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ـشـهـد الـنـضـالي بـعـد مرور  35 عــامـا عـلى حـمـلـة االنـفـال يـعـود ا
الكوردي الى الـواجهة لـيسلط الـضوء على مـا حصل وما جرى في
 1988فـالــعــالم في ذاك الــوقت لم يــلب نــداء االنـســانــيـة لــكن بــعـد
التحـول الثوري للـقضيـة الكوردية في 1991 رفع العالم الـغطاء عن
تـأريخ امــة اسـتــبـيح دمـهــا بـالــرصـاص بـالــغـاز الـســام بـالــتـعـذيب
ية الهدف بالتهـجير بالـقتل على الهـوية ومنها انـطلقت محـاوالت ا
سـاندة مـنهـا احـياء قـضيـة الـشعب الـكـوردي الذي تـلقى الـعـون وا

سلوبة .. والنتيجة حصول االكراد على بعض حقوقهم ا
 فـبـعــد مـرور اكـثــر من عـقــدين مـا زال الـكــورد يـخـوضــون جتـربـة
عـسيـرة مع احلـريـة فحـلم االسـتقالل كـانت صـرخة مـدويـة ومالي
ــشــروع ســيــاســيــا الــكــورد قـــالــوا نــعم لــكن الــعــالـم وقف امــام ا
ة واصـرار الـقيـادة الكـوردية احلـكـيمـة وعلى واقـتصـاديـا لكن عـز
رأسـهـا قـائـد االمـة مسـعـود الـبـارزاني كـانت اكـبـر واعظـم من هدم
ـلف ســاخن لـكـن مـعــايـيـر دعــائم االسـتــقالل فـالــقـضــيـة ثــابـتــة وا
الــسـيـاســة الـدولــيـة تــقـتــضي الــسـيـر عــلى نــهج اخـر انــطالقـا من
ـنـطـقة حــــــــسب مـعـاييــــــــر الـدول الـعظـمى فـهي تـمر مـصـلـحة ا
رحلة صعبة كاحلرب ضـداالرهاب وفقـــــــــدان التوازن االقليمي
لـبعض الـبـلدان اجملـاورة وصراع الـبـقاء والـوجود لـهيـاكل عـقائـدية
طــائـــــــــفــيـة قــومــيــة تـنــتــشــر في كل جــانــب وضــفــة عــلى حـدود

كردستان ... 
ـنع االكـراد حـكـومـة وشـعـبـا من مـواجـهـة الـتـحـديات لـكن هـذا لم 
ـا ان رحـلـة احلـريـة بــحـاجـة الى تـضـحـيـات جـسـام ـصـاعب و وا
فـالثـورة الـكورديـة بـدأت بـالدم والـهـوية والـتـراب وجنحت في وضع
ـالــيـة بــذات احلـركــة الـثـوريــة الـتي صـمــام امـان وقـاومـت االزمـة ا
ــشــهــد يـواصل يــتـصـف بـهــا الــكــوردي وبــ هـذا احلــدث وذاك ا
الـكـورد احـيـاء مراسـيم تـأريـخـهم مع الـكـرامة والـشـرف والـشـموخ
فــحـمــلـة االنـفــال الـتـي نـفــذتـهــا قـوى الــبـعث الــظالمـيــة بـحق االف
البارزانيـ الثائرين في نهـاية الثمانـينات اصبحت شـعلة وهاجة ال
ـكن ان تـنطـفىء او تـخمـد نـيرانـهـا فاالعـوام تـمر والـتواريـخ تغـير
ـلـيـونـيـة وغـيـرهـا جـلـدهـا لـكن ذكـرى االنـفـال وحـلــبـجـة والـهـجـرة ا
حـاضـرة بـروح ثـوريـة وجـسـد فـوالذي فـبـعـد مـرور  35 عـاما عـلى
االبادة اجلماعـية لالمة الكورديـة يقف البارزاني عـلى حافة الذاكرة

في بارزان الثائرة... 
وانـا اتـابع مـراسـيم احـيـاء ذكـرى االنـفـال نظـرت بـعـمق الى مالمح
البـارزاني حينـها تمـلكني شـعور عظـيم بالفـخر والكبـرياء وصرخت
صامدون ونـبقى ايهـا القائـد فالشيء يضاهي الـقيمـة التي يحـملها
الـثوار وال شيء يـخـترق الـعقل والـقـلب سوى سـطـور خالـدة حتكي

