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 المدخل:

 صداها في كوباني وعفرين وحلب، فتصدعت جدران جمهورية البعث  ول صرخة أنيٍن أطلقها شهداء قامشلو ترّددتأ

، فرات وعفرينالخابور ودجلة و المعه  فاض ف نهرهاأول قطرة دٍم سالت على تراب قامشلو، انسابت في مجرى  اإلنكارية

عفرين وحلب  أول شهيد سقط على أرض الجزيرة أحدث زلزاالً مع هزاٍت ارتدادية من، لتجرف معها الذهنية الشوفينية

وكوباني، لينهار عرش الديكتاتورية ويتحطم صنم 

طيم امبراطورية النظام البعثي بعد تح،نظاملالظلم ل

، بدء الخوف والهلع الشديدين يدبان في في العراق 

، يه ويسيطران علالنظام السوري  عقل وقلب

فأصبح حبيس المخاوف، وأراد أن يحّول البالد إلى 

 اإلنسانيةعب ليس للقيم مملكة خوٍف وأرٍض للر

فيها حياة، وبالتالي المحافظة على عرشه. لهذا فقد 

استهدف هذا النظام الشعب الكردي هنا في هذا 

يرى فيهم الخطر األكبر  هالجزء من كردستان، كون

على كرسيه، ألنهم الشريحة األقوى تنظيماً وأنضج 

سياسياً بين مكونات المجتمع في سورية. فقام النظام 

عمالئه بمجزرةٍ وحملة تطهيٍر عرقي كي مع 

يستئصل خيال الحرية من العقول ويطفئ جذوة 

في  اإلنسانيةالمقاومة في القلوب ويدّمر الروح 

 شخصية الشعب الكردي.

 في مدينة قامشلو أثر مباراة كرة القدم بين فريق قامشلو)الجهاد( وفريق )الفتوة( 12/3/2004وقعت هذه االحداث بتاريخ 

الملعب السابع من دير الزور على  عة لمدينةتابال

االكراد اضطرابات عنيفة من قبل  نيسان حيث واجه

أبناء اثرها االالف  من على ل النظام السوري واعتق

 قامشلوالكردي في روج افا وجعل مدينة الشعب 

حيث كان من المفترض أن يجلس  عبرة للكرد

مشجعي نادي الفتوة القادمين من مدينة دير الزور في 

النظام  مالملعب، قامدرج المخصص للضيوف في 

السوري عمداً بوضعهم في مدرج مشجعي نادي 

الجهاد )أبناء مدينة قامشلو(،وقبل دخول مشجعي 

 البعثي ة إلى الملعب زودهم النظامنادي الفتو

الفتنة وجعل جمهور دير الزور  وخلق بالحجارة

ثيهاجم اهالي مدينة قامشلو بالحجارة لتكبر األحدا  

ع اآلالف من يوفي يوم الثالث عشر من آذار شيّ 

بالتعامل مع مراسيم التشييع بذات الطريقة التي تعامل  مجزرة قامشلو،وقام النظام ءالجزيرة، شهداالشعب الكردي في منطقة 

الشهداء، ييع على المشاركين في مراسيم تش الرصاص قالمدينة، وأطلفيها مع جمهور نادي الجهاد في الملعب البلدي وسط 

 

 أحداث الملعب البلدي في قامشلو

 

 تشييع شهداء مجزرة قامشلو
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في كافة مدن  واسعة اعتقاالتالنظام السوري بحملة  مالجرحى، وقاباإلضافة إلى وقوع المئات من ا شهداء عدة مجدد طوسق

  معتقل كردي 2500بالشبان والسياسيين والمثقفين الكرد حتى بلغ عدد المعتقلين أكثر  سجون النظام  امتلئتروج آفا،و

اثر انتشار نبأ استشهاد أبناء المدينة تّوجه اآلالف من أبناء المدينة إلى الشوارع مطلقين شعارات ضدَّ النظام البعثي على و

