرأس......

شحات اإلمهات

 الشعلت شموع..

وصوانيهن تدور

 بين االعراس..

صوانيهن تلف

ساحات األعراس…

ها ومية ها

بالغدن نبراس

وها بالمارضن

للوطن ينداس

األســباب مجتمعــة، ســتكون الشــرارة التــي 

سترســم مامــح الخــاص منهــم، ألن الشــعب 

ــه  ــش حيات ــر، يســعى ألن يعي ــة االم ــي نهاي ف

بالشــكل األمثــل، أي حيــاة توفــر لــه العدالــة 

والكرامــة االنســانية. 

العــراق  فــي  الحــال  اصبــح  عندمــا 

وفــي كافــة المجــاالت السياســية واالمنيــة 

ــي  ــظ للعراق ــدا، وال يحف ــيئا ج ــية س والمعيش

الحــد االدنــى مــن حقــه كمواطــن، تفجــر 

الغضــب الجماهيــري تحــت رايــة أنتفاضــة 

ــارة  تشــرين الباســلة، وأضحــت األنتفاضــة عب

جســدتها  عظيمــة  نضاليــة  ملحمــة  عــن 

ســلميتها رغــم ماييــن الحشــود التــي خرجــت 

فــي ســوح النضــال علــى أمتــداد العــراق، 

مــن  كســابقاتها  األنتفاضــة  لهــذه  وكانــت 

األنتفاضــات أن تدفــع الثمــن، ألن للحريــة 

ــات  ــت التضحي ــه، فكان ــن دفع ــد م ــن الب ثم

كبيــرة جــدا، وتجــاوزت المئــات مــن الشــهداء 

واالالف مــن الجرحــى، ناهيــك عــن المعتقليــن 

يذكرنــا  وهــذا  والمشــردين،  والمختطفيــن 

نحــن فــي حركــة االنصــار الشــيوعيين، الذيــن 

دفعنــا الثمــن غاليــا، وقدمنــا الكثيــر مــن 

الدمــاء الزكيــة مــن اجــل حريتنــا وحريــة 

شــعبنا ووطننــا.

 مــا حققتــه األنتفاضــة يعــد طفــرة نوعيــة، 

فهــي مــن اســقطت الحكومــة واســتبدلت 

المفوضيــة وفرضــت أقامــة أنتخابــات مبكــرة، 

كمــا أنهــا إيقضــت الشــعور الوطنــي وبعثــت 

ــاليب  ــر، أال أن أس ــداث التغيي ــي أح ــل ف األم

القمــع القــذرة والظــروف الصحيــة بســبب 

كورونــا وعــدم تنظيــم الثــوار أدى الــى أخمــاد 

ــة  ــن كل هــذه الظــروف الصعب ســعيرها. ولك

لــن تطفــأ شــعلتها أو تقضــي عليها ألن أســباب 

أندالعهــا مازالــت قائمــة، ال بــل أضيفــت لهــا 

ــل  ــا قت ــي مقدمته ــدة وف ــرة جدي ــباب كثي أس

المتظاهريــن وكشــف المســتور مــن أســاليب 

بيــن  الحــادة  الخافــات  وبــروز  الفســاد 

ــي  ــق ف أقطــاب الحكــم، كمــا أن أنســداد األف

ــاً.  ــازال قائم ــاص م ــق الخ تحقي

لــذا أن تجــدد األنتفاضــة حتميــاً وســيكون 

المتضــررة  الشــعبية  قاعدتهــا  ألن  أقــوى، 

أتســعت كثيــراً، وقواهــا المحركــة أصبحــت 

أن  يجــب  والــذي  وتنظيمــاً،  وعيــاً  أكثــر 

مــع  الحــوارات  أجــراء  هــو  اكثــر،  يتعــزز 

إليجــاد  والديمقراطيــة  المدنيــة  القــوى 

هــذا  وانضــاج  للنضــال،  مشــتركة  قواســم 

الحــوار الــى مســتوى التحالــف بحيــث يصبــح 

الرافعــة الثوريــة الممنهجــة لتحقيــق أهــداف 

األنتفاضــة الكاملــة، والتــي عنوانهــا أجــراء 

التغييــر والقضــاء علــى نظــام المحاصصــة 

لبنــاء  الصحيحــة  الطــرق  ورســم  الطائفيــة 

عــراق حــر وديمقراطــي.
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النصير صباح كنجي 
فــي أعقــاب غــزو الجيــش العراقــي للكويت 

فــي العهــد الدكتاتــوري المقبــور، عقــد األنصــار 

الشــيوعيين التابعيــن لمحليــة نينــوى ودهــوك 

منتصــف شــباط  1991 اجتماعا في القامشــلي، 

محليــة  ســكرتير  االجتمــاع  ذلــك  وحضــر 

نينــوى رحيــم الشــيخ- حيــدر الفيلــي وحميــد 

البياتــي مشــرفاً وممثــا للمكتــب السياســي 

والفقيــد الراحــل تومــا تومــاس. فــي االجتمــاع 

تبيــن ان لنــا نقــص كبيــر فــي المعلومــات 

وحاجــة لقنــوات وصــات تنظيميــة. االحــداث 

متســارعة. اقترحــت فكــرة عــودة مجموعــة 

ــار  ــرق األنص ــر ط ــن عب ــل الوط ــرة لداخ صغي

ــار المجموعــة ضمــن  ــم اختي فــي كردســتان. ت

المســتلزمات  تهيئــة  تــم  خاصــة،  معاييــر 

المطلوبــة. فــي يــوم 11 اذار انطلقنــا عبــر معبر 

ــت  ــرو حول ــار غزي ــت االمط ــخابور. كان الفيش

طــرق الحــدود الــى بــرك طينيــة صعــب علــى 

الســيارات العســكرية تجاوزهــا. فــي الليــل 

ــورية  ــر اآلش ــة االس ــي ضياف ــاه ف ــذي قضين ال

الســورية المواجهــة لمعبــر الفيشــخابور طلــب 

ــف  ــي ال ننكش ــرك ك ــدم التح ــذر وع ــا الح من

مــن قبــل رصــد الجيــش العراقــي المرابــض فــي 

ــوم  ــي الي ــر. ف ــة النه ــن ضف ــة م ــة الثاني الجه

التالــي مــع الصبــاح12/3/1991 الحظنــا وجــود 

ــي..  ــب العراق ــي الجان ــة ف ــر طبيعي ــة غي حرك

ــة  ــماء المنطق ــوب س ــر تج ــرات الهليكوبت طائ

وتقصــف المواقــع المواجهــة لنــا مــن علــو وفي 

تلــة نائيــة بعيــدة اكتشــفنا علمــاً للثــوار يرفرف 

ــورية  ــرات الس ــة المخاب ــاه مجموع ــب انتب جل

فــي النقطــة الحدوديــة فتعكــر مزاجهــم. بعــد 

ــور  ــا العب ــار قررن ــل منتصــف النه ســاعات قبي

ــات  ــعيد دوغ ــوع س ــف.. تط ــتجاء الموق الس

لمرافقتــي ونبهنــا أبــو سربســت وحيــدر الشــيخ 

بضــرورة التيقــظ والحــذر. كانــت مغامرتنــا 

ــع  ــر م ــم الصغي ــا للبل ــة ركوبن ــن لحظ ــدأ م تب

كلــف  الــذي  يوســف  الســوري  المواطــن 

ــا الجــرف  ــا للطــرف الثانــي.. قبــل وصولن بنقلن

تهيأنــا ألســوء االحتمــاالت.. كانــت المجموعــة 

ــا بحــدود عشــرة  ــي تتقــدم نحون المســلحة الت

ــن  ــم.. هــل هــم م مســلحين ال نعــرف هويته

ــوات العســكرية  ــي والق ــش النظام ــود الجي جن

الرســمية للســلطة؟ ام جحــوش كــرد يخدمــون 

بيننــا  المســافة  البعثــي؟  االســتبداد  نظــام 

ال تتعــدى المئــة متــر.. ناديــت عليهــم ان 

يتوقفــوا.. ويعلنــوا عــن هويتهــم.. وطلبــت 

كــي  لوحــده  فقــط  مســؤولهم  يتقــدم  ان 

نتفاهــم.. محــذراً فــي حالــة عــدم اســتجابتهم 

ســأطلق النــار.. وأوضحــت أننــا مــن أنصــار 

ــاح  ــوا.. ص ــي.. توقف ــيوعي العراق ــزب الش الح

أحدهــم: أنــا عبــد اللــه صالــح.. انذهلــُت مــن 

ــي  ــب.. وف ــف الصع ــة الموق ــة.. صدم الصدم

ــي  ــي ذاكرت ــا ف ــتجمعت م ــة اس لحظــات حرج

ــن  ــن خزي ــه.. لك ــم التقي ــذي ل ــل ال ــن الرج ع

معلوماتــي المتناقــض عنــه اوقعنــي فــي حيــرة 

ــري.. ــن أم م

عبــد اللــه صالــح القيادي في حزب الشــعب 

الــذي اصطــدم مــع قــوات الحــزب الديمقراطــي 

ــات وبعــد ان  ــع الثمانين الكردســتاني فــي مطل

ــلم  ــال وس ــاحة النض ــادر س ــة غ ــر المعرك خس

نفســه للســلطات العراقيــة وشــن الديمقراطــي 

الكردســتاني عليــه حملــة تشــهير فاضحــة فــي 

ــل  ــة والتعام ــه بالعمال ــة اتهمت ــات متاحق بيان

مــع المخابــرات العراقيــة.. وقــد اختــار طريقــه 

وغــادر فــي يومهــا ســاحة النضــال بعد ان ســلم 

نفســه للســلطة.. هــا هــو فــي هــذه اللحظــات 

ــش  ــع للجي ــي موق ــي ف ــي مواجهت ــة ف الحرج

ــه  ــال في ــرات.. ال مج ــه الهيلوكوبت ــوم فوق تح

ــب الحســم..  ــر يتطل ــق واالم لانتظــار والتدقي

فخطــر المواجهــة والمــوت قائــم ال محالــة..

عبــد  أّي  تــردد..  بــا  مستفســراً  قلــت 

ــتخبارات  ــر؟، أم االس ــمركة والثائ ــه؟!! البيش الل

والجحــش؟!!!

تأهبــت  تمــر  الثوانــي  أقســى  كانــت   

تلــك  علــّي  وانطبقــت  للمواجهــة  فيهــا 

المقولــة التاريخيــة بالفعــل فــي هــذا الموقــع 

المتشــابك.. العــدو امامــك والبحــر وراءك.. كان 

ــي  ــاً يفصلن ــراً حقيقي ــا بح ــي حينه ــور ف الخاب

عــن بقيــة رفاقــي األنصــار فــي هــذه اللحظــات 

العصيبــة التــي ال مجــال فيهــا أبــداً للتــردد 

ــن  ــي.. نح ــه يجيبن ــمعت صوت ــاون.. وس والته

جحــوش انضممنــا لانتفاضــة.. تجــاوزت حالــة 

بحــذر  لمواجهتــه وحــده  اســتعداداً  التوتــر 

شــديد.. اقتــرب كنــت أشــهر ســاحي فــي 

ــة.. ــع االنتفاض ــن م ــال نح ــه.. ق وجه

أشــرت لســعيد ليقتــرب وهكــذا جــاء مــن 

مــع عبــد اللــه صالــح ايضــاً.. طلــب منــي 

ان اســاعده فــي ارســال رســالة الــى ســامي 

ســنجاري، قدمــت لــه ورقــة وقلــم وكتــب 

بســرعة رســالة لســامي.. أخذتهــا وارفقتهــا مــع 

رســالة صغيــرة وتوصيــة لتســليمها لســيبان 

ممثــل حــزب الشــعب فــي القامشــلي، وطلبــت 

ــم  ــا له ــا ناق ــه الين ــار التوج ــة االنص ــن بقي م

مختصــر األخبــار الــي ســمعتها مــن عبــد اللــه 

ــح.. صال

اليــوم صباحــاً بــدأت االنتفاضــة فــي زاخــو.. 

الجيــش هــرب وغــادر المعســكر.. بقيــت ربايــا 

تقــاوم وتقصــف بالمدفعيــة.. مقــر الفرقــة 

بــا جنــود.. الطريــق الــى زاخــو مفتوحــة مــع 

وجــود خطــورة.. وفــي هــذه االثنــاء كانــت 

إحــدى الهيلوكوبتــرات تواصــل قصفهــا.. افترقنــا 

علــى أمــل ان يســاعدنا عبــد اللــه صالــح، بعــد 

ان تعهــد لــي عــن اســتعداده لتقديــم أي شــيء 

نريــده وقــال: ســوف أرســل ســيارات لنقلكــم.. 

لكنــه ذهــب وفارقنــا ولــم نلتــق بــه لحــد 

ــوم. الي

األلغــام  كانــت  الخابــور  حــوض  فــي 

ــام  ــاً ام ــن األحــراش تشــكل عائق ــة بي المزروع

الطريــق  علــى  مشــينا  العشــوائي،  تحركنــا 

مــن  زاد  ممــا  مجبريــن  فقــط  المبلــط 

ــا  ــران. تقدمن ــر الطي ــا لخط ــاالت تعرضن احتم

لبيــوت  آثــار  نحــو  صعــوداً  الطريــق  فــي 

ــة  ــى ضف ــة عل ــة المطل ــى التل ــي اعل ــة ف خرب

ــش  ــر ســرية الجي ــع مق ــة لموق ــر المواجه النه

العراقــي، التــي أخــذت تطلــق قذائــف مدفعهــا 

نحونــا ممــا اضطرنــا لاحتمــاء خلــف الجــدران 

الهرمــة لبقايــا البيــوت المهدمــة.. بعــد نصــف 

ســاعة قررنــا ان نســير بســرعة ونتــرك مســافات 

بعيــدة بيننــا. تحركنــا نجتــاز الشــارع نحــو 

زاخــو. ال نــدرك مــا ســنواجه مــن أخطــار. 

شــيئاً فشــيئاً ابتعدنــا عــن مــدى وتأثيــر مدفــع 

الــذي واصــل قصفنــا مــع تحليــق  الربيئــة 

ــات  ــذ اللحظ ــا من ــش فوقن ــرات الجي هيلوكوبت

ــع  ــة م ــي األراضــي العراقي ــا ف ــى لتواجدن األول

انــدالع شــرارة االنتفاضــة. بعــد مســافة واجهنــا 

عــارض مســلح لمجموعــة منتفضيــن اســتقبلونا 

بإطــاق العيــارات الناريــة والترحيــب بنــا كأول 

ــق  ــة. الطري ــم باالنتفاض ــار تلتح ــرزة لألنص مف

مــن صناديــق  بأكــداس  مليئــة  زاخــو  الــى 

العتــاد والقنابــل وصواريــخ قاذفــات أربــي 

اليدويــة.. ال اذكــر كيــف  جــي 7 والقنابــل 

ــة  ــك المجموع ــع تل ــا صــور م ــط لن ــن التق وم

المســلحة، مــا زلــت احتفــظ بهــا. صــور توثــق 

ــع  ــيوعيين م ــن الش ــة م ــدث ألول مجموع الح

ــو. ــا زاخ ــل دخولن ــن قب المنتفضي

ــار  ــا األنص ــه “حكاي ــن كتاب ــف م   *مقتط

والجبــل “ إعــداد “النصيــر الشــيوعي”

تطــرق المشــاركون خــال أحاديثهــم الــى ابــرز المراحــل 

واالحــداث التــي مــرت بهــا انتفاضــة تشــرين والعوامــل 

التــي  والعوائــق  اندالعهــا،  الــى  أدت  التــي  واألســباب 

ــي  ــع الوحش ــاليب القم ــك أس ــة ذل ــي مقدم ــا، وف واجهته

الخطــف  مثــل  وميليشــياتها،  الســلطة  مارســتها  التــي 

ــاق  ــة واط ــل الدخاني ــن بالقناب ــي المحتجي ــال، ورم واالغتي

ــات مــن الشــهداء  ــه المئ ــذي راح ضحيت الرصــاص الحــي، ال

واالالف مــن الجرحــى. 

ــلطة  ــاب الس ــى ان اصح ــدوة، عل ــوف الن ــد ضي ــا أك كم

تشــويه  اجــل  مــن  االســاليب  شــتى  مارســوا  والنفــوذ، 

ســمعة االنتفاضــة الســلمية وشــيطنتها، ومــن ضمنهــا اتهــام  

الشــباب باالعتــداء والســرقة علــى الرغــم مــن اّن االحــداث 

ــكات  ــة ممتل ــي حماي ــاهموا ف ــن س ــأّن المنتفضي ــت، ب بين

ــجل  ــم تس ــر، ول ــق التظاه ــي مناط ــات ف ــاس والمؤسس الن

ــب.  ــرقة أو نه ــاالت س ح

لثــوار  الواســع  الشــعبي  بالدعــم  الضيــوف  وأشــاد 

المــرأة  لعبتــه  الــذي  البــارز  الــدور  وخاصــة  تشــرين، 

وداعمــة.  ومســعفة  كمتظاهــرة  العراقيــة، 

وســاهم العديــد مــن الحاضريــن بتقديــم مداخــات 

ــى  ــوى االنتفاضــة ووجهــت ال ــا بق واســئلة أشــادت جميعه

شــبابها وشــاباتها التحيــة، واتفقــت اآلراء علــى ان االنتفاضــة 

ال تمــوت، بــل ستســتمر رغــم كل العوائــق والصعوبــات، الن 

ــد  ــى مزي ــاج ال ــا تحت ــة، وإنه ــزال باقي ــا ال ت عوامــل اندالعه

مــن التنســيق والتنظيــم وتوحيــد الشــعارات، باالضافــة الــى 

ــق  ــن اجــل تحقي ــى االســتمرار م ــادرة عل ــادة موحــدة ق قي

أهــداف شــعبنا فــي التغييــر المنشــود، ومحاســبة ومعاقبــة 

ــة والفاســدين. القتل

النصير الشيوعي
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لقاء العدد

الزاهيــة  الصيفــي  منزلــه  حديقــة  فــي 

بالــورود وااللــوان، إلتقــت )النصيــر الشــيوعي( 

فــي كوبنهاكــن مــع المناضــل الشــجاع، والرجــل 

ــين  ــر حس ــرم النصي ــيوعي المخض ــوي، الش الق

ــة(. ــو عمش ــي )أب ــي كونج حج

ــة( ذو  ــو عمش ــق )أب ــع الرفي ــث م والحدي

شــجون، فمســيرته الطويلــة الزاخــرة باألحــداث 

المهمــة والمترابطــة ببعضهــا، بقــدر مــا تبعــث 

ــع  ــر المواج ــا تثي ــزاز، فانه ــر واالعت ــى الفخ عل

ال  كبيــرة  خســارات  مــن  فيهــا  لمــا  واآلالم 

ــي  ــق كونج ــار الرفي ــا اّن مس ــدا. كم ــوض اب تع

يمكــن  ال  والمقــاوم،  السياســي  وتاريخــه 

ــر والســريع،  اختصــاره فــي هــذا اللقــاء القصي

وال يمكــن قراءتــه إال ضمــن تاريــخ الحــزب 

الشــيوعي الــذي انتمــى إليــه وناضــل فــي 

صفوفــه مــن اجــل تحقيــق )وطــن حــر وشــعب 

ســعيد(، لذلــك نأمــل ان تكــون هــذه الدردشــة 

ــة. ــرى قادم ــاءات اخ ــة للق مقدم

ــد 1945  ــن موالي ــة( م ــو عمش ــر )أب النصي

ــوا يطلقــون  ــون(. هكــذا كان ــة الزيت فــي )ناحي

علــى تلــك المنطقــة الريفيــة التابعــة الــى 

مدينــة )بحزانــي( والممتــدة بإتجــاه مدينــة 

الــى  باألضافــة  تنتشــر  حيــث  )بعشــيقة(، 

ــجار  ــة أش ــرى، زراع ــة االخ ــل الزراعي المحاصي

لألغــوات  مملوكــة  أراضــي  فــي  الزيتــون 

الفاحيــن  يســتغلون  الذيــن  واالقطاعييــن 

حقولهــا  وبيــن  إســتغال،  أبشــع  الفقــراء 

ظهــور  كان  البســطاء،  وناســها  وينابيعهــا 

الرفيــق حســين كونجــي االول، وفــي مدرســتها 

والكتابــة. القــراءة  تعلــم  االبتدائيــة 

ومنطقتنــا  وبعشــيقة  بحزانــي  كانــت   _

عمومــا، عبــارة عــن عــراق مصغــر، تعيــش على 

أرضــه جميــع القوميــات والمذاهــب واالديــان، 

مــن دون ان نســمع بتفرقــة أو تمييــز بيــن 

ــذاء  ــحة الغ ــر وش ــم الفق ــن رغ ــكان الذي الس

ــو  ــا ل ــاون كم ــة وتع ــات محب ــون بعاق يرتبط

أنهــم عائلــة واحــدة. كمــا اّن المنطقــة لــم 

ــتراكي  ــر االش ــار الفك ــن انتش ــدة ع ــن بعي تك

الشــيوعيون  وكان  اليســارية،  والمفاهيــم 

ينتشــرون فــي كل مــكان، خاصــة بعــد ثــورة 14 

تمــوز، وانطاقــا مــن واقــع التأييــد الجماهيــري 

ــوا  ــه، أطلق ــد للحــزب، واتســاع تنظيمات المتزاي

علــى مدينــة بحزانــي أســم )موســكو الصغرى(، 

الحزبيــة  لاجتماعــات  مفتوحــا  بيتنــا  وكان 

حــول  والمتناقضــة  المختلفــة  والمنقاشــات 

الثــورة وعبــد الكريــم قاســم ونهجــه السياســي، 

وكان شــقيقي األكبــر جمعــة كونجــي )أبــو 

صبــاح( علــى رأس ادارة هــذه الحــوارات. 

القوميــون  نشــط   1959 عــام  فــي   _

مؤامــرة  وبعــد  قبــل  وخاصــة  والبعثيــون 

الشــواف التــي كانــت تهــدف الــى إجهــاض 

بمباركــة  تمــوز  لثــورة  الوطنــي  المشــروع 

فــي  نشــط هــؤالء  ودعــم عربــي ودولــي، 

األعتــداء علــى الشــيوعيين والتخطيــط ألغتيــال 

البعــض منهــم، وكنــت آنــذاك رغــم صغــر ســني 

احــذر اخوانــي واصدقاءهــم مــن المداهمــات 

ــار  ــل االخب ــداث وانق ــه باالح ــة، وأنب المحتمل

ــن  ــة م ــي المنطق ــن اهال ــا م ــمع به ــي اس الت

اجــل تجنــب الوقــوع فــي كمائنهــم، لكــّن 

األمــور كانــت غامضــة وملتبســة الــى حــد مــا، 

ــاح( ومجموعــة  ــو صب بحيــث تعــرض أخــي )اب

ــورة،  ــن الث ــي زم ــال ف ــى األعتق ــه ال ــن رفاق م

ــد  ــن اح ــراء م ــاية وافت ــر  وش ــى اث ــك عل وذل

المختاريــن، وقــد أُطلــق ســراحهم قبــل انقــاب 

شــباط االســود 1963.

ــت ناشــطا  ــة المتوســطة، كن ــي المرحل _ ف

ــاطي  ــبب نش ــام، وبس ــة الع ــاد الطلب ــي اتح ف

ــي،  ــام الداخل ــد النظ ــا لقواع ــوظ، وخاف الملح

حصلــت فــي ســنة 1961علــى بطاقــة العضويــة 

فــي الحــزب الشــيوعي العراقــي حيــث كان 

ــنة  ــرة س ــتة عش ــت س ــك الوق ــي ذل ــري ف عم

ــي  ــي ف ــي واندفاع ــن حماس ــا زاد م ــط، مم فق

ــي.  ــل الحزب العم

ــي  ــد ف ــكل جي ــير بش ــور تس ــت االم _ كان

تراجــع  وبعــد  المدينــة  اّن  كمــا  المنطقــة، 

الزراعــة فــي ريفهــا، شــهدت تقدمــا فــي بعــض 

وصناعــة  والصابــون  كالحياكــة  الصناعــات 

ــت اعمــل  ــك، وكن ــر ذل العــرق )الكحــول( وغي

لمســاعدة  القليلــة  النقــود  بعــض  ألكســب 

ــي. اهل

ــاء وبعــد األنقــاب الدمــوي فــي  ــا اثن _ اّم
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اســتباحت الــدم العراقــي وقامــت بمذابــح 

وحشــية فــي جميــع انحــاء البــاد، فقــد تغيــرت 

ــى  ــا عل ــال رأس ــب الح ــا وانقل ــروف جذري الظ

عقــب، ولــم يســلم أحــد مــن همجيــة الحــرس 

القومــي، حتــى انــي اتذكــر عندمــا داهمــوا 

المنطقــة ومــن ضمنهــا بيتنــا للقبــض علــى 

ــاح(، وضــع  ــو صب ــة كونجــي )أب شــقيقي جمع

احدهــم فوهــة البندقيــة فــي رأســي علــى 

ــوب. ــس المطل ــي لي ــه بأن ــن معرفت ــم م الرغ

ــة،  ــات عالي ــت المعنوي ــة كان ــي البداي _ ف

واصــوات المقاومــة تتصاعــد، حتــى اّن الرفيــق 

الشــهيد )أبــو فــارس( وهــو أحــد الكــوادر 

الحزبيــة، كان يقــول بــأّن المعســكرات فــي 

ان  للحــزب، وعلينــا  كلهــا مقفلــة  الموصــل 

نقودهــا للهجــوم المعاكــس، لكــن لألســف 

كان األنقابيــون أســرع بكثيــر مــن الشــهيد 

)أبــو فــارس(، ففرضــوا ســيطرتهم علــى كل 

شــيء ولــم يعــد امامنــا إال البحــث عــن اماكــن 

ــط  ــي تحي ــال الت ــى الجب ــا ال ــة، فتوجهن للحماي

ــرية  ــر والقيس ــوس والدي ــل بيرم ــا مث بمناطقن

ــان. ــوف والودي ــال والكه ــن الت ــك م ــر ذل وغي

ــال  ــي الجب ــيوعيين ف ــداد الش ــدأت اع _ ب

تتزايــد يــوم بعــد يــوم، فتشــكلت هيئــة ألدارة 

العمــل بقيــادة الرفيــق تومــا تومــاس )أبــو 

وأبــو  كونجــي  جمعــة  وعضويــة  جوزيــف( 

ســمير وأبــو بــاز الــذي إلتحــق فيهــا فيمــا بعــد. 

