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تــم اعــداد هــذا املنشــور لدعــم العاملــن يف مركــز كركــوك لضحايــا التعذيــب وغريهــم ممــن يتعاملــون مــع 

انتهــاكات حقــوق االنســان يف العــراق.

ــا  ــل ضحاي ــب هــو مركزخــريي يعمــل يف مجــال حقــوق اإلنســان وتأهي ــا التعذي ــز كركــوك لضحاي إن مرك

التعذيــب والعنــف واالضطهــاد يف العــراق. نحــن نٶمــن  مبجتمــع دميقراطــي فیهــا یحــرم كرامــة اإلنســان، 

ــون  ــث یکــون املواطن ــة، وحي ــاة والحري ــال, یتمتعــون بالحــق يف الحي ــن البالغــن واألطف ــه م ــة فئات لكاف

بعیــدون  عــن التعذيــب واإلرهــاب.

نحــن نؤمــن مبجتمــع دميقراطــي يتمتــع فيهــا الفــرد بإحــرام الــذات وحــق الحيــاة والحريــة بعيــدا عــن 

ــاكات يف الحقــوق. التعذيــب واالرهــاب واالنته

مركــز مؤسســة دولويتــش الدوليــة )DCFI( هــي منظمــة خرييــة مقرهــا فــی اســراليا، متعــل مــع 

املجموعــات واملجتمعــات التــي تتعــرض ملشــاق كبــرية وتشــارك يف تطويــر مناهــج ثقافيــة مناســبة وفعالــة 

ــن  ــدرات العاملی ــاء ق ــة لبن ــل يف رشاك ــة، وتعم ــاة الجامعي ــع و املعان ــة للمجتم ــة العقلي ــا الصح يف قضاي

ــن. املحلي

ــز )(DCFI ورش عمــل للمعالجــن  ــن مرك ــوروغ م ــد دينب يف نوفمــرب 2011 وســبتمرب 2012، أجــرى ديفي

ــي  ــرد الت ــج ال ــن مناه ــددا م ــور ع ــذا املنش ــف ه ــب. يص ــا التعذي ــاج ضحاي ــوك لع ــن يف كرك والعامل

متــت مناقشــتها يف هــذه الــورش، عــى ســبيل املثــال )شــجرة الحيــاة، وفريــق الحيــاة، واســتخدام الرســائل 

والوثائــق والشــهادات والقصائــد(. ويتضمــن أيضــا قصــص مــن العاملیــن املحليــن حــول مهــارات الناجــون 

ــة. ومعــارف العوائــل الكردي
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الجزءاالول
البقاء عى قيد الحياة: املعارف والخربات الرية 

للعوائل الكردية املعروفة لدى العاملن يف مركز 

كركوك لعاج ضحايا التعذيب



البقاء عىل قيد الحياة: املعارف والخربات الرسية للعوائل الكردية املعروفة

 لدى العاملن يف مركز كركوك لعاج ضحايا التعذيب

للشعب الكردي نحن نعلم الكثري عن املعاناة. عائاتنا وأصدقائنا، وهذه األرض جميعا قد تعرضوا للكثري من املشقات الكبرية معظمنا 

نعمل يف مجال التأهيل النفيس واالجتامعي أو كأطباء نفسانين أو يف اختصاصات طبية اخرى، ان الناجون الذين يأتون لزيارتنا يف 

النظام  نتيجة مامرسات  لهم  والتعذيب وفقدان اشخاص مقربن  االعتقال  العنف واالضطهادات مثل  لكثري من  املراكز قد تعرضوا 

السابق وكذلك النساء واألطفال من ضحايا العنف املنزيل واالجتامعي.

أواخر  يف  الكردية  الجامعية  واإلبادة  األنفال،  حمات  و  الكيميائية  األسلحة  بهجامت  تأثرت  التي  العوائل  مع  أيضا  نعمل  ونحن 

الثامنينات، والتي دمرت ٥000 قرية كردية وآالف من أبناء شعبنا قتلوا، تاركن وراءهم العديد من األيتام واألرامل، الكثري منا عانی  

بعد ذلك من الهجرات القرية فی  1٩٩1،  وبعد ذلك كان هناك الحرب األهلية التي ازهقت الكثري من األرواح الربيئة واثرت سلبا 

عى مجتمعنا.

ويف الوقت الحايل الكثري من األرس والعوائل تعيش يف حالة فقر وعوز، وهناك نوع من االنعدام األمني متمثلة بكرثة عمليات الخطف 

والتفجري يف األماكن العامة واالسواق يف كثري من املدن مثل كركوك. و بسبب الحرب األهلية ال يزال هناك حالة عدم استقرار اوأنعدام 

السام بن ابناء شعبنا، األمر الذي يؤدي إىل الرصاع الدائر يف الجبال، وکشعب كردي مل يكن لدینا وطن واحد فی دولة مستقلة موحدة. 

لذا نحن ننترش بن كردستان  )العراق( وإيران وتركيا وسوريا، وحقیقة فی جميع أنحاء العامل. كل هذا أدى إىل تعرض العائات الكردية 

اىل الكثري من املعاناة، ويف بعض األحيان عندما يأيت املراجعون إلينا ناحظ أن اليأس وخيبة األمل قد استولت عى حياتهم.

أجل  والسعي من  وبلد جديد،  وانشاء حياة جديدة  اجل حريتنا  والنضال من  السعي  الكثري عن  نعلم  نحن  ولكن كشعب كردي 

البقاء وهناك الكثري من املواقف واملامرسات التي تقوم بها العوائل الكردية يف املحن واألزمات والتي ستدرج الحقا وتم جمع هذه 

املعلومات يف مدينة السليامنية التي تقع يف اقليم كردستان والذي يتمتع بنوع من الحكم الذايت، وقد درجنا هذه املعلومات لغرض 

تقديم االستفادة لآلخرين.
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الوفاء

حب األم

أنا أم. لدی طفلین اثنن مرشق العينن وزوجا سيئا. أنا كأم ،ال 

سأبذل  ألطفايل،  تربیتی   كيفیة  علی  یٶثر  أن  زوجي  أدع  رش 

قصارى جهدي ألمنحهم الحب، الرحمة و اللطف، أنا ال أدعهم 

یشعرون بالفراغ املوجود بسبب والدهم.

واآلن  ربتني.  والديت وكيف هي  إىل  املهارة   أثر هذه  أرجح  انا 

أطفايل يقولون يل »سوف منيش عى خطاکي، يف املستقبل، سوف 

أعطیە  الذی   الحب  االحظ،  انا   .« اتخذيت  الذي  املسار  نتخذ 

ألبنتي ،هی تعطیە لدميتها. حب األم هو تقليد كردي.
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حب الوطن

عندما تکون األوقات صعبة، البعض منا یقوم بنداء حبنا لوطننا. 

