
  
  ليلى قاسم رمز المرأة المناضلة

  
  المحامي مصطفى فاضل الجاف 

ال احد ينكر الدور الكبير الذي لعبته المرأة في   
النضال السياسي الذي اليقل اهمية وقيمة تاريخية عن 
دور الرجل ولعلها قد تفوقت عليه في النضال وسلكت 
طريقه الذي توج في النهاية بالشهادة وقدمت حياتها من 

قضية شعبها وحقوقه المشروعة بعيدا عن اية  اجل
طموحات او مكتسبات انها الشهيدة عروس كوردستان 
ليلى قاسم اذ تمر علينا الذكرى الرابعة والثالثون 
الستشهادها مع وزمالئها االبطال ففي الثاني عشر من 
ايار من كل عام نقف اجالال واحتراما بخشوع في 

ولدت الشهيدة في مدينة ذكرى استشهاد البطلة المناضلة 
السرة  ١٩٥٢من كانون االول عام  ٢٧خانقين في

كوردية كان والدها عامال في مصفى نفط خانقين 
فدخلت ابتدائية خانقين  ١٩٥٨التحقت بالمدرسة عام 

واستمرت في الدراسة في مسقط رأسها لحين انتهائها 
من المرحلة المتوسطة فقررت عائلتها الرحيل الى بغداد 

  . والدها الى التقاعد ةان تمت احالبعد 
  
امتازت الشهيدة بذكائها الحاد وشعور عال بالوطنية   

والمسؤولية كانت تحلم دائما بتأمين الحقوق القومية 
لشعبها الكوردي فوجدت في انتمائها للحزب 
الديمقراطي الكوردستاني المالذ لتحقيق احالمها وكان 

  . الديقود النضال التحرري البارزاني الخ
جمعت الشهيدة بين نضالها من اجل حقوق الكورد   

ونضال المرأة من اجل حقوقها وكانت ترى ان المرأة 
يمكن ان تكون ندا ورفيقا الخيها الرجل في ساحة 
النضال جمعها النضال الطالبي مع رفيق دربها 
وخطيبها الشهيد جواد الهماوندي على الرغم من كونه 

تارته لكونه يتسم بذات صفاتها عامال بسيطا اال انها اخ
وخصالها وله نفس احالمها في خدمة قضية شعبها 
المظلوم واليمانها بان العمل البطولي يجب ان يصل 
الى عقر دار السلطة وخاصة مع اشتداد الحملة ضد 
الكورد وقعوا في اسر السلطة اذ القي القبض عليها 
وعلى رفاقها المناضلين حيث تم عرضهم على شاشات 
التلفاز في مسرحية مفبركة وقد بدت الشهيدة قوية 
التخشى الموت في سبيل قضيتها حوكمت هي ورفاقها 
في محكمة صورية مع اعتبار ان الحكم معد سلفا وهو 

  . االعدام
  
 ١٢ركبت الشهيدة ورفاقها قافلة شهداء كوردستان في   

فتحولت الى رمز واسطورة تبقى خالدة  ١٩٧٤ايار عام 
عصور واالزمان لتحكي لالجيال القادمة قيم على مر ال

الشهادة والتضحية في سبيل نصرة الكورد وقضاياهم 
  . القومية المشروعة في الحرية واالستقالل

  وكالة أممية للمساواة بين الرجل والمرأة
 

سبتمبر /أيلول ١٤في 
، صادقت الجمعية ٢٠٠٩

العامة لألمم المتحدة على 
وكالة جديدة  إنشاء  قرار
وجاء هذا القرار بعد    .للمرأة والمساواة بين الجنسين

سنوات، بعد مضي عقود طويلة  دراسة استمرت ثالث
 على إنشاء األمم المتحدة لوكاالت متخصصة للطفل،

والالجئين، والسكان، والبيئة، والتعليم، والصحة، 
  .الخ.. والغذاء

تعنى  يذكر أن هناك أربع هيئات في األمم المتحدة
األمم المتحدة اإلنمائي  صندوق  :بقضايا المرأة وهي

 ، ومكتب المستشارة الخاصة لقضايا)اليونيفيم(للمرأة 
الجنسين، وشعبة األمم المتحدة للنهوض بالمرأة، 

أجل النهوض  من  والمعهد الدولي للبحث والتدريب
ولم يكن أي من هذه الهيئات قويا سياسيا أو   .بالمرأة

  .وكاالت األمم المتحدة يا كباقيمستقرا مال
ومع اتخاذ القرار الجديد، طلبت الجمعية العامة من 

مون وضع اقتراح شامل  األمين العام السيد بان كي
التمويل الالزم   يحدد تفاصيل الوكالة الجديدة وكذلك

   وتشكيل المجلس التنفيذي لإلشراف على أنشطتها لها،
  .التنفيذية

انتصارا ) لم تمنح اسما بعد(منظمة ويعتبر إنشاء هذه ال
عن تحالف المنظمة األممية  كبيرا لحقوق المرأة، نتج

ومنظمات المجتمع المدني التي عملت بجد ألكثر من 
  .سنوات إلنشاء هذه الوكالة ثالث

وقد أكد السيد بان كي مون على أن هناك حاجة ملحة 
على الدعم السياسي  لضمان عدم فقدان الزخم وللحصول

   .لذي تستحقه قضية المرأةا
وقد جاء في بيان أصدر ائتالف منظمات المجتمع 

   :صدور القرار المدني الذي يضم ثالثمئة منها إثر
نحن نحث األمين العام بان كي مون على البدء فورا "

لتعيين قائد قوي على األرض في  في عملية التوظيف
مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بوصفه 

األمين العام الذي سيقود هذه العملية لتوطيد  كيلو
   ."األربعة الموجودة حاليا  المنظمات

 
حوالي مليار (وتعهدت الدول المانحة بدفع مبالغ كبيرة 

الناشئة، وأكدت أن على هذه   لدعم الوكالة) دوالر
المنظمة أن تنجح في تحقيق الوعود التي قطعتها 

  ،١٩٧٥العالم منذ واألمم المتحدة لنساء  الحكومات
اتفاقية القضاء على  أي منذ اعتماد  السنة الدولية للمرأة

، وهي الوعود )سيداو(جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
المؤتمرات العالمية لألمم المتحدة في   التي تبنتها

 )١٩٩٥(وبكين ) ١٩٨٥(نيروبي 
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