كانــت مشــكلة عــدم توفــر الســاح احــدى 

ــن  ــم م ــذاك بالرغ ــا آن ــي واجهتن ــاكل الت المش

أّن الصعــود الــى الجبــل كان قــرارا شــخصيا ورد 

فعــل لتجنــب الوقــوع فــي قبضــة األنقابييــن، 

ــا  ــة. كم ــة خطــط للمقاوم ــا اي ــم تكــن لدين ول

ــرة  ــي فت ــال ف ــي الجب ــاء ف ــروف األختف اّن ظ

ــم  ــرة الحك ــن فت ــر م ــهل بكثي ــتينات، اس الس

ــع  ــه جمي ــرت ل ــذي توف ــي ال ــام الصدام النظ

ــى  ــة عل ــد نقط ــى ابع ــول ال ــات للوص االمكاني

الحــدود. أّمــا المشــكلة االخــرى التــي كّنــا 

ــن  ــى التموي ــول عل ــي الحص ــا، فه ــي منه نعان

الــذي يســد حاجــة المئــات مــن الرفــاق، فكّنــا 

نذهــب وأنــا مــن ضمــن الشــباب النشــط فــي 

حينهــا الــى المناطــق والقــرى البعيــدة لنجمــع 

ــره.  ــاي وغي ــن األكل والش ــتطيع م ــا نس م

ــور  ــدأت االم ــن، ب ــن الزم ــرة م ــد فت  _ بع

ــاق  ــدور الرف ــار بمق ــدوء، فص ــو اله ــه نح تتج

العــودة الــى بيوتهــم وقراهــم مــع تشــديد 

المراقبــة والحــذر، وهكــذا اســتمر حالنــا حتــى 

نهايــة العــام 1966 حيــث عــدت الــى الموصــل 

ألتابــع عملــي الحزبــي هنــاك، ومــن الموصــل 

خرجــت علــى الــى االتحــاد الســوفيتي للعــاج، 

ــق  ــى دمش ــام 1970 ال ــي ع ــدت ف ــا ع وعندم

الرفــاق  منــي  طلــب  موســكو،  مــن  قادمــا 

علــى حياتــي حيــث  قليــا خوفــا  التريــث 

ــتان. ــي كردس ــة ف ــروف محتقن الظ

_ عندمــا عــدت مــن دمشــق الــى العــراق، 

فــي  الحزبيــة  بمنظمتــي  فــورا  التحقــت 

الموصــل، وفــي هــذه الفتــرة كانــت الماحقات 

واالعتقــاالت ضــد الشــيوعيين بقيــادة المجــرم 

عمــل  ولكــن  أشــدها،  علــى  كــزار  ناظــم 

ــم  ــم يتوقــف ول ــر ل ــن الجماهي الشــيوعيين بي

ــة. ــع البعثي ــة القم ــام آل ــع ام يتراج

ــان  ــد اع ــية بع ــاة السياس ــت الحي _ تبدل

الجبهــة الوطنيــة، وأصبحــت منظمــة الموصــل 

محليتهــا،  مكتــب  فــي  كنــت عضــوا  التــي 

مثلهــا  والنشــيطة  الكبيــرة  المنظمــات  مــن 

مثــل منظمــات الحــزب االخــرى فــي بقيــة 

التحالــف  انهيــار  بعــد  لكــن  المحافظــات، 

الحــزب  وتعــرض  الســبعينات،  نهايــة  فــي 

الــى هجــوم شــرس مــن قبــل اجهــزة الســلطة 

ــا مــرة اخــرى ان نعــود الــى  القمعيــة، اضطررن

الجبــال، حيــث بــدأت مرحلــة نضاليــة جديــدة 

ومختلفــة بعــض الشــيء.

نواصــل  ان  نأمــل  الشــيوعي:  النصيــر 

ــي  ــين حج ــر حس ــق النصي ــع الرفي ــث م الحدي

كونجــي )أبــو عمشــة( فــي مــرات قادمــة، لكّننا 

هنــا البــّد ان نذكّــر، وخاصــة أّن ذكــرى األنفــال 

ــة(  ــو عمش ــق )أب ــأّن الرفي ــام، ب ــل اي ــرت قب م

فقــد فــي حملــة االبــادة هــذه، زوجتــه وابنــاءه 

ــه  ــاء اخوت ــى شــقيقته وابن ــة ال الســتة، باالضاف

وزوجــة أحــد اشــقائه، وبلــغ عــدد شــهداء 

والخلــود،  المجــد  لهــم  شــهيدا   13 عائلتــه 

نتمنــى كمــا هــو، أن تُــدرج اســماءهم واســماء 

جميــع شــهداء عوائــل أنصارنــا فــي الجــزء 

ــزب. ــهداء الح ــاب ش ــن كت ــع م الراب

الرفيق النصير حسين حجي كونجي )أبو عمشة(

في الذكرى 33 لعمليات االنفال سيئة الصيت، نستنكر بأشد العبارات جريمة االبادة الجماعية 
التي ارتكبها النظام الصدامي المقبور والتي راح ضحيتها االالف من ابناء شعبنا الكردي
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نصيرات

النصيرات الشيوعيات، العالمة المميزة في حركة االنصار

المــرأة  تحمــل  ان  مألوفــا  يكــن  لــم 

بندقيــة كاشــنكوف  العراقيــة علــى كتفهــا 

وتتســلق القمــم وتجــوب الوديــان وتتنقــل 

ــي،  ــع ريف ــي مجتم ــرى ف ــى اخ ــة ال ــن قري م

ــّن  ــتان، لك ــال كردس ــي جب ــر ف ــو االم ــا ه كم

ــرة  ــرة كبي ــرات الشــيوعيات، ســّجلن مأث النصي

فــي تحديهــّن لســلطة البعــث الدكتاتوريــة فــي 

ــة  ــراف االجتماعي ــد واالع ــداد أوال، وللتقالي بغ

الســائدة هنــاك والتــي تنظــر الــى المــرأة 

ــا.  ــة ثاني ــرة مختلف نظ

التحقــن  الاتــي  النصيــرات  اغلــب  اّن 

بحركــة االنصــار، تعلمــن وعملــن فــي جامعــات 

ــة  ــي جامعــات دول أخــرى، عربي العــراق أو ف

والفنانــات  الطبيبــات  فمنهــن  اوربيــة،  او 

ــات  ــن االختصاص ــك م ــر ذل ــات وغي واالعامي

المختلفــة، ونجحــن نجاحــا باهــرا فــي عملهــن، 

ــّن  ــر رفاقه ــرام وتقدي ــط احت ــا مح ــّن دائم فك

ــة. ــاء المنطق ــار وأبن االنص

مــن  النصيــرة  واجهتــه  ممــا  وبالرغــم 

صعوبــات مزدوجــة كونهــا امــرأة، كائن انســاني 

باالضافــة  شــاركت،  فأنهــا  لــه خصوصياتــه، 

الجوالــة  والمفــارز  العســكري  العمــل  الــى 

متعــددة المهــام، بنشــاطات وفعاليــات اخــرى 

كثيــرة فــي جبــال كردســتان، نذكــر منهــا علــى 

ســبيل المثــال وليــس الحصــر، اقامــة النــدوات 

ــرى  ــي الق ــة ف ــية والتوعوي ــة والسياس الثقافي

ــا  ــا، كم ــول اليه ــار الوص ــتطيع االنص ــي يس الت

كان لهــا دورا بــارزا فــي االعــام االنصــاري 

)االذاعــي والصحفــي(، وفــي مختلــف قواطــع 

الحركــة االنصاريــة. اّمــا فــي مجــال التطبيــب، 

التــي  والنصيــرة  الطبيبــة  للنصيــرة  فــكان 

تســاعد الطبيــب، دورا ال يمكــن االســتغناء 

عنــه انــذاك، فقــد بذلــت كل مــا تســتطيع 

ــى  ــاعدة ال ــاج والمس ــم الع ــل تقدي ــن اج م

الجرحــى والمرضــى والحوامــل، ســواء كانــوا 

ــي. ــن االهال ــارا ام م انص

ــرة  ــه النصي ــا قامــت ب ــر، م ــا نتذك ــا زلن وم

مــن  العشــرات  تعــرض  عندمــا  الشــيوعية، 

ــي  ــامة ف ــازات الس ــة بالغ ــى االصاب ــاق ال الرف

مقــر )زيــوة( فــي قاطــع بهدينــان، فقــد وقــف 

عــدد مــن الرفيقــات اللواتــي لــم يتعرضــن 

ــة،  ــات عالي ــجاعة وبمعنوي ــكل ش ــة، ب لاصاب

ــا  ــّر به ــي م ــة المأســاوية الت ــام هــذه الحال ام

رفاقنــا فــي ذلــك الوقــت، وقدمــّن ما اســتطعن 

مــن مســاعدة بالرغــم من شــحة المســتلزمات.

جنان حنا گورگيس تعود سرًا الى بغداد!!

النصيرة هند وصفي طاهر )بلقيس(

وأنــا فــي كردســتان ضمــن حركــة االنصــار، 

الــى بغــداد  يراودنــي، ان اعــود  كان حلمــاً 

نشــاطي  ومواصلــة  امــي  علــى  لألطمئنــان 

ــق  ــت لتحقي ــبق وان قم ــاك. س ــي هن السياس

ــادة  ــان )قي ــارة قاطــع بهدين هــذا الهــدف، بزي

ــدار  ــي إص ــزم ف ــاذ مايل ــار(، ألتخ ــة االنص حرك

ــى  ــزول ال ــراً للن ــخ، تحضي ــر ...ال ــة وتصوي هوي

ــداد. بغ

ــم،  ــذا الحل ــذ ه ــت لتنفي ــان الوق  االن، ح

ــة -  ــرب العراقي ــاف الح ــن إيق ــن ع ــث أُعل حي

اإليرانيــة فــي آب 1988، وبــدأ طيــران النظــام 

الفاشــي يحــوم حــول مقراتنــا واخبــار اجتيــاح 

ــا . ــوارد إلين ــدأت تت ــة ب المنطق

وكان الرفــاق المعنييــن فــي قيــادة تنظيــم 

ــار  ــي اختي ــوا من ــبق وأن طلب ــد س ــل، ق الداخ

الــى  للنــزول  تحركــي  فــي  اعتمــده  اســم 

بغــداد لتســجيله فــي بطاقــة الهويــة المــزورة، 

وبلحظــة اختــرت اســم )جنــان حنــا گورگيــس( 

ــرت  ــاذا اخت ــرف لم ــة ال أع ــذه اللحظ ــى ه وال

ــذات؟!. ــم بال ــذا األس ه

اتمنــى  ان يســمح لــي مــا تبقــى مــن 

العمــر ألســرد تفاصيــل مســيرة اعتــز بهــا .

من عالم الجبال الى بغداد الحبيبة!!
انطلقــت ســيارة )النفــرات ( مــن گــراج 

الموصــل الــى بغــداد الحبيبــة، وكلــي أمــل ان 

ــف  ــي كل توق ــرام.. ف ــى ماي ــور عل ــير األم تس

لســيطرات )األنضبــاط العســكري(، أتظاهــر 

بالنــوم وعينــاي نصــف مغمضتيــن، االحــظ 

توجــه رجــال الســيطرات مباشــرة الــى الشــباب 

التقليــدي:  والســؤال  تحديــدا  والعســكريين 

ــك؟.!! ــن هويت وي

وفــوراً  النهضــة،  گــراج  الــى  وصلــت 

الميــدان  منطقــة  الــى  تاكســي  اســتأجرت 

ــث  ــه حي ــدر خان ــع الحي ــل جام ــداً مقاب وتحدي

األهلــي(،  )ســتوديو  خالــي  عمــل  مــكان 

وأختــرت محــل صغيــر لتصليــح الســاعات لكــي 

ــور  ــن المص ــرف وي ــي تع ــه: عم ــأل صاحب اس

ــن  ــد الرحم ــل عب ــه: مح ــكان جواب ــي، ف األهل

مــو؟ ليــش متشــوفين؟ هــذا بصفــي!!.

توجهــت للمحــل، ووجــدت شــاباً بمفــرده، 

فــكان جوابــه: إســتاد قــدري يــداوم بالمجمــع 

العلمــي بالنهــار ويتغــده بالبيــت ويرجــع بعــد 

الســاعة أربعــة..

المنــاص مــن قضــاء مــا تبقــى مــن الوقــت 

بالمنطقــة، ورجعــت للمحــل وانتظرتــه، وهاهو 

قــد حــل وشــاهدني بعــد فــراق طويــل، وبعــد 

ــاب  ــذا الش ــي ه ــحب خال ــوع، س ــاق ودم عن

المســاعد وطلــب منــه ابقــاء خبــر وصولــي 

ســراً .

اتصــل خالــي بأمــي مــراراً ولــم يعثــر عليهــا، 

ــت،  ــى البي ــرة ال ــه مباش ــا التوج ــرر لحظته وق

وســألته: معقولــه نــروح لبيتنــه مباشــرة؟ فــكان 

جوابــه: لتخافيــن ..وعنــد وصولنــا للبيــت، بــادر 

خالــي موجهــا كامــه ألمــي مــن خلــف البــاب: 

جايــب ويــاي ضيــف!

وانــا اتخفــى خلفــه بنــاءا علــى اتفــاق 

!! الجميلــة  للمفاجــأة  مســبق 

ــا ودارت  ــن فرحته ــي م ــاهدتني ورفعتن ش

ــت  .. ــة البي ــي اروق ــي ف ب

فــي الليلــة االولــى، عــدت الــى عادتــي 

القديمــة فــي النــوم بجوارهــا، وشــاهدتني 

ــا مــن  ــه له ــاً جلبت ــاً غريب ــا أطــارد مخلوق حينه

مــكان مجهــول!!

- بنتي هاي شبيچ ؟

ــي  ــي والحگتن ــه دمرتن ــاي برغوث ــا ه - مام

ــه!! ــرگ ابوه ــه واح ــداد والزم احرگه لبغ

- أدري إنتي منين جايه لخاطر الله؟!. 

ــي كان  ــي محــل خال * الشــاب المســاعد ف

ــاء وهــو ماجــد نهــاد عــاء .. احــد األقرب

من گلي مراني  الى حضانة الزهور ..
ضمــن  عملــي  موقــع  كان  مرانــي  مقــر 

حركــة االنصــار فــي كردســتان، خضــت فيــه 

تجربــة فتــح مدرســة ألطفــال المنطقــة ســوية 

مــع نخبــة مــن الرفــاق  ســيأتي الحديــث عنــه 

ــاً.. الحق

ــة  ــداد وخــوض تجرب ــى بغ ــزول ال ــد الن عن

االختفــاء، والحصــول علــى وثائــق رســمية، كان 

ــواء  ــن اج ــروج م ــي الخ ــر ف ــن التفكي ــد م الب

ــه امــي  البيــت والبحــث عــن عمــل اســاعد في

ــش .. ــف العي ــي تكالي ف

هــي  الــداوودي  فــي  الزهــور  حضانــة 

الحــل!!

ــرة  ــع مدي ــة م ــة قديم ــن عاق اســتفدت م

الحضانــة، حيــث كنــت أرافــق ابــن اختــي 

وصفــي للــدوام وال انســى هنــا دور بنــت العــم 

د. فاطمــة كامــل فــي تســهيل امــر التعييــن ..

فــي  قبولــي  مــن  المديــرة  تتــردد  لــم 

انتمائــي  فــي  كانــت ســعيدة  بــل  العمــل، 

.. التعليميــة  لألســرة 

ــر  ــت ان أغي ــل حاول ــرة بالعم ــد المباش عن

برنامــج عمــل هــذه الحضانــة التــي كانــت 

تكتفــي بألعــاب محــدودة، فادخلــت مــادة 

الــى  واالســتماع  والرســم  رياضيــة  ألعــاب 

الموســيقى وقــراءة القصــص وتعلــم بعــض 

االنكليزيــة.. المفــردات 

وطلــب  يتســع  الحضانــة  صيــت  اخــذ 

.. اخــرى  مناطــق  مــن  يكبــر  االنتســاب 

وللطرافــة وصــل أحــد اآلبــاء الــى الحضانــة 

وســألني: ســمعنه وصــول مدربــات أمريكيــات 

ــذا  ــل ه ــة؟ ه ــة االنگليزي ــون دروس اللغ ينط

الخبــر صحيــح؟

بهــاي  أمريكيــة  اي  ماكــو  عزيــزي   -

الحضانــه، يجــوز بحضانــة ميكــي مــاوس أو 

! الــدروس  انطــي  اللــي  آنــي   !! غيرهــا 

- باجــر راح اجيــب أطفالــي ، واللــه يبــارك 

بيكــم ..

ملحمة الرجل  الـ 12 وانسحاب مراني
 تابعــت باالمــس الفيلــم النرويجــي )الرجل 

الثانــي عشــر( علــى النتفليكــس، قصــة الفيلــم 

ــة  ــة النرويجي ــاة المقاوم ــاول حي ــة تتن حقيقي

ــة  ــرب العالمي ــي الح ــة ف ــوات النازي ــد الق ض

ــد  ــى قي ــاء رجــل عل ــي بق ــة، وتتلخــص ف الثاني

ــد  ــى  ي ــه الـــ 11 عل ــة رفاق ــاة بعــد تصفي الحي

ــة.. ــوات الغازي الق

واجــه اثنــاء االنســحاب واالختفــاء ومحاولــة 

الهــروب الــى الســويد صعوبــات قــّل نظيرهــا، 

ومغامرتهــم  لــه  االهالــي  مســاعدة  وكان 

ــم  ــة تتس ــة اضافي ــه بطول ــه وتهريب ــي اخفائ ف

بالتضحيــة واالقــدام..

احــداث  امامــي  بــرزت  لمــاذا  أدرى  ال 

أنصــار  جّســدها  التــي  البطوليــة  المقاومــة 

الفــوج االول فــي منطقــة بهدينــان ودعــم 

النظــام  قــوات  تقــدم  اثنــاء  لهــم  االهالــي 

..1987 شــتاء  فــي  المقبــور 

ــاوتها  ــة وقس ــروف الجوي ــون الظ ــكاد تك ت

ــة حــرب ضخمــة  وصمــود االنصــار امــام ماكين

ــد  ــى ح ــابهة ال ــروف مش ــام وظ ــا النظ يمتلكه

مــا مــع ملحمــة الرجــل 12 التــي تجســدت 

ــه  ــن اختفائ ــة، واماك ــة متنوع ــال فني ــي اعم ف

ــة..  ــال الاحق ــزاراً لاجي ــت م اصبح

منــا  مرانــي وســواه  موقــع  يســتحق  اال 

واالســتذكار؟. االحتفــاء 
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ترجلنــا مــن الســيارة التــي اســتأجرناها مــن 

ــذي  ــذرا، وال ــع باع ــى مجم ــل إل ــراج الموص ك

ــي خــورزه و  ــى قريت ــا إل ــَض ســائقها ايصالن رف

كرســاف خوفــاً مــن )العصــاة( حســب تعبيــره 

ــى القــوش: ــا ال مقترحــاً إيصالن

ــــ سيســاعدكم ابــن أختــي ضابــط فــي أمن 

ــا  ــى رفيقن ــد أن حك ــك بع ــرح ذل ــوش. أقت الق

ــا  ــس جــواره فــي المقعــد األمامــي، كونن الجال

نقصــد المتمرديــن ألقنــاع زوجــي بالتســليم 

واالســتفادة مــن العفــو عــن الهاربيــن فــي تلــك 

ــف  ــك أن يضاع ــى وش ــائق عل ــام. كان الس األي

واألقبيــة  جهنــم  إلــى  ويأخذنــا  الســرعة 

حيــث قــرر اللــه ومائكتــه التبــرؤ مــن خلقــه 

الداخليــن فيهــا لــوال قــرار زوجــي - ســام 

إبراهيــم - )أبــو الطيــب( وتقديــره خطــورة 

ــه فــي لحظــة كانــت  الموقــف، وحكمــة تصرف

ــمة. حاس

قال لي زوجي أمراً أخلعي حذائك!

- لماذا؟ سألته

- ليــس لدينــا وقــت، هــل تريــن تلــك 

البيــوت الواقعــة علــى حافــة الجبــل، البــد لنــا 

أن نصلهــا قبــل أن يصــل ســائق التاكســي إلــى 

ــوش. الق

ــذاء ذو  ــرة وح ــورة قصي ــة تن ــت مرتدي كن

كعــب عالــي وفــوق كل هــذا كنــت حامــل فــي 

شــهري الرابــع. تشــبثْت أصابعــي المرتجفــة 

رعبــاً بكفــه التــي كانــت تنضــح عرقــا، وهببنــا 

راكضيــن وســط حقــول مســقية تمتــد مــن 

الشــارع المبلــط حتــى حافــة الجبــل، وصــوت 

جــرار زراعــي ســمعناه مــن شــدة االرتبــاك 

ــا أول  ــر. وصلن ــرة هليكوبت ــراوح طائ ــه م وكأن

بيــت فرأينــا امــرأة ترتــدي ثوبــا فضفاضــا زاهي 

األلــوان منهمكــة فــي ســجر التنــور ســألتها 

بكرديتــي البســيطة التــي تعلمتهــا فــي دراســتي 

اإلعداديــة عــن بيــت الرفيــق “عيــدو” أجابتنــي 

ــى  مؤشــرة بيدهــا نحــو بيــت مجــاور يقــع عل

ــيط . ــع بس مرتف

اســتقبلنا الرفيــق عيــدو بوجــٍه باســٍم مرحبــاً 

الوقــت متســائا عــن كيفيــة  بنــا وبنفــس 

وصولنــا بهــذه الطريقــة ووحدنــا بــدال مــن 

ــيخان  ــى الش ــاب إل ــو الذه ــه وه ــق علي المتف

ــا  ــرة يقوده ــيارة أج ــاك س ــا هن ــث تنتظرن حي

رفيــق مــن التنظيــم المدنــي. أخبرنــاه بمــا 

جــرى، االلتبــاس وســوء الفهــم، وعــدم معرفتنــا 

ــذي  ــائق ال ــكوك الس ــة، وش ــة المنطق بجغرافي

اســتأجرناه.

ــق المشــيد مــن الحجــر  ــت الرفي ــا بي دخلن

ــوا  ــوش- احتف ــل -الق ــة جب ــى حاف ــن عل والطي

بنــا، كنــُت ســعيدة مــن األعمــاق لنجاحنــا فــي 

الوصــول بساســة وســرعة، وظللنــا نتحــاور 

ــت  ــدن تح ــي الم ــاة ف ــن الحي ــاً ع ــاً طوي وقت

ظــل الحــرب. مــع غــروب الشــمس وحلــول أول 

خطــوط الظــام، اســتبدلنا مابســنا المدنيــة، إذ 

أعطونــي مابــس بيشــمركة - ســروال وقميــص 

ــي  ــي ف ــاعدني زوج ــي* س ــتين* وجمادان وبش

كيفيــة ارتدائهمــا. تناولنــا وجبــة العشــاء علــى 

عجــل متحلقيــن حــول صينيــة الطعــام )صحــن 

ــز حــار( هــذه  ــب، بصــل وخب ــن رائ ــل، لب برغ

ــل  ــنوات الجب ــي س ــا ف ــنعتاد عليه ــة س الوجب

ــاف. العج

مزيــج  كانــت  غريبــة  مشــاعر  انتابتنــي 

ــال  ــم االعتق ــن جهن ــاص م ــرح بالخ ــن الف بي

والشــعور باالغتــراب وتــرك ولــدي ابــن الثاثــة 

ــن مخاطــر  ــه م ــا علي ــي خوف ــدى أهل ــوام ل أع

الطريــق والمصيــر المجهــول.

اثنــاء ســاعات االنتظــار ســألت الرفيــق 

“عيــدو” عــن بيــت الراحــة )التواليــت(. نــادى 

علــى زوجتــه كــي تقودنــي إليهــا، فأقبلــت 

ــى  ــزل إل ــي خــارج المن باســمة الوجــه ورافقتن

العــراء وفــي عينيهــا ألــف ســؤال عــن خــوض 

ــش فــي وســط  ــاح المســلح والعي ــة الكف تجرب

ــن  ــل بي ــط، ب ــذا فق ــس ه ــت ولي ــي بح رجال

ــة النســاء ورائحــة  ــن مــن رؤي شــباب محرومي

ــص وجهــي فــي  ــة، ظلــت تتفح ودفء العائل

ــألتني: ــى أن س ــير إل المس

-  أنَت متزوج؟

ــى وجهــي  ــا وعامــات االســتفهام عل أجبته

أكثــر مــن صيغــة التذكيــر فــي ســؤالها المرتبك.

ــب النســاء  ــام اكتشــفت أن أغل بمــرور األي

غيــر متعلمــات وكذلــك بعــض الرجــال لديهــم 

مشــكلة فــي التأنيــث والتذكيــر.

الرفيــق  اصطحبنــا  المســاء  حلــول  مــع 

رغبــة  تملكتنــي  الجبــل،  باتجــاه  “عيــدو” 

حلمــا  كانــت  بندقيــة  حمــل  فــي  شــديدة 

ــم  ــة، حل ــي الجنوبي ــي مدينت ــاق ف ــي وللرف ل

ألتهــم  وأنــا  منــذ مراهقتــي  نمــت  ورغبــة 

ــم  ــيوعيين وه ــار الش ــات األنص ــص ورواي قص

ــي  ــازي ف ــدو الن ــوط الع ــف خط ــون خل يعمل

خروجنــا  وقبــل  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب 

ــق  ــي الرفي ــا فناولن ــي فــي حمله جهــرت برغبت

ــا  ــص حملته ــف أخم ــنكوف نص ــة كاش بندقي

علــى كتفــي، فالتهــب حماســي وتقدمتهــم مــن 

ــي  ــدت نفس ــة وج ــير، وبغت ــي المس ــي ف فرح

محاطــة بعــدد مــن الــكاب تنبــح وكأنها شــمت 

ــي  ــة عــن المــكان، تَجمــدُت ف ــي الغريب رائحت

مكانــي وكأنــي صخــرة، تَّقطعــت أنفاســي رعبــاً، 

ــي زوجــي  ــَق ب ــي، لح ــي عروق ــدم ف نشــف ال

والرفــاق فهــدأت الــكاب وابتعــدت.

بعــد مســير أكثــر مــن ســاعة بيــن الوديــان 

وصلنــا مكانــا منزويــاً قــرب القمــة، توجــه 

“عيــدو” وأزاح شــجرة إيفرســت لصــق صخــرة 

ــرة جــدا فانكشــفت فتحــة ضيقــة. التفــت  كبي

ــال: ــا وق إلين

- ســتدخلون هــذه المغــارة زحفــاً. وتباتــون 

ليلتكــم فيهــا.

كنــت كبلهــاء التــي ال تفقــه مــا يــدور 

حولهــا. كنــت أركــز لمعرفــة كيــف أتعامــل مــع 

هــذه الحيــاة الجديــدة والغريبــة علــّي، طبيعــة 

ــاة  ــل، حي ــا إال القلي ــم منه ــة ال أفه ــرة، لغ وع

ــا  ــى م ــا إل ــادة تمام ــت منق ــدا. كن ــة ج بدائي

ــا ثاثــة  ــه رفيقــي “عيــدو” وزوجــي. بقين يقول

أيــام مدفونيــن فــي تلــك المغــارة، نقضــي 

ــا  ــا خوف ــة وظامه ــا الرطب ــن جدرانه ــار بي النه

ــرج  ــر- ونخ ــمتي -الهليكوبت ــران الس ــن الطي م

مــع الغــروب وخطــوط الظــام لنعــب مــن 

هــواء الجبــل المنعــش ونكحــل أبصارنــا بنجــوم 

ــماء. الس

كنــت أســرح بعيــدا إلــى مدينتــي الدافئــة 

ــذي  ــي ال ــرات طفل ــي وكرك ــي وأب ــاس أم بأنف

ــي  ــوم الثان ــي الي ــة. ف ــي غص ــي قلب ــه وف تركت

مــن وجودنــا فــي المغــارة جاءنــا رفيــق اســمه 

ــه  ــس بهيئت ــا وجل ــف داخ ــاف- زح ــو من - اب

الواثقــة وابتســامة خفيفــة رســمت تقاطيــع 

ــه  ــض و نظرات ــاربه العري ــة، بش ــه الصارم وجه

ــي  ــي مكان ــدُت ف ــة. تجم ــادة و المتفحص الح

حيــن ســمعت حركــة إزاحــة شــجرة اإلفرســت 

ارتســمت  التــي  البهجــة  ولكــن  المموهــة، 

علــى وجــه زوجــي خففــت مــن وطــئ مشــاعر 

ــوف. ــب والخ الرع

ــا وهــو  أخــذه زوجــي فــي األحضــان مرحب

يــردد

- سبهان هذا أنت!

فعلق على الفور

- أبــو الطيــب ســبهان موتــه، نادينــي )أبــو 

منــاف(.