البيشمركة  من  ابی  کان  حیث  ابی،  من  الوطن  حب  تعلمت 

الكثري بسبب كونه كرديا  لقد عاىن  الحریة(،  اجل  )املناضل من 

النظام  قبل  من  للتعذيب  تعرض  وأمته.  باده  عن  ویدافاع 

عمري  كان  عندما  أيضا  السجن  فی  کنت  وسجن.  السابق،رشد 

سنة واحدة وبقيت ملدة سبعة أشهر مع عائلتي، أتذكرحيايت يف 

السجن کحلم،  بحیث أنني دامئا أتذکر من هم أصدقايئ، و من 

هم أعدايئ، وعدم االعتامد عى الغرباء، يف سن 12 بدأت أفهم 

بلدي والنشاطات التی کان یقوم بها والدي.

أجل  یقاتلون من  کانو  الذین  أصدقائه  یریني صور  والدي  كان 

الجبال، قصصە وتجاربه جعلتني  ایضا صورالعيش يف  الحرية و 

أرغب يف أن أفعل شيئا من أجل بلدي. أمي وکأبنتها تشجعني 

علی هذه املهارة، و هذه مهمة بالنسبة لها أيضا، حب الوطن 

والصور  األغاين  من  العديد  هناك  بإحكام،  بثقافتنا  مربوط  

والقصائد التي نحن نتشاركها يف عائلتنا عن هذا الحب ألرضنا. 

الكردي يف غرفة معيشتي، عندما تکون  العلم  وأحب أن يكون 

األوقات صعبة، البعض منا يتذكر حبنا لبادنا وهذە ما يساعدنا 

عى االستمرار.

مامرسة الصرب

کثیر منا يتحدث عن مامرسة الصرب، نحن كشعب الكردي نعرف 

الكثري عن الصرب و لدينا العديد من القصص والتجارب املختلفة  

من عائاتنا.

كنت فی الحادیة عرش من العمر، و يف الصف الخامس، بسبب 

عى  القبض  بالقاء  السياسية  األحزاب  أحد  قام  االهلیة،  الحرب 

أحد أعاممي. وکان مفقودا  ملدة ستة أشهر، كنا النعرف شيئا عن 

مکان وجودە  وكان هذا الوضع شاق و مریع فی حیاتنا، و كانت 

االعتقاالت واسعة النطاق طوال الحرب االهلیة، وكانت العديد 

الصرب  منارس  ان  نحاول  وکنا  أحبائهم،  دون  یعیشون  األرس  من 

الله  كان  إذا  ألنفسنا  نقول  کنا  باحکام.  ديننا  مع  يرتبط  الذي 

يريدە حیا، الله یحمیە، والله يعيده إلینا الی املنزل. يف اإلسام، 

الصرب هو مبثابة نصف االیامن. »إن اللە يحب الصابرین«. 

وقال احد اخر من مجموعتنا قصة مختلفة:

يف العام املايض مل أنجح فی دخول الجامعة ألن املنافسة کانت 

قوية جدا. فی املايض کان من املمکن ان اکون ميؤوسا، ولكن 

لیست هذه املرة . تعلمت أن أتحى بالصرب وفكرت کیف أخطط 

حتی أحصل عى النتائج الذی أردتها.

من  عائلته  افراد  مع  األرسة  داخل  الصرب  یستخدم  منا  البعض 

معقدة.  تكون  أن  ميكن  ولكن  والوالدين،  واألزواج  األطفال 

مبا  صربا  لدي  يكون  أن  يجب  مني.   صربا  أقل  هو  زوجي 

التي ساعدتني  الطریقة  يكفي لشخصن. ولکونیي صبورة هي 

مامرسة  كانت  لقد  زواجي.  وانقاذ  العائلة  علی  الحفاظ  علی 

ليست  ولكنها  ومهنتي،  دراستي  ويف  أطفايل،  مع  الصربمفیدة 

جیدة دامئا مع زوجي.

أحيانا لدي شعور باألنهامک، أو االستغال، أو التعرض للمعاملة 

السيئة، احیانا الیکون الصربهو الحل.

التی تساعدنا علی املضی قدما  الوفاء هی  منا،  لبعض  بالنسبة 

خال األوقات الصعبة، تعلمت هذا عندما كنت يف حادث سيارة 

وكنت يف غيبوبة ملدة ست ساعات. عندما فتحت عيني رأيت 

كنت  عندما  أبدا،  أنىس  هذا  لن  ویبيك.  أمامي  يقف  صديق يل 

عى وشك املوت كان صديقي بجانبي، ميكنني ان أرجح أثر هذه 

املهارة لوالدي الذي علمنا أن نعامل اآلخرين کام نود اآلخرين 

ان یعاملوننا. هناك قول مأثور، » کام تزرع کام تحصد«. البعض 

منا اوفیاء ألصدقائنا وهذا هو السبب يف أننا نراهم أمامنا عندما 

نکون يف أمس الحاجة إليهم.



وتحدث أحد األستشارین الذكور األصغر سنا لدينا عن موقفین 

صعبین يف حياته عندما كان الصرب جوهریا: عندما كنت طالبا، 

صعبا  األستمرار  وكان  اقتصادیین  حصارین  تحت  نعيش  ونحن 

للغاية, 

بعد  و  النجاح.  تحقيق  عى  ساعدين  املواصلة  عى  الصرب  ولكن 

ذلك، توفی والدي الذي جعلني الفرد األكربسنا من أفراد عائلتي. 

كان هناك الكثري من االعباء عى عاتقي بسبب صغر سن أخواين 

لهم.  العيش   أكسب  أن  ميكنني  بحيث  العمل  اىل  واضطررت 

كانت هذە تجربة صعبة جدا، ومع ذلك ألتزمت بالدوام وأكملت 

دراستي وحصلت عى حياة ناجحة. ترجع  تاريخ  مهارة الصرب 

دامئا  کان  ولكن  مني  خشونة  اكرث  تە  حيا  وکان  أيب،  حیاة  الی 

املدرسة.   ترک  وعدم   االستمرار  عى  الدراسة،  عى  یشجعني 

تشجيعه و حثە يدفعني و یشجعني حتى اآلن. إذا كان والدي 

بالفخر.  احبە وأحس  الحديث لکان قد  قادرا عى استامع  هذ 

كردستان  يف  منا  الكثري  السعادة.  لە  یجلب  قد  الکام  هذا  کان 

یامرس الصرب.

البكاء و تقاسم  الدموع

عندما  الراحة.  لها  تجلب  وكيف  الدموع  حول  احدنا  تحدث 

لصدیقتي،  وحالتي  مريض  رشحت  و  مرة  الول  باملرض  آصبت 

بدأت بالبکاء، ودموعي أراحتني و شعرت  باالرتياح. أحيانا ميكن 

أن تساعدنا البکاء. أفراد عائلتي یدرکون هذا عني. وهم يعرفون 

منا،  للبعض  بالنسبة  التوتر.   من  للتحرر  البكاء  استخدم  أنني 

وخاصة  النساء ، هناك مفهوم ان الدموع ميكن ان تجلب العزاء. 

هناك اختافات بالنسبة للرجال، ان مفهوم البكاء يختلف احيانا 

عند الرجال، كرجل نبکي من الداخل، أو نبيك لآلخرين وملعانتهم 

أکرث من بکائنا من أجل أنفسنا.