فصول الكفاح والفداء السرة اسمها ال بارزان .. 
حــفل الــذكــرى االلــيـمــة كــان كــبــيـرا فــاحلــضــور رســمي والــوفـود
ـثـلـوا االحــزاب وذوي الـضـحـايـا جـاءوا من كل والــشـخـصـيـات و
حدب وصـوب الصورة كـانت مباشـرة تنـقلهـا وســـائل االعالم لكن
جل تـفكـيري وتـركيـزي كان مـنصـبا عـلى الكـتلـة الثـورية الـتي تشع
ـشـهـد توجه في كـاريـزمـا البـارزاني وبـيـنـما انـا غـارق في وصف ا
فتى الـى البـارزاني حتدث مـعه صافـحه قبـله احتـضنه وجـلس على
كرسي مـجاور لـكرسي الــــــقائـد وما هي اال حلـظات وبـكى الـقائد
ظل يـحيط بـالفـتى بـيده ويـذرف الدمـوع حـينـــــــــها عـرفت انه احد
ـا ان الــبـسـاطـة ابـنـاء الـشــهـداء من بـعــــــــــدهـا قـام الـفــتى لـكن 
والـتــواضع والــتـرفع عن الــكــبـريــاء سـمــــــــــات الـرئــيس مـســعـود
بارزاني فرحيل الفتى لم ينه حالته االنسـانية الثورية فدموع الهوية

والتراب لم تفارقه...
السؤال هو ..

شهد? هل هناك جسد تسكنه الروح يتحمل هذا ا
قائد ثورة وابن شهيد

حلظة انسانية تختزل معاني احلنان والنضال
ـة حـزيـنة فالـصـورة احلـيـة تـعـانق الـضـمـيـر واالخالقـيـات فـهي مـؤ
حتمل وجع امة بـأكملهـا لكنـها مليـئة بالعـطف بالرحمـة وهذا يجعل
ذات االمـة واقفـة عـلى قـدميـهـا تراقص افق احلـريـة .. فعـنـدما ارى
هـذا الـرجل الـعـظـيم عـلى الـشـاشـة يـخـطب او يـلـقي كـلـمـة او انـظر
لصـورته على احـدى صفحـات اجلريـدة او على غالف مـجلة او في
اي موقع اعالمي انهار وافقد التوازن مع العالم يسقط القلم ذاكرة
احلرف تـضيع في دهـاليز الـنسـيان وابكي فـرحا وسـعادة وسرورا
اشـعــر ان لي ابـا عـظـيـمـا واخـا كـبـيـرا واسـرة بـحـجم قـلب بـارزان

النابض باجملد ... 
ـشـهــد اتـخـذ مـنـحـى اخـر تـخـطى اخلـطــاب والـكـلـمـة بـيـنــمـا هـذا ا
والـصـورة الـصـحـفـيـة انه لـقـاء حي حـر عـفـوي مـجرد مـن االضواء
شـاعر واالحاسيس بـ القائد وابـن شهيد لـغة التواصل ملتـهب با

كانت دموعا ملهمة بالتضحيات والبطوالت .. 
رفـعت يـدي للـسـماء طـلبـت من سيـد الـكون ان يـحقـق امنـيتـي بلـقاء
الـبـارزاني كي احـضـنـه اقبـلـه كـهـذا الشـبـل الـكوردي واتـلـو حـرفي
شعة في كاريزما االباء والـتحدي التي يحملها امام كتلته الثوريـة ا

في روحه فـالـلـقـاء بثـائـر انـسـاني كـبيـر دافع عن
شــعـبه قـاوم االعــداء بـعـقــيـدته وانـتــصـر عـلى
الـفــاشــيـة ثــراء ال مـتــنــاهي لـلــفــكـر واشــبـاع