على فعلتهم االستفزازية بخلق الفتن بين مكونات الشعب 

وسرعان ما ،  السوري وخصوصاً بين الكرد والعرب

بل إلى جميع المدن  الملعب، التنقلت األحداث إلى خارج 

من ديرك وصوالً إلى عفرين  ة في روج آفا،الكردي

محافظة حلب مناطق بعض من و   ، دمشقوالعاصمة  

،وهاجم أبناء المدن الكردية  البعثي بالتظاهر ضد النظام

حيث قام النظام  على المفارز األمنية ومراكز لحزب البعث

في السوري بتوجيه تهمة للشعب الكردي الذي انتفض 

 إثر األحداث التي جرت في مدينة قامشلو، روج آفا،

القيام بإنشاء كيان  ويادعى فيها بأن الشعب الكردي ينو

كل  ماألمريكية، واتهبدعم من الواليات المتحدة  انفصالي

التهمة  تقلين في أقبية سجونه بذاتالمع  

في حلب وعفرين ولم يكن  ءانه لم يحدث شي أالشام...الايام في قامشلو وديرك وتربسبيه و 4لمدة رغم استمرار االحداث  

عفرين مدعومة بكافة مناطق جيش في الخروج ضد الدولة حيث قامت السلطات بتعبئة ال  يفي نية الشعب الكردي العفرين

تحت  من  الهدف منها عدم خروج االوضاع االسلحة

اذار التي تصادف ذكرى  16سيطرتها ولكن في 

والتي اصبحت عادة للشعب ارتكاب مجزرة حلبجة 

الكردي جميعا بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء 

على ارواح  اثناء وقوف الشعب في عفرين  ، وحلبجة

 بأطالقالسوري جيش الاذار قام  16الشهداء حلبجة في 

وكانت تلك الفترة هي اثناء صرف النار على الشعب 

 الطلبةالشعب وعلى فأطلق النار  طالب المدارس 

واستشهد شابان في منطقة عفرين في هذه االثناء انفجر 

جماهيرية على  الشعب في عفرين وخرجوا بمظاهرة

ما كان يتظاهر الشعب ضد افعال وعند ،طريق عفرين

سلمي وخالي من تهوير وتخريب بدأ  وبأسلوبالجيش 

هذا مي الغاز المسيل للدموع بين المدنيين الجيش ير

في قريته جالل كمال دفن الشهيد نفس اليوم قلهم الى المشفى وفي نمن أهالي عفرين وعيهم وتم الى فقدان عدد  ىالغاز أد

وقد شارك في مراسيم  كيفارا حميد مشاركة في جنازةالب المنطقة  من كل نواحي يقام الشعب العفرين وفي اليوم التالي

 شغب مع العلم ان الشعب كان جاهزااو اعمال  بأي تخريبالشعب الف كردي رغم ذلك لم يقم  500رب الشهداء الى مايقا

رد عليهم الجيش والقوى االمنية ن ولك   معتقلين 6اراد بعض الشبان ان يتظاهروا سلميا لالفراج عن  فعليا لالنفجار و

 في االحياء وحاصروا المدينة من كافة ثم دخل الجيش ، بالرصاص وراح ضحيت هذا التظاهر السلمي حوالي عشرين شهيد

اليها وقام بمنع أبناء مؤدية الطرق الثالثة ايام وسد كل مدة ة لنمديالقام الجيش بفرض حظر التجول في ف ااالطر   

 

في شوارع المدينه ضد النظام البعثي مظاهرات   

 

آذار 12شهداء انتفاضة   
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مدارس واالسواق الى اعمالهم وأغلق بالذهاب ال عفرين