في الطريق الى الجبل ١
النصيرة ناهدة جابر )بهار(

انــا مــن مواليــد مدينــة الرمــادي، واكملــت 

دراســتي الثانويــة فيهــا، وعندمــا تخرجــت فــي 

العــام 1973، التحقــت بالجامعة المســتنصرية، 

ــي، وبســبب  ــى الصــف الثان ــي ال ــد نجاح وبع

ــي الحــزب ورابطــة المــرأة  ــز ف نشــاطي الممي

ــاد  ــى االتح ــة ال ــى زمال ــت عل ــة، حصل العراقي

الزمالــة  قــرار  ســلمتني  وقــد  الســوفيتي، 

فكانــت فرحتــي ال  الرفيقــة ســعاد خيــري، 

ــن.  ــد ليني ــي بل ــوف ادرس ف ــي س ــف ألن توص

ــوم 24/ 8/ 1974  ــي ي ــراق ف ــادرت الع  غ

االولــى  االيــام  فــي  وكنــت  موســكو،  الــى 

البــكاء،  درجــة  الــى  العــراق  الــى  اشــتاق 

وخاصــة فــي ليالــي الشــتاء البــاردة جــدا، 

حيــث درجــة الحــرارة تصــل 37 تحــت الصفــر!. 

ــا كل  ــت مجموعتن ــة، تفرق ــنة الثاني ــي الس وف

حســب االختصــاص الــذي جــاء مــن اجلــه، 

ــف  ــة كيي ــي جامع ــي ان ادرس ف ــكان نصيب ف

العاقــات االقتصاديــة  اوكرانيــا )قســم  فــي 

الدوليــة(.

 تخرجــت مــن الجامعــة فــي 4/ 6/ 1980،  

وذهبــت الــى الجزائــر للبحــث عــن عمــل، 

حيــث اصبحــت العــودة الــى العــراق مســتحيلة 

ــت  ــن. عمل ــع البعثيي ــف م ــار التحال ــد انهي بع

مدرســة بمعهــد العلــوم االقتصاديــة التابــع 

لجامعــة وهــران، وبعــد فتــرة اخبرنــا مســؤولنا 

الحزبــي، بــأّن الرفيقــات يمكنهــن االلتحــاق 

بحركــة االنصــار، وفعــا قدمــت رســالة للحــزب، 

ــد  ــتان. بع ــى كردس ــاب ال ــا الذه ــت فيه طلب

ــى  ــى ســفري ال ــرار الموافقــة عل ــرة، جــاء ق فت

دمشــق ومــن هنــاك الــى الجبــل، وكنــت جــدا 

ــك. ســعيدة بذل

وصلــت الــى دمشــق فــي نهايــة 1981، 

ــا ســتة اشــهر فــي بيــت حزبــي  وبقيــت تقريب

وفــي  بــرزة،   مســاكن  بمنطقــة  للرفيقــات 

بدايــة شــهر الســابع، ســافرت الــى القامشــلي، 

ولــم يخطــر ببالــي او افكــر بالصعوبــات التــي 

ســتواجهني فــي الجبــال والكفــاح المســلح، 

الشــباب  بعنفــوان  مدفوعــة  كنــت  لقــد 

واحامــه وطموحاتــه. بقينــا فــي القامشــلي 

ــة(، وكان  ــو نادي ــت )اب ــي بي ــل مــن شــهر ف اق

معــي الشــهيد )ابــو علــي( الــذي استشــهد فــي 

ــوم  ــن( والمرح ــو الوس ــهيد )اب ــان والش بشتاش

)ابــو تانيــا( والمرحــوم )ابــو ســناء( واحــد 

يواصــل  لــم  الــذي  اســمه عدنــان،  الرفــاق 

ــق. ــى دمش ــاد ال ــق وع الطري

ــق  ــب الوقــت مــع الرفي ــت امضــي اغل  كن

ــن  ــه م ــي اعرف ــام(، ألن ــا )س ــو تاني ــل اب الراح

ــا  ــوفيتي، وكن ــاد الس ــي االتح ــة ف ــام الدراس اي

والمشــي،  الســاح  علــى  للتدريــب  نخــرج 

ــت  ــوز تحرك ــي 20 تم ــور، وف ــأ للعب ــي نتهي لك

مفرزتنــا، وفيهــا خمــس رفيقــات، )ام ليــث، 

ليلــى، مــاك، ام رحيــل، وانــا(، وكان معنــا 

رفيــق اســمه محمــد مــن اهــل الموصــل ال 

اعــرف ايــن هــو االن، اّمــا الدليــل فــكان الرفيق 

صوفــي مــن رفاقنــا االتــراك، بينمــا ســاحنا كان 

ــط.  ــم فق ــر الحج ــدس صغي مس

تجاوزنــا  ان  فمــا  خرافيــا،  العبــور  كان 

التبليــط باالراضــي التركيــة، حتــى بــدأ رصــاص 

القنــاص يئــز فــوق رؤوســنا، كنــا نركــض ونتعثر 

الزراعيــة  االرض  فــي  تنتشــر  التــي  بالحفــر 

المحروثــة حديثــا، وال اتذكــر كــم مــن الوقــت 

ونحــن علــى هــذه الحــال الــى ان وجــد الرفيــق 

ــا، كانــت  ــئ به ــات لنختب ــة حيوان صوفــي زريب

الرائحــة كريهــة والبراغيــث لــم تتركنــا ان ننــام 

رغــم التعــب الشــديد. كان االمــر صعبــا جــدا، 

وكانــت الرفيقــة مــاك ال تســتطيع المشــي، 

فركبــت علــى ظهــر البغــل، وعندمــا وصلنــا الــى 

ــي  ــب االهال ــي، تعج ــوم الثان ــي الي ــة ف القري

ــات. ــرزة بن ــوا اّن هــذه مف ــن عرف حي

ــق، وهــي شــاهقة  ــال فين ــي جب ــا ف اختبئن

ــر  ــا ننتظ ــوف، وكّن ــار وكه ــا اث ــة، وفيه وجميل

الــى ارض  التــي ســتوصلنا  الطريــق  مفــرزة 

الوطــن.  بعــد عــدة ايــام مــن االختبــاء، جــاءت 

مفــرزة الطريــق بقيــادة النصيــر ابــو ريتــا 

والنصيــر ابــو خولــة وعــدد اخــر مــن االنصــار، 

ــدة  ــرا لع ــا وع ــلكنا طريق ــم وس ــا معه فتحركن

ايــام حتــى وصلنــا الــى )شــكفتة( الرفيــق 

ابــو حربــي، ومنهــا الــى المقــر فــي بهدينــان، 

ــد  ــا يش ــو ريت ــق اب ــق كان الرفي ــال الطري وخ

مــن عزيمتنــا بمزحــه ومرحــه وغنــاءه، خاصــة 

للرفيقــة مــاك، ))ليــش ليــش تعبانــة..  نامــي 

ــة((.  ــش تعبان ــل..  لي ــدود البغ ــى خ عل

طبعــا عندمــا وصلنــا الــى قاعــدة بهدنــان، 

ــن اّن وصــول  ــرا، معتبري ــا كثي ــاق بن ــرح الرف ف

خمــس رفيقــات الــى كردســتان فــي يــوم واحــد 

ــي  ــا ف ــث طوي ــم نمك ــا ل ــرا!، لكنن ــدا كبي عي

هــذا المــكان، فواصلنــا تحركنــا نحــو بشتاشــان، 

وتلــك قصــة اخــرى.

مفرزة للرفيقات
النصيرة رفاه لطيف الراضي )ظافرة(



7
وادي كوماته

النصيرة ابتسام حداد

ــديد،  ــب ش ــد تع ــر 1980، وبع ــي أكتوب ف

ــه عــن  ــه الــذي يفصل ــا الــى مقــر كومات وصلن

ــط،  ــار( فق ــر )روب ــر صغي ــي نه ــب الترك الجان

وهــو مــكان بعيــد عــن الســلطة، ويتألــف مــن 

ــا،  ــال وصولن ــرة. وح ــوم كبي ــة ن ــخ وقاع مطب

ــن  ــاق الذي ــدأ الرف ــر، وب ــة بالمق ــت الحرك دب

ــة  ــم بطريق ــام بمظهره ــه باالهتم ــبقونا إلي س

غيــر مألوفــة )مــن حلــق اللحــى.... الــى نظافة 

وترتيــب المــكان!(، احتفــاًء بوصــول النصيرات 

ــم.  ــو كري ــل( كمــا يســميهن الشــهيد اب )الباب

وبالمناســبة، فــأّن  النصيــرات اللواتــي وصلــّن، 

وبالرغــم مــن انهــّن حليقــات الشــعر بســبب 

المعلومــات عــن انتشــار وشراســة القمــل، االّ 

ــار الشــباب. ــّن حســناوات وبأعم انه

فــي المســاء جــرى ترتيــب نومنــا فــي 

ــا  ــوم فيه ــاب، وكان الن ــد عــن الب الجــزء البعي

ــت  ــن وُجعل ــطرين( متقابلي ــكل )مس ــى ش عل

ــز كان  ــدار والحاج ــة الج ــد جه ــرات عن النصي

ــو  ــق اب ــن، واتذكرالرفي ــاق المتزوجي ــن الرف م

كــوران كان القفــل وبجانبــه زوجتــه ام صبــاح. 

ــة  ــل األنصــار حفل ــي، عم ــوم الثان ــي الي ف

بــدأ  الــذي  التعــب  فأنســونا  لنــا،  غنائيــة 

علــى  والنــوم  االســتراحة  بعــد  يضمحــل 

الفــراش، الــذي كان عبــارة عــن بطانيــة مطوية 

ــا  ــك(. أّم ــل )الدوش ــح مث ــات لتصب ــاث طي ث

ــم:  ــر منه ــاك، فأذك ــوا هن ــن كان ــاق الذي الرف

ــو  ــامي دريژه، أب ــنة، س ــو حس ــب، أب ــو طال أب

مــازن، كمــا حضرهــا مســؤوال القاطــع آنــذاك 

ــى. ــو عل ــف وأب ــو يوس ــان أب الرفيق

يكــون  بــأن  الرفــاق  قــرر  فتــرة،  بعــد 

للنصيــرات قاعــة خاصــة بهــن، فأســتعدينا 

للبنــاء، وكان الشــهيد ابــو كريــم هو )االســطة( 

ونحــن العمــال. كّنــا نتســابق علــى حمــل اكبــر 

ــت  ــي نثب ــجرة، لك ــذع ش ــم ج ــرة واضخ صخ

ــض  ــة للبع ــا، خاص ــا ثاني ــنا اوال ولرفاقن النفس

الــذي كان معارضــا لوجــود النصيــرات فــي 

كردســتنان، بأننــا نســتطيع تحمــل المســؤولية 

ــار. ــة االنص ــل بقي مث

ــا  ــح لن ــرات، واصب ــة النصي ــت قاع  اكتمل

ــرة  ــا، وكانــت النصي ــا عســكريا خاصــا بن فصي

تانيــا االمــر العســكري للفصيــل، والنصيــرة 

ــرة ام  ــي، والنصي ــار السياس ــد المستش ام امج

عصــام المســؤول االداري. 

فــي ذلــك الوقــت 1980 لــم يكــن الســاح 

ــدة  ــو واح ــة برن ــا بندقي ــت لدين ــرا، وكان متوف

نتنــاوب علــى اســتخدامها اثنــاء الحراســات 

الليليــة، ونشــدد علــى )ســر الليــل(، و)شــحده 

ــي وراك  ــي يمــر(، حيــث نصــرخ )توكــى ول ال

ــو كــى، فأحــدى  توكــى(، وعلــى ذكــر كلمــة ت

النصيــرات اعتقــد ام طريــق، مــّر بجانبهــا 

شــخص مــن )حــدك( اثنــاء حراســتها، فصاحــت 

ــى  ــم يجــب عل ــه(؟، ل ــه جي ــه )توكــى، نافيت ب

ــوت كان  ــع، ألّن الص ــم يقتن ــا ل ــؤال، ربم الس

نســائيا، فصاحــت بــه مــرة اخــرى، ولــم يجــب، 

فأضطــرت ان تســحب اقســام..... ))وهــم زيــن 

مــا تفلشــت جبهــة جــود وجوقــد((. 

تنتــاب  اكيــد  الحراســة،  ســاعة  فــي 

كل واحــدة مّنــا مشــاعر الخــوف، او ربمــا 

مشــاعر التحــدي، او التفكيــر بشــيء اخــر، 

وخاصــة اننــا نجهــل اللغــة ولــم نتعــرف علــى 

تضاريــس الجبــل، لكننــا بمــرور االيــام تعودنــا 

علــى التعامــل مــع هــذه الحيــاة القاســية، 

ــة  ــا االلف ــادت فيه ــا، س ــم صعوبته ــي رغ والت

الشــباب  رفاقنــا  مــع  خاصــة  والحميميــة، 

الذيــن جــاءوا لنفــس الهــدف. وشــيئا فشــيئا، 

اصبــح وجودنــا ليــس فقــط اعتياديــا، بــل كان 

ضروريــا الــى جانــب االنصــار، وراحــت مفــارز 

النصيــرات ووجبــات دخولهــن الــى كردســتان 

ــى  ــرة ال ــؤولياتهن كبي ــت مس ــر، واصبح تتكاث

درجــة المشــاركة بجميــع المهمــات بمــا فيهــا  

ــة. ــارز القتالي المف

ــراق  ــي الع ــة ف ــلطة الدكتاتوري ــت الس قام

منطقــة  علــى  بالهجــوم   1985 العــام  فــي 

كردســتان بهــدف انهــاء مقاومــة البيشــمركة 

واالنصــار الشــيوعين. ووفقــا لفكــرة “اجتثــاث 

ــة الضــارة تكــون مــن الجــذور”، وتنفيــذا  النبت

الكــرد  ضــد  الفاشــية  النظــام  لسياســات 

ــتان،  ــي كردس ــة ف ــة والديني ــات القومي واالقلي

ــل  ــى عوائ ــعا عل ــا واس ــلطة هجوم ــنت الس ش

ــر  ــتان وتدمي ــي كردس ــار ف ــمركة واالنص البيش

الهمجيــة  الحملــة  هــذه  وشــملت  قراهــم، 

االول  الفــوج  منطقــة  فــي  االنصــار  اهالــي 

المئــات  أُجبــر  حيــث  الموصــل(،  )دشــت 

ــم  ــادرة بيوته ــى مغ ــال عل ــن النســاء واالطف م

وقراهــم الــى الجبــال حيــث يتواجــد االنصــار.   

ورفــاق  االنصــار  عوائــل  تتوافــد  بــدأت 

ــذ  ــررة من ــرى المح ــى الق ــي ال ــم المحل التنظي

اواســط الثمانينــات، وســكنوا فــي قــرى مختلفة 

حــول منطقــة الفــوج. وفــي الســنتين االخيرتين 

انتشــروا فــي مســاحات واســعة مــن )كلــي 

ــر  ــن مق ــار م ــة امت ــد بضع ــى بع ــي( عل مران

الفــوج االول بهــدف حمايتهــم.

ــة  ــة االيزيدي ــة بالديان ــي معرف ــن ل ــم يك ل

فــي العــراق عندمــا بــدأت حياتــي الحزبيــة في 

بغــداد، وتعرفــت  علــى اول رفيــق أيزيــدي بعد 

ــين  ــز حس ــو العزي ــراق، وه ــن الع ــي م خروج

كنجــي )ابــو عمشــة(، ولكــن لــم يشــغلنا ابــدا 

ــري  ــز  خي ــع العزي ــه وم ــا مع ــي كل لقاءاتن ف

القاضــي )ابــو زكــي( موضــوع االنتمــاء الدينــي 

فكلنــا رفــاق الحــزب الشــيوعي ولــه ننتمــي.

وعنــد وصولــي الــى كردســتان 1980 وفــي 

الســرية المســتقلة تعرفــت علــى العديــد مــن 

الرفــاق واالنصــار االيزيديــن، كمــا تعرفــت 

ــاء زيــارات  اكثــر علــى المجتمــع االيزيــدي أثن

ــث النســاء  ــة حي ــرى االيزيدي ــى الق ــا ال مفارزن

عاداتهــم  بعــض  عــن  يتحدثــن  االيزيديــات 

اســتقبالنا  وعنــد  ولذلــك،  وتقاليدهــم، 

ــة  ــا مــن االيزيدي ــل رفاقن ــن مــن عوائ للمهجري

البــأس  معرفــة  لدينــا  كانــت  والمســيحين، 

ــم  ــة وعاداته ــة والديني ــم الثقافي ــا بخلفياته به

ــرات وانصــار(  ــة، ممــا ســاعدنا )نصي المجتمعي

ــم. ــان له ــة واالطمئن ــواء الثق ــر اج ــى توفي عل

اثنــاء  مختلطــة  مشــاعر  لدينــا  تولــدت 

ــلطة  ــى الس ــب عل ــاعر الغض ــم، مش ــا به لقاءن

ذنبهــم  مســالمين  انــاس  علــى  المســتقوية 

اختــاروا  ابنائهن//ازواجهــن،  اّن  الوحيــد 

ــم  ــا، ومشــاعر األل ــة الســلطة ومحاربته مقاوم

الكبيــرات  خاصــة  النســاء  مــع  والتضامــن 

ــرا  ــم، واخي بالســن اللواتــي تعرضــن لهــذا الظل

وليــس آخــرا مشــاعر االعتــزاز والفخــر فــي 

ــن  ــن بمناضلي ــن وارتبط ــات انجب ــاء  مناض لق

اشــداء. لقــد عكســت االمهــات والزوجــات لنــا، 

حبهــّن ورضاهــن علــى اوالدهــن وازواجهــن 

ــال  ــي النض ــب ف ــون كل المصاع ــن يتحمل الذي

ــة. ــة الحاكم ــد الطغم ــعب ض ــل الش ــن اج م

لــن أنســى هــؤالء النســوة الرائعــات آســيا 

)ام سربســت( المــرأة الهادئــة الطيبــة ذات 

ــة  ــؤاد( الحيوي ــون، شــيرين )ام ف الصــوت الحن

والتــي كانــت تخبــز حتــى فــي آخــر ايــام 

حملهــا. غاليــة )ام عمشــة( المــرأة القويــة 

صاحبــة القــرار وســريعة البديهيــة. جوليــت )ام 

ــا  ــمة دائم ــة المبتس ــابة الهادئ ــر( االم الش نصي

ــابا  ــز خوش ــد استشــهاد هرم ــا بع ــم وحدته رغ

ــم  ــر ابراهي ــة النصي ــى زوج ــر(، ليل ــو نصي )اب

دائمــة الســؤال والرغبــة فــي المعرفــة، وزوجــة 

ــب  ــت تطال ــي كان ــال( والت ــي )جم ــال حج ج

ــكات  ــى ضح ــن انس ــا. ل ــال معن ــاح للقت بالس

شــيرين البــازي )ام زيــا( وهــي تشــتم ازالم 

النظــام وتطالــب ببندقيــة لتقاتــل معنــا )انهــم 

جبنــاء وال يعلمــون ان افعالهــم تزيدنــا اصرارا(. 

خصالهــا  لهــا  االخريــات  مــن  واحــدة  وكل 

المتميــزة. بذلــت النصيــرات جهــودا متواضعــة 

فــي زيــارة هــؤالء النســوة واالســتماع الرائهــن 

ــن  ــن انتمائه ــر ع ــت تعب ــي كان ــن الت ومواقفه

ــة. ــة العضوي ــدون بطاق ــا ب ــيوعية وربم للش

كان لاطفــال، بنــات وابنــاء االنصــار ورفــاق 

التنظيــم المحلــي مكانــة خاصــة، حيــث كانــوا 

ــادرة  ــرح. وبمب ــة والف ــر بالحيوي ــألون المق يم

مــن نصيــرات الفــوج، ُفتحــت صفــوف دراســية 

لألطفــال لتعليمهم القــراءة والكتابة والحســاب 

وممارســة النشــاطات الرياضيــة، ووّفــر الفــوج 

واالقــام  الكراســات  مــن  الدراســية  اللــوازم 

ــال عليهــا رائعــا. ــة، فــكان اإلقب الملون

لذكــرى  ورهبــة  اجــاال  اقــف  اليــوم 

استشــهاد هــذه الكوكبــة مــن النســاء واالطفــال 

عوائــل  عوائلنــا،  تصفيتهــم.  تمــت  الذيــن 

ــا أُبيــدوا فــي عمليــات االنفــال  ــا ورفاقن انصارن

البشــعة فــي ايلــول 1988، بعــد ان حاولــوا 

العفــو  فــي  الســلطة  قــرار  االســتفادة مــن 

.6/9/1988 المفخــخ  

فــي النصــف االول مــن عــام 1987 ارســلت 

ــن  ــات م ــن االمه ــة 7 ـ8 م ــلطات مجموع الس

مدينــة القــوش بهــدف الضغــط علــى ابنائهــن 

االنصــار للعــودة والتســليم للســلطات، وبقيــن 

ــص ككا  ــام.  ام مخل ــدة اي ــوج ع ــر الف ــي مق ف

كانــت  خجولــة وتتحــدث بصــوت واطــئ، 

وكانــت معتــزة بضفيرتهــا التــي لحســن الحــظ 

لــم يقصهــا الجنــود )توفــت فــي طريــق العودة 

 ، وارينــة  الرحلــة(.  مشــقة  تحملهــا  لعــدم 

بــدأت مباشــرة بعمــل حلويــات خاصــة لتســعد 

العــدس،  علــى  يعيشــون  الذيــن  االنصــار 

وطرحــت احداهــن ســؤاال علــى النصيــرات 

ــى  ــال؟ مت ــن اطف ــس لديك ــاذا لي ــب: لم وبعت

تحبلــن لتزيــدوا عــدد الشــيوعيين؟، كانــت 

ايــام قليلــة مــع هــؤالء النســوة، لكنهــا مليئــة 

ــة. ــاءات الحميمي ــص واللق ــة والقص بالمتع

عــادت االمهــات الــى القــوش مــن دون 

ابنائهــن، وتكفــل انصــار الفــوج االول بأيصالهــن 

الــى قريــة قريبــة مــن المدينــة. أمــا بالنســبة 

ــي  ــم المحل ــاق التنظي ــار ورف ــحاب االنص النس

الطــرق  عبــر  فــكان   1988 ايلــول  فــي 

ــبة  ــة. وبالنس ــة والمتاح ــات المختلف واالمكاني

ــنجار  ــات س ــر مجمع ــروج عب ــكان الخ ــي، ف ل

الســلطة،  لســيطرة  الخاضعــة  الســكنية 

ــى  ــم ال ــن ث ــى الحــدود الســورية وم ــا ال ومنه

القامشــلي. فــي احــد الوديــان ارتدينــا المابــس 

المدنيــة ونزلنــا الــى الموصــل، الــى بيــت 

الخالــة شــكرية والــدة الشــهيد اكــرم متــي. 

ومــن هنــاك اتصلنــا بعائلتنــا لجلــب ابنتنــا 

يســار مــن بغــداد، واســتخدمنا ســيارة العائلــة 

للوصــول الــى مجمــع ســنجار، حيــث اســتقبلتنا 

عائلــة الرفيــق خليــل )ابــو خــدر(، وكان عددنــا 

8 رفــاق، ومســافة الطريــق اكثــر من 8 ســاعات 

ــة  ــى نقط ــل ال ــي نص ــدام، لك ــى االق ــيا عل مش

الحــدود الســورية.

دخلنــا بيــت خليــل )ابــو خــدر( فاســتقبلتنا 

ادريســة )ام خــدر( بــكل ترحــاب، وخاصــة 

ــة اعــوام. هــذه  ــرة ذات االربع ــا الصغي بطفلتن

العائلــة ال يمكــن وال يجــوز نســيانها حيــث 

ــل  ــن اج ــا م ــاة اطفاله ــا وحي ــرت بحياته خاط

ــق  ــر ورفي ــن 50 نصي ــر م ــاذ اكث ــا، وانق انقاذن

ــد  ــا علــى قي ــا، ولوالهــا لمــا كّن ــروا مــن هن عب

ــاة. بــذل الرفــاق الكثيــر مــن الجهــد فــي  الحي

الرفيــق  خاصــة  المســير،  اثنــاء  مســاعدتنا 

ــا  ــر به ــا ليعب ــل ابنتن ــذي حم ــت ال ــو سربس اب

ــة  ــى النقط ــا ال ــى وصولن ــن الخطــرة حت االماك

ــورية. الس

التقيــت  بـــ إدريســة فــي المانيــا بعــد 

ــت  ــي الدنمــارك. وكان ــا ف ســنوات مــن وجودن

ومبتســمة.  ومتواضعــة  محبــة  هــي،  كمــا 

وتعتبــر مــا فعلتــه وقدمتــه النقــاذ الرفــاق 

وتعريــض عائلتهــا للخطــر امــر طبيعــي يقــوم 

بــه اي انســان يحــب شــعبه ويخــدم مناضليــه. 

انحنــي اجــاال لشــجاعتها ولدورهــا.  

ابنــاء )ام خــدر( والعديــد مــن عائلتهــا 

تعرضــوا لهجــوم داعــش فــي ســنجار عــام 

ــى  ــن ال ــع االخري ــروب م ــروا لله 2014. اضط

جبــل ســنجار ومــن ثــم الــى دهــوك فــي رحلــة 

محفوفــة بالمخاطــر النقــاذ حياتهــم وحيــاة 

اطفالهــم. ولكــن لــم يحالــف الحــظ االالف مــن 

ســكنة ســنجار والقــرى االيزيديــة االخــرى. لقــد 

تعــرض االيزيديــة علــى مــدار االزمنــة لجرائــم 

ينــدى لهــا الجبيــن، وخاصــة النســاء فــي 2014، 

ــر مــن 2500 مختطفــة  ــاك اكث حيــث الزال هن

ــي  ــي ف ــم داعــش االرهاب ــدى تنظي ــة  ل ومغيب

العــراق او فــي ســوريا وربمــا ُرحلــوا الــى 

مــن  اهتمامــا  نلحــظ  ولــم  اخــرى.  بلــدان 

ــم نجــد  ــا ل ــة النقاذهــن، كم الســلطات الحالي

اهتمامــا بالكشــف عــن المقابــر الجماعيــة 

ــم. ــد منه ــاة العدي ــم رف ــي تض الت

ان اســتذكارنا الحــداث االنفــال واالنســحاب 

ان يكــون  فــي 1988، البــد  مــن كردســتان 

حافــزا للعمــل الــدؤوب  ورفــع االصــوات، لرفــع 

الحيــف والظلــم الممــارس ضــد االيزيديــن. كما 

ينبغــي التأكيــد علــى انهــم جــزء مــن الشــعب 

العراقــي واقليــة لهــا الحــق فــي العيــش بســام 

والعمــل علــى اســتعادة اراضيهــم والعــودة الــى 

ديارهــم.

االيزيديــة ديانــة عراقيــة شــرق اوســطية/ د. 