بادىء... المحدود للقيم وا

بعد اندالع احلـرب االقتصاديـة ب ترامب من جهـة وكندا والص
.. من جهة أخرى جـاءت الضربة الـقاضية من الـشركاء األوروبي
األوروبـيـون بـاالضـافـة الى روسـيـا والـصـ تـعـهـدوا إليـران بـأنـهم
سـيـبـذلون قـصـارى جـهودهم لاللـتـفـاف حول الـعـقـوبات األمـريـكـية
األخـيـرة ضـد ايـران ونـقض اتـفـاق لـوزان الـنـووي سـنـة  2015 ثمّ
ــنــتــجـــات الــنــفــطــيــة وقــعــوا عــلى مـــواصــلــة صــادرات الــنـــفط وا
والبـتـروكـيـمـيـائـيـات والـغـاز من إيـران وحـمـايـة مـصـالح الـشـركات
ستـثمرة في إيران من الـتبعات الـناجمة عن الـعقوبات األمـريكية ا
ال سـيمـا الثـانـوية ودعم وتـعزيـز العالقـات االقـتصـادية - الـتجـارية
اليـة الفعالة مع مع إيران وتوسيـع نطاقها واحلـفاظ على القـنوات ا
إيران ودعـمهـا والعمل مع الـشركـاء الدوليـ إلنشـاء آليات حلـماية
الـروابط االقـتصـاديـة مع إيران ودعم عـمـلـية حتـديث مـفاعل "آراك"
وحتـويـل مـنـشـأة "فـوردو" إلى مـركـز نـووي وفـيـزيـائي وتـكـنـولـوجي
وحتديث والية بنك االسـتثمار األوروبي من أجـل مواصلة اإلقراض
اخلــارجي إليــران الـتــفــافـا عــلى الــعــقـوبــات األمــريـكــيــة الـســاريـة
واصالت البرية والبحرية واستمرار التعاون مع إيران في مـجال ا
واجلـويـة. يــبـدو ان تــرامب في مـوقف ال يُــحـســد عـلـيـه خـاصـةً مع
التقارب االيراني - االوروبي رغم التهـديدات الواضحة والصريحة
نع اسـتمرار تصـدير النفط التي أطلـقها روحاني من قـلب اوروبا 
عبر مضيق هرمز ما اذا مُنعت ايران من تصدير نفطها واستعداد
تــنـفـيـذ األوامـر مـن قـبل احلـرس الـثـوري الــذي جـاء ضـمن رسـالـة
موجـهة الـى الرئـيس االيراني بـتوقـيع يحـمل اسم قاسم سـليـماني

اليد الضاربة إليران خارج حدودها.

بياد 2008 عروف بعش الطائر والذي بني في بك خصيصا ألو لعب الوطني ا gŽ∫ ا

بـك (أ ف ب) - بـعد مـرور عقـد من الزمن
ـبياد  2008 يبقى على اسـتضافـة بك ألو
إرث األلـعـاب الصـيفـيـة واضحـا من أصـغر
األزقـة في الـعاصـمـة الصـينـيـة وصوال الى
ــتــنــامي لــلــبالد عــلى الــســاحـة الــنـفــوذ ا

الدولية.
إن كــان لألفـــضل أو األســـوأ غــيــرت دورة
: من ـبيـة الصـيفـية وجه بـك األلـعاب األو
مــلـعب عـش الـطــائــر األيـقــوني الى الــعـدد

ة التي  نازل القد الذي ال يحصى من ا
بية. جرفها خدمة للمنشآت األو

أدت احلمالت الـعامة لـوقف البصق في كل
ـراحــيض الـعــامـة الى مــكـان وتــنـظــيف ا
حتسينات ملحوظـة بينما ساعدت خطوط
ـطـارات في الـسـكك احلـديـديـة اجلـديـدة وا

حتس البنية التحتية للنقل العام.
ـبـذولـة لـتـنـقـيـة ومع ذلك كـانت اجلـهـود ا
ــليء بــالــضــبــاب والــدخــان أقل الــهـــواء ا
جناحا. في اخلارج استغلت بك األلعاب
لــبـعث رسـالـة: عـقـود من اإلصالح والـنـمـو
ــا يــكـفي جــعــلت الــصـ غــنـيــة وقــويـة 
ليـارات من أحل استضـافة عرض إلنفـاق ا

رياضي مبهر ومنظم بشكل رائع.
افتـتـحت األلـعـاب في الـسـاعـة الـثـامـنة من
يـوم  ?2008-08-08كــون الــرقم  8يــرمــز الى
الـرخــاء والــثـقــة في الــثـقــافـة الــصــيـنــيـة
ودُهِش الـعـالم بــحـفل تـمــيـز بـكل شيء من
أصـغــر الـتــفـاصـيل الـى أكـبـرهــا ثم تـعـزز
االعــتـزاز الــوطــني بـشــكل هــائل بـهــيـمــنـة