البكاء،  رجالنا، عدم  تعذيب  یتم  کان   عندما  األحيان،  بعض  يف 

وعدم أظهار الضعف للعدو، كان

عما من أعامل املقاومة. هناك قول مأثور يقول » دموع الرجال 

ال تقدر بثمن ألن الرجال ال يبكون كثريا ». لذا، حتى الدموع لها 

كردستان  يف  هنا  منا،  لبعض  بالنسبة  هنا.  كثرية  مختلفة  معان 

تقاسم الدموع مع اآلخرين هو مصدر قوة.

التكيف

لقد تعلم البعض منا فن التكيف. أنا شخص لیس لدي أب وال 

األم. لقد فقدت کاهام  عندما كنت الخامسة من العمر.  لدي 

بدأت  والدي،  فقدت  عندما  تزوج.  أ  ومل  أدرس  مل  و  وأخ  أخت 

بالعیش يف منزل عمي ، وبعد فرة  فقدت أخي يف حادثة.

زوجة عمي وأطفالها  یسيئون معاملتي جدا، ولكن تكيفت  ألنە 

لیس  لديي أي أماكن أخرى أعیش فیها. هذا هو مثل الشعب 

الكردي. لقد تعلمنا عى التكيف. التكيف هو جزء من تقاليدنا 

االجتامعية والبعض منا یحمل هذه التقالید و یستخدمونها فی 

حياتهم الخاصة.

الثقة بأنفسنا

بأنفسنا،  الثقة  حول  مجموعتنا  يف  الرجال  من  أربعة  تحدث 

بالذات االستقالية لدينا قصص مختلفة عن هذا ولكن   األیامن 

کلهم  ینسبون الی آبائنا : 

تعلمت االعتامد عى النفس من والدي ألنه  کان دوما یكرر يل : » 

قم بعمل أو وظیفتک بنفسك ، كام اعتمدت عى نفيس يف حيايت 

». لقد كان هذا مفيدا للغاية بالنسبة ايل. منذ كنت يف الثامنة من 

عمري، كلام سألت عن مساعدة أو خدمة من والدي كان يقول 

يل: »سأساعدک هذە املرة ، ، ولكن يف املرة القادمة یجب عليك 

القيام به بنفسك. ومن ثم كان يرد يل قصصا من حياته. منذ 

ذلك الحین، وأنا دامئا أسأل الناس عن تجاربهم لكسب املزيد من

املعرفة، ولكن  أقوم بواجباتی وأعاميل  بنفيس.

أنا أیضا تعلمت هذه املهارة من والدي.  لقد فقد أمە عندما كان 

طفا وعاين الكثري من

املشاكل يف الثاثینات من القرن املايض.   اال انه استمر يف الدراسة  

الوقت مثل  )التي كانت يف ذلك  املتوسطة  وتخرج من املدرسة 

إنشاء  يف   شارك   1٩46 عام  يف  الحق  وقت  يف  اليوم(.  جامعة 

الجمهورية الكردية يف إيران، کان یتکلم سبع لغات، عندما دمروا 

منزلنا يف كركوك وبدأنا من جدید من الصفر. كان یکتب الشعر 

و كان خياطا ماهرا.

 بسبب  کل املعاناة ، علمنا أن نعتمد علی أنفسنا، كنت أقرب 

طفل منە. أتذكر تعاليمه  و امررها االن الی أطفايل .

ويف تجربة شخص اخر من مجموعتنا ذكر انه:

عندما کان ابنی یعانی من مشاكل يف دراسته يف املدرسة،  تذكرت 

يف وقتها والدي الذي كان واثقا من نفسه وزرع الثقة يف  نفسی.  

واصبت  باإلحباط   شعرت  دروس،  يف ست  ابني  رسب  وعندما 

بارتفاع ضغط الدم ولكن عندما أتذكر والدي  ميكنني السيطرة 

عى مشاعري ومساعدة ابني. 

٥
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عضو اخر لدينا يف مجموعة أخرى يتذكر بوضوح ، عندما كان يف 

السادسة من العمر .وقد قال  خرجت  إىل السوق مع والدي.  

دخلنا حشد وكنت أرغب بإمساک  ید والدي يك ال أضيع. قال يل 

والدي يف وقتها أن ال أکر  نظارته التي كانت يف جيبه لذا حررت 

یدە ثم انفصلنا وأنا ضعت طریقي عنه. أنا مل  أبيك،  بدال من 

ذلك، فكرت يف الطریق الذي  کنا قد دخلنا منها السوق. عرثت 

عى طريق وعدت  ورأىت شخصن و طلبت منهم ما إذا كانوا 

العثور عى بيتي. من  بابا أسودا. ومن ثم، ساعداين علی  يرون 

ذلك التاريخ بدأت اشعر باألیامن بنفيس ، وذلك ألن والدي کان 

یثني عيل  دامئا عى هذا اليوم. إذا كان أحد أشقايئ ال يستطيع 

أن يقوم بعمل ما، كان يقول لهم أن یلقوا نظرة  يف وجهي وأن 

یتعلموا مني، وكيف متکنت بشجاعة من أن أجد  طریق اىل بيتي 

عندما كنت ضائعا يف السوق. 

لقد أعطي البعض منا الثقة بالنفس والتي تساعدنا  علی العثور 

عى طريقنا نحو البیت عندما نحتاج إلیها.

محادثة انفسنا يف األوقات الصعبة

عندما  تکون األوقات صعبة جدا  بعضنا یتحدث إىل نفسنه، مثا 

نقول، أننا بخري أو الیوجد مشکلة. أستطيع أن أتغلب عى هذا. 

ما ال يقتلني يجعلني أقوى. منذ ست سنوات مات أفضل صديق 

يل يف حادث سيارة. شعرت أين لن  أستطيع العیش و البقاء عى 

قيد الحياة بدونه. ولكن ظللت أتحدث مع نفيس و مبرور الوقت 

وبدأت الحياة مرة أخرى من جدید. اآلن لدي أصدقاء ممتازین 

مع حياة جيدة، حتى لو مل أستطع أن أحصل علی األشیاء كلها 

يف آن واحد. سمعت عبارة )ما ال تقتلک سوف تجعلك أقوى( 

ألول مرة من الفيلم فارس الظام، ولكن تعلمتها يف الواقع من 

أحد أقربايئ التي فقدت زوجها. مع مرور الوقت  تزوجت مرة 

أخرى و صنعت حياة جديدة و سعيدة، البعض منا یتحدثون مع 

أنفسهم يف األوقات الصعبة، وما ال یقتلنا يجعلنا أقوى.

 محاولة الفهم لتربير أفعال اآلخرين

عندما يخطئ شخص ما تجاهي، أحاول أن فهم وأن أجد مربرا 

أن  تجاهی  الحاصل  الخطأ  أدع  ال  لها حتی  أو  فعلها  أو  لفعلە 

یتعبني جدا يف حيايت. لقد استخدمت هذه املهارة كثريا، والتي 

ساعدتني كثريا عى النجاح. من املمکن  تتبع تاريخ هذه املهارة 

ألجدادي وأصدقايئ  واألقارب. هم یعرفون  أن لدي هذه املهارة، 

وهم یحاولون محاکايت و تقلیدي ، ولكن معظم ال یستطیعون.  