ــم حبيب كاظ

مصطلــح العفــو المفخــخ اســتعارة مــن 

احــدى مقــاالت كفــاح كنجــي

لكي ال ننسى، وينبغي ان ال ننسى

النصيرة منال المالح )أم أمجد(
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ــف،  ــة النج ــن محافظ ــوران م ــو كَ ــور أب ــر الدكت النصي

ــق  ــاك، إلتح ــب هن ــدرس الط ــافيا لي ــى يوغس ــا ال غادره

ــه(  ــر )كومات ــي مق ــهر 5/1980 ف ــي ش ــار ف ــة االنص بحرك

وكانــت مســيرتهم عبــر االراضــي التركيــة متعبــة، وقــد كثــر 

الحديــث عنهــا، خاصــة اّن الرفيــق الراحــل أنــور طــه )أبــو 

ــوادره كان أحــد  ــه ون ــروف بفكاهت ــادل الشــايب( المع ع

ــوران  ــو كَ ــر أب ــة النصي ــت برفق ــا كان ــرزة، كم أنصــار المف

ــاح. ــرة أم صب ــه النصي زوجت

 كان الرفيــق أبــو كـَـوران أول طبيــب جــراح يصــل الــى 

قاعــدة بهدينــان، لكنــه لــم يمكــث فيهــا كثيــرا، فســرعان 

ــان  ــى بشتاش ــا ال ــك(، ومنه ــدة )نوزن ــى قاع ــل ال ــا انتق م

حيــث عمــل فــي الطبابــة المركزيــة، وبعــد االحــداث 

ــة )أرمــوش(  ــي قري ــوالن ليســتقر ف ــى ل ــل ال ــاك، انتق هن

ــورك(.  ــوا ك ــي وادي )خ ــان( ف و)بيربن

ــه  ــه وتواضع ــة أخاق ــوران بدماث ــو كَ ــق أب ــز الرفي تمي

وزهــده حتــى فــي أبســط االشــياء، حــاول مســاعدة رفاقــه 

وتطبيبهــم بالرغــم مــن شــحة الــدواء واالفتقــار الــى 

اللــوازم الطبيــة، لكــن طرافتــه وابتســامته الجميلــة كانــت 

ــف الصــداع!. ــوب االســبرين لتخفي ــن حب أهــم م

وران(
َ

النصير الدكتور نوري مال الله )أبو ك

ــوك،  ــة كرك ــد مدين ــن موالي ــر ماموســتا هــژار م النصي

ومــن عائلــة ُعرفــت بالمدينــة بأســم )نــوري فقــي(، درس 

ــة الزراعــة فــي الســليمانية وتخــرج منهــا. عمــل  فــي كلي

ــتصاح االراضــي فــي بغــداد  ــة وإس ــة الترب فــي مؤسس

ــة  ــد الحمل ــيوعيين، وبع ــاق الش ــن الرف ــة م ــع مجموع م

الفاشــية علــى الحــزب، اضطــر الــى االختفــاء حتــى تمكــن 

فــي العــام 1982 بااللتحــاق بحركــة االنصــار عبــر مدينــة 

كويســنجق ثــم الــى رانيــة، وبعــد ذلــك الــى مقــرات 

ــوكان. ــي ن االنصــار ف

قاطــع  مــن  الســاح  لجلــب  مفــرزة  فــي  ذهــب 

ــار  ــرات االنص ــورا بمق ــق ف ــه إلتح ــاء عودت ــان، وأثن بهدين

الجديــدة فــي بشتاشــان وتولــى مســؤولية االدارة فــي 

فصيــل )بولــى(، وبعــد الهجــوم الغــادر علــى مقراتنــا، وقــع 

مــع مجموعــة كبيــرة مــن االنصــار فــي األســر لــدى قــوات 

)اوك(.

عــاد النصيــر ماموســتا هــژار الــى مقــر روســت وعمــل 

ــي،  ــر روس ــام خض ــر م ــاك النصي ــوة هن ــر الق ــا آلم معاون

وبعــد ذلــك تولــى المســؤولية العســكرية لفصائــل االنصــار 

فــي )دراو وســبندارة وارمــوش(.

ــا مــن قبــل جميــع  كان الرفيــق هــژار ومــازال، محبوب

ــل، كان طيــب  ــى معشــره الجمي ــة ال ــه، فهــو باالضاف رفاق

القلــب ونصيــرا شــجاعا وشــيوعيا امميــا بــكل مــا للكلمــة 

مــن معنــى.

النصير عز الدين نوري فقي )ماموستا هژار(

ــة  ــو ســهيل(، أحــد مهندســي اذاع ــر )أب ــق النصي الرفي

صــوت الشــعب العراقــي )صــوت االنصــار البواســل(، بــدأ 

عملــه كمهنــدس باألذاعــة منــذ ان كانــت تبــث مــن قاعــدة 

ــع  ــن مواق ــث ع ــار للبح ــر االنص ــد ان اضط ــك، وبع نوزن

جديــدة بســبب التوتــرات علــى الحــدود، انتقلــت األذاعــة 

ــو  ــق أب ــه(، واســتمر الرفي ــع )بيان ــى بشتاشــان فــي موق ال

ــوم  ــاء الهج ــة اثن ــاف األذاع ــم إت ــى ت ــه حت ــهيل بعمل س

الغــادر الــذي شــنته قــوات )أوك( علــى مقراتنــا فــي 

ــان. بشتاش

ــة  ــي منطق ــا ف ــه ايض ــهيل عمل ــو س ــق اب ــل الرفي واص

ــي  ــارك ف ــد المع ــار بع ــا االنص ــل إليه ــي انتق ــوالن، الت ل

ــت  ــا، فأنتقل ــم يكــن موقعــا ثابت ــوالن ل بشتاشــان، لكــّن ل

األذاعــة فيمــا بعــد الــى منطقــة أكثــر أمنــا وهــي ))وادي 

خــوا كــورك((، حيــث أســتمر النصيــر أبــو ســهيل فــي عملــه 

ــرس  ــوم الش ــر الهج ــى إث ــزة عل ــن األجه ــرر دف ــى تق حت

الــذي شــنته قــوات النظــام العســكري علــى المنطقــة فــي 

ــام 1988. ــال ع ــات األنف عملي

ُعــرف الرفيــق ابــو ســهيل، بجاهديتــه العاليــة، تواضعه، 

بســاطته، هــدوءه وعملــه الصامــت، فهــو يقــوم باالضافــة 

الــى مهنتــه كمهنــدس إذاعــة، بجميــع االعمــال االنصاريــة 

االخــرى مــن دون تــردد.

النصير نعمة عزيز )أبو سهيل(

ــة  ــق بحرك ــتان لتلتح ــى كردس ــاءت ال ــيلها، ج ــارها وشناش ــرة، وعّش ــة البص ــن مدين م

االنصــار الشــيوعيين، فســجلت صفحــات مــن المحبــة والعمــل المتفانــي الــذي ظــّل يذكــره 

باعتــزاز رفيقاتهــا النصيــرات ورفاقهــا االنصــار، كمــا ظــّل يذكــره بفخــر جميــع ابنــاء القــرى 

الكردســتانية التــي مــرّت بهــا النصيــرة ســاهرة. 

لقــد لعبــت الدكتــورة باســمة الســعدون، دورا مخلصــا فــي إداء مهمتهــا الطبيــة 

ــت تقتحــم  ــل كوســرت((، وكان ــارزان وجب ــن وروســت و ب ــوالن وبتوي ــي ))ل واالنســانية ف

الصعــاب وتشــق طريقهــا فــي الجبــال والوديــان والتضاريــس الوعــرة، مــن اجــل ان تصــل 

ــد  ــم. لق ــة له ــات الطبي ــاج والخدم ــدم الع ــدة وتق ــرى البعي ــاء الق ــن ابن ــى المرضــى م ال

ــرا عندمــا اضطــرت الــى مفارقتهــم. ــوا كثي احبهــا ســكان المناطــق والقــرى الفقيــرة، وحزن

كانــت النصيــرة الدكتــورة ســاهرة، طيبــة وبســيطة ومتواضعــة وصبــورة، وتحمــل علــى 

ظهرهــا )عليجــة( فيهــا مــن المحبــة والمعنويــات اكثــر ممــا فيهــا مــن االدويــة!.

النصيرة الدكتورة باسمة السعدون )ساهرة(
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الحــادي  عصــر  والنصــف  الثالثــة  فــي 

ــرية  ــار س ــف أنص ــن آب 1981، اصط ــر م عش

ــل،  ــق طوي ــي نس ــة( ف ــرية الرابع ــو )الس زاخ

فاللحظــات القادمــة ســتفصل الســرية عــن 

الــذي  مالــه(  يــك  )مقــر  الثابــت  المقــر 

ــتعد  ــي تس ــرة، وه ــا األخي ــه أيامه ــت في أمض

ــاً  ــغولون جميع ــار مش ــل. االنص ــه للداخ للتوج

ــن  ــون م ــة، المتهيئ باإلســتعداد للحظــة القادم

ــم  ــر إحتياجاته ــون اخ ــرية يتفحص ــار الس أنص

ويســتكملون مــا ينقــص، ورفــاق مقــر يــك 

ــون  ــامة ويوص ــون الس ــون ويتمن ــه يودع مال

ــار  ــز. كنــت مثــل بقيــة األنص بالعمــل الممي

ــي  ــية، تملؤن ــواء الحماس ــوراً باألج ــدد مبه الج

علــى  مقبــل  إننــي  مصدرهــا  أدرك  ال  ثقــة 

حيــاة جديــدة ممتعــة وممتلئــة، لذلــك كنــت 

ــه مــن  ــا يرفــض البعــض حمل ــادر  لحمــل م أب

لحمــل  فتطوعــت  إضافــي  وعتــاد  أدويــة 

ــد  ــتغرباً أن أح ــل مس ــاروف الثقي ــزن العف مخ

ــي  ــس قدرت ــت أقي ــه، كن ــض حمل ــار رف األنص

ــث  ــة حي ــة الحالي ــى اللحظ ــل عل ــى التحم عل

ال أزال أقــف وســط مقــر يــك مالــه فــوق 

أحســب  أكــن  ولــم  تمامــاً،  منبســطة  أرض 

سأســلكه  الــذي  الطريــق  وصعوبــة  تعقــد 

ــي  ــى ف ــي حت ــكارة خبرت ــاعات، وال ب ــد س بع

ــا شــد حــزام الشــواجير  األساســيات ومــن بينه

علــى وســطي، وطريقــة تنفســي أثنــاء الصعــود 

…الــخ، وكمــا هــي المفاجئــات فــي مثــل 

حياتنــا الجديــدة فقــد فــر البغــان اللــذان 

كانــا ســيرافقان المفــرزة لحظــة إســتعدادنا 

للمغــادرة، وعبــرا )الروبــار( الصغيــر الــذي 

يفصــل مقرنــا عــن األراضــي التركيــة، ولــم 

فالجندرمــة  األن  إســترجاعهما  ســهاً  يكــن 

ــا ونســمعهم ويســمعوننا، وال  ــراك يقابلونن األت

يمكــن أن نتجــاوز حــدود دولتهــم دون إذن 

وإتفــاق مســبق، لكــن البغليــن ال يــدركان هــذه 

ــط  ــدة، والخ ــا واح ــاألرض أمامهم ــة! ف الحقيق

ــن، هــو بالفعــل  ــذي يفصــل البلدي الوهمــي ال

ــأن  ــرا ب ــم يفك ــا ل ــا إنهم ــا! كم ــي لديهم وهم

مفرزتنــا ســتتحرك األن، وإن عليهمــا واجــب 

حمــل المدفــع 82 ملــم وقذائفــه، باإلضافــة 

لألدويــة والتمويــن ومخــازن األســلحة! ولــم 

كافــة  أكملــت  وقــد  المفــرزة  أمــام  يكــن 

إســتعداداتها للحركــة إال تــرك المدفــع وقذائفــه 

علــى أن تلتحــق بالمفــرزة فيمــا بعــد، وأن 

علــى  الضــروري  والعتــاد  األدويــة  تــوزع 

ــم. ــن بينه ــا م ــار وأن األنص

الســاعة الثالثــة عصــراً تحركــت المفــرزة 

مــن مقــر يكمالــه بإتجــاه قريــة )كيشــان( 

األولــى  فــي ســاعته  الطريــق  المهجــرة … 

بــدا أليفــاً تحــت أقدامــي، فــاألرض ال تــزال 

ــون  ــا القروي ــي ألصقه منبســطة، والنظــرات الت

بيوتهــم  بجــوار  ســرنا  الذيــن  والقرويــات 

بوجوهنــا واجســادنا روت فــي دواخلنــا برعــم 

الثقــة واإلعتــزاز.

كانــت قيافتنــا المميــزة وأحذيــة الميــك اب 

ــا،  ــمر لمعظمن ــوه الس ــراء والوج ــة الصف التركي

تفضــح إنتســابنا للشــيوعيين، وكان هــذا يزيــد 

مــن فضــول القروييــن للتطلــع إلينــا!

ــوى  ــهل إلت ــي الس ــن المش ــاعة م ــد س بع

ــدود  ــط الح ــن خ ــداً ع ــاراً، مبتع ــق يس الطري

التركيــة، وتعقــد فجــأة ثــم شــمخ مرتفعــاً، ومــع 

تعقــده وإرتفاعــه بــدأ اللهــاث يفلــت مــن 

بيــن شــفتي، وأخــذ العــرق يغــادر الجســد مــن 

ــكري  ــيج العس ــزام النس ــامات! ح ــع المس جمي

ــاد تسرســح  )النطــاق( المزدحــم بمخــازن العت

مــن فــوق )البشــتين( الناعــم الرقيــق نــازالً 

أســفل الــورك! فأعدتــه لمكانــه بصعوبــة، لكنــه 

ــى  ــق وإنســاب مجــدداً إل )تخابــث( بعــد دقائ

أســفل الفخذيــن! فأعدتــه مــن جديــد، وهكــذا 

اســتمر يلعــب معــي لعبتــه الســاخرة تلــك 

ــي  ــكارة تجربت ــتخفاً بب ــق! مس ــة دقائ كل بضع

ــؤون. ــذه الش ــل ه ــي بمث ــة خبرت وطفول

اللهــاث تســارع وغــدا مســموعاً للقريبيــن 

منــي، والعــرق بــات ينــز مــن الجســد بإفــراط 

غيــر مألــوف، والمنخــران مــا عــادا قادريــن 

علــى إيصــال هــواء مناســب للرئتين فأســتعنت 

تشــنجت  حتــى  بســخاء،  وفتحتــه  بالفــم 

ــد  ــك فق ــع ذل ــن، وم ــة والخدي ــات الرقب عض

ــي! ــواء إضاف ــان له ــان تجوع ــت الرئت ظل

حقيبــة الظهــر التــي لــم أكــن قبــاً أحــس 

ــارة  بثقلهــا، تحولــت األن لصخــرة ســيزيف جب

ــي لحــم  ــران بقســوة ف ــت حمالتاهــا تحف وكان

أحــس  أخــدودا  صانعــة  الممتلئــة  أكتافــي 

ــدة. ــير جدي ــوة س ــع كل خط ــه م تعمق

تمويــه  حاولتــا  نفســي  وعــزة  كبريائــي 

ــي أن  ــه، فقــد عــز عل ــدأت أعاني ــا ب حقيقــة م

أنهــار وأضعــف، أنــا المعتــد بنفســي، فــي 

أول ســاعة مــن ســاعات الحيــاة األنصاريــة 

ــذي  ــد ال ــي الوحي ــدة، لقــد أحسســت أن الجدي

الذيــن  األنصــار  أجــد  فــي حيــن  يضعــف، 

يســيرون أمامــي وخلفــي يمزحــون ويمرحــون 

ــون صعودهــم بإنســيابية ويســر،  وهــم يواصل

ــن  ــد م ــي وتزي ــة تؤلمن ــذه الحقيق ــت ه وكان

معاناتــي وتدفعنــي لمحاولــة التمويــه وتصنــع 

ولكــن  المواصلــة!  علــى  والقــدرة  التحمــل 

يبــدو أن جهــودي المســرحية هــذه لــم تنطــل 

علــى القريبيــن منــي، فصــوت تنفســي والعــرق 

المتصبــب مــن وجهــي وبقيــة جســدي وطريقة 

مشــيي، كل تلــك عامــات خبرهــا األنصــار 

القدمــاء وتعاملــوا معهــا بواقعيــة وتضامــن، 

ــذي كان يســير خلفــي  ــو صــارم( ال ــق )أب الرفي

وهــو يــرى وضعــي عــن قــرب، تطــوع لحمــل 

صينيــة العفــاروف التــي أنهكتنــي، وكان كامــه 

وارتباكــي،  لقلقــي  عظيمــاً  مخففــاً  الرقيــق 

ــر  ــر عــادي، وأن الكثي ــراراً أن األم ــرر م ــد ك فق

ــيراتهم  ــي مس ــون ف ــدد يتعب ــار الج ــن األنص م

يتعــودون  مــا  ســرعان  ولكنهــم  األولــى، 

ــار. ــط األنص ــن أنش ــوا م ليصبح

الرفيــق أبــو هشــام أمــر الفصيــل الــذي 

ــاول  ــه فح ــا أعاني ــاً م ــه أدرك أيض ــبت إلي نس

الشــخصية،  حقيبتــي  وحمــل  مســاعدتي 

الســير  وواصلــت  بإصــرار  رفضــت  لكنــي 

ــب  ــدت ترتي ــاك أع ــتراحة، وهن ــى أول إس حت

البشــتين  شــد  خصوصــاً  جيــداً،  وضعــي 

ــدداً،  ــاب مج ــى ال ينس ــاق، حت ــق النط وتضيي

وحيــن بــدأت المفــرزة ســيرها مــن جديــد 

ــن المــرة  ــاس م ــا ال يق ــت أحســن حــاالً بم كن

ــل  ــي، ب ــاق لوضع ــأن الرف ــد اطم ــابقة، وق الس

انشــغلوا عنــي تمامــاً، وهــذا مــا كنــت أحتاجــه 

ــق )حجــي ســامي(  ــدأ الرفي ــا ب ــاه، عندم وأتمن

بالتقيــؤ أثنــاء الســير، فشــكرته والصدفــة علــى 

هــذا الموقــف المتضامــن معــي! فقــد انشــغل 

ــن  ــن ع ــر أعل ــق أخ ــر رفي ــره وأم ــع بأم الجمي

ــى ال  ــك رحمــة حت ــت تل ــه ونســوني، فكان تعب

أنفضــح وينكشــف ضعفــي وقلــة حيلتــي علــى 

ــير. ــير العس ــذا الس ــل ه مث

* حلقة من سلسلة ذكريات

عناد أنصاري
النصير داود أمين )أبو نهران(

صدى القمم

فــي  السياســية  االزمــة  اشــتدت  عندمــا 

ــف  ــار التحال ــام 1978 وانه ــط ع ــاد  أواس الب

العراقــي  الشــيوعي  حزبنــا  بيــن  الجبهــوي 

النظــام  اجهــزة  وراحــت  البعــث،  وحــزب 

ــكان،  ــي كل م ــيوعيين ف ــق الش ــة تاح القمعي

العــراق، فســافرت  الــى مغــادرة  اضطــررت 

االتحــاد  الــى  الحــزب  توجيهــات  وحســب 

الســوفيتي لغــرض الدراســة الحزبيــة. وبعــد 

مــرور مــا يقــرب مــن عــام، وفــي الشــهر 

الســابع مــن ســنة 1979 تحديــدا، وتلبيــة لنــداء 

الحــزب، عــدت الــى مدينــة دمشــق ومنهــا 

توجهــت للتدريــب فــي معســكر معلولــة علــى 

الحــدود الســورية التابــع للجبهــة الديمقراطيــة 

ــر  ــه أكث ــت في ــذي أمضي ــطين، ال ــر فلس لتحري

ــهرين. ــن ش م

كُلفــت والرفيــق ســامي ســلطان )أبــو عماد( 

ــة ومجموعــة اخــرى مــن  ــي الرحل ــذي رافقن ال

ــى دمشــق، بااللتحــاق  الرفــاق مــن موســكو ال

ــا  ــى، فتوجهن بصفــوف األنصــار كمجموعــة أول

الــى القامشــلي، ومنهــا عبرنــا الــى مدينــة 

)نصيبيــن( التركيــة وفــق مــا هــو مخطــط، 

ــزب  ــاء ح ــد اعض ــال بأح ــاً باالتص ــت مكلف وكن

ــي  ــع ف ــا يق ــا تجاري ــه مح ــذي لدي ــوك( ال )ك

ــل  ــق الرج ــا اغل ــور وصولن ــة، وف ــز المدين مرك

ــق حســن  ــت الرفي ــى بي ــا ال ــه، وتوجــه بن محل

ــد  ــوك(، وق ــة لحــزب )ك ــة المركزي عضــو اللجن

ــه  ــي منزل ــة ف ــاوة بالغ ــر بحف ــتقبلنا االخي اس

علــى الرغــم مــن لغتــه العربيــة الركيكــة. وبعــد 

االنتهــاء مــن تنــاول الطعــام بوقــت قصيــر، 

ــة  ــر اعتيادي ــة غي ــة اصــوات وحرك ســمعنا جلب

عمــت البيــت، ثــم بــدأ عويــل وصــراخ النســاء 

مــن دون ان نعــرف اّي شــيء، وفــي نفــس 

الوقــت، نهــض الرفيــق حســن مســرًعا بعــد 

أن ســحب مسدســه مــن تحــت الوســادة التــي 

ــة  ــود فــي الغرف ــرير الموج ــوق الس ــت ف كان

ــا،  ــت ناحيتن ــم التف ــا، ث ــس فيه ــا نجل ــي كن الت

ــح  ــي مام ــر ف ــديد الظاه ــزن الش ــم الح ورغ

وجهــه، وطمأننــا بــأن شــخصا ســيأتي ليأخذنــا 

ــاً، وخــرج دون ان نفهــم  ــر آمن ــى مــكان اكث ال

ــع،  ــر المفج ــو الخب ــا ه ــل، وم ــذي حص ــا ال م

ــاء  ــى البق ــا ال ــده، تدعون ــن ي ــارة م ــوى أش س

ــت. ــي البي ف

ــادرة  ــى مغ ــر عل ــت قصي ــّر وق ــد ان م بع

ــا وســط هــذه  ــاد وان ــو عم ــت، واب حســن البي

ــاب  ــا ش ــكاء، جاءن ــزن والب ــن الح ــى م الفوض

نحيــف طويــل وبمقتبــل العمــر، أومــآ لنــا 

اللغــة  نجيــد  ال  وكّنــا  وبســرعة،  بمرافقتــه 

الــى  فلجأنــا  التركيــة،  اللغــة  وال  الكرديــة 

اســتخدام لغــة االشــارات للتفاهــم معــه. خرجنا 

مــن البيــت، يتقدمنــا الشــاب بمســافة، ونحــن 

مــع حقائبنــا نســير خلفــُه مــن دون ان نعــرف 

ــث  ــر حي ــر بالحف ــا نتعث ــة، كّن ــا المقبل محطتن

ســلكنا طريــق االرض المحروثــة حديثــا.

اخذنــا الدليــل فــي ذلــك المســاء الموحــش 

والكئيــب!، الــى احــد االحيــاء الســكنية الفقيــرة 

الواقعــة فــي اطــراف ناحيــة )نصيبيــن(، وبعــد 

نصــف  مــن  أكثــر  دامــت  مرهقــة  هرولــة 

مهجــور،  شــبه  بيــت  الــى  وصلنــا  ســاعة، 

ــة  ــد اللغ ــا نجي ــاب، ان كّن ــا الش ــر مّن فأستفس

بنعــم،  اجبنــاه  واحــد  وبصــوت  العربيــة؟، 

ــذي جــرى،  ــا ال ــة م ــن لمعرف ــا متلهفي ــد كّن فق

ــة )ب  ــة ان منظم ــة فصيح ــة عربي ــا بلغ اجابن

ك ك( أغتالــت االخ االصغــر للرفيــق حســن 

ــررت  ــن( وق ــة )نصيبي ــي داخــل ســوق مدين ف

منظمــة )كــو ك( الثــأر لمقتــل رفيقهــم، ولذلــك 

ــن أجــل ســامتنا. ــذه الســرعة م ــا به ــم نقلن ت

ــة، وبعــد تشــييع  ــن الحادث ــن م بعــد يومي

الشــهيد ودفنــه، وفــي اجــواء التوتــر التــي 

ســادت المنطقــة التــي كانــت تخضــع لاحــكام 

العرفيــة فــي ذلــك الوقــت، واالنتشــار الكثيــف 

لقــوات الجندرمــة التركيــة، جاءنــا احــد اعضــاء 

ــد  ــت اح ــى بي ــا ال ــام بنقلن ــوك(، وق ــزب )ك ح

والــذي  دربــاس،  يدعــى  الحــزب،  نشــطاء 

بــدوره اوصلنــا بعــد مســيرة صعبــة وشــاقة 

ــه(  ــدة )كومات ــى قاع ــام ال ــدة اي ــتغرقت ع اس

ــي  ــتقبلنا ف ــث اس ــراق، حي ــتان الع ــي كردس ف

تلــك البقعــة البعيــدة مــن ارض الوطــن، كوكبــة 

مــن الشــيوعيين البواســل الذيــن كانــوا قــد 

ســبقونا اليهــا. كان شــعورنا ال يوصــف فــي تلــك 

ــاق  ــا رف ــا، بينم ــل له ــا ال مثي ــاء، وفرحتن االثن

هــذه القاعــدة التــي يشــرف عليهــا الرفيــق 

ــو  ــق اب ــار( والرفي ــو ازده ــوري )اب ــد الجب احم

يعقــوب، اخذونــا باالحضــان، حتــى اّن ســهرتنا 

فــي تلــك الليلــة امتــدت الــى فجــر اليــوم 

التالــي. وحــال وصولنــا فــي نوفمبــر 1979 

ــار  ــدة لألنص ــيس أول قاع ــم بتأس ــرنا معه باش

الشــيوعيين العراقييــن.

في الطريق الى )كوماته(!
النصير عبد الرحمن الخالدي ) ابو آيار( – أبو وائل
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ســأضيئ المصابيــح فــوق هــذا المــكان 

الــذي غمرتنــا الظلمــة فيــه!، ســوف أعيــد 

لحظــة الخلــود الــى ذلــك الحجــر االحمــر الــذي 

كتبنــا عليــه حــروف حريتنــا، ســأجعل الكلمــات 

اجســادا تحتفــُل وترقــص علــى انغــام اوركســترا 

قلبــك الشــجي ياصديقــي!، البــّد ان يســمع 

اآلخــرون صــدى شــعورك باالفتقــاد حيــن تفجــر 

ــف(!. ــو اصطي ــة يا)اب ــاق الهاوي ــي اعم ف

فــي  مّنــا  البعــض  اجتهــد  ايــام،  قبــل 

ــن  ــى المســرح م ــوا ال ــب الفوضــى، ودخل ترتي

ــاح  ــر )صب ــرج النصي ــاخر!، كان المخ ــه الس باب

ــا  ــا ب ــا كن ــر، لكنن ــون كث ــدالوي( والممثل المن

خشــبة وال مكيــاج وال لبــاس مســرحي، ورغــم 

فشــلنا فــي تقديــم المســرحية، لكــّن التماريــن 

كات عبــارة عــن حفــات ضحــك متصــل، واكثــر 

مــا يدفعنــا اليــه، هــو دور النصيــر )ابــو اســيل(، 

فهــذا الرجــل الــذي اختصاصــه قانــون ويعمــل 

ــه  ــح وجه ــي االنصــار، ال توحــي مام ــا ف قاضي

بأيــة عامــة مــن عامــات الفــن والتمثيــل، 

ــا موجــة مــن  ــة، تأخذن وكان كلمــا نطــق بجمل

اصطيــف(  )ابــو  الفقيــد  وكان  القهقهــات، 

ــت كّل  ــه، كان ــدره ودعابت ــي تن ــا ف ــل مّن اجم

ــارة عــن كــوب مــاء  ــه عب ضحكــة مــن ضحكات

ــآن. ــه وظم ــوع وتائ ــر مقط ــكّل نصي ــذب ل ع

وهــا هــو اليــوم، يتقدمنــا فــي الهجــوم 

علــى العــدو الوهمــي،  يلهــب فينــا الحمــاس، 

معنوياتــه وانفعاالتــه كعطــر فــواح فــي زنزانــة 

ضيقــة!، وصرخاتــه كالرعــد المتمــادي فــي 

ــا(!. ــي ه ــا خوت ــة )ه ــماء معتم س

ــن  ــّز م ــاص يئ ــاورة، وراح الرص ــدأْت المن ب

كّل صــوب وناحيــة، كل مجموعــة اتخــذت لهــا 

هدفــا توجــه نيرانهــا نحــوه، امــا فــي الجانــب 

اآلخــر مــن الــوادي، فقــد توقفــت الحركــة 

ــاَر  ــتفز اث ــت مس ــة صم ــاد المنطق ــا، وس تمام

ــل  ــوس االنصــار، فه ــي نف ــض والغضــب ف الغي

تــرك االعــداء معســكراتهم وولــوا هاربيــن؟ 

ــى الوصــول  ــا عل ــن قدرتن ام تراهــم ســخروا م

اليهــم!؟، ام اّن المــكان خــاٍل مــن االعــداء 

اصــا!؟، لكــّن المجموعــة التــي تقطــع الطريــق 

الــذي ينحــدر مــن القمــة ويتجــه الــى المقــر، 

كانــت تطلــق النــار بغــزارة، واصواتهــم تتعالــى 

ــد  ــم!، لق ــي جبهته ــل ف ــا حص ــا م وكأّن اختراق

شــاهدوا رجــا يتــوكأ علــى عصــاه ويهبــط 

ــه،  ــون في ــذي يكمن ــكان ال الســفح بأتجــاه الم

ومــا ان وصــل الــى النقطــة التــي يجــب ان 

يتوقــف فيهــا، حتــى تصــدى لــه االنصــار بوابــل 

ــاالرض  ــق ب ــروه ان يلتص ــاص واضط ــن الرص م

ويختبــئ وراء حجــر كبيــر وهــو يصــرخ بأعلــى 

ــه  ــم، ن ــاش ني ــن ج ــوزن ، م ــه م ك ــه )ن صوت

دزمنتــان ، ئــم بــي جــه كــم، هيــوادارم تــه قــه 

نــه كــه ن(، التقتلونــي انــا لســت مــن الجــاش، 

ارجوكــم التطلقــو النار....الــخ!، لكــّن افــراد 

ــة،  ــة الكردي ــدون اللغ ــة اليجي ــذه المجموع ه

ــه الرجــل، وكان واجبهــم  واليســمعون مــا يقول

هــو منــع تســلل العــدو مــن هــذا المــكان 

الــذي يحرســونه!، وعندمــا ســاد بعــض الهــرج 

وشــعر بــه االخــرون، هرعــوا الــى المــكان 

ــيك!. ــوت وش ــن م ــروي م ــذوا الق وانق

فــي هــذه المنــاورة، كنــُت مــع النصيــر )ابو 

ــم  ــة، ل ــة بالمدفعي ــة الرماي ــى مهم ــا( نتول زوي

يكــن معنــا مــن يرصــد ويستكشــف، وليــس في 

ــه درايــة بهــذا الســاح  ــا كلهــا مــن ل مجموعتن

ــتخدمته  ــي اس ــن ان ــم م ــى الرغ ــل، وعل الثقي

فــي معــارك )قنديــل( واطلقــت قذائــف كثيــرة 

مــع النصيــر )ازاد بهدينــي( الــذي كان يعطينــي 

االحداثيــات، لكــن هــذه المــرة لــم ننجــح فــي 

مشــاركة االخريــن بتنفيــذ الخطــة كمــا هــو 

مطلــوب، فمــا ان وضعنــا القذيفــة فــي المدفــع 

ــا  ــو زوي ــا واب ــا ان ــْت ان تنطلــق، ورحن حتــى أب

ــات  ــد صفن ــداس!، ) وبع ــاس باس ــرب اخم نض

واقتراحــات وكـَـول بســم اللــة الرحمــن الرحيــم، 

وحاطيــن ادينــا علــى كَلوبنــا، يــا طلعــت 

القذيفــة(، ولكــن بعــد فــوات االوان، حيــث 

زمــن المنــاورة انتهــى، فخــاب أملــي وشــعرت 

ــو  ــا اب ــي!، بينم ــي مؤخرت ــي ف ــدا ركلن كأّن اح

مزهــوا  متمايــا..  يمشــي  جــاء  اصطيــف، 

وضاحــكا كمــا لــو انــه عائــدا مــن رحلــة طويلــة 

ــي: ــي اذن ممتعــة.. همــس ف

الليلة نسهر!.