بمعنى أنه قام بحصار على مدينة عفرين حتى يوم عيد 

بكسر الطرق والحصار العسكري قام الشعب ف نوروز،

وضاع يوم كانت اال 20بعد  بعيد نوروز لالحتفال وذلك

المدينة بدأت  كافة أنحاء في هادئة رغم وجود الجيش 

النظامي واالجهزة االمنية بمساندة الجيش القوات 

 وحشية كان عدد بأساليبوذلك  ةعشوائيباعتقاالت 

ل ونساء ين واطفامسنكردي بين  200المعتقلين حوالي 

اساليب وحشية فظيعة في االعتقال  اواستخدمووفتيات 

.والتعذيب وقد افرج عن هؤالء بعد شهرين او ثالثة  

ممارسات النظام البعثي القمعية حتى وصلت  واستمرت 

مرت كوباني بظروف سياسية  إلى منطقة كوباني حيث 

للغاية منذ استالم حزب البعث وقمعية سيئة 

و من إحدى أهم ، ةالسلطة في سوري

مالمحها تعريب اسمها الى )عين 

العرب(على يد الرئيس السوري السابق 

كخطوة لتعريب المنطقة مثل باقي المناطق 

الكردية في سوريا إال ان إصرار أهلها بعدم 

التخلي عن اسمها المتعارف عليه جعلها 

ت التعريب وتغيير صامدة أمام كل محاوال

يتوانى أهل كوباني عن  تاريخ المنطقة،و لم

البحث عن شرارة تخرج ما بداخلهم من 

احتقان ضد السياسات التمييزية الممارسة 

بحقهم وتجلى ذلك بنهوضهم ضد النظام من 

خالل مظاهرات عارمة شملت كل أبناء 

المنطقة في ظل تكتم إعالمي تنديدا على قتل 

في مدينة قامشلو وتعدت شدة االحتقان الى حرق المقار الحكومية لكن الرد كان  2004أذار 12ل انتفاضة أخوتهم الكرد خال

بتجنيد أنفسهم 2011قاسيا باالعتقال والسجن والتعذيب ثم اتخذوا موقفا ثابتا من الثورة السورية منذ انطالقتها األولى في 

رافعين شعارات تنادي بالحرية والديمقراطية ومرددين عبارات تثني  للمشاركة بالمظاهرات العارمة التي كانت تعم سوريا

  على وحدة االخوة الكردية العربية والتعايش السلمي.

في تلك الفترة سوريا االضطرابات التي شهدتها  المناطق الكردية في أسوء تعتبر هذه االحداث من و   

من  ليوم من خالل القيام بنشاطات عدةهذا ا باستذكارالشعب الكردي  مهذا، يقوحتى يومنا  2004ومنذ الثاني عشرمن آذار 

.في قامشلو 2004آذار  انتفاضةعلى جدران منازلهم إجالالً وإكراماً لشهداء  العامة والشموع في الشوارع  شعالأبرزها إ  

 

 

آذار في عفرين 12ذكرى مجزرة   

   

 انتفاضة كوباني تضامنا مع انتفاضة قامشلو
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حيث حضرت حشود كبيرة من أبناء اقليم  15اذار التي دخلت عامها ل  12نستذكر انتفاضة  2019وفي هذا العام الجديد 

اذار  12الجزيرة وضيوف من مناطق عدة في شمال وشرق سوريا على أرض ملعب شهداء   

قيمت مباراة ودية بين فريق إقليم الجزيرة حيث أ

لتي الزور، كتعبير عن رفض المؤامرة اوفريق دير 

والتي سعت  2004عام خّطط لها النظام البعثي في 

لخلق الفتنة بين الكرد والعرب أثناء مباراة الفريقين 

انتفاضة ي وسط إطالق شعارات تحي في ذلك العام،

   قامشلو، واخوة الشعوب

  
وستبقى انتفاضة قامشلو خالدة في ذاكرة الشعب 

.مدة التاريخالكردي على   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 أعداد الملف              
 

 مركز العالقات الدبلوماسية لمؤتمر ستار 
 12  ا /شمال سورياروج أف – قامشلو 03/2019/
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