نافسات. الص على الذهبيات خالل ا
وبــحــسـب بــراين بـــريــدجــز اخلـــبــيــر في
الريـاضـة والسـيـاسـة في جامـعـة لـينـغـنان
ــبـيــة الـتي في هـونـغ كـونغ "األلــعـاب األو
أقيمت بنجاح في بك ساعدت على تعزيز
الــثـقــة الـذاتــيــة لـدى الــقــيـادة الــصــيـنــيـة
والـشـعب الـصـيـني بـأن الـبالد قـادرة على

زيد من القوة". كسب ا
dO³  q √

لكن للذين كانوا يأملون بأن تؤدي األلعاب
الى تـغـيـيـر سـيــاسي إيـجـابي في الـصـ

فـقـد أصـيـبـوا بـخـيـبـة أمل كـبـيـرة بـحـسب
جــوشـيــانغ لــو اخلـبــيـر فـي الـتــرابط بـ
الريـاضـة والـسـيـاسة في جـامـعـة مـايـنوث

في ايرلندا.
ـنح ـؤيـدة  يـضـيف "الـعـديــد من احلـجج ا
الصـ حق استضـافة االلعاب كـانت تعول
عـلى أنـهم (الصـيـنيـون) سيـتـبنـون النـظام
الغربي وبأن يـتحقق هناك بـعض التغيير

داخل احلزب الشيوعي الصيني".
أعــــرب الـــبـــعض عن أمـــلـــهـم في أن تـــدفع
قراطية بية الص نحو الد األلعاب األو

واغتـنم النـاشطـون الفرصـة للـضغط على
الــســلــطــات بــشــأن قــضــايــا مــثل حــريــة
ا في ذلك الـصـحـافة وحـقـوق اإلنـسـان 
ــنـاطق ســيــاسـات بــكــ الـصــارمــة في ا

ضطربة مثل تيبت. ا
ـبيـاد بكـ كان ويـتابع جـوشـيانغ لـو "أو
حدثا تاريخيا الى جانب انضمام الص

ـية (في عام ?(2001 نـظمـة التـجارة الـعا
في احـتضـان العـالم اقـتصـاديا وثـقافـيا"
ـنظور لكن احلـدث "كان أقل تـأثيرا من ا

السياسي".
بـعـد عـقــد من الـزمن أصـبـحـت الـهـيـمـنـة
الشيوعية أكـثر تركيزا من أي وقت مضى
مــنــذ عــهـــد مــاو تــسي تــونغ إذ أضــحت
الرقابة أكـثر تشددا ويتم سـجن النشطاء
بـشـكل روتـيني أو يـجـدون أنـفـسهم حتت
الــضــغط وتـــدهــورت مــعــامـــلــة الــصــ
ا في ذلك لألقليات العرقية بشكل كبير 
االعــتــقـاالت اجلــمــاعـيــة ألقــلـيــة اإليــغـور

سـلمـة في منطـقة شيـنجـيانغ في أقصى ا
غرب البالد.وبدال من تغيير طرقها عمدت
بـكـ الى الـتـصـدي لالنـتـقـادات من خالل
االستثمار بشكل أكبر في العالقات العامة
اخلــارجـــيـــة وفــقـــا لــســـوزان بـــراونــيل
ـبيـة في جامـعة اخلـبيـرة في األلعـاب األو

ميسوري- سانت لويس.
بـية ورأت بـراونيل أنه بـعـد األلعـاب األو
أحد "أبـرز التـغيـيرات كـان في االتصاالت
بذول للتواصل مع العالم خاصة اجلهد ا
اخلـارجي كـجـزء من جهـد واسع الـنـطاق

لزيادة القوة الناعمة الصينية".
وكـانـت إحـدى الـنــتـائج اإليــجـابـيــة لـهـذا
الـتغيـير قيـام الصـ نهائـيا بإزالـة قيود
قابالت على الـصحافة األجنبية السفر وا
والتي  تخـفيفها قـبل األلعاب على رغم
أن وسائل اإلعالم األجنبية ال تزال تواجه

ظروفا صعبة للعمل في البالد.
ومع ذلك تقـول براونـيل إن "الضـغط على

بـكـ لم يـكن حـقـا +يـجب عـلـيك الـتـواصل
بشـكل أفضل+. الـضغط كـان عالقة بـأشياء
أخرى لذا لم تكن النتيجة في اجملال الذي