كل االنصــار يشــعرون بأنهــم ولــدوا يتامــى، 

لكــّن البعــض منهــم كان شــعوره باليتم كشــعور 

)كافــكا( بــه، تطــارده الوحشــة، وينهمــر عليــه 

ــأّن الزمــن فقــَد معنــاه فــي هــذه  االحســاس ب

ــروح  ــئ ال ــيء يُض ــا ش ــة!، ف ــان المعتم الودي

ــدُه  ــاوس، ووح ــرد الوس ــاس تط ــة انف وال رائح

ــي كل  ــّل ف ــات يط ــى االهــل واالمه ــن ال الحني

ــة. ــا الجبلي ــى شــرفات عزلتن لحظــة عل

اخذنــا )ابــو اصطيــف( قبــل منتصــف الليــل 

ــن  ــة م ــا اربع ــفح، كّن ــى الس ــى اعل ــل ال بقلي

اليتامــى الحقيقييــن، وكان علينــا ان نمشــي 

بحــذر شــديد، فهــذه الحفلــة المحظــورة يجــب 

ان ال يعــرف بهــا ســوى صديقنــا الحــرس الــذي 

ظــّل يراقــب االجــواء.

كّنــا مبتهجيــن فــي تلــك الســهرة، متأهبيــن 

لانفصــال عــن العالــم الــذي حولنــا، وكان )ابــو 

اصطيــف( يتوســطنا ويتكلــم بلغــة العــّراف 

والمســتبصر المطمئــن!، ولكــن بعــد طــول 

انتظــار، لــم نصــل الــى حالــة األمتــاء الروحــي 

التــي توقعناهــا، وبالعكــس مــن ذلــك، كّنــا 

نشــعر بالغثيــان والضجــر، وبمــرور الوقــت، 

ــزة  ــْت عاج ــّر، ووقف ــرز الم ــا تف ــدأْت معدن ب

عــن هضــم هــذا الغــذاء الجديــد!، وهكــذا 

ــا احتفــاءاً  ــا نفــرغ مــا فــي بطونن ــا ليلتن امضين

ــاورة!. ــاح المن بنج

المناورة .. الى الراحل النصير ابو اصطيف
النصير مزهر بن مدلول )ابو هادي(

ــوم 8/8/1988،  ــكرياً ي ــرب عس ــت الح انته

فتنفــس الجنــود الصعــداء، وفــرح الشــعب 

بعــودة ابنــاءه الذيــن منحتهم الصدفــة ان يبقوا 

علــى قيــد الحيــاة. امــا األنصــار - البيشــمه رگــه 

ــلطة  ــوم الس ــدوا لهج ــم ان يتص ــكان عليه -  ف

ــذي شــمل  ــال كردســتان، وال ــى جب الشــرس عل

جميــع مناطــق تواجدهــم، بمــا فيهــا تلــك 

القمــم والوديــان الواقعــة علــى الحــدود، والتي 

تُعتبــر تضاريســها شــديدة الوعــورة. وعلــى 

الرغــم مــن الخســائر الباهضــة لطرفــي الحــرب، 

لكــّن الســلطة الفاشــية بالعــراق اســتمرت فــي 

حربهــا علــى المنطقــة مــن اجــل اخائهــا مــن 

االنصــار والبشــمركة بشــكل تــام، ومــن ضمنهــا 

ــبى(،  ــرد س ــل )ب ــي جب ــورك( ف ــرات )خواك مق

فمنــذ اللحظــات األولــى التــي أُعلــن فيهــا عــن 

ــماء  ــي س ــز ف ــرات تئ ــرب، والطائ ــاف الح ايق

المقــر، تضربــه بصواريخهــا واطاقــات رشاشــها، 

ثــم تعــود ادراجهــا لتتــزود بالذخيــرة والوقــود 

ومقــرات  االنصــار  مواقــع  ضــرب  لتواصــل 

األحــزاب الكرديــة فــي المنطقــة وبالتنــاوب 

ــة.  ــة الثقيل ــف الدفعي ــع قذائ م

اتخــذ األنصــار قــرارا صائبــاً بســحب الرفــاق 

ــى  ــات ال ــل والرفيق ــن والعوائ ــي الس ــار ف الكب

الشــباب  ليبقــى  ايــران،  الــى  ثــم  الخلــف، 

ــاط  ــل والنش ــة والتنق ــي الحرك ــار الخفيف األنص

الظــروف  وحســب  يجــري  مــا  لمتابعــة 

والتطــورات.

بــدأت حــرب أخــرى فــي تلــك األماكــن 

المنســية والعاصيــة فــي جبــال كردســتان – 

ــرى وآري(،  ــورك ودووب ــال خواك ــراق- )جب الع

ــى  ــا أراد شــن هجــوم عل ــادة النظــام كلم وكع

األنصــار – البيشــمه رگــه- فانــه يســبقها بقصف 

عنيــف وكثيــف ليدمــر مــا يســتطيع ويقتــل مــا 

ــت  ــد هاجم ــل، فق ــا حص ــذا م ــتطيع، وه يس

المرتزقــة  وبمشــاركة  العســكرية  القطعــات 

الجحــوش مقراتنــا فــي المنطقــة، ونتيجــة لهــذا 

الهجــوم الشــرس استشــهد لنــا البطــل واالنســان 

الرفيــق “مــام علــي”  مــن مناضلــي حــزب 

ــل  ــي مدخ ــرة ف ــه الطاه ــا جثمان ــوده فدفن ت

ــا  ــم احزنن ــان( وك ــرات )بيربن ــي مق ــاً ف الملج

استشــهاده. كمــا جــرح البغــل الرمــادي الرائــع 

والوفــي  “ قنــدو” الــذي اصابتــه شــظية مدفــع 

ــه  ــم جرح ــة، ورغ ــر بكثاف ــف المق ــي تقص وه

ــه.  ــي مكان ــاً ف ــي ثابت ــم بق األلي

تزينــت الســماء الحالكــة ليلــة 8 اب 1988 

ــكات  ــن دوش ــة م ــوان زاهي ــار بال ــات ن باطاق

ورشاشــات  الطائــرات  ومقاومــات  رباعيــة 

ــث  ــة، حي ــة وخفيف ــطة متنوع ــلحة متوس واس

ــرب،  ــاء الح ــم بانته ــن فرحته ــود ع ــر الجن عب

ــام  ــة أي ــة ثاث ــور مكرم ــث أعطــى الدكتات وحي

عطلــة للعراقييــن ليحتفلــوا بالطريقــة التــي 

ــا  ــت فرحتن ــا نحــن االنصــار، فكان ــم، اّم تعجبه

اكثــر منهــم، لقــد تحقــق الجــزء االول مــن 

الحــرب  وقــف  اجــل  مــن   “ شــعار حزبنــا 

فــوراً واســقاط الدكتاتوريــة واقامــة البديــل 

الديمقراطــي فــي العــراق والحكــم الذاتــي 

لكردســتان” الحقيقــي 

  تركنــا مقــر خواكــورك يــوم 8/8/1988 قبل 

بــدء هجــوم المشــاة الــذي توقعنــاه بســاعات 

قليلــة ليتخــذ االنصــار وبيشــمه رگــه االحــزاب 

للهجــوم  ليتصــدوا  اخــرى  مواقــع  الكرديــة 

البــري، فأتخــذوا مــن القمــة )قبــر زاهــر( مكانــا 

لخــوض المعركــة، التــي كانــت مــن اشــرس 

المعــارك التــي خاضهــا االنصــار، حيــث لــم 

ــتخدمته  ــاحا االّ واس ــلطة س ــوات الس ــرك ق تت

ــرار  ــد ق ــى بع ــة حت ــتمرت المعرك ــا، واس ضدن

ــه الحكومــة الفاشــية فــي  ــذي اصدرت ــو ال العف

ــذا  ــن صمــدوا به ــا االنصــار الذي 6/9/1988، اّم

المــكان الــذي ال يمكــن العيــش فيــه، فقــد 

قــرروا االنســحاب الــى اماكــن اخــرى فــي 

ــي  ــة، الت ــي االيراني ــر االراض ــن عب ــل، ولك الجب

ســمحت لنــا بالمــرور لمــدة ثاثــة ايــام فقــط، 

لنعــود الــى العــراق فــي )جويــزة، ودولــى 

ــبة  ــل. وبالنس ــل قندي ــاف جب ــى اكت ــوكا( عل ك

فاذكــر  الموقــع  فــي  كانــوا  الذيــن  للرفــاق 

منهــم: ابــو داود، ابــو يســار، ابــو هــادي، مــازم 

قصــي، ســعيد عــرب، ابــو عشــتار، ابــو الــزوز، 

دلــزار، ناظــم، ابــو جــوان، الشــهيد وســام، 

ــو  ــر، اب ــهاب، ثام ــوان، ش ــان، باخ ــازم احس م

ــاطع،  ــتار، س ــي، س ــو حســين، فوق ــدان، اب حم

ــة، شــه  ــم حل ــو حات ــو نهــران، اب ــم، اب ــو حات اب

مــال، كاردو، ابــو زويــا، خيــري العراقــي، اســو، 

ابــو انيــس، د. كاوة، زانــا شــقاوة، الراحــل ابــو 

قيــس، وعــذرا للرفــاق الذيــن لــم اتذكرهــم فــي 

ــة. ــة والطويل ــة الشرس ــذه المعرك ه

يوم انتهت الحرب ولم تتوقف
النصير فارس يوسف )ناظم(

معًا لهزيمة منظومة المحاصصة والفساد والسالح المنفلت
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مــن عــرف كرميــان، فقــد عــرف حرقــة 

الســهل  ذلــك  عــرف  الاهبــة،  شمســها 

ــن،  ــها الطيبي ــرف ناس ــع، ع ــتاني الواس الكردس

عــرف الفاحيــن الفقــراء، الرعــاة، عــرف الجــرأة 

واقتحــام المصاعــب. امــا شــتاء كرميــان، فأنــه 

وبالرغــم مــن عــدم هطــول الثلــوج، فهــو بــارد 

قــارص ويتجمــد فيــه كل شــئ، ويختبــئ اثنــاءه 

حيــث  الشــيوعيين،  االنصــار  االّ  شــيء،  كل 

تتجمــد االرض تحــت اقدامهــم وهــم يرســمون 

تتجــه  وانظارهــم  عليهــا  الثابتــة  خطواتهــم 

ــة. ــرة المحصن ــدن المتناث ــك الم ــوب تل ص

كانــون   6 الشــتائي  اليــوم  ذلــك  فــي 

ــان،  ــرية كرمي ــن س ــل م ــي1983 كان فصي الثان

قريــة  قــد وصــل  البطلــة  الرابعــة  الســرية 

فاســتقبلهم  كفــرى،  مدينــة  مــن  قريبــة 

الفاحــون واســتضافوهم، ومــن دون ان يشــعر 

االخــرون٫ تكتلــت مجموعــة صغيــرة منهــم، 

ــوا  فــي احــد البيــوت الجانبيــة، وبعــد ان تناول

ــن  ــوا م ــرعة، خرج ــز بس ــن الخب ــر م ــا تيس م

ــوا المســير وســط الظــام، دون  البيــت، وواصل

ان يشــعروا حتــى بقســاوة ذلــك الهــواء البــارد 

الــذي كان يلفــح بوجوههــم دون رحمــة.

كــم تبعــد مدينــة كفــري مــن هنــا، ســاعتين 

ــق العــادي، وســت ســاعات بطــرق  ــي الطري ف

االنصــار الخاصــة؟ اجــل، وفــي مثــل هــذا الظام 

ــك ســيعني  الدامــس يجــب االســراع ولكــن ذل

ــن المصاعــب  ــد م ــر والمزي ــن التعث ــد م المزي

غيــر المحســوبة، وربمــا يعنــي التاخــر. مــازال 

امامهــم ســاعتين، لكنهــم وبعــد ان حســبوا 

فــي مخيلتهــم تلــك الطــرق ومصاعبهــا، ادركــوا، 

انهــم لــن يصلــوا خــال هاتيــن الســاعتين، 

ــه  ــهولة، لكن ــر س ــر اكث ــم بآخ ــروا طريقه فغي

ــاروا بحــذر. ــر خطــرا، وس اكث

ألي  متوثبــة  يقظــة،  حواســهم  كانــت 

تلــك  اجتيــاز  اســتطاعوا  حتــى  طــارئ، 

المســافات الطويلــة الوعــرة منهــا واالخــرى 

المختلفــة  واالحجــار  بالحصــى  المفروشــة 

نهــر  عنــد  واصبحــوا  اجتازوهــا،  الحــادة، 

ــن دون ان  ــت مناســب جــدا، وم ــة بوق المدين

يســتغرقوا فــي التفكيــر، عبــروا النهــر رافعيــن 

اســلحتهم عاليــا، وهــم يتحسســون قــاع النهــر 

اعلــى  حتــى  تغمرهــم  والميــاه  باقدامهــم، 

منتصــف اجســادهم، فحرصــوا علــى اســلحتهم 

ــن  ــوا متعبي ــل. كان ــا البل ــم ان اليصيبه وعتاده

ويتصببــون عرقــا وهــم يشــقون امــواج النهــر. 

هــل لســعتهم بــرودة الميــاة الثلجيــة؟، تبللــوا 

النهــر  عبــروا  ذلــك،  يشــغلهم  لــم  اليهــم، 

ــارة  ــت عب ــي كان ــزارع الت ــض الم ــازوا بع واجت

عــن ارض طينيــة متجمــدة، متجهيــن بخفــة 

وســرعة  صــوب الشــارع الرئيســي فــي المدينة، 

ــر  ــة واســتطاعهم اكث ــم دقيق ــت معلوماته كان

دقــة، بحيــث عــرف كل منهــم موقعــه فــي 

هــذه  ان  االدراك  تمــام  مدركيــن  العمليــة، 

خطــرة،  عســكرية  بربايــا  محاطــة  المواقــع 

ــاث  ــن ث ــعبي م ــش الاش ــراد الجي ــغلها اف يش

جهــات.....

ــت  ــي وق ــة ف ــة العراقي ــام المدين ــاذا تن لم

وهــذا  حقــا؟،  نائمــة  اهــي  تــرى  مبكــر!؟، 

الهــدوء المخيــف تحــت االضــواء الكاشــفة 

للربايــا المنتشــرة فــي كل زاويــة مــن المدينــة، 

جعــل منهــا مقفــرة، خاليــة، والحــق الحــد 

االنصــار  هــؤالء  االّ  شــوارعها،  فــي  التجــول 

ــة  ــدة المفروض ــك القاع ــر تل ــن ارادوا كس الذي

ــة. ــل المدين ــى اه عل

كان االنصــار، وكل مــن موقعــه يراقبــون 

كل شــيء، يتابعــون بعضهــم بعضــا، منتظريــن 

هدفهــم، تلــك ســيارة المخابــرات الوحيــدة 

التــي تجــوب المدينــة، لتراقــب التــزام االهالــي 

ــرة. ــكرية الجائ ــم العس بقراراته

انتظــروا طويــا، وصــار الهــواء البــارد يفعــل 

فعلــه باجســادهم، وهــل مــن جامــع بيــن 

العطــش الرهيــب وبــرد الهــواء القــارص الــذي 

جفــف مابســهم المبتلــة كمــا جفــت افواههــم 

عطشــا، مــاذا يفعلــون هنــا؟، وكيــف ســينجون 

بانفســهم بعــد ان بــدأ ظــام الليــل يجــر ذيولــه 

ــرات،  ــك مفــرزة المخاب ــن هــي تل ــا، اي تدريجي

ــن،  ــي الطيبي ــن االهال ــي نشــرت الرعــب بي الت

ــا  ــا، كا: فه ــس دقيق ــتطاعهم لي ــل كان اس ه

هــي اضواءهــا الخافتــة تظهــر مــن بعيــد، 

تســير ببــطء شــديد، تراقــب كل جــادة وكل 

ــروع الشــوارع. ــرع مــن ف ف

ــن اجســادهم تلتحــف  ــأ االنصــار، تاركي تهي

البــرد، ونســوا عطشــهم وجفــاف افواههــم، 

منتظريــن  الهــدف  نحــو  بنادقهــم  وصوبــوا 

اطاقــة االشــارة مــن بندقيــة النصيــر المكلــف 

ــي  ــرات ف ــيارة المخاب ــت س ــا ان وصل ــا. وم به

بنــادق  امطرتهــا  حتــى  المحــدد،  المــكان 

االنصــار بوابــل مــن الرصــاص، هلعــوا، وحــاول 

ــر مقــود  ســائقهم االســراع واالفــات وهــو يدي

الســيارة الــى اليســار، لكــّن نيــران االنصــار 

ــرزة  ــاء دور مف ــى انه ــرة عل ــة والمص المتحدي

علــى  اجبرتهــا  هــذه،  المخابراتيــة  الرعــب 

االصطــدام باحــد الجــدران، فلــم ينجــوا اال 

بجــروح  اصيــب  الــذي  المخابــرات  ســائق 

خطيــرة.

الســلطة،  ازالم  المدينــة، وهــاج  صحــت 

وراحــوا يطلقــون النيــران بــكل االتجاهــات، 

وفــي كل االرجــاء، وكانهــم يطلقــون النذيــر 

ليخففــوا مــن الرعــب الــذي اصابهــم، لكــن 

قــد  كانــوا  النيــران،  تلــك  ووســط  االنصــار 

ــوا  ــم وصل ــة، ث ــول الطيني ــك الحق ــازوا تل اجت

الــى النهــر وعبــروه، بينمــا الرصــاص يمــر فــوق 

رؤوســهم.

صحــت مدينــة كفــري وادركــت وجــود 

ــد  ــة ق ــك اللحظ ــي تل ــوا ف ــن كان ــار الذي االنص

اعتلــوا التــال الصخريــة المطلــة عليهــا، 

المجهوليــن  بابطالهــا  محتفيــة  فظهــرت 

الذيــن ناصروهــا، لتتحــول الــى كرنفــال عــم كل 

االرجــاء حيــث كانــت تطلــق رصاصهــا الملــون 

معلنــة عــن يــوم فــرح، ومحتفلــة باالنصــار 

ــى  ــن يســتطيعون الوصــول ال الشــيوعيين الذي

المــكان الــذي يريدوه مهمــا كانــت الصعوبات.

قصاصات من ورق قديم )كرميان(
بشار كرمياني

النظــام  ضــد  الكفــاح  غمــرة  فــي 

الدكتاتــوري، كنــت أســاعد الرفيــق )أبــو خــدر( 

ــة  ــي منطق ــة ف ــة خاص ــة حزبي ــي أداء مهم ف

ــدا  ــب جه ــل يتطل ــذا العم ــف، وه ــف تلكي ري

الشــعب  بقضيــة  راســخة  وقناعــة  مميــزا، 

ــذ،  ــي التنفي ــة ف ــب الدق ــا يتطل ــزب، كم والح

ــدادا  ــد أع ــتطاعت ان تجن ــلطة اس ــث الس حي

كبيــرة مــن المرتزقــة للتعــاون معهــا وممارســة 

أدوارا قــذرة، وهــذا مــا كان يخلــق لنــا المزيــد 

مــن المصاعــب فــي التحــرك واالختفــاء. 

كان البــد لنــا أن نختــار الماجــئ المائمــة 

معروفــة  غيــر  تكــون  وان  فيهــا،  لاختبــاء 

ــة،  ــي المنطق ــا ف ــم رفاقن ــا فيه ــاس بم ــى الن ال

ــا  ــة قــد يتعــرض له ــة خروقــات أمني ــا ألي تجنب

عملنــا الحزبــي وبالتالــي إلحــاق األذى برفاقنــا 

ــه االخــرون،  ــا واحــدا ال يعرف واســرهم، فأخترن

وكنــا نســميه “النــده شــير”  أي”عريــن األســد” 

فــي منطقــة  يقــع  كان  أنــه  مــن  وبالرغــم 

ــادون،  ــاة والصي ــا الرع ــد فيه ــة ويتواج معروف

لكــن ال احــد يعــرف بــأن هــذه الحفــرة تقــود 

ــدة فــي  ــأ اســتخدمناه لســنوات عدي ــى مخب إل

ــة. ــا الحزبي اداء مهامن

ــا خطــة، لرئاســة  ــأ، وضعن ــي هــذا المخب ف

ــا كانــت  ــه، ومــن هن ــاخ ل العــراق وتعييــن طب

الكفــاح ضــد  فــي عمليــة  الموقــع  اهميــة 

النظــام الدكتاتــوري وتحديــد مســتقبل العــراق 

السياســي!. يقــع المخبــأ فــي ســفح “كيجيــن - 

ــة  ــى قري ــدة إل ــة عائ ــن” * وهــي منطق جبصي

ويجــري  “الكنــد”*  منطقــة  ضمــن  حتــارة 

اســتغالها مــن قبــل عامــة النــاس فــي الرعــي 

الجبصيــن الســتخراج  والصيــد ونقــل حجــر 

الجــص وغيــر ذلــك. المنطقــة ليســت صالحــة 

للزراعــة، وغيــر مملوكــة لعائلــة، ولكنهــا ضمــن 

ــده شــير  ــأ الن ــة الســيادية، ومخب حــدود القري

ــقوق  ــرات الش ــن عش ــن بي ــق م ــي ش ــع ف يق

التــي حفرتهــا ميــاه األمطــار عبــر آالف الســنين 

فــي كيجيــن. فــي أحــد جدرانــه مــكان محفــور 

البيــوت  شــبابيك  مــن  شــباك  هيئــة  علــى 

ــر  ــد الكثي ــا بع ــه مطبخ ــا من ــة، فجعلن الطيني

مــن الحفــر والتعديــل حتــى اتســع المــكان لـــ 

“ جولــة” صغيــرة تعمــل علــى الفتائــل وقليــا 

مــن النفــط األبيــض وعــددا مــن علــب الحليــب 

ــل  ــة مث ــا الجاف ــا أغذيتن ــظ فيه ــرة نحف الصغي

ــة  ــمن، باالضاف ــدس والس ــل و الع ــرز والبرغ ال

ــي المطبــخ.  ــات المــاء واوان ــى مــكان لحاوي ال

ــد  ــن الجه ــر م ــى كثي ــاج إل ــن نحت ــم نك ل

فــي عمليــة الطبــخ، فمطبخنــا أمامنــا وكل 

ــاول اليــد ومــن دون االضطــرار  شــيء فــي متن

إلــى الحركــة أو الوقــوف، امــا وجباتنــا، فاكثرهــا 

شــهية، هــي التــي نتناولهــا بعــد رحلــة طويلــة 

ــاول  ــا نتن ــر، فكن ــة بالمخاط ــة ومحفوف ومتعب

بنهــم مــا نطبخــه بأيدينــا مــن طعــام متواضــع، 

ــر. ــخ الصغي ــذ فــي هــذا المطب ــه لذي لكن

بعــد االنتهــاء مــن الوجبــة الشــهية، يــزداد 

حماســنا، وتبــدأ المناقشــات السياســية، فتكبــر 

مــكان  ال  الحــدود،  تتجــاوز  حتــى  احامنــا 

او  والطائفــي  المذهبــي  باالنتمــاء  للتفكيــر 

المحاصصــة،  هــي  مــا  نعــرف  وال  العرقــي، 

بالنــا هــو  الــذي يشــغل  الوحيــد  والشــيء 

الوطــن وحقوقنــا كمواطنيــن، ولذلــك لــم نكــن 

نخشــى فــي المخبــأ مــن أن نحلــم بــأن يصبــح 

أحدنــا رئيســا )طبعــا للمــزح(، ولكــن فــي ظــل 

نظــام ديمقراطــي وانتخابــات حــرة ونزيهــة 

ــان،  ــن االثن ــه نح ــى صيغت ــا عل ــتور اتفقن ودس

واكدنــا فيــه ان ال حــق ألي منــا أن يمنــع اآلخــر 

أو أن يشــعر بالغضــب او يمــارس الضغــوط او 

ــن يترشــح للرئاســة،  يســتخدم الســاح ضــد م

لكننــا وفــي نفــس الوقــت اشــترطنا، بــأن الــذي 

يفــوز برئاســة الجمهوريــة ان يقبــل بتعييــن 

رفيقــه االخــر طباخــا فــي القصــر!، وهــذا جــاء 

ــأن ال احــد يســتطيع منافســتنا  ــا ب ــن قناعتن م

ــذا. ــخ كه ــي مطب ــخ، وف ــي الطب ف

بينمــا كنــا نحلــم، واذا بأفعــى ســامة قصيرة 

وغليظــة، تقتحتــم علينــا مكاننــا، فصرخــت 

ــا افعــى،  ــو خــدررررررر، انه ــي اب ــى صوت باعل

ــأ وكان  ــدران المخب ــلقنا ج ــات تس ــي لحظ وف

ــا  ــت اقدامن ــى تح ــي، واالفع ــدر يتبعن ــو خ اب

ــك  ــن تل ــري، وم ــأ الس ــام المخب ــل اقتح تواص

اللحظــة لــم يعــد المخبــأ آمنــا، وشــخصيا 

ــرا رغــم  صــرت أخشــى مــن الدخــول إليــه كثي

اضطــراري الــى التواجــد فيــه عنــد كل مهمــة.