هو  التفهم  ألن   الكردية،  بالثقافة  بشدة  ترتبط  املهارة  هذە 

طریق التفاؤل ملستقبل أكرث جامال. 

الدراسة من أجل مستقبل أفضل

بالنسبة لبعض منا، انها الدراسة التي تساعدنا علی امليض قدما. 

فیها  کنت  الذی  زمن  اىل  املهارة  هذە  تأریخ  تعود  يل  بالنسبة 

1٥ من العمر يف عام 1٩٩1، هو عام الهجرة  الجامعیة للكرد. 

أصدقايئ و کل أفراد عائلتي شجعوين واحد أشقايئ ساعدين ماليا  

و قدم يل املساعدة ، الدراسة والتعلم هام جزئان  من ثقافتنا. 

وقال أحد آخر منا شيئا من هذا القبيل. عندما كنت يف 13من 

العمر، يف الصف السابع ، لقد فشلت يف كل درويس. 

کنت حزينا جدا وعندما عدت ألی بيتي أيدين شقيقي وشجعني 

أن  قررت  لذلك  أيضا  أساتذيت  ساعدين  الدراسة.  مواصلة  عى 

بال  أدعو  ال  حتی  الدراسة   يف  النجاح  لتحقیق  جاهدا   أسعی 

)أمي( أو الفاشل من قبل األخرین.

 أما بالنسبة يل، فقد كان أمي تقول يل دامئا  يف طفولتي »  من 

من  العديد  هناك  تنور مستقبلك«.  أن  تستطيع  الدراسة  خال 

األقوال ا ملأثورة   حول هذا » أدرس،  ألن الدراسة مثل الدرع 

لحامية نفسك من العدو يف جميع األوقات«.  أول آیة نزلت من 

القران کانت  » إقرأ باسم ربك الذي خلق، إقر أ وربک األکرم« . 

وحتى ان هناك سورة من القرآن بعنوان »القلم«. يف تلک السورة 

یقسم الله : »نون والقلم  وما یسطرون ».

كثري منا يف كردستان یسعى ملستقبل أفضل من خال الدراسة.



خدمة اآلخرين دون التفكري يف املكافأة

تحدث واحد منا عن الفلسفة التي تساعدە علی امليض قدما فی 

الحیاة. انها خدمة  اآلخرين دون

و  الكثري عن والدي  املكافأة. خال طفولتي سمعت  التفكري يف 

أقربايئ املحيطین يب، یقولون يل أفعل الخريات ألن الله سيكافئک  

أسئلة  هناک  کانت   يل.  الجنة  یصفون  وهم  الجنة،  وتدخل   -

تراودين جراء تفکیري  ولكن مل أستطع أن أسألهم، وكلام حاولت 

يف  أكفر  کنت  ألنني  أصمت  أن  مني   یطلبون  کانوا  أسأل،  أن 

أعتقادهم. فيام بعد عندما كنت كان يف الصف 10 بدأت  يقرأة 

ملاذا   « لنفيس  أقول  کنت  أسمع.   کنت  فیام  والتفکیر  الكتب 

ينبغي عيل أن أفعل الخیر بدافع من الخوف؟ ملاذا يجب  عيل 

أن أفكر يف املكافآت طوال الوقت؟ ». أعتقد أنني أذا فعلت هذا، 

إذا أنا أقایض مع اللە. لذا  تبنیت فلسفة و فادتني كثريا. أخدم 

الثواب. هذه  التفكري فی الحصول علی  اآلخرين كثريا من دون 

األيام أفراد عائلتي یاحظون هذە املهارة يف ويقولون: »رمبا أنت 

عى حق«.

االستامع ومساعدة اآلخرين

تحدث الكثري منا عن كيف أننا خال األوقات الصعبة  نحاول مساعدة اآلخرين. نحن نقنع، أو مننح الثقة أو التواصل بین أصدقائنا. 

الكثري منا تعلم قوة االستامع الذي يرتبط  بأحکام بالثقافة الكردية لدينا وخاصة يف بعض األرس. ولقد تعلم بعض منا هذە املهارة  

من املعلمن.

التمسك باألمل

الهجرة  يف  باألمل.  التمسك  یتعلم  أن  علیە  ینبغي  كان  بعضنا 

الجامعية سنة 1٩٩1  من كركوك اىل ايران، أصبت مبرض رهيب 

وكان مريض عضاال ملدة من الوقت. ويف الوقت نفسه كانت أمي 

ترد يل قصصا مؤكدة » أن بعد كل الكوارث واملصائب، سوف  

تأيت األشياء الجيدة، أو إن مع العر یرا ». وکانت تقرأ أيات 

من القرآن الكريم  واألدعیة التي ساعدت عائلتنا علی أن تكون

ذات أمل يف الحياة. أخیرا  وجدت العاج.

من جانب آخر، كنت طبيبا  و کنت أسافر 1٥0 کم  كل يوم. 

وهذا كان شيئا مروعا بالنسبة يل. ولكن بعد ذلك بدأت أفكر أن 

ال يشء یدوم و يبقى إىل األبد و هذا سوف مير أيضا. كانت هذه 

كلامت والدي.

شخص آخر من مجموعتنا تعلم مهارة التفاؤل عندما كان عمره 

من  قرا   الهجرة  علی  أجربنا  عندما  هذا  حدث  سنوات.   10

ذلك  كان  األرسة.  وأفراد  أصدقائنا  بیتنا،  تركنا  أربيل.  اىل  كركوك 

تجربة صعبة  ولكن أستطعت أن أعالج األمر وکونت صداقات  

جدیدة  يف أربيل بسبب التفاؤل.

تعلمت هذا من عائلتي وجديت. کانت تقول  دامئا » سوف نعود 

تثمن   « املكان:  نفس  يف  نعیش  وسوف  أننا  األيام  من  يوم  يف 

الحجر يف مكانه ».  وكنت  دوما أقول  هذا ألصدقايئ يف أربيل. 

وکنت أمنحهم  تفاؤل جديت . هناك  مثل عريب » تفائلوا بالخیر 

التفاؤل، رمبا  تجدوە«. أتساءل اآلن من أین تعلمت جديت هذا 

من عائلتها.  رمبا حصلت لها و رأت كثريا من املشقة يف حياتها 

کامرأة  كردية. عندما أستمر يف الحفاظ علی هذا التفاؤل اآلن، 

هذا یعترب مبثابة تكريم لها. فقد توفيت. ونحن مدينون لها بهذا 

التفاؤل.
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تقدیر و وتذكیر الثقافة الكردية

طوال جميع األوقات الصعبة، قد وجدت عائاتنا وسائل لتقدیر 

إجال  و  بتقدیر  نقوم  مرة  كل  يف  الكردية.  والتقالید  الثقافة  

قيد  البقاء عى  أشكال  ، هذا شكل من  مناسباتنا  مهرجاناتنا  و 

الحياة. هذە هي مقاومة ضد التبعیث والتعريب لثقافتنا. نحن 

نحافظ عى أدبنا، مابسنا الخاصة و تراثنا ، ورقصاتنا الشعبية و 

نحن  الكردي  الشعب  تاريخ  معا. طوال  بە  نقوم  هذا  هوشیء 

حافظنا علی  تقاليدنا وإحتفاالتنا و ثقافتنا.