أراده النقاد".
بــغـض الــنــظــر عن االنــتــقــادات يــبــدو أن
احلـكـومـة الـصـيـنـيـة توصـلت الـى خالصة
بـأن األلعـاب كـانت استـثمـارا جـيدا لـدرجة
أنها ترشحت وفـازت بحق استضافة دورة
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ـبـيـة مرة سـتـسـتـضيف بـكـ األلـعاب األو
ـرافق الـتي أخـرى وسـتـسـتـخــدم بـعض ا
بنـتهـا أللعاب  2008 وستـصبح أول مـدينة
تنظم األلعـاب الصيفية والـشتوية على حد

سواء.
وجـهة لـلـحكـومة مـنذ وبـدأت االنتـقـادات ا
اآلن وبدأ الـتخطـيط لكيـفية اسـتخدام هذا

احلدث للدفع باجتاه التغيير.
ـرة سـيـواجـهون حـكـومـة أكـثر لـكن هـذه ا

تـعقـيدا سـتسـتبق االنـتقـادات وستـعتـمد
عـلى األرجح نــهـجـا أكــثـر اعـتــداال وأكـثـر
توجـهـا نـحـو الـريـاضـة من الـسـيـاسة في

هذه األلعاب بحسب جوشيانغ لو.
ويــرى األخــيــر ان الـصــ "اســتــخــلـصت
العبر. إنها فرصة للترويج لصورتها لكن
في الوقت ذاته سيغتنم أشخاص آخرون

هذه الفرصة أيضا".
وبـــدورهــا تـــوقــعت بـــراونــيـل أن تــكــون
ـرة "أكـثر اسـتـرخـاء وغـير األلـعـاب هـذه ا

خاضعة لرقابة شديدة".
سـتشـفى العـام في فيـينـا االثن وأعـلن ا
ان الــنـمــســوي نـيــكي الودا بــطل الــعـالم
الـسـابق ثالث مرات فـي الفـورمـوال واحد
بـات في حـالـة صـحـيـة جـيدة وفـي حتسن
مسـتـمـر بـعد عـمـلـيـة الزرع الـرئـويـة التي

خضع لها بشكل طار اجلمعة.
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ـستشـفى في بيان "بـعد مرور أربع وقال ا
وعـشـرين ساعـة علـى العـملـيـة كان نـيكي
الودا في كـــامل وعــيـه. تــمــكـــنــا من إزالــة
األنـــــبـــــوب وعـــــاود الـــــتـــــنـــــفس من دون
مـساعدة" مـضيـفا "الـتحـسن مسـتمر وكل

األعضاء تعمل بشكل جيد".
ويعد الـسائق السـابق البالغ  69عاما من
أسـاطيـر الـفورمـوال واحد ويـشـغل حالـيا
مـنــصب الـرئـيس غــيـر الـتـنـفــيـذي لـفـريق
توج بـلقب بطولـة العالم لدى مرسيـدس ا
ـواسم الثالثة السـائق والصـانع في ا

األخيرة.
وكــان الودا الـذي يـنـشط أيـضـا في مـجـال
النـقل اجلوي قـد خضع اجلمـعة لـلعمـلية
بعد إصابـته بالتهاب رئـوي اضطره لترك
عطلته في إيبيـزا (اسبانيا) واالنتقال الى
فــيــيــنــا.وتــعــرض الودا الــذي تــوج بــطال
لــلــعــالـم لــلــمــرة االولى في  1975 حلـادث
خــطـــيــر في آب/أغـــســطــــــــس  1976 في
ـانيـا الكـبرى نـوربرغـرينغ خالل جـائزة أ
ـــنـــعه من الـــعــودة إلى لـــكــــــــن ذلك لم 
ي في 1977 السبـاقات واحراز الـلقب العا
و .1984 وأدت الــــغـــازات الـــســـامـــة الـــتي
استـنشـقهـا خالل حــــــــادث أبقـاه لدقـيقة
ـشــتـعــلـة إلى قـبـل سـحــبه من سـيــارته ا
ـتـواجد هـشـاشـة في رئـتـيـه.وغـاب الودا ا
عـادة عـلى حــلـبـات الــفـورمـوال واحـد عن
ـانيا في 22 سبـاق هوكنهـا األخير في أ
تــمــوز/يـولــيـو ثـم جـائــزة اجملــر الـكــبـرى

بعدها بأسبوع بسبب حاله الصحية.
ونــتـيــجـة حلــادثه اخلــطـيــر خـضع الودا
لـعـمـلـيـتي زرع كـلى في  1997و .2005وهو

. والد ألربعة أطفال من زواج