ــن دون  ــا، مســالمة م ــت احامن ــذا كان هك

ــت  ــد صــدام تحول ــا بع ــراق م ــي، لكــن ع افاع

الــى افعــى اقتحمــت كل  فيــه المحاصصــة 

واالجتماعيــة  السياســية  الحيــاة  مناحــي 

واالقتصاديــة وغيرهــا، وحرمــت أبنــاء األقليــات 

ــى الوطــن  بالرغــم مــن اعتزازهــم باالنتمــاء إل

ــز.   ــن دون تميي ــة م ــي المواطن ــم ف ــن حقه م

الرئيس وطباخه من دون محاصصة 
النصير ناظم ختاري
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ــرف  ــل ومش ــخ طوي ــي تاري ــعبنا العراق لش

والطبقــي  الوطنــي  النضــال  ماحــم  فــي 

ــوع فــي أســاليبه وأشــكاله، بمــا يتناســب  المن

ــا  ــة المعاشــة. وإذا مــا تحدثن والظــروف الزمني

ــكيل  ــات تش ــذ بداي ــل، من ــن التفصي ــيء م بش

ــوج  ــل، والول ــا بقلي ــا قبله ــة وم ــة العراقي الدول

فــي العصيانــات والمعــارك فــي زمــن االحتــال 

ــة  ــة الحديث ــة العراقي ــي، نجــد ان الدول العثمان

التكويــن، رســم حدودهــا وعيــن حكومتهــا 

ــتعمر  ــتورها المس ــا ودس ــكل نظامه ــع ش ووض

العالميــة  الحــرب  انتهــاء  بعــد  البريطانــي، 

الجيــش  ُشــكل   1921 عــام  وفــي  االولــى. 

العراقــي، ومنــذ بــدء تشــكيله اخــذ مهامــه 

أكبــر  مــن  وواحــد  للنظــام  حامــي  كجهــاز 

اجهزتهــا القمعيــة.

فعالياتــه  العراقــي  الجيــش  دشــن  لقــد 

العســكرية فــي عــام 1924 بتجريــد حملــة 

مــن  ومــن وحــدات  مــن وحداتــه  واســعة 

الجيــش  مــن  والبريــة  الجويــة  القــوات 

وتــم  الســليمانية  مدينــة  علــى  البريطانــي 

المدينــة. احتــال 

حدثــت   1930 عــام  مــن  ايلــول  وفــي 

انتفاضــة شــعبية فــي المدينــة نفســها احتجاجــا 

علــى تدّخــل الحكومــة فــي االنتخابات، ونشــب 

ــن وقــوات الحكومــة  ــن االهلي ــال مســلح بي قت

ــى والجرحــى بعــد  ــا عشــرات القتل راح ضحيته

احتــال المدينــة. وفــي تشــرين األول / اكتوبــر 

ــة  ــة العراقي مــن العــام نفســه جــردت الحكوم

حملــة واســعة علــى كردســتان، شــارك فــي 

الحملــة القــوة الجويــة البريطانيــة، دامــت 

الحملــة ســتة أشــهر، قاومتهــا الجماهيــر بقــوة 

الســاح، فالتجــأت القــوات الغازيــة الــى حــرق 

القــرى وإتــاف المزروعــات وقتــل الماشــية...

فــي ســنة 1931 حدثــت تمــردات مســلحة 

فــي منطقــة بــارزان فجــردت الحكومــة حملــة 

عســكرية واســعة دمــرت فيهــا 75 قريــة وراح 

ضحيتهــا العشــرات مــن القتلــى والجرحــى.

ــة  ــة الدموي ــت الحمل ــام 1933 كان ــي ع وف

المعروفــة  االشــوريين،  ضــد  المشــؤومة 

بمذبحــة ســميل قتــل فيهــا المئــآت مــن النــاس 

ــة  ــة ضج ــك المذبح ــت تل ــد احدث ــزل، وق الع

عالميــة كبيــرة، وقفــت فيهــا بريطانيــا الــى 

ــا.  ــن ادانته ــدال م ــة ب ــة العراقي ــب الحكوم جان

وقــد صــارت اســلوبا اتبعتــه حكومــات بغــداد 

المتعاقبــة فــي قمــع ثــورات الوســط والجنــوب 

العراقــي.. وفــي المنطقــة الوســطى مــن العراق 

، وتحديــدا فــي آذار 1935 حدثــت تمــردات 

ــى  ــدت ال ــارة وأمت ــة الدغ ــي منطق ــلحة ف مس

ــملت  ــع ش ــر مرب ــو مت ــف كيل ــاحة 60 ال مس

الديوانيــة والحلــة وكربــاء وديالــى؛ تبعتهــا فــي 

آيــار مــن نفــس العــام ثــورة اخــرى فــي ســوق 

الشــيوخ عرفــت بثــورة ريســان، وقــد ســاندها 

الحــزب الشــيوعي العراقــي باصدار بيــان )وكان 

الحــزب فــي بدايــة تكوينــه( ووضعــت نســخة 

ــة  ــر الداخلي ــة وزي ــى طاول ــور عل ــن المنش م

رشــيد عالــي انــذاك، وعندمــا قــرأ منشــور 

ـــ  المســاندة، هــّزَ  يــده قائــا: ان هــذه الورقــةـ 

المنشــور ــــ اخطــر مــن بنــادق ريســان !!، لكن 

الحركــة قمعــت بقســوة بالغــة، وكان قائــد 

ــي . ــذاك هــو بكــر صدق ــة ان الحمل

فــي تشــرين أول / اكتوبــر مــن نفــس العــام 

ــة ســنجار  ــى منطق ــش عل ــوات الجي ــت ق زحف

الثــورة  واغرقــت  االيزيدييــن  ثــورة  لقمــع 

ــُج المــزارع  المســلحة بالــدم، وكالعــادة لــم تن

ــب. ــن التخري ــية م ــان الماش او قطع

انتفاضــة  جــددت   1936 شــباط  فــي 

ثــارت  ثــم  ومــن  المنتفــك،  فــي  مســلحة 

وتذكــر  وقمعتــا،  ايضــا  الرميثــة  جماهيــر 

التاريخيــة ان قــوات بكــر صدقــي  الوقائــع 

ــى 30  ــض عل ــي، قب ــيد عال ــن رش ــه م وبتوجي

ثائــرا واعدمــوا ودفنــوا بحفــرة واحــدة ..!؟

ولــم يكــن عقــد االربعينــات يختلــف عــن 

انتفاضــات وتمــردات  ســابقاته، فقــد شــهد 

كانــون  وثبــة  أبرزهــا  كان  ايضــا،  مســلحة 

ــرت  ــن وقب ــقطت حكومتي ــي اس ــة الت المعروف

معاهــدة بورتســموث فــي مهدههــا. ان معظــم 

سياســية  كانــت  المســلحة  التمــردات  تلــك 

وواعيــة اساســا ً ...

فكانــت  الخمســينات،  عقــد  فــي  امــا 

ارهاصــات ثوريــة واعيــة ومنظمــة كان للحــزب 

الشــيوعي الــدور الرائــد فــي تنظيمهــا وقيادتهــا 

ومنهــا انتفاضــة 1952 وانتفاضــة ال ازيــرج 

ــي ارادت  ــارة، الت ــوب العم ــي جن ــة ف الفاحي

كســح االقطــاع، وانتفاضــة دزيــي الفاحيــة فــي 

ــي  ــل وانتفاضــة فاحــي الشــامية ف ــف اربي ري

الديوانيــة عــام 1954 وقــد حققــت مطلبهــا 

ــن  ــن الفاحي ــة بي ــي قســمة الحاصــل مناصف ف

والماكيــن، وصــوال الــى ثــورة الرابــع عشــر مــن 

ــاهمت  ــف س ــام 1958، وكي ــة ع ــوز الوطني تم

ــا  ــا وحمايته ــي انتصاره ــعبية ف ــر الش الجماهي

...

وفــي عقــد الســتينات، ولــدى بــدء انتكاســة 

الثــورة وسياســة عبــد الكريــم قاســم المعــروف 

ــب  ــر وتنصي ــر ارادة الجماهي ــي تزوي ــذاك ف ان

ــدر  ــة. ص ــات المهني ــة للمنظم ــادات معادي قي

ــد  ــت مجي ــي ســيء الصي ــاع االقطاع ــرار ارج ق

ــة  ــر )قري ــر الكبي ــي المج ــى اراض ــة ال الخليف

الصحيــن( رفــع فاحــو خمســة قــرى تابعــة 

االقطاعــي  ومنعــوا  الســاح  الكبيــر  للمجــر 

للمنطقــة،   ً ثانيــة  العــودة  مــن  المذكــور 

ُمتَحّديــن قــرار الحكومــة ... وال يفوتنــا هنــا 

ــزرة  ــث الج ــو ثل ــف فاح ــف وق ــر كي ان نذك

فــي الكــوت لتطبيــق قانــون االصــاح الزراعــي 

ــاح. ــوة الس بق

ــا ان  ــتينات علين ــد الس ــي عق ــا ف ــا دمن وم

ــزل  ــي االع ــعب العراق ــاوم الش ــف ق ــر كي نذك

مــن الســاح انقابيــي شــباط االســّوَ د، وتنظيــم 

عمليــات الكفــاح المســلح فــي اهــوار الناصرية 

اهوارالعمــارة.  وفــي  غموكّــة  منطقــة  فــي 

ــوس  ــدة بيرم ــا قاع ــى رفاقن ــتان بن ــي كردس وف

ــة. االنصاري

تحقــق  لــم  وان  االرهاصــات  تلــك  ان 

صــارت  لكنهــا  مباشــرة،  المرجــوة  اهدافهــا 

لبنــات أساســية فــي نضــاالت شــعبنا واكســبته 

... خبــرة وتمرينــات ال يمكــن اغفالهــا 

ومـــــن هنـــا يحــق لنــا القــول وبــكل فخــر 

ــتان  ــي كردس ــا ف ــاالت أنصارن ــزاز، ان نض واعت

االمتــداد  هــــي  العــراق  وجنــوب  ووســط 

ــى  ــة اعل ــي ممارس ــورا ف ــر تط ــي االكث الطبيع

اســاليب النضــال اال وهــو النضــال المســلح ...

ــي  ــي ف ــلح الواع ــال المس ــوض النض ان خ

تلــك الظــروف المعقــدة وتحــدي الصعــاب مــن 

قبــل فصائــل االنصــار الشــيوعيين واصدقائهــم 

وحلفائهــم. ونقــول بفخــر واعتــزاز ايضــا ان 

اطيــاف  مــن كل  المكونــة  أنصارنــا  فصائــل 

شــعبنا، كمــا هــي تركيبــة حزبنــا، كانــت واعيــة 

ومدركــة تمامــا لمــا اقدمــت عليــه غيــر هيابــة 

بالمصاعــب والتضحيــات، وبذلــك فقــد ســجلت 

مأثــرة عظيمــة ورائعــة توجــت بهــا تاريــخ 

حزبنــا وحركتنــا الوطنيــة فــي مكافحــة الظلــم 

والطغيــان وفــي ســبيل البنــاء والخبــز والســام 

والديمقراطيــة .. لكــم المجــد يــا شــهداءنا 

ــن ..... ــا الميامي ــا رفاقن ــل وي البواس

ان كل مــا نقولــه ونكتبــه مــن كلمــات مهمــا 

كانــت احرفهــا مــن نــور ليــس كافيــا بحــق 

ــات الجســام  ــة والتضحي ــك الماحــم النضالي تل

الوفــاء  مــن   ً فجــزءا  النــادرة،  والبطــوالت 

ــل  ــة ارى العم ــم البطولي ــك الماح ــد تل لتخلي

علــى: المطالبــة بتخصيــص قطعــة ارض مناســبة 

وتكليــف فنانينــا لعمــل نصــب تــذكاري يخلــد 

وليصبــح  العظيــم،  النضالــي  الســفر  ذلــك 

النصــب معلمــة ومــزارا لاجيــال القادمــة، كمــا 

ينجــز البومــا جيــدا معــززا باســماء ضحايــا 

صــور  وكذلــك  وادبهــم  وصورهــم  النضــال 

ــاة االنصــار وفعالياتهــم  وبوســترات تحكــي حي

الجواهــري  قــال  وكمــا  وغيرهــا،...  وادبهــم 

ــر:  الكبي

ــا  ــاً وليــد ُ ويبكــي لمـ هنــاك ســيذكُر شيخـ

ــُد ــد ٌ حفي ذاق َ َجـــ

هنــــاك سيغنـى علــــى وتـــــر القلـــــــب 

ــذا النشيـــــــــُد هـــ

تنويــه: الرفيــق النصيــر نعيــم الزهيــري 

)ابــو واثــق( مــن المشــاركين فــي حركــة حســن 

ــة ــريع البطولي س

حركة االنصار إمتداد طبيعي لنضاالت شعبنا المسلحة

نعيم الزهيري )أبو واثق(

مــّر أكثــر مــن شــهرين علــى المحاولــة 

الفاشــلة لعبورنــا االول، ونحــن ننتظــر فــي 

القامشــلي. كان ذلــك فــي صيــف عــام / 1982، 

حيــث تعرضــت مفرزتنــا فــي تلــك المــرة، 

الــى كميــن أضطرنــا الــى االنســحاب، ممــا أثّــر 

علــى معنويـــات بعــض الرفــاق فأعتـــذروا عــن 

ــر  ــا والجزائـ ــى أيطاليـ ــادوا ال ــة وع اداء المهم

حيــث كانــوا. لقــد كان العبـــور االول، بمثابـــة 

درس فــي تحمــل الصعــاب والمواصلــة، أتذكــر 

ــي أحرقــت العشــب  ــرة الت ــران الغزي ــك الني تل

ــي  ــا ف ــث وقعن ــه حي ــذي نحتمــي ب ــس ال الياب

كميــن للجندرمــة األتــراك بعــد عبورنــا مباشــرة 

ــا بواســطة  ــوريا وتركيـ ــن سـ ــر الفاصــل بي للنه

ــوق  ــة. كان الرصــاص يمــر ف ــزوارق المطاطي ال

ــرر  ــا ق ــل، حينه ــاذا نفع ــرف م ــنا وال نع روؤس

الدليـــل التركــي المرافــق لنــا عـــدم المخاطــرة 

والعــودة بنـــا الــى القاعــــدة.

متعبيــن  القامشــلي  مدينــة  الــى  عدنــا 

ــن  ــل، حاملي ــة بالوح ــنا ملطخ ــن، مابس خائبي

معنــا الرفيــق )ابــو هبــة(، الــذي أخترقــت 

طلقــة واحــدة يــده وفكــه فــي آن واحــد وهــو 

ــى  ــد ال ــا بع ــل فيم ــى االرض وأرس ــح عل منبط

للعــاج. جيكوســلوفاكيا 

ــة، جــرى  ــك المحاول ــى تل بعــد شــهرين عل

األســتعداد لمحاولــة ثانيــة بطريقــة أفضــل، 

لــكل  اليوميــة  والمتابعــة  المراقبــة  حيــث 

فــي  العبــور.  بعمليــة  المحيطــة  الظــروف 

ــد مــن الرفــاق  ــا العدي ــرة التحــق بن هــذه الفت

علــى  بنــاًء  القامشــلي  الــى  الذيــن وصلــوا 

دعــوة الحــزب الــذي كان يتوقــع فــي عــام 

1982 حــدوث تطــورات وتغيــرات مهمــة بعــد 

األيرانيــة  العراقيــة  الجبهــة  علــى  المعــارك 

وخاصــة بعــد أحتــال أيــران ألراٍض عراقيــة 

شاســعة.

المــرة بنجــاح، ولــم  تــم عبورنــا هــذه 

نســير  كّنــا  تذكــر،  أشــكاالت  أيــة  تحــدث 

ــن،  ــاوز الثاثي ــا تج ــد، وعددن ــف واح ــي ص ف

ومابســنا غيــر موحــدة ))مــن الشــروال الكردي 

الــى البدلــة الخضــراء العســكرية التــي تركناهــا 

فــي أول نقطــة آمنــة ألن القروييــن األكــراد 

ــير  ــا نس ــلطة((. كن ــود الس ــا جن ــوا يظنونن كان

بحــدود عشــرين ســاعة فــي بعــض االيــام، لكــي 

ــرى  ــا اخ ــرة، وأحيان ــة وخط ــة مهم ــر نقط نعب

ــة،  ــد للراح ــط ونخل ــاعات فق ــس س نســير خٍم

بانتظــار هبــوط الظــام، فنتحــرك مــن جديــد. 

ــو حربــي(،  ــى محطــة الرفيــق )أب ــا ال وصلن

أول محطــة إســتراحة لنــا قضينــا فيهــا يوميــن 

األيــام  كانــت  الرحلــة،  لمواصلــة  أســتعدادا 

توصيــات  أن  حينهــا  وأدركنــا  جــدا،  متعبــة 

الرفيــق )أبــو حســن( قامشــلي كانــت صادقــة، 

ــن  ــه م ــا نحمل ــف م ــا بتخفي ــث كان يوصين حي

الرفــاق  أكثــر  )آســو(  الرفيــق  كان  أمتعــة. 

جــداال” مــع الرفيــق )أبــو حســن( فــكان مصــرا 

موســيقية  آلــة  )وهــي  البــزق  أخــذ  علــى 

كرديــة( معــه الــى كردســتان وقــد جلبهــا معــه 

ــازل  ــل تن ــدال طوي ــد ج ــافيا، وبع ــن يوغس م

رغمــا عنــه، وعندمــا كنــا نمازحــه أثنــاء ســيرنا 

ــا  ــاء، كان يقــول: )ي ونحــن متعبيــن لحــد األعي

ــس  ــزق ب ــر ب ــي صاي ــخ هســه آن ــا بطي ــزق ي ب

ــّي(. ــدك عل ــي ي ــد يج واح

ــى  ــي( األول ــو حرب ــة )أب ــن محط ــا م رافقن

العبور
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أدالء الــى قاعــدة بهدينــان، ومنهــم الرفــاق 

)أبــو عــراق( والشــهيد رعــد يوســف عبــد 

المجيــد )أبــو بســيم( الــذي نقــل مــن بهدينــان 

الطــب  طالبــة  مــن  وتــزوج  ســوران  الــى 

التــى قطعــت دراســتها فــي جيكوســلوفاكيا  

وأستشــهد بعــد ثاثــة شــهور مــن الــزواج فــي 

معــارك )بشــت آشــان( .  

ــا فقــط  ــان(، وحينه ــا )قاعــدة بهدين  وصلن

الحركــة  حيــث  االنصــار  بيــن  أننــا  أدركنــا 

المســتمرة واألندفــاع الشــجاع، وألتقيــت هنــاك 

بعــدد مــن الرفــاق الذيــن فارقتهــم ومنهــم 

ــو داود(  ــر )أب ــام الصك ــق س ــي الرفي ــن عم أب

ــد ان كان  ــي بع ــوم الثان ــي الي ــل ف ــذي وص ال

فــي مهمــة أســتطاعية مــع عــدد مــن الرفــاق، 

ذهبنــا الــى قاعــدة )يــك مالــه( وتعنــي البيــت 

الواحــد وهــي تبعــد حوالــى الســاعة عــن مقــر 

بهدينــان، كان الرفيــق الــذي يقــود مفرزتنــا 

الصغيــرة يريــد أن يثبــت أمكانياتــه األنصاريــة 

امــام رفاقــه الجــدد، فــكان يقــف بعــد كل 

ــا  ــب من ــه ويطل ــأ بندقيت ــوات ويهي ــدة خط ع

الهــدوء ويصغــي بأنتبــاه وكأننــا علــى بعــد 

بفخــر  يتحــدث  الربايــا، كان  خطــوات مــن 

عــن العمليــات التــي قــام بهــا أنصارنــا ورفــاق 

ــاح . ــق والس الطري

ــة(،  ــك مال ــل )ي ــى فصي ــن ال ــا متعبي وصلن

ــة  ــردات األولي ــا المف ــر تعلمن ــذا المق ــي ه وف

فــي العمــل األنصــاري مثــل: الكمين، الدوشــكا، 

الخفــارة، الحطــب، الحراســات الليليــة وســر 

ــال  ــي األعم ــاق ف ــاركنا الرف ــخ، وش ــل.... ال اللي

الدوشــكا  علــى  والتنــاوب  والبنــاء  اليوميــة 

حديــث  كالعــادة  الليــل  وكان  والحراســات، 

وســمر حــول السياســة والحــرب واألنصــار، 

ــا نســتمع أليهــم بدهشــة، فهــؤالء الرفــاق  وكن

ســبقونا فــي العمــل األنصــاري لســنتين أو 

بدايــة  وكانــت  طويلــة  فتــرة  وهــي  ثاثــة 

التجربــة صعبــة، وكان حديثهــم هــذا يثيــر فينــا 

الشــجاعة والبســالة.

ــغ باالســتعداد  ــا تبلي ــام جاءن ــة أي بعــد ثاث

فخرجنــا  ســوران(،  )قاعــدة  الــى  للمغــادرة 

الرفيــق  يرافقنــا  وكان  االيــام،  أحــد  صبــاح 

شــجاع  كــردي  رفيــق  وهــو  حمــه(  )كاكــه 

ومــرح للغايــة، جــرح فــي إحــدى المعــارك فــي 

ــة  ــان وعــاد ثاني ــج فــي لبن ــل وعول قاطــع أربي

ــوى  ــة بالحل ــه مليئ ــت جيوب ــى األنصــار، كان ال

ــاء الســير ألعطاهــم  ــا أثن ويعطــي الرفــاق منه

الطاقــة. كان معنــا أيضــا، الرفيــق )شــيخ( وهــو 

مــن الطائفــة االيزيديــة والــذي عمــل فــي 

األعــام المركــزي والرفيــق الشــهيد أبــو فكــرت 

)رحيــم كوكــو العيدانــي( الــذي أستشــهد بعــد 

ــي  ــة الت ــوات التركي ــع الق ــارك م ــي مع ــرة ف فت

نحــو  وتقدمــوا  العراقيــة  األراضــي  دخلــت 

ــان. ــع بهدين ــي قاط ــا ف مقراتن

ــة،  كنــا نســير فــي أراضــي عراقيــة وتركي

ــة  ــزال فاكه ــي مات ــرة الت ــرى المهج ــرى الق ون

التيــن والعنــب وغيرهــا فــي بســاتينها لــم 

ــكرية  ــا عس ــوار رباي ــا بج ــد، ومررن ــها أح يمس

محصنــة فــوق مرتفعــات تشــرف علــى مناطــق 

معظــم  وكانــت  فارغــة،  ولكنهــا  واســعة 

ــي  ــون ف ــكريون روماني ــا عس ــد بناه ــا ق الرباي

ــال  ــاء قت ــام 1975 أثن ــن ع ــة م ــرات مختلف فت

ــوري مــع الحــزب الديمقراطــي  النظــام الدكتات

ــرنا  ــي س ــي الت ــم األراض ــتاني. اّن معظ الكردس

فيهــا كانــت تركيــة، ولذلــك كنــا نمشــي ســاعات 

طويلــة دون توقــف، وصعدنــا قممــا عاليــة 

المــاء وشــحته نقطــة  أنهكــت قوانــا، وكان 

الضعــف األولــى لدينــا.

ــوش  ــف( البش ــو اصطي ــق )اب ــر الرفي  أتذك

دائمــا والــذي لــم يســتطع مواصلــة الســير، 

فطلــب متوســا تركــه، وأخــذ يــردد )رفــاق 

أخــذوا الســاح وخلــو بــس ســكين يمــي( 

ورفــض الســير رغــم توســل الرفــاق أليــه، حتــى 

أقنعــه الرفيــق )شــيخ( وأقســم لــه بــأن المــاء 

قريــب مــن تلــك الســبندارة التــي نراهــا وهــي 

تبعــد قليــا مــن موقعنــا، فــزادت كلماتــه 

ــا قــرب المــاء  مــن عزيمتنــا وهمتنــا. أسـترحنـ

ــن  ــة، وم ــة وقاسيـ ــرة طويلـ ــب مسيـ ــن تعـ م

المفارقــات أن الرفيــق أبــو اســطيف أصبــح 

يقــود بشــجاعة المفــارز بيــن قاطعــي ســوران 

وبهدينــان  .

ــت(،  ــرية روس ــى )س ــام ال ــد أي ــا بع وصلن

ــل(  ــر كاكي ــهيد )خض ــق الش ــا الرفي وكان آمره

المعــروف ببطــل أقتحــام الربايــا.  ألتقيــت 

بالشــهيدة أحــام )عميــدة عذبــي حالــوب( 

التــي تزوجــت مــن الرفيــق )مــازم علــي( 

ــا،  ــاء ودي ــى كردســتان وكان لق وجــاءوا معــا ال

فالرفيقــة وعائلتهــا كانــت تســكن بجوارنــا فــي 

بغــداد، وكانــت طفولتنــا مشــتركة، وأخيهــا 

لســنوات  الدراســة  فــي  زميلــي  كان  عمــاد 

عديــدة، وقالــت لــي تذكــرت أخــي عمــاد 

ــا  ــر مامحه ــة، أتذك ــاب الطفول ــا وألع ومحلتن

جيــدا وهــي صغيــرة مــع أختــي الصغــرى 

وبنــات الجيــران وهـــن يلعبــن )التوكــي( أمــام 

بيتنــا، ولســوء الحــظ كانــت عميــدة هــي 

ــة  ــهدت ببطول ــي أستش ــدة الت ــة الوحي الرفيق

فــي معــارك )بشــت آشــان( وقيــل أن أحدهــم 

ــزواج . ــة ال ــي حلق ــا ف ــا طمع ــع أصبعه قط

كانــت )ســرية روســت( أقــرب نقطــة الــى 

القاعــدة  مقرنــا فــي )ســوران(، فــي هــذه 

ألتقيــت برفاقــي اللذيــن كانــوا معــي فــي اليمن 

/ مدينــة شــبوة وهــم رفــاق  الديمقراطيــة 

رائعــون، )أبــو نشــأت ، أبــو عســكر ، ســالم( ، 

وكان معنــا أيضــا معــاون آمــر الســرية الشــهيد 

ــاء  ــة اثن ــهد ببطول ــذي أستش ــروز( ال ــو في )أب

ــد. ــا بع ــة فيم ــام ربيئ ــة ألقتح محاول

ــا الشــهيد  ــى ســوران رافقن ــن روســت ال م

المنطقــة  وكانــت  و)ســالم(،  فيــروز(  )أبــو 

امامنــا هــي )ربيئــة دار  الوحيــدة  الخطــرة 

بجانبهــا  المــرور  علينــا  كان  التــي  الســام( 

متــرا،  الخمســين  عــن  تزيــد  ال  وبمســافة 

حيــث كنــا نســمع أصــوات الجنــود ونــرى 

حركــة بعضهــم علــى ضــوء القمــر، ثــم اطلقــوا 

رصاصــات تنويريــة اضــاءت المنطقــة كلهــا، 

البدايــة  فــي  فيــروز(  )أبــو  الرفيــق  فتــردد 

ــد  ــن بع ــر، ولك ــوم آخ ــي ي ــور ف ــرح العب وأقت

ــة  ــور، وبخف ــاق العب ــرر الرف ــل، ق ــار قلي أنتظ

ــى الرغــم  ــة، عل ــا الربيئ وحركــة ســريعة، أجتزن

مــن اّن أحــد الرفــاق تعثــر بســلك ألغــام، 

ــى االرض ضجــة اصــوات  فأحــدث ســقوطه عل

أثــارت الخــوف فينــا. 