مهارات أخری للبقاء عىل قيد الحياة 

هناك أیضا مهارات  أخری للبقاء عى قيد الحياة يف كردستان:

• تحدث البعض عن  ضبط النفس والتحكم يف غضبنا. هناك أغنية عن هذا وتقول “ال تغضب، ال تغضب،  ألن الغضب هو نار 	

للروح”’.

• الكثري منا یلجأ إلی األغاين يف األوقات الصعبة. حتى  ولو كانت األغاين الحزينة أحيانا تجلب لنا الراحة.	

• تكلم شخص آخر يف مجموعتنا عن رسم الصور مامرسة  الرغبات واإلمكانات الذاتیة حتی و لو انهم منعونا منها يف البداية.	

• البعض منا، كلام نيأس، یحاول أن یتذكر األوقات الجيدة، لحظات  قد تقاسمت مع األصدقاء.	

• تحث  واحد منا عن إيجاد طرق لاسرخاء من خال دراسة أوالروحانیة.	

• تكلم واحد منا عن وجود عاقة إجتامعیة جيدة مع أصدقائنا وأرسنا. اللجوء  إلىا لعائلة واألصدقاء  يساعدين عى تخفیف  حزين 	

أو مشاكيل، و هذا  يرتبط  بالتقاليد الثقافية والقرآن الكريم، بل هو أيضا واجب إجتامعي  وإنساين.

العمل الجاد

وأخريا، فإن العديد من األرس کان علیها  ان تعمل العمل الشاق 

للبقاء عى قيد الحياة. عندما كنت طفا، قد سجن نظام البعث  

والدي يف عام 1٩٨٨. كان  یتوجب علینا  کسب العیش لنتمکن من 

البقاء عى قيد الحياة بأنفسنا. هربنا من حلبجة إىل السليامنية 

بسبب القصف الكيميايئ، و قد تحملت أمي هذە األعباء.

ساعدتنا أمي بكل احرام  فی کسب العیش و أصبحت معلمتي. 

كام هو الحال مع غريي من الشعب الكردي، واجهت الكثري من 

الحياة.  قيد  والبقاء عى  املعيشة  لکسب   واملصاعب  الضغوط  

ونتذكر  بجد   نعمل  الصعبة،  األوقات  یحین  عندما   منا،  الكثري 

الذین تحملوا األعباء من أجلنا عندما كنا صغارا. 
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الكثري عن  أيضا  الذي الیمکن تصورە. ولكننا نعرف  عانینا من  لقد  املعاناة.  الكثري عن  كشعب كردي، نحن نعرف 

البقاء عى قيد الحياة  والنجاة من املشقات. أدرجنا هنا بعض من املعارف واملهارات الرية  للعائات الكردية. هذه 

املهارات تم االستعانة بها للنجاة و لها تاريخ طويل، مثل تاريخ الشعب الكردي. نأمل أن تكون هذه الوثيقة مفيدة 

لآلخرين.

نحن اآلن نخطط  ألرشاک  هذه القصص مع الذين نعمل معهم. سوف نسألهم عن مهاراتهم الریة للبقاء علی قید 

الحیاة وتاريخهم. سوف نطلب منهم أن یشاركوننا قصص بقائهم علی الحیاة.

حول هذا املستند الرسد الجامعي

تم إعداد وثیقة البقاء علی قید الحیاة : املعرفة واملهارات الرية للعوائل الكردية  خال ورشة عمل حول:” األستجابات الردیة – 

القصصیة للمصاعب “  الذي نظمت من قبل مركز كركوك لضحايا التعذيب يف السليامنية، العراق يف و2٨-30 سبتمرب 2012. قدم 

 هذا التدريب من قبل  ديفيد دینربو تحت رعاية  مركز مؤسسة دولويتش الدولية.

طلب من املشاركن يف التدريب  أن یشکلوا مجموعات  ثاثية للرد عى األسئلة التالية:

• وصف يشء ما )مهارة خاصة أو معرفة الحیاة( التي تساعدک أو عائلتك  خال األوقات الصعبة.	

• أرسد – أروي-  قصة عن هذا - عن هذە املهارة الخاصة أو املعرفة  وکیف أحدثت فرقا لك أو آلخرون مرة أو مرات.	

• ما هو التاريخ االجتامعي لهذه املهارة أو املعرفة؟ كيف تعلمت هذا؟ ممن تعلمت هذا؟ من الذي سيكون األقل مفاجأة عند 	

معرفته / ها بهذا؟

• هل  هذه املهارة أو املعرفة للبقاء علی قید الحیاة مرتبطة بأي شكل من األشكال علی نطاق أوسع  بالتقاليد الجامعية )العائلة 	

/ املجتمع( أو التقاليد الثقافية؟ هل هناك بعض األمثال، األقوال، القصص واألغاين والصور من عائلتك واملجتمع و / أو الثقافة 

 التي ترتبط بهذه املهارات واملعارف؟

تم توثیق ردود املشاركن  من قبل بعضهم البعض والتي ترجمت بعد ذلك )من الكردية اىل األنجلیزية(. ديفيد دینربو قام بصیاغة 

النسخة  املسودة لهذه الوثيقة الجامعية التي  تم  قرأتها للمشاركن الذین وافقوا  علی أن الوصف  دقیق واضح وحي للمهارات 

واملعارف الخاصة. وهناك عدد من  املشاركن كانوا يرغبون يف إضافة املزيد من القصص التي أدرجت اآلن. واآلن الوثيقة موجودة  

باللغة الكردية والعربية واإلنجليزية. ملزيد من املعلومات حول هذه العملية، وحول استخدام وثائق الرد الجامعي، انظر دینربو ) 

  . )200٨
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الجزء الثاين

شجرة الحياة



شجرة الحياة

“حياتنا يف كردستان هو متاما مثل حياة الغابة التي دمرت ملرات عديدة من قبل نظام البعث السابق. دمروا قرى كردستان،

 وطبيعتها واشجارها وغاباتها و األرايض الزراعية. خلقوا الخوف والرعب يف نفوس األمهات وأطفالهن.

ولكن بعد عملية تحرير كردستان، اآلن هناك عودة الحياة والنمو للطبيعة والحياة واالشجار هناك جذوع وفروع  وأوراق جديدة.

يف كردستان، الشجرة هي رمز للحياة واألمل. األشجار متثل التحمل واالستقرار،

القوة واألستمرار ولألشجار جذور عميقة يف االرض واغصانها تصل اىل السامء.

يف الخريف، نشاهد سقوط األوراق  من الشجرة، ولكننا نعرف  أنە لن یطول جدا حيث يبدأ بعدها ظهور وتكوين أوراق جديدة، 

وحياة جديدة. وعندما نرى هذه الحياة الجديدة، لشعر باالنفتاح والراحة.

األشجار أيضاهو مصدر اقتصادي للعائات الكردية.حيث أنها تعطينا الفواكه و هي مصدر للدخل بالنسبة ألولئك الذين يتاجرون يف 

الجبال.