صعدنــا بعدهــا جبــل غيــر شــاهق األرتفــاع 

فــي  األنصــار  تواجــد  لنطــل علــى مناطــق 

)بولـــي( التــي تبعــد ســاعتين، وهــي أول نقطة 

ــام  ــا طع ــوران(، تناولن ــي )س ــا ف ــد رفاقن لتواج

الغــذاء بســرعة لنتحــرك بعدهــا الــى مقــر 

ــا  ــا حينه ــان( وودعن ــت آش ــي )بش ــع ف القاط

آخــر شــارع مبلــط، حيــث لــم نشــاهد بعدهــا 

الــى  مثلــه إالّ بعــد انســحابنا مــن قنديــل 

ــران.  إي

اعداد فائز الحيدر / ابو سوزان

في الذكرى 37 الستشهاد أنصار مفرزة الطريق االبطال

كانــت مهمتهــم اجتيــاز الحــدود، 
إليصــال الســالح والعتــاد، البريــد 
والمعــدات  االجهــزة  الحزبــي، 
االعالميــة، االدويــة والرفــاق الجدد، 
نقلــه  يتطلــب  ممــا  ذلــك  وغيــر 
ــي كردســتان  ــى قواعــد االنصــار ف ال
بتلــك  جديريــن  فكانــوا  العــراق، 
المســؤولية الصعبــة والتــي تنطــوي 
علــى مخاطــر جمــة، فباالضافــة الــى 
ــي  ــوع والمش ــش والج ــل العط تحم
ــن  ــة، واجهــوا كمائ لمســافات طويل
وخاضعــوا  والجندرمــة،  الســلطة 
اشــرس  نــادرة  ببطولــة  معهــم 
المعــارك مــن اجــل انجــاز المهمــات 

ــا. ــوا به ــي كلف الت
تعرضــت   1984  /9  /27 فــي 
المفــرزة لكميــن غــادر مــن قــوات 
لــه  فتصــدت  البعثــي،  النظــام 
هــذه  فــي  واستشــهد  قــوة،  بــكل 
االنصــار  الشــجاعة  المواجهــة 

االبطــال:
ــل(،  ــو هدي ــر )أب ــم جب ــد كري عب
ــو ســحر(، هاشــم  ــح حســين )أب صال
واستشــهد  جهــاد(،  )أبــو  جهــاد 
محمــد  الدكتــور  النصيــر  معهــم 
بشيشــي )أبــو ظفــر(، ووقــع فــي 
محمــد  راضــي  النصيــران  االســر 
ــا  ــو ايمــان( ونجيــب هرمــز يوحن )أب
ــد. ــا بع ــا فيم عدم

ُ
ــذان أ ــل( الل )ناه

المجد والخلود للشهداء وتحية 
لإلحياء
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ذات مــرة كنــت أحــاور والــد ســرود الخبيــر 

بالزهــور عــن زهــور رأيتهــا، فــكان يقــول لــي: ) 

ال أســتطيع أن أقــول شــيئا إذا لــم أرهــا( ، وهــا 

ــت، وبحكــم  ــك الزهــور: كن ــا أروي قصــة تل أن

ــار  ــع األحج ــا، أجم ــي الجيولوجي ــي ف اختصاص

المعدنيــة، وألقــي نظراتــي عليهــا، محــددا 

مكانهــا، متفحصــا إياهــا مســجا ماحظاتــي في 

دفتــر صغيــر، ثــم أضعهــا فــي )عليجتــي(، وأنــا 

أجــوب أرض كردســتان نتيجــة مــا تتطلبــه حركة 

ــة، وعندمــا تصبــح )عليجتــي(  المفــارز المقاتل

ــة، أفرغهــا مــن األحجــار المعدنيــة، ألنهــا  ثقيل

تعيــق خفــة الحركــة خاصــة إذا كنــا فــي مســيرة 

ــاء  ــي أثن ــال، وف ــود الجب ــب صع ــة تتطل طويل

هوايتــي تلــك كنــت أراقــب الــورود من ســفوح 

ــة  ــاك حادث ــع، إذ هن ــهر الربي ــي أش ــال ف الجب

ــي  ــة ف ــا الجيولوجي ــت لمجموعتن ــة حدث غريب

القــرم، فقــد كنــا نــدرس، ونبحــث عــن معــدن 

الخارطــة  علــى  انتشــاره  ونحــدد  الحديــد، 

تحديــد  مــن  انتهينــا  وحالمــا  الجيولوجيــة، 

ــا  ــا إلــى الجبــل، وإذا بن موقــع الحديــد، صعدن

نجــد أن خارطــة انتشــار الحديــد مرســومة على 

األرض علــى شــكل ورود صفــراء، ممــا أثــار 

ــذه  ــا أن ه ــد لن ــا تأك ــاؤلنا، حينه ــا وتس تعجبن

الــورود ذات ارتبــاط بتواجــد الحديــد، وظلــت 

كردســتان،  إلــى  تطاردنــي  الحادثــة  هــذه 

فكنــت كلمــا أنظــر مــن قمــة جبــل إلــى ســفحه 

ــوزع ورود أو  ــن ت ــث ع ــص األرض، وأبح أتفح

نباتــات بريــة، هكــذا صــرت أرغــب دائمــا 

الجلــوس قــرب أي قطــع جبلــي، يظللنــي مــن 

الشــمس، ويمتــع نظــري بالتطلــع إلــى الــوادي 

أو الســفح، وانتعــش مــن نســيم الهــواء، تضــرب 

وجهــي رذاذ الميــاه الهابطــة مــن أعلــى الجبــل، 

ــي  ــة ف ــدوء، والطمأنين ــاس باله ــي إحس ينتابن

ظــل الطبيعــة الســخية، المدهشــة، الفاتنــة، ثم 

أنقــاد إلــى حلمــي، وحلــم الفــاح فــي الخــاص 

مــن الدكتاتوريــة، وأغتنــم الفــرح علــى األرض 

ــع،  التــي تشــبعت بالخضــرة، واألنهــار، والينابي

والزهــور، والكفــاح اإلنســاني مــن أجــل أن 

ــال،  ــور، واألدغ ــار، والصخ ــا األحج ــض عنه تنف

إلــى حقــول، ومــزارع، وبســاتين،  وتتحــول 

اندمجــت مــع األرض، وشــممت تربتهــا،  إذ 

ــات  ــت وريق ــجارها، ولمس ــت أوراق أش وعانق

الميــاه  أعــذب  مــن  وارتويــت  النرجــس، 

الصافيــة، وحرثتهــا بحربتــي ألدفــن جســدا 

وأودعــه  بالنبــل،  بالعــرق،  بالــدم،  مخضبــا 

ــرة  ــي األرض غم ــذه ه ــوع، ه ــزن، والدم بالح

كفــاح، ومســيرة طويلــة علــى األقــدام، يتغلغــل 

شــذاها فــي أعمــاق الــروح، وتتصاعــد أنغامهــا 

مــن تغريــد طائــر الــكاو، مــن خريــر الجــداول، 

مــن همــس أوراق الشــجر، مــن تصافــح ســنابل 

القمــح فــي نســيم الفجــر، دائمــا تتحــدث عــن 

جوهــر ســري، وتتكلــم عــن التاريــخ بواقعيتــه، 

بأســاطيره، وتغمــر اإلنســان بوحــدة عميقــة ال 

مثيــل لهــا، تتمــوج روحــه مــع بهائهــا، وتتجــدد 

ــم  ــي عال ــن، ف ــاع الزم ــي إيق ــحرها، ف ــع س م

مرئــي يحيطــه، إنهــا رعشــة مــن التاريــخ، يحيــا 

ــت  ــوي، هكــذا كن ــوده الدني ــا اإلنســان خل فيه

روحــي  لتتجــدد  الخالــدة،  اللحظــة  أتأمــل 

بالحــب ومعنــى الوجــود، وجــدوى الكفــاح، 

الطويلــة  المســيرة  تعــب  مــن  وأتخلــص 

ــي،  ــي بندقيت ــى كتف ــا عل ــدام حام ــى األق عل

عنــدي  ويتغيــر  )عليجتــي(،  ظهــري  وعلــى 

ــي القطــع  ــم، ألكتشــف زهــورا ف مشــهد العال

الجبلــي، حدقــت إلــى بهائهــا، وســطوة ألوانهــا 

المتوازيــة،  الجماليــة  ومأثرتهــا  الســحرية، 

المتناســقة، المنســجمة مــع إيقــاع الميــاه، 

أســود  ممــر  حافتــي  علــى  منبعثــة  كانــت 

دقيــق لميــاه هابطــة مــن أعلــى القطــع لنبــع 

ــش  ــراء، وترتع ــائش خض ــا حش ــر، تحيطه صغي

المــاء،  يداعبهــا رذاذ  رعشــة خفيفــة حيــن 

وكلمــا رحــت أقتــرب منهــا، وأتفحصهــا بعينــي 

المبهورتيــن، كان يتملكنــي إحســاس إنهــا تنظــر 

ــي أن أتحــدث عــن ســر، أكتمــه  ــي، وتدعون إل

ــترجع والدة  ــاول أن أس ــا أح ــي، وأن ــي داخل ف

ألوانهــا بعــد أن اتحــدت نظراتــي معهــا، كانــت 

بيضــاء ناصعــة، مزينــة ببقــع حمــراء، ثــم 

أصبحــت صفــراء فاتحــة، مزينــة ببقــع ســوداء، 

مــع هبــوب نســيم دافــئ، فتســاقط قطــرا مــن 

ــة.  ــوع حزين ــبه بدم ــا أش أوراقه

ــي  ــع نفس ــه م ــا قلت ــذا م ــب! ه ــا للعج ي

احترامــا إلــى صمتهــا، وأنــا مشوشــا، عاجــزا أن 

ــاة  ــا فت ــرة كأنه ــت بحم ــة تضرج ــا، بغت أكلمه

ــوق  ــود، تط ــرح أس ــعر مس ــذراء بش ــة ع خجل

عنقهــا قــادة بيضــاء، تندفــع الدمــوع مــن 

ــة  ــدل حرك ــع تب ــاعات أتاب ــت س ــا، فبقي عينيه

ألوانهــا، ورؤيــة شــحوبها تــارة، ووميضهــا تــارة 

أخــرى، وهــي تســتأذني أن اكتشــف ســرها، 

وكلمــا تغيــر لونهــا، تغيــر جمالهــا بصمــت إلــى 

ــبه  ــا أش ــارت ألوانه ــر، فص ــر آخ ــكل، وجوه ش

بإخطبــوط يلفنــي بأذرعــه، ويهيمــن علــي، 

إنهــا تتحــد معــي اتحــادا ال انفصــام منــه، 

وانفتــح أمامــي عالــم جديــد، صــار يتــرك أثــره 

علــى كفاحــي فــي المســيرة الطويلــة، فعندمــا 

ــهيد  ــان ش ــزل جثم ــا أن ــي، و أن ــش معانات أعي

والحجــار،  بالتــراب،  وأطعمــه  لحــده،  إلــى 

فيصيــر قبــرا خالــدا، أهــرع إلــى أي نبــع قربــي 

وورودا،  زهــورا،  فأقتطــف  ورود،  حقــل  أو 

ــم  ــا أمســح دمــوع األل ــر بهــا، و أن وأزيــن القب

والحــزن، هــذا مــا كنــت أســتطيع أن أفعلــه، أن 

أمســح الدمــوع مــن عينــي، وخــدي، هــذا هــو 

الفــرق بينــي و بيــن تلــك الزهــور النائمــة فــي 

النســيم، فــي الظــال، و المتفتحــة، والمتغيــرة 

األلــوان بتأثيــر شــدة أو ضعــف الضــوء عليهــا، 

لــم أعــرف اســمها، ولــم أهتــد إلــى شــئ عنهــا 

ســوى أننــي أعــرف موقعهــا فــي أحــد القطــوع 

الجبليــة فــي منطقــة )زيبــار( قــرب )ســهل 

ــة(. نهل

ازهار كردستان
النصير حمودي عبد محسن )أبو كاظم(

مدخل:
أبا هديل...،

مازحتني مرة... وقلت:

“اكتب عني”...

أجبتك.... “سأكتب”.

فصمتَّ أنت ...، 

حالماً ... كتبت... !!

ولكني ...،

ما عدت أراك ...، فكان آخر لقاء ... !!

***********

أبا الهدل...،

هديُل صوتك ما خبا...،

إنه البشُر في العا.

آمالك....،

ما انتهت...،

فنورها عّم الفا.

كنت معك...،

وسط تلك العتمة...،

كأني معك...

ها أنت أمامي...،

َجسوٌر في مشيتك...،

نقيٌّ في بسمتك...،

حازٌم في الحذر...،

صارٌم في القدر.

كنت... معك...،

معكم....،

حين فوجئتم،

وقررت الصواب.

كنت األول،.... أراك...،

صدرك...

صار درعاً للرفاق.

أبا الهدل...،

كنت معك...،

معكم.

همكم األول الرفاق...،

هاجسكم ايصال األمانة،

وأنت ياعراق.  

يا عراق... هؤالء هم،

ابناؤك.... إذ يسقطون نحوك.

عراق.... ياعراق.....

كم من األحزان تكظم...،

كم من المأساة تهضم؟. 

وينصرك األوحدون....،

الحالمون بك،

ويرفع اسمك المكافحون على أرضك، 

يا عراق...

شيوعيون....

يجمعون بين حبك،

وحلمك األجمل ياعراق.

وتمر الليالي....،

وتمر ســيول...،

وتبقى أنت...

ويبقى حلمك.... ياعراق،  

محموالً... على ظهور الرفاق

وأنت بينهم....،

أبا الهدل

أبا ايمان الجميل....،

أبا سحر.... أبا ظفر....،

وأنت ناهل الحب والعطاء...

لكم جميعا....

باقات من قرنفٍل أحمر....

ونحن... هنا....،

باقون على عهدكم

صابرون....،

صامدون...،

حتى ينبعث العراق...،

عراقنا األجمل

 

   *****

رفــاق  استشــهاد  بعــد  كتــب  نــص  مــن 

05/10/1984 فــي  الطريــق 

رثاٌء لم أكن أرغب فيه
النصير عبد اللطيف السعدي )أبو اثير(

تزين صدر الجبل،

كنا جميلين،

كحبات لؤلؤ مضيئة.

في ساعة شؤم،

وسط قبح النوائب،

تناثرنا في العاصفة،

لتسرطنا المنافي.

يا للهضيمة واآلخ

وكيف صرنا نجوما

 مشرعة لإلنطفاء،

عناوين وداع

ومفاجآت رحيل،

نحلم في غصة،

بعقد اللؤلؤ،

ذلك الذي

 زين صدر الجبل،

والذي انفرط 

وسط زقوم العاصفة....

*****

الخميس3 أيلول 2021

أنصار
النصير نجم خطاوي )رياض قره جوغ(
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رفيقــة ســعيدة حراســة أولــى. وثــم   -

المفــرزة؛ باقــي  إلــى  كامــه  وجــه 

ســالم  أبــو  الرفيــق  ويبلغكــم    -

الليليــة. الحراســات 

ــرزة  ــع المف ــتمر م ــيد واس ــك رش ــن ذل أعل

التــي تســير خلــف المختــار وآمــر الســرية 

ومستشــارها السياســي فــي توزيــع األنصــار 

ــة. ــوت القري ــى بي عل

المفــرزة دخلــت القريــة عنــد الغــروب 

ــع  ــه م ــذي أثارت ــار ال ــداً بالغب ــا ملب وكان جوه

ــام والماعــز  ــار واألغن ــادها، األبق ــة أجس رائح

ــا. ــة به ــي المحيط ــن المراع ــدة م العائ

خلــف  الســائر  الرهــط  ســعيدة  تبعــت 

آمــر المفــرزة والمختــار ألن رشــيد لــم يوضــح 

لهــا أي شــيء عــن مــكان الحراســة وال عــن 

المواقــع التــي يخشــى الخطــر منهــا. فلــم 

يمــض علــى وجودهــا فــي المفــرزة ســوى ثاثة 

أيــام وقــد تــم إعفاؤهــا مــن الحراســات الليليــة 

ــا  ــار عندم ــي النه ــن. فف ــن الماضيي ــي اليومي ف

تكــون المفــرزة فــي أحــد الوديــان كان الحــارس 

الــذي يســبق يعطــي معلومــات عــن المواقــع 

العســكرية القريبــة مــن مــكان االســتراحة، 

وعــادة يكــون المرقــب علــى مرتفــع وفــي 

وضــح النهــار والمقاتلــون منتشــرون فــي مــكان 

ــم. ــال به ــهل االتص ــد يس واح

الحراســة األولــى ال تشــكل خطــراً كبيــراً 

ألن جميــع األنصــار وكذلــك أهالــي القريــة 

فــي  منقطعــة  غيــر  والحركــة  مســتيقظون 

األحيــان  بعــض  فــي  تكــون  ولــذا  القريــة، 

مقتصــرة علــى النصيــرات، حيــن تكــون القريــة 

بعيــدة عــن مواقــع الســلطة.

عندمــا بقيــت المجموعــة األخيــرة المتكونة 

مــن آمــر المفــرزة ومستشــارها السياســي وأمــر 

ــة  ــن حص ــيكونون م ــن س ــيد الذي ــل رش الفصي

المختــار لفــت انتباههــم أن ســعيدة تتبعهــم.

تذهبــي  لــْم  لــَم   ! رفيقــة  هــا   -

باســتغراب. رشــيد  خاطبهــا  للحراســة؟ 

عــن  تخبرنــي  لــم  أنــت  رفيــق!   -

عنهــا! تفصيــات  أي  وال  الحراســة  مــكان 

أنــك  نســيت  رفيقــة.  أســف   -

المقبــرة. فــي  الحراســة  جديــدة! 

ها! أين!؟  -

لحظة أنا قادم معك.  -

ــن  ــا م ــا له ــروب! ي ــت الغ ــرة ووق “المقب

مفاجــأة مقلقــة. المقبــرة وعنــد الغــروب!” 

كلمــت نفســها.

رفيــق! لــم فــي المقبــرة؟ أال يوجــد   -

آخــر؟ مــكان 

هو أفضل موقع.  -

وأهل القرية ال يمانعون ؟!  -

ال! بموافقتهم.  -

كانــت تتبــع خطواتــه الواســعة ومشــيته 

العجلــى بمــا يشــبه الهرولــة، فهــو طويــل 

القامــة وهــي قصيرتهــا. ولكــن رهبــة المقبــرة 

وعنــد الغــروب ال زالــت تهــز بدنهــا. والمســاء 

بــدأ يدفــع بقايــا ضــوء الغــروب خلــف األفــق. 

المقبــرة والليــل وحكايــات الجــدات واألمهــات 

يجوبــون  الذيــن  والســعالى  الطناطــل  عــن 

ــور  ــن القب ــي ينبش ــاحرات اللوات ــر والس المقاب

ــاذاً، كل  ــا م ــون منه ــن يجعل ــون الذي والمجرم

ــة  ــث الحق ــي تله ــا وه ــي مخيلته ــك دار ف ذل

برشــيد: “أول حراســة ليليــة فــي المقبــرة! فــي 

قريــة ال أعــرف أي معلومــة عنهــا وال حتــى 

ــمها!” اس

خرجــا مــن القريــة صــوب مرتفــع توزعــت 

ــواهد  ــا ش ــرزت بينه ــقة وب ــجار باس ــه أش علي

القبــور بأحجــام وارتفاعــات متباينــة لتزيــد 

مــن رهبــة المــكان ووحشــته. كان المــكان 

محاطــاً بســياج مــن جــذوع وأغصــان تشــابكت 

ــر  ــكلها غي ــة، وش ــات البري ــض النبات ــا بع بينه

ــي هــو اآلخــر بعــض الغمــوض  المنتظــم يضف

ــط.  ــى المحي عل

دخــا مــن البــاب المربــوط بحبــل مــن 

شــعر الماعــز وقادهــا إلــى أعلــى المرتفــع 

الــذي يشــرف علــى المنطقــة مــن جميــع 

ــة  ــجار العماق ــك األش ــود تل ــوال وج ــا ل جهاته

القديمــة.

ــق  ــذا الطري ــى ه ــزي عل ــة رك رفيق  -

الترابــي فهــو يصــل إلــى ناحيــة مــانگيش. مــع 

الســامة!

مع السامة رفيق!  -

هــي اآلن وحدهــا فــي المــكان وتحيــط بهــا 

ــى ال  ــور موت ــواهد قب ــات ش ــع الجه ــن جمي م

ــه امتحــان صعــب. ســتقف بوجــه  تعرفهــم. إن

كل عناصــر الحكايــات عــن المقابــر وكذلــك 

ــدى!  ــا تتح ــلطة. إنه ــدم الس ــال تق ــام احتم أم

ــت  ــم تمن ــرفانتس! ك ــل س ــى ميغي ــة عل اللعن

لــو أنهــا لــم تقــرأ روايتــه “دون كيخــوت”. 

ــك  ــدأت بعــض األشــجار بالتحــرك وكذل ــد ب فق

بعــض مــن خيــاالت مبهمــة تغــدو وتــروح. هــو 

ــجار  ــي أش ــا أمام ــواء وأن ــن اله ــه طواحي أمام

وشــواهد قبــور وطريــق ترابــي يــؤدي إلــى 

ناحيــة مــانگيش! تســمرت فــي مكانهــا بعدمــا 

ــبابتها  ــى جــذع شــجرة وس ــا إل أســندت ظهره

علــى الزنــاد وإبهامهــا علــى عتلــة األمــان، فقــد 

ــيد. ــادر رش ــا غ ــة بعدم ــحبت اطاق س

بعــد فتــرة أحســت أن كل شــيء أصبــح 

صامتــاً وجامــداً، حتــى جســدها وانفعاالتهــا 

وهواجســها. ســكون وصمــت وال نســمة تحــرك 

ــت..  ــوت يختــرق الصم ــكون، ال ص ذلــك الس

ــذي  ــن المــدوي ال ــد هــو الطني الصــوت الوحي

ــن. ــي األذني ــول ف يج

ــا  ــة بثوانيه ــق الطويل ــراض الدقائ ــد انق بع

المســكونة برهبــة المــكان وضغــط الزمــان، 

ــج.  ــح بالتدري ــة تتوض ــرة والمنطق ــدت المقب ب

فقــد تعــودت عيناهــا علــى الضــوء المنعكــس 

مــن النجــوم وقوس الهــال. اســتعادت هدوءها 

التوتــر  ذلــك  علــى  نفســها  تلــوم  وبــدأت 

المشــوش الــذي أربكهــا وشــتت تفكيرهــا. فلــو 

كان األمــر يحتمــل الخطــورة لمــا جــازف آمــر 

ــو كان  ــك الحراســة.. ل ــل بتشــخيصها لتل الفصي

ــي  ــة ف ــرزة دوري ــراً ألخرجــت المف الخطــر كبي

ــا  ــة وعــددت الحراســات! ارتخــت قبضته القري

علــى البندقيــة. وبعــد فتــرة جلســت والبندقيــة 

فــي حضنهــا وراحــت تجــول بعينيهــا علــى 

شــواهد القبــور. مــرت عليهــا لحظــات ســمحت 

لهــا بتأمــل المــكان والنظــر إلــى مكوناتــه 

بشــكل محايــد، نهضــت وراحــت تتجــول بحــذر 

ــعتها  ــم وس ــكان ث ــن الم ــة م ــرة ضيق ــي دائ ف

ــة  ــا ريب ــك الشــواهد ب ــى تل وراحــت تنظــر إل

أو خــوف. صــارت المقبــرة بالنســبة لهــا مكانــاً 

ال يثيــر القلــق. عــادت إلــى موقعهــا المشــرف 

ــا  ــد اســتعادت ثقته ــي وق ــق التراب ــى الطري عل

ــن الخجــل  ــا شــعرت بشــيء م بنفســها، ولكنه

لتصرفهــا ذلــك، فهــي نصيــرة مقاتلــة وفــي 

مفــرزة مقاتلــة ومــن المحتمــل أن تشــارك 

ــت  ــف تزعزع ــكرية، فكي ــات العس ــي العملي ف

امتــألت  اختبــار؟!  أول  مــع  بنفســها  ثقتهــا 

ــه ينســاب علــى خديهــا  عيناهــا بالدمــع وتركت

وانشــغلت عــن الحراســة ومراقبــة الشــارع 

ــر صــادر  ــي. وفجــأة خــرم الســكون صري التراب

يحمــل  المقبــرة ودخــول شــبح  بــاب  مــن 

بندقيــة بيــده، فانتفضــت بســرعة وفتحــت 

ــوف: ــت بخ ــة وصرخ ــان البندقي أم

-تو كي!؟ )1(

 *******************

)1(تو كي! : من أنت باللغة الكردية   

المقبرة .......... )قصة قصيرة(
النصير علي محمد )أبو سعد إعالم(

اقــام المســرح الجهــوي الجزائــري، فــي 17 اب الماضــي، برنامجــا افتراضيــا فــي مدينــة ســيدي بلعبــاس لاطــاع علــى التجــارب االبداعيــة للفنانيــن 

وعلــى مجموعــة مــن القضايــا التــي تخــص العمــل المســرحي، ومــن اجــل اســتمرار التواصــل ومــد الجســور بيــن المبدعيــن واالطــاع علــى منجزهــم 

الفنــي، تــم اختيــار فرقــة ينابيــع المســرحية للحديــث عــن تجربــة العمــل فــي المنفــى.

اشــترك فــي الحديــث كا مــن الفنــان صــاح الصكــر )المديــر االداري والمالــي(، والمخــرج ســام الصكــر، والفنانــة نضــال عبــد الكريــم )ممثلــة(، 

والفنــان رتــاب االميــري )ممثــل(، وقدمــوا اضــاءة واضحــة عــن مســيرة الفرقــة الطويلــة، واهــم اعمالهــا المســرحية، كمــا ُعرضــت اثنــاء اللقــاء مجموعــة 

مــن المشــاهد لمســرحيات متنوعــة. 

ــة  ــي للمســرح ))الطبعــة الثالث ــدأت بمشــاركة الفرقــة فــى المهرجــان المغارب ــري، ب ــع مــع المســرح الجزائ وللمعلومــات، فــاّن عاقــه فرقــة يناب

دورة المرحــوم الفنــان ) محمــد قطــاف( عــام 2015 فــى مدينــه وادي ســوف((، حيــث اخــرج الفنــان ســام الصكــر عمــا مونودرامــا بمشــاركة ممثلــة 

جزائريــة هــى الفنانــة ســونيا، وحصــل الفنــان ســام الصكــر حينهــا علــى جائــزة تكريميــة، وايضــا تكريمــا للفرقــة.

فرقة ينابيع المسرحية

في طريق المجد
بيــن صــدور العــدد صفــر والعــدد االول مــن )النصيــر 

ــوب متألمــة، االنصــار  ــة وقل ــا بمشــاعر حزين الشــيوعي(، ودعن

ــادي(.  ــو ه ــوي وأب ــو علي ــامر وأب ــو س ــزاء )أب االع

ــة  ــل قضي ــم ألج ــم ووقته ــّل حياته ــة ج ــاق الثاث ــدم الرف ق

فــي  منهــم  كل  وعمــل  الوطــن،  وحريــة  الشــعب  ســعادة 

مجالــه بصــدق وإخــاص متحديــا الظــروف الصعبــة واالســاليب 

التعســفية التــي مارســتها الســلطة الفاشــية، كمــا شــهدت لهــم 

ــد  ــروح الج ــيوعيين ب ــار الش ــة األنص ــي حرك ــل ف ــنوات العم س

والتفانــي التــي كانــت مدعــاة فخــر واعتــزاز لرفاقهــم االنصــار. 

ــهم األول  ــي، هاجس ــتقبله الديمقراط ــراق ومس ــّل الع ــذا وظ ه

ــام العمــر. ــى اخــر اي ــه حت ــوا ألجل ــذي عمل ال

ــوا إلجلهــا، وســيرتهم  ــل التــي عمل  لــن نقــول وداعــا، فالمُث

ــال القادمــة. ــارة لألجي العطــرة ســتبقى من
عبد الحسن احمد بشير)ابو عليوي( كاظم حبيب)ابو سامر( صاحب الحكيم)ابو هادي(
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النصير الشهيد معتصم عبد الكريم )ابو زهرة(
فنان تشكيلي ومسرحي

مــن مواليــد بغــداد 1953، ومــن عائلــة معروفــة 

بنضالهــا الوطنــي، درس فــي معهــد الفنــون الجميلة )قســم 

التشــكيل(، واقــام معرضيــن العمالــه فــي )الكرافيــك 

وااللــوان( عندمــا كان طالبــا. كمــا عمــل فــي الســبعينات، 

مونتيــرا فــي جريدتــّي )طريــق الشــعب والفكــر الجديــد(. 

ذكــرت شــقيقته النصيــرة الفنانــة نضــال عبــد الكريــم، 

اّن الشــهيد معتصــم، تــرك بعــد استشــهاده دفتــرا صغيــرا، 

دّون فيــه يومياتــه االنصاريــة واســماء القــرى التــي مــّر بها. 

وكتــب ايضــا: ))وفــي احــدى هــذه القــرى تجمــع االطفــال 

حولنــا، فأخذتهــم الــى شــجرة كبيــرة ورســمنا معــا وحفرنــا 

علــى جذعهــا(. وفــي آخــر ورقــة لــه، كتــب: )وصلنــا 

ــا  ــات، وهــي حق ــات الجمي ــي البن ــر وتعن ــة قزل ــى قري ال

كذلــك(. كمــا ابــدع الشــهيد فــي رســم لوحــة عــن الشــهيد 

ســيد نظيــف بعنــوان ))شـــهيٌد يحضــُن شـــهيداً((.

التحــق بحركــة االنصــار فــي )ناوزنــك(، واستشــهد 

ــوات النظــام الصدامــي  ــة مــع ق ــر متكافئ فــي معركــة غي

ومرتزقتــه وطائراتــه فــي 24/ 3/ 1980.

النصير الشهيد فؤاد يلدا سلمان )ابو ايار(
رّسام ونّحات

 الشــهيد فــؤاد يلــدا )ابــو ايــار( مــن مواليــد 1951، مــن 

ابنــاء مدينــة القــوش )محافظــة نينــوى(، تخــرج مــن معهد  

ــدرس  ــا لي ــى ايطالي ــافر ال ــداد، وس ــه ببغ ــون الجميل الفن

ــدة  ــم ع ــا اســتطاع ان يقي ــاك، وفيه ــن االتشــكيلي هن الف

ــوات  ــق بق ــته، التح ــى دراس ــا انه ــة. وعندم ــارض فني مع

االنصــار فــي عــام 1982. وســاهم فــي اعــام الفــوج االول 

)قاطــع بهدينــان(، كمــا اقــام اخــر معــرض  لــه فــي مقــر 

)مرانــي( لانصــار تحــت عنــوان )مرايــا(.

وفــي ايلــول مــن عــام 1988، حاصــرت قــوات النظــام 

ــرزة  ــت مف ــيئة الصي ــال س ــة االنف ــال حمل ــه، خ ومرتزقت

مــن االنصــار الشــجعان، فاستشــهد الرفيــق فــؤاد يلــدا )ابــو 

ايــار( بعــد ان قاومهــم ببســالة حتــى نفــد عتــاده.

النصير فالح حاجم  ابو فرات بريشة الشهيد ابو ايار

النصير الشهيد مناضل عبد العال )مؤيد(
فنان وشاعر

مــن مواليــد 1959 ومــن عائلــة شــيوعية معروفــة 

ــا  ــم كان مفتوح ــة، وبيته ــة الناصري ــي مدين ــا ف بتضحياته

ــزة  ــة اجه ــن مراقب ــم م ــي، بالرغ ــي والطاب ــل الحزب للعم

الســلطة القمعيــة وترصدهــا. 

التحــق مؤيــد فــي صفــوف الحركــة االنصاريــة مبكــرا، 

وعمــل فــي عــدد مــن قواطــع العمليــات االنصاريــة، 

ــان(، حيــث عمــل فــي اعــام الفــوج  واخرهــا فــي )بهدين

االول، وســاهم فــي اصــدار العــدد االول مــن جريــدة 

)النجمــة الحمــراء// ســتيرا ســور(، التــي كان عددهــا 

الثانــي مخصصــا لواقعــة استشــهاده!.

ــال، االّ  ــي الجب ــة ف ــاة الصعب ــن الحي ــم م ــى الرغ وعل

اّن الشــهيد، اســتطاع المســاهمة فــي اقامــة العديــد مــن 

المعــارض الفنيــة التــي تعكــس موهبتــه الامعــة فــي هــذا 

المجــال.

ــق الشــهيد مناضــل  ــاح للرفي ــم تت لاســف الشــديد، ل

عبــد العــال )مؤيــد( الفرصــة الكافيــة لكــي يرفــد الحركــة 

الفنيــة العراقيــة بمــا تختزنــه مخيلتــه المبدعــة، ففــي عــام 

ــا  ــى اثره ــب عل ــة، أُصي ــر متكافئ ــة غي ــي معرك 1985 وف

بجــروح بليغــة، فتــم اســره وتعذيبــه بشــكل وحشــي حتــى 

المــوت.

ثالثة فنانين .. ثالثة شهداء
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رياضة، رغم الصخور والطيران!

ــى  ــوا عل ــيطة، ان يتغلب ــأدوات بس ــار، وب ــاول االنص ح

ــم  ــي ل ــال كردســتان، الت ــاة الخشــنة فــي جب ظــروف الحي

يكــن مــن الســهل عليهــم، االنســجام مــع تضاريســها 

ووحشــة لياليهــا وخلوهــا مــن اّي مظهــر مــن مظاهــر 

ــة العمــل  ــة.  ولكــي يتخلصــوا مــن رتاب الحضــارة والمدني

اليومــي فــي المقــرات، ابتكــروا اشــياًء اخــرى قــادرة 

علــى اســتعادة بعــض مــا تركــوه خلفهــم، مثــل االهتمــام 

واالمســيات  التشــكيلية  المعــارض  واقامــة  بالقــراءة، 

الثقافيــة والفنيــة، واصــدار النشــرات الجداريــة والصحــف 

الدفتريــة، وغيرهــا مــن النشــاطات التــي تجلــب لهــم 

المتــع الروحيــة والمعرفيــة والجماليــة.

وبعــد ان اصبــح النصيــر يشــعر بــأّن اقامتــه فــي 

ــل  ــم يعــد )آي ــوري ل ــل ســتطول، واّن النظــام الدكتات الجب

للســقوط(، فقــد لجــأ الــى ممارســة الرياضــة البدنيــة 

والذهنيــة التــي هــو فــي امــس الحاجــة اليهــا، مثــل لعبــة 

الــورق )الكنســتر(!، الســباحة، )المحيبــس( فــي مســاءات 

ــي  ــة الشــطرنج الت ــرزت بشــكل الفــت لعب ــة، كمــا ب معين

ــر  ــارة الكثي ــا بمه ــة ويلعبه ــاب المحبوب ــن االلع ــت م كان

ــن االنصــار.  م

ــي عشــقناها  ــة كــرة القــدم، الت ــى لعب ــا بالنســبة ال اّم

ــت  ــا، فكان ــى ممارســتها واجوائه ــة، ونحــّن ال ــذ الطفول من

ــى  ــة، وعل ــم االرض الصخري ــة ترمي ــبب صعوب ــادرة بس ن

ــا  ــرة، التــي كان له ــة كــرة الطائ ــرزت لعب ــا، ب العكــس منه

جمهــور كبيــر بيــن االنصــار، خاصــة فــي مقــرات ))لــوالن، 

ــوكا.... وغيرهــا((. ــي ك ــورك، ودول وخــوا ك

وهكــذا، لــم تقف القمــم الشــاهقة والوديان الســحيقة 

عائقــا امــام االنصــار فــي مواصلــة حياتهــم االعتياديــة، ولــم 

ــر  ــمتي الهوك ــران الس ــي والطي ــف المدفع ــم القص يمنعه

ــه  ــذي تجلب ــدي ال ــي والجس ــتمتاع الروح ــن االس ــر م هنت

ممارســة الرياضــة البدنيــة والذهنيــة، وعلــى الرغــم مــن اّن 

االحــام الكبــرى، التــي طالمــا تغنــى بهــا االنصــار، اصبحــت 

ــوا باليــأس،  ــم يصاب ــوا ول ــم يتعب ــم ل مــن الماضــي، االّ انّه

وواصلــوا تســلق الجبــال حتــى اخــر القمــم!!.

إلتحــق بحركــة االنصــار الشــيوعيين العراقييــن، العديد 

ــة  ــى ممارس ــادوا عل ــن اعت ــن الذي ــاق الرياضيي ــن الرف م

ــادوا  الرياضــة فــي االماكــن العامــة والخاصــة، او مــن ارت

ــم،  ــم وجامعاته ــي مدنه ــرة ف ــة المتوف ــوادي الرياضي الن

ــارة  ــباب، عب ــم كش ــبة له ــة بالنس ــت الرياض ــن كان والذي

ــه  ــاة، ال يمكــن االســتغناء عــن مــا تجلب عــن اســلوب حي

ــى مــا  مــن صحــة ورشــاقة وجمــال المظهــر، باالضافــة ال

ــة.  ــة وذهني ــع روحي تمنحــه الرياضــة مــن مت

لكــن الحملــة القمعيــة، التــي شــنها النظــام الصدامــي 

علــى منظمــات حزبنــا الشــيوعي العراقــي فــي تلــك 

الفتــرة، دفعتهــم الــى تــرك بيوتهــم ومناطقهــم، والصعــود 

الــى المنطقــة الجبليــة مباشــرة بهــدف االلتحــاق بالحركــة 

ــرى،  ــدان اخ ــى بل ــراق ال ــن الع ــروج م ــة، او الخ االنصاري

ثــم العــودة الــى كردســتان مــن هنــاك.

ومــن الصعــب جــدا، ان نتذكــر االن جميــع النصيــرات 

اولويــات  مــن  الرياضــة  كانــت  الذيــن  واالنصــار 

اهتماماتهــم، لكــن يمكــن التاكيــد، علــى انهــم كثــر، 

وخاضــوا فــي مختلــف مياديــن الرياضــة.

اّمــا الذيــن حصلنــا علــى معلومــات عنهــم، مــن خــال 

المصــادر القليلــة التــي توفــرت لدينــا، ومــن خــال بعــض 

ــن  ــر الذي ــض االخ ــى البع ــة ال ــار، باالضاف ــات االنص كتاب

عشــنا معهــم فــي جبــال كردســتان: فنذكــر: الشــهيد 

صــادق عبــد الزهــرة )باســم( - ماكمــة، والشــهيد ســوران 

_ العــب كــرة القــدم وكابتــن فريــق دربنديخــان، وعلــي 

الصــراف )ابــو عبلــة( _ كــرة قــدم، ولطيــف الســعدي )ابــو 

ــم  ــدم، وحاك ــرة ق ــاكر_ ك ــال ش ــدم، وكم ــرة ق ــر(_ ك اثي

عطيــة )ابــو ناديــة( _ كــرة قــدم، ونظــام شــاكر )ابــو دنيــا( 

ــب  ــنة( _ الع ــو حس ــوني )اب ــازن الحس ــلة، وم ــرة س _ ك

ــدان  ــاء البصــري، وزي ــادي المين ــي شــباب ن ــدم ف ــرة ق ك

ــزوراء،  ــباب ال ــي ش ــدم ف ــرة ق ــود( _ ك ــو خل ــف )اب خل

ــراق  ــات الع ــب منتخب ــة( _ الع ــو زين ــاكر )اب ــن ش وحس

ــرة  ــدرب ك ــي وم ــي والوطن ــباب المدرس ــئين والش للناش

طاولــة فــي المانيــا والعــب بالــدوري المحلــي األلمانــي، 

والنصيــر عدنــان مــن القــوش العــب كــرة المنضــدة، 

وكفــاح الزهــاوي ) ســام( _ عــداء ١٠٠ متــر، وصالــح 

ــق(  ــدى ) طري ــو اله ــرة، و اب ــلة وطائ ــرة س ــي _ ك بيتان

ــخ  ــو داي ــم شــامخ الملقــب أب ــرة ســلة، , كري _ العــب ك

)ابــو غســان( بطــل العــراق للناشــئين عــام 1973 وبطــل 

الشــباب لســنة 1975 والثالــث علــى الجيــش عــام 1977 

// ماكمــة، والنصيــر الشــهيد ودود عــز الديــن شــاكر )ابــو 

رســتم( العــب كــرة المنضــدة، عــادل حســين )أبــو كاوه( 

ــة الكــرخ. ــدم، اعدادي ــرة ق ك

ــم نتمكــن  ــر، ونرجــو المعــذرة لمــن ل وغيرهــم الكثي

مــن ذكــر اســمه.

شيٌء من الماضي 

ــى  ــا ال ــراق متوجه ــادرة الع ــى مغ ــهيد ال ــر الش اضط

الكويــت ومنهــا الــى اليمــن، وفــي مدينــة )لــودر( التابعــة 

ــن( عمــل معلمــا لرياضــة العــاب الســاحة  لمحافظــة )ابي

والميــدان فــي ثانويتهــا. ويقــول عنــه الرفيــق ابــو صليحــة، 

بــأّن الشــهيد ابــو وســن، كان مواضبــا علــى التماريــن 

اليوميــة فــي ملعــب الكشــافة فــي بغــداد، وهــو رياضــي 

معــروف للذيــن يتمرنــون هنــاك. التحــق الرفيــق بقــوات 

االنصــار واستشــهد بالقصــف الكيميــاوي )غــاز االعصــاب( 

ــوة( فــي اب عــام 1988. فــي قاعــدة )زي

ــي  ــام 1981 ف ــي ع ــهد ف ــيوعية، استش ــة ش ــن عائل م

ــت  ــنجق )ده ش ــهل كويس ــي س ــان( ف ــى كاني ــة )س معرك

ــار  ــه باالنص ــى التحاق ــر عل ــم يم ــك ول ــدث ذل ــوي(، ح ك

ــوان(،  ــه ري ــي )م ــن اســبوعين، وكان اســمه الحرك ــر م اكث

وكان ناشــطا طابيــا وشــبابيا وبــرز كاعــب موهــوب فــي 

كــرة القــدم فــي نــادي هيــرش مــن نــوادي الدرجــة الثانية.

ــام  ــا ع ــي روماني ــوتو ف ــه الش ــة الكاراتي ــدأ رياض إبت

ــة  ــي كلي ــدرس ف ــا كان ي ــوف عندم ــة براش ــي مدين ٧٩ ف

الهندســة، وإشــترك آنــذاك فــي عــدة نــزاالت لترقيــة 

ــار  ــن األنص ــة م ــلي درب مجموع ــي القامش ــة، وف األحزم

علــى اللعبــة، وكذلــك درب مجموعــة اخــرى مــن األنصــار 

ــتمر  ــتان، واس ــي كردس ــة )دراو( ف ــي منطق ــرات ف والنصي

ــي  ــم ف ــران، ث ــي إي ــي  )األوردكا( ف ــب ف ــارس التدري يم

ــا  ــل اليه ــي وص ــتان الت ــدن تركمانس ــدى م ــو( اح )جارج

االنصــار بعــد عمليــات االنفــال، واخيــرا فــي الســويد حيث 

قــام بتدريــب مجموعــة فــي اآلموســنتر، ومــازال يمــارس 

ــات. ــدة ماراثون ــي ع ــترك ف ــة واش الرياض

ــس  ــه يون ــد الل ــهيد عب ــر الش النصي
ــرش ــادي هي ــي ن ــدم ف ــرة ق ــب ك الع

 النصيــر علــي البعــاج )ابــو فيــدل( 
... كاراتيــه شــوتو

النصير الشهيد عبد الحسين الزم
العراقــي فــي )أبو وسن( ... عداء المنتخــب  القــدم فــي  العــب كــرة 

ســبعينيات القــرن الماضــي، وصديــق مقــرب مــن العــب 

المنتخــب العراقــي الشــهيد الشــيوعي بشــار رشــيد، وكان 

ابــو وصــال العبــا دوليــا، شــهدت لــه ماعــب العــراق 

ــرس  ــوم الش ــد الهج ــدان. وبع ــن البل ــد م ــب العدي وماع

علــى رفــاق حزبنــا مــن قبــل النظــام الدكتاتــوري، التحــق 

الراحــل بحركــة االنصــار فــي بداية عــام 1981 فــي قاعدتي 

)كوســتا، وروســت( وكان نصيــرا شــهما ومحبوبــا مــن قبــل 

جميــع االنصــار. وعندمــا ســقط النظــام، عــاد الراحــل الــى 

ــى المســاهمة فــي دعــم الحركــة  ــه اصــرارا عل ــه وكل وطن

ــام 2018 ــن ع ــوز م ــي 12 تم ــه ف ــى وفات ــة حت الرياضي

النصير الراحل كاظم عبود )ابو وصال(

ــعر  ــا ش ــعبية، ولّم ــب الش ــي الماع ــه ف ــدأ تمرينات ب

ــة  ــي ممارس ــة ف ــات والرغب ــة واالمكاني ــه القابلي ــأّن لدي ب

 1969 عــام  فــي  اشــترك  والميــدان،  الســاحة  العــاب 

ببطولــة مــدارس الرصافــة )ضاحيــة(، وحــاز علــى المرتبــة 

االولــى. وكان الرفيــق ابــو صليحــة االول علــى العــراق مــن 

ــدورة  ــده فــي ال ــل بل عــام 1970 وحتــى عــام 1975، ومّث

ــه  ــم مّثل ــام 1973، ث ــروت ع ــي بي ــية ف ــة المدرس العربي

فــي مصــر فــي عــام 1975. وبعــد الحملــة القمعيــة ضــد 

الشــيوعيين، اضطــر النصيــر ســتار حســن الــى الســفر الــى 

ــة االنصــار. ــاك التحــق بحرك ــن هن ــروت، وم بي

النصير ستار حسن )ابو صليحة(_ عّداء



آخر الصفحات

من أعمال الفنان النصير قاسم الساعدي )أبو عراق(

الــزاد، لجــأ االنصــار فــي بعــض  بســبب قلــة 

المقــرات التــي كانــت شــبه ثابتــة الــى حــرث االرض، 

ــة ام  ــور، االّ ))اّن الحاج ــاع الصخ ــة اقت ــم صعوب ورغ

االختــراع(( كمــا يُقــال، فهيــأوا مســتلومات العمــل 

ــزم. ــا يل ــوا بم ــة وقام البدائي

فــي مقــر زيــوة، اتخــذ الرفــاق مــن االرض القريبــة 

مــن الموقــع مزرعــة لهــم حيــث يتوفــر المــاء الــذي 

ينــزل مــن قمــة الجبــل التــي يقــع عليهــا موقــع 

ــر، وكان  ــرية المق ــى س ــة ال ــكا التابع ــرة الدوش حضي

ــاس  ــة وحم ــة بهم ــل بالمزرع ــون العم ــاق يتناوب الرف

ــروع. ــح المش ــل ان ينج ــن اج م

بتطبيــق  بــدأ  المواقــع  اي  تحديــد  يمكــن  ال 

ــت  ــا تعمم ــرعان م ــة س ــن التجرب ــكار، لك ــذا االبت ه

وانتشــرت فــي جميــع المواقــع الثابتــة تقريبــا، فزرعــوا 

ــة الدواجــن.  الخضــار بمختلــف انواعهــا وقامــوا بتربي

ومــن اشــهر المــزارع فــي منطقــة )خــوا كــورك(، هــي 

مزرعــة مقــر )ارمــوش( التــي اهتــم بهــا النصيــران ابــو 

عمــار وســعيد عــرب.

اهتــم  فقــد   ،) زيــوة  كَلــي   ( مقــر  فــي  امــا 

بالمزرعــة عــدد غيــر قليــل مــن الرفــاق االنصــار 

ــذي استشــهد  ــن ال ــو وس ــهيد اب ــر الش وخاصــة النصي

الســامة. الغــازات  فــي 

اثمــر  متواصــل،  عمــل  وبعــد  االيــام  وبمــرور 

مــن  نــأكل  ان  واســتطعنا  االنصــار،  الرفــاق  جهــد 

منتــوج االرض حيــث توفــرت انــواع الخضــر الطازجــة 

ــرة الصيــف، وقــام بعــض  وبكميــات جيــدة طــوال فت

االدارييــن بتحويــل الطماطــم الــى معجــون، كمــا 

قامــوا بتيبيــس الباذنجــان والباميــا والفلفــل وادخارهــا 

لتحقيــق مبــدأ  فــي محاولــة  الشــتاء  الــى فصــل 

)االكتفــاء الذاتــي( فــي بعــض مــا نحتاجــه مــن المــواد 

الغذائيــة.

امــا فــي مجــال توفيــر ))الجواريــب والمابــس 

الداخليــة وبعــض الســكريات والمعلبــات وغيرهــا 

القليــل((، فقــد افتتــح الرفــاق فــي ادارة مقــر )زيــوة( 

ــن  ــو حس ــر اب ــزاب، وكان النصي ــة ال ــى ضف ــا عل دكان

ــه،  ــذي يشــرف علي ــات( هــو ال الملقــب )بياســر عرف

لكــن العمــل بــه لــم يســتمر طويــا، فاعــداء الحريــة 

ــوه!. ــة واحرق ــة يدوي ــوه بقنبل رم

اكتفاء ذاتي

مــن المشــاكل التــي واجهــت االنصــار اثنــاء تنقلهــم 

مــن مــكان الــى اخــر، هــي مشــكلة عبــور االنهــر )الروبــار(، 

وخاصــة فــي فصلــي الربيــع والخريــف، حيــث تبــدأ الثلــوج 

ــزارة. ــل بغ ــار تهط ــان، واالمط بالذوب

وتنتشــر فــي مناطــق العمــل االنصــاري الكثيــر مــن االنهــر 

ــرز هــذه  ــي يتطلــب عبورهــا بوســائل مســاعدة، ومــن اب الت

االنهــر هــي: نهــر الــزاب، ونهــر الخابــور، ونهــر الشــين )نقطــة 

ــف  ــع خل ــرى تق ــيريا، واخ ــة س ــت قري ــة تح ــوره الواقع عب

ــر  ــو(،  والنه ــه م ج ــواق )ج ــى اس ــؤدي ال ــذي ي ــارع ال الش

ــت  ــك(، ونهــر )ده ش ــادل ب ــار ع ــه )روب ــق علي الــذي نطل

حيــاة(، وهنــاك انهــر اخــرى فــي مناطــق مختلفــة مــن ضمنهــا 

ــهد  ــذي استش ــك( وال ــة )ناوزن ــي منطق ــع ف ــذي يق ــر ال النه

فيــه النصيــر صفــاء يوســف أبــو طحيــن )عامــر(، حيــث جرفــه 

ــار علــى مــرأى مــن رفاقــه الذيــن فقــدوا القــدرة  ــار الروب تي

علــى انقــاذه.

ــور االنهــر، فهــي  ــا االنصــار لعب ــي اتبعه ــا الوســائل الت اّم

ــن  ــي االماك ــر( ف ــاء )القناط ــل بن ــواع، مث ــددة االن ايضــا متع

الضيقــة مــن النهــر، او ربــط حبــل علــى ضفتــي النهــر 

ــل هــو )وريــس البغــل([، ويغطــس  ]وعــادة مــا يكــون الحب

االنصــار فــي المــاء رافعيــن بنادقهــم الــى االعلــى وممســكين 

ــر. ــب االخ ــى الجان ــل حت بالحب

ومــن وســائل العبــور التــي ليــس مــن الســهل توفرهــا فــي 

جميــع المناطــق، هــي العّبــارة )الكلــك(، خاصــة فــي اماكــن 

العبــور الواســعة مــن االنهــر، وايضــا وســيلة )التلفريــك(، وهي 

عبــارة عــن حبــل معلــق وتتحــرك خالــه بكــرة حديديــة 

تســحبك مــن ضفــة الــى اخــرى مــن دون صعوبــات، وكذلــك 

العبــور بواســطة )الجــوب(.

ــات  ــي اوق ــار، وخاصــة ف ــور االنه ــأّن عب وبشــكل عــام، ف

ذوبــان الثلــوج وهطــول االمطــار، مجازفــة حقيقيــة مــن قبــل 

ــي  ــم ف ــا له ــدوا رفاق ــرة كادوا ان يفق ــن م ــم م ــار، فك االنص

المناطــق التــي ال تتوفــر فيهــا عّبــارات او وســائل اخــرى 

للعبــور، لكــّن ارادتهــم كانــت اقــوى مــن جميــع الصعوبــات 

ــل. والعراقي

وسائل بدائية، وتحديات جّبارة 

تهنئة من اللجنة التنفيذية

كافــة  التنفيذيــة  اللجنــة  تهنــئ 

الرفــاق االنصــار  المســاهمين فــي 

ــة  ــر( مــن صحيف إصــدار العــدد  )صف

النصيــر الشــيوعي، الوليــد الجديــد 

للصحافــة الوطنيــة العراقيــة، الــذي 

الكفــاح  تاريــخ   ويضــيء  يوثــق 

الشــيوعيين ضــد  لانصــار  الوطنــي 

ــور  ــاح وتط ــن بنج ــة ، آملي الدكتاتوري

واســتمرار هــذه النافــذة اإلعاميــة 

المهمــة للتعريــف بأنشــطة الرفــاق 

األنصــار السياســية والثقافيــة والفنيــة 

خــال ســنوات النضــال فــي كردســتان 

وبلــدان  الوطــن  فــي  ومابعدهــا 

مســيرتهم  مــع  تواصــا  الشــتات، 

الحــر  الوطــن  أجــل  مــن  الوطنيــة 

الســعيد. والشــعب 
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اللجنــة التنفيذيــة لرابطــة االنصــار 

الشــيوعيين العراقييــن

تهنئة من رابطة االنصار )فرع الدنمارك(

ــرع  ــدم ف ــيوعي(، يتق ــر الش ــة )النصي ــن دوري ــر م ــدد صف ــدور الع ــبة ص بمناس

رابطــة االنصــار الشــيوعيين العراقييــن فــي الدنمــارك، بالتهانــي الحــارة والتبريــكات 

الصادقــة الــى جميــع النصيــرات واالنصــار، وخاصــة الرفيقــات والرفــاق الذين ســاهموا 

وبذلــوا الجهــود الكبيــرة مــن اجــل ان يــرى هــذا المنجــز الرائــع النــور ويكــون فــي 

متنــاول الجميــع، نشــد علــى ايديكــم  والــى المزيــد مــن العطــاء والتألــق.

30/ تموز/ 2021

رابطة االنصار الشيوعيين العراقيين في الدنمارك

جريدة الحقيقة، تهنئ النصير الشيوعي

رسائل وتهاني بمناسبة صدور العدد صفر

شكر وتقدير
ــن قدمــوا  ــرات واالنصــار الذي ــكل النصي ــر ل ــص الشــكر والتقدي ــر الشــيوعي(، بخال ــدة )النصي ــر جري ــة تحري تتقــدم هيئ

مــا يســتطيعون مــن مســاندة ودعــم، ســواء مــن خــال إبــداء اآلراء والماحظــات، أو مــن خــال رفــد الجريــدة  بالكتابــات 

والقصــص واالعمــال الفنيــة. كمــا نتقــدم بوافــر المحبــة واالعتــزاز الــى جميــع الذيــن بعثــوا ببرقيــات تهنئــة معبريــن فيهــا 

عــن تضامنهــم وتشــجيعهم، والشــكر موصــول الــى المؤسســات االعاميــة التــي اعلنــت علــى صفحاتهــا خبــر صــدور )النصيــر 

الشــيوعي(، متمنيــن للجميــع النجــاح ودوام العطــاء.

هيئة تحرير النصير الشيوعي
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