هناك معاين روحية أيضا. يف القرآن الكريم،  یوجد أشجار الزيتون وأشجار التن.

يف الدين، أحیانا الشجرة هي  رمز لعائلة حسنة وذات سمعة جیدة.

وتقليديا، تزرع األشجار يف املقابر كرمز للرقود بسام.

وما هو أكرث من ذلك،هناك تشابه بن االنسان واالشجار. الشجرة تبدأ كالطفل،  وتنمو يوما بعد يوم.

مثلام نبني اآلمال يف قلوبنا، الشجرة الصغرية تحتاج إىل حامية حتى تنمو.

ويجب علی األشجار يف كردستان أن تكون قوية  حتی تنجو من االعاصل. األشجار تعلمنا كيفية املقاومة.

يف الواقع، رمز مركز كركوك لضحايا التعذيب هي شجرة “.

-املعالجن  يف مركز كركوك لضحايا التعذيب

شجرة الحياة هي طریقة رسدیة – قصصیة-  للعمل التي تم تصميمها أساسا للتعامل مع األطفال املعرضن للخطر ولكن اآلن تستخدم 

أيضا مع البالغن الذين نجوا من التعذيب واملعاناة االجتامعية )نكويب، 2006، دینربو، 200٨(.

ميكن تسهيل – أستخدام-  ذلك مع األفراد واألرس و/ أو املجموعات.  داخل شجرة الحياة، نحن نستخدم رسم شجرة  كرمز لوصف 

جوانب مختلفة من حياتنا.
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الجزء األول: شجرة الحياة

الجذور )الرتاث(:

»الجذور مثل حجر الزاوية لهويتنا« 

جذور الشجرة هي دقیقة  و مناسبة للشخص حتی یتحدث عن 

تراثهم: من أين جاءوا

أومجتمعهم  أرسهم  تأریخ  دولة(؛  أو  بلدة  أو  قرية  )أي  من 

)األصول ، اسم العائلة أو النسب،

األرسة املمتدة، الطوطم(؛ أولئك الذين علمتهم األكرث يف الحياة؛ 

الدين،   / الروحانية  الرقصة؛  أو  عزيزة  أغنية  املفضلة؛  األماكن 

اللغة ...

الطبیعیة  األرض )املشهد الحايل من حياتهم(:  )األرض واملناظر 

لحیاتهم اآلن(:

 األرض متثل املکان التی یعیش الشخص فیها يف الحارض؛ وبعض 

األنشطة التي يختارون القیام بها يوم إىل يوم.

جذع )ماالذی یقدر / املهارات(:

الجذع ميثل ما يعطيە  الشخص من قیمة ، يهتم بە، ومهاراتهم 

مهارات  جسمیة،  أعامل  املهارات  تشمل  قد  وهذا  وقدراتهم. 

الرعاية، العطف والصدق...والخ. 

الفروع )آفاق(:

لآلخرين،  ورغبات:  أحام  مشركة،  آمال  متثل  الشجرة  فروع 

ألنفسهم، ملجتمع أوسع.  و من ثم من املمكن تتبع تاريخ هذه 

أين  اآلمال؟ من  لدیک هذه  الرغبات: منذ متى وأنت   / اآلمال 

أتوا؟

كيف متسكت بهم؟ هل عرفک أي شخص بهذه اآلمال أو ساعدك 

عى التمسك بهم؟

أوراق شجرة )إعادة ذکری حياة(:

ميكن  للمشارك.  بالنسبة  أهمیة  ذي  أناس  متثل  الشجرة  أوراق 

لهذه أن یكون أناس عى قيد الحياة أو قد يكون أناس  قد فارقوا 

الحیاة.

إذا ذکر الشخص  أسامء أشخاص الذين فارقوا الحياة، ميكننا أن 

نسأل:

	•هل•کانت•لديك•أوقات•مهمة•مع•هذا•الشخص؟

  من فضلك قل يل قصة حول هذا املوضوع.

	•ما•هو•املمیز•حول•هذا•الشخص•بالنسبة•لك؟

بهذه• • ها• •/ عنە• تتحدث• أن• • یعجبە• کان• الشخص• هذا• 	•هل•

الطرق؟ وأیضا وضعها عى

شجرة الخاص بك.

هذا ميكن الناس من إظهار الوفاء لذكرى أحبائهم.

الفواكه)املوروثات تركت لنا(:

مساهامت  أو  الشخص،  إىل  نقلها  تم  التي  الهدايا  متثل  الثامر 

اآلخرين  قاموا بها لحياتهم.

الزهور / بذور )املوروثات نود أن نرتكها(:

الشخص  ترغب  التي  الهدايا  متثل   ، الشجرة  بذور   / الزهور 

بتمريرها لآلخرين.  وأیضا یمکن أن

متثل مساهامت التي یقوم بها الشخص لآلخرين.

الجزء الثاين: غابة الحياة

يف الجزء الثاين من العملية، حيثام كان ذلك ممكنا، نحن نجمع 

الغابة  هذه  الحياة‹.  ›غابة  لخلق   معا  الناس  أشجار  من  عدد 

هذه  نعمل  أو  أصدقاء،  أو  األرسة،  أفراد  من  تتكون  أن  ممکن 

أيضا   املنسق-  املير-  یصنع  قد  مجموعة.  إطار  العمليةيف 

بإیجاد  املنسق  یقوم  الغابة،  إنشاء  تتم  ملا  الخاصة.  شجرتهم 

 ... ›شجرة‹  كل  حول  يشء  بأهمیة   إقرار  و  لاعراف  طریقة  

بحيث يشعر كل شخص بأنە قد قدمت مساهمة ل »الغابة«.
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الجزء الثالث: عواصف الحياة

عواصف   « عن  نتحدث  العملية،  هذه  من  الثالث  الجزء  يف 

الحياة »، املصاعب التي يواجهها الناس وطرق  نجاتهم من تلك 

املصاعب. ننتقل بن االستعارات الطبيعية وحياة الناس.

عندما نتعامل مع األطفال، ممکن  نتحدث أوال عن الصعوبات 

عن  نتحدث  ثم   . والحيوانات  والغابات  األشجار  تواجهها  التي 

الصعوبات التي یواجهها األطفال  وكيف تؤثر ذلك عليهم. وأخريا، 

نستكشف مهارات البقاء عى قيد الحياة  لدی الحيوانات ومن 

ثم مهارات بقاء األطفال.

عند العمل مع الكبار، نستكشف مهارات بقائهم عى قيد الحياة 

عن طريق طرح أسئلة مثل:

خال األوقات الصعبة، وخال عواصف الحياة، ما الذي یمكنك 

الشیئ  ما هو  رفع معنویاتک؟  يساعدک علی    / االستمرار  من 

األمور  تتعقد  الصعبة؟ عندما  األوقات  قويا خال  يبقيك  الذي  

عندما تشعر بالکأبة، ما هي األشياء التي تقوم بها التي تساعدک 

علی دعمک لتبقی  قويا؛ لتعود إىل املسار الصحيح؟ قد يكون 

متصا أو بالتفكري يف بعض األشخاص، األماكن، األرسة، الثقافة،

يكون  قد  أو  الحیاة؟  فارقوا  الذين  األحباب  أو  األماكن  ذكريات 

يشء تقوم بە والذي بدورە  يجعلک

التنظيف،  الطبخ،  التحدث،  املوسيقى،  الصاة،   : بالقوة  تشعر 

ومامرسة الریاضة، يشء آخر؟ ما الذي يساعدك عى الحصول عى 

الدعم عندما یکون األستمرار صعبا؟

ما الذي يساعدك عى العبور من خال عواصف الحياة بنجاح؟

يتحدثوا بشكل جامعي  أن  الناس  أحيانا يكون من األسهل عى 

حول عواصف الحياة وليس بشكل فردي.

ثم نستكشف تراث مهارات البقاء هذە:

من هم األشخاص يف حياتك الذين عرضوا لك كيفية البقاء عى 

قيد الحياة؟

 نطلب من املشاركن أن یردوا  قصة عن احدی مهاراتهم للبقاء 

عى قيد الحياة / نقاط القوة. من املمکن ان یتحدثوا لنا حول:

• مرة فی حیاتک حیث استخدمت هذه املهارة فیها.	

• كيف تعلمت هذه القوة؟ أین تعلمتها؟	

• األقل 	 سيكون  الذي  من  ؟  منە/ها  تعلمت  الذي  /من  مع 

دهشة عندما یعرف أن لديك هذه املهارة؟ من الذي الحظ 

وجود هذە  املهارة  / القوة فیك؟

• 	 / القوة  یمتلکون هذە  قد  و  تعرفهم   هل هناك آخرون  

املهارة أيضا؟ من الذي انضم إلیک فی هذە املهارة؟

إذا كان ممكنا، نحن نوثق هذه املهارات للبقاء. )انظر صفحات 

)13-12

الجزء الرابع: طقوس االعرتاف والشکر

حيثام كان ذلك ممكنا، نحن ننهي شجرة الحياة بطقوس االعراف 

والشکر. نجمع  االشخاص املهمین يف حياة الشخص )األوراق عى 

األشجار(،  نتقاسم األشجار ومهارات البقاء للناس. يجوز لنا أيضا  

منح شهادات ، أو قراءة  شعر و رسائل وخطابات أو وثائق حول 

مهارات الناس بصوت عال.

يف بعض األحيان من املمکن تقاسم األغاين أو الصاة أو الطعام 

أيضا. هذه هي طقوس االعراف مبهارات  الناس للبقاء عى قيد 

الحياة.

بعض األفكار من املعالجن يف مركزکرکوک  لضحايا التعذيب:

الحياة. يف مجتمعنا، نحن  املقدس يف  الجانب  األقارب هي  و  األصدقاء  و  أفراد األرسة  بن  العاقات  بلدنا،  هنا يف  

مربوطن بإحكام بعائلتنا و عائلتنا الكبرية )أي الجد، الجدة، العم، الخال، ألخ....(. و مربوطین أيضا بإخواننا و أخواتنا. 

عندما نعمل مع ضحايا التعذيب، یمکن لشجرة الحياة أن تساعدنا ملساعدتهم عى تلقي و سحب  القوة  و االستقرار 

من أفراد أرسهم. ميكننا أيضا استخدامه داخل أرسنا الخاصة بنا لزيادة معرفتنا حول التعامل مع الصدمات النفسية.



شجرة الحياة يف كردستان

املستشارين يف كردستان اآلن  یستخدمون شجرة  الحياة بطرق 

مبتكرة. هنا قصة من شريوانوقد استخدم  شجرة الحياة يف عمله 

يف  مرکز تأهیل دهوك :

كنت ألتقي ) أجتمع فی املرکز( بامرأة شابة يف العرشينات من 

عمرها  والتي نشأت يف قرية ريفية صغرية،  ولكن بسبب الفقر 

املرآة  املزدحمة. هذە  املدينة  إىل  لانتقال  بحاجة   کانت األرسة 

الشابة  لديها بعض الصعوبات الوراثية و غیرمتزوجة وهي تأثرت 

بهذا األنتقال  بشدة. ثم، بعد  مرور سنة واحدة من االنتقال إىل 

املدينة، توفيت والدة هذه املرأة الشابة وكان هذا مبثابة رضبة 

قاضیة. كانت عى عاقة  ممیزة و قویة ، وبعد وفاة األم  بدأت 

وفاة  بعد  أيضا  والدها  عند  الحياة  استمر  سوءا.  تزداد  األشیاء 

زوجته، قد تزوج بإمراة أخری، مل تکن عاقة هذه اإلمرأة الشابة 

جيدة بزوجة أبيها. 

عندما التقيت بها للمرة األوىل ، کانت حزينة جدا، وكانت لدیها 

القليل من االهتامم بالحياة. وقالت انها تشعربأمل  حاد يف جميع 

الطبیة  أنحاء جسدها، خاصة يف الصدر والبطن. كل االختبارات 

جدا  خجولة  أيضا  وكانت  طبيعية.  کانت  علیها  أجريت   التي 

بسبب  التشوه الجسمی و کانت تشعر باليأس والعزلة. وکانت 

تقول أنه ال يوجد شخص واحد یمکن  مساعدتها. قالت إن بعد 

خسارتها ألمها  لیس لدیها األمل يف الحياة. 

تعلمي  من  أیام  عرشة  بعد  الشابة   بهذه  األوىل  للمرة  التقيت 

لشجرة الحياة. تعلمت كيف یمکن استخدام شجرة الحياة  مع 

الذين يعانون ویمرون بأوقات صعبة. وأظهرت  لها كيفية رسم 

هذه الشجرة ثم طلبت منها أن ترسمها يف املنزل.

األرايض  و  أضافت جذورها  أنها  كيف  قدمت يل  عادت  عندما   

الرئيسية.   االجتامعية  والعاقات  األم،  لغتها  قريتها،  من  املعينة 

بالنسبة للجذع  تحدثت عن مهارات خاصة بها وإهتامماتها. عى 

أمنيتها فی االمان وأيضا أن تكون  فروعها )آمال وأحام( ذكرت 

ناجحة.

واألهم عندما قامت بتسمیة أمها کواحدة من األوراق الرئیسیة 

علی شجرتها. عى الرغم أن أمها  قد توفيت، لکن هذە  کانت 

وسيلة لتقدیرها و تخلید ذکراها . عند مناقشتنا للفواكه )هدايا 

أو املوروثات(، تحدثنا يف بعض التفاصيل حول ما قد تعلمت من 

اآلخرين،  ورعاية  واملداراة،  الثقة  التعليم،  آثار  وذكرت  والدتها. 

وكيفية  رعاية املنزل وطهي الطعام. كام أنها تحدثت عن كيفیة 

عقيدتها.  مامرسة  وكيفیة  متدینة  تکون  لکي  لها  والدتها  تعلیم 

من خال هذه ااملحادثات ، أدركت أن هذه  كلها مرياث والدتها  

والتي هی تقوم بحملها و مامرستها يف حياتها.

 عند تحدثنا عن هذا األمر، تذکرت وأشارت أيضا  إلی العديد من 

التجارب وذكريات والدتها. كانت هذه قصص  مل تتحدث  عنها 

من قبل. يف الواقع، منذ وفاة والدتها  مل تکن تتحدث عنها ألي 

شخص.

عندما التقيت بهذه الشابة للمرة األولی، کانت تعتقد انها ضائعة  

وأنە لیس هناك يشء جيد يف الحياة. نحن صنعنا شجرة الحياة لها 

عى مدى أربع جلسات، وبحلول نهاية  هذه الجلسات كانت أكرث 

إيجابية من ذي قبل. بشكل ملحوظ،  بدأت تقوم برعاية نفسها 

أفضل . و غريت من مابسها السوداء والقذرة. وأصبحت أفضل 

يف حل املشاكل. أصبحت أكرث سعادة وبدأت تتكلم عن العاقات 

االجتامعية األخرى التي تعترب مهمة بالنسبة لها.  زوجة أبیها أیضا 

الحظت هذه التقدم والتحسن وعندما  سألتها عن التحسینات، 

فإن  وبالتايل  لها.  بتوضيحها  قامت  و  الحياة   شجرة  لها  قدمت 

العاقة مع زوجة أبیها  بدأت يف التحسن. 

هذا مثال علی استخدام شجرة الحياة ملساعدة شخص يعاين من 

أحیاء  و  تقدیر  عى  قادرة  کانت  الشابة   املرأة  الشدید.  الحزن 

ذکری  والدتها )من خال  أضافتها عى أوراق شجرتها(، وكانت 

قادرة علی االعراف مبوروثات والدتها )مثار( وكيفية  حمل هذە 

الی األمام يف حياتها.
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الجزء الثالث 

 فريق من الحياة



فريق الحياة

»الكثري منا يحب كرة القدم هنا يف كردستان!

انها فرصتنا للنسيان. عندما نكون يف الساحة  كل يشء آخر تتاىش.

هو مكان للصداقة و العرشة، للفرح.  هو مكان للعمل الجامعي.

هو أيضا مرح األحام واالحتفال.

عندما يتم تسجیل هدف نحن نهتف، نصفق ونرقص، وأحیانا نطلق  الطلقات فی الهواء »

~ املعالجن يف مركز كركوك لضحايا التعذيب

منهاج فريق الحياة يستخدم االستعارات الرياضية لتمكن الناس من التعامل مع تجربة مؤملة

دون الحاجة إىل التحدث مبارشة عن ذلك. الخطوة األوىل هي إنشاء ورقة فريق ›
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الجزء األول: إنشاء ورقة فريق

تم إنشاء هذه الورقة للفریق من قبل فلسطيني معتقل سابقا

بالتعاون مع املعالج الردي.

 نهايه ابو ريان.

الناس  أهم  هم   من  واحد.   كفريق  حياتنا  يف  التفكري  ميكننا 

بالنسبة إلیک؟ أعضاء فريق

فارقوا  قد  ممن  أو  الحياة  قيد  عى  يكونوا  أن  ممکن  حياتك 

الحیاة.  ممکن أن یكون  الشخص موجوداً يف حياتك أو شخص 

)بطريقة  تأثريا  األكرث  الناس  هم  هؤالء  املايض.  يف  تعرفە  كنت 

إيجابية( يف حياتك.

حارس املرمى

من الذي يقوم بدور الحارس املرمی؟ هذامن املمكن أن يكون 

شخص، مجموعة أو حتى مؤسسة. الذي یراقبک، یحرس أهدافك، 

هو األكرث جدارة بالثقة، من هو هذالشخص ؟

دفاع

الشخص الذي يساعد الحارس يف حامية أحامک، يف حامية ما هو 

مثن بالنسبة لك؟

هجومک

من الذي يساعدك، یشجعك يف محاولة كتسجيل األهداف؟

زمالء آخرون يف الفريق

من هم بعض من زماء فريقک  يف حياتك، الذین تلعب معهم 

أولئك الذين تستمتع رشاکتهم و صداقتهم ؟

املدرب

من هو شخص الذي تعلمت منە معظم األشياء؟ هذا من املمكن 

أن تكون أكرث من مدرب. وأیضا

من املمكن أن یكن أو الیكن عى قيد الحياة. ما هي بعض من 

األشياء التي  تعلمت منهم؟

تبادل

الذين هم يف بعض األحيان  يف فريقك  الناس  هل هناك بعض 

وأحيانا غیر موجودون يف فریقک ... من املمکن أن یكونوا أشخاصا 

مفيدین  جدا يف بعض األيام ، لکن غیر موجودون أو مفیدون 

يف أيام أخرى عى اإلطاق؟ إذا كان األمر كذلك، هذه هي أعضاء 

التبادل يف فريقک. أي نوع من األوقات  ال یساعدونک؟  كيف 

تعلمت الفرق؟

األغنیة  الرئيسية

هل لديك أغنية معينة  التي تعني الكثري بالنسبة لك، التي ممكن 

أن  تسمیها ›األغنية الرئیسیة‹ لحياتك يف هذە اللحظة؟ إذا كان 

مهمة  هي  ملاذا  تكون؟  أن  شأنها   من  أغنیة  أي  كذلك،   األمر 

بالنسبة لك؟

املشجعین  يف املدرجات

عندما تكون يف علی أرضک، من هم املشجعین الذين  تتخيلهم  

يف املدرجات. من هم الذين

 )أحياء أو غري أحیاء( الذين يأملون أن تقوم بعمل جید أو تتمیز؟

القیم الرئيسية التي تدافعون عنها

ما هي بعض القيم املهمة لفريقك؟

ما هي سبب وجود هذا الفريق ؟ ما هي القيم التي  تدافعون 

عنها؟  )ضع هذه  خلف أهدافك.( ما هي تاريخ هذه؟  هل هن 

جزءا من فريقك لفرة طويلة؟

موقعك

ما هو موقعك يف هذا الفريق؟ أين تضع نفسك؟

عدة اإلسعافات األولية

عندم یواجه فريقک  صعوبة )إصابة / العب یکتئب( إلی ماذا 

تلجأ ؟ ماذا يدعم

لإلسعافات  املوجودة  العدة  ما هو  الصعبة؟  األوقات  فريقك يف 

األولية؟

ساحتک - أرضک )ساحات األحالم(

ما هي ساحتک ؟ أين األماكن التي تشعر  فیها  األکرث أنک  ›يف 

البیت‹ ؟ قد يكون لديك أكرث منمكان واحد. حتى أنها قد تكون 

يف أكرث من البلد. قد يكون منزلك – ساحتک- مكان ما تذهب 

إلیها بانتظام، أو يف مكان ما تزورها يف ذكرياتك أو أحامک اآلن.
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الجزء الثاين: خريطة الهدف

الذي  األنجاز   / واحد  هدف  عن  الحديث  هي  الثانية  الخطوة 

سجلها هذا الفريق مسبقا. ما هو 

الهدف / األنجاز الجامعي تم تحقيقە من قبل هذا الفريق؟

وهذا ميكن أن تشمل األهداف مثل:

	•النجاة•من•السجن

	•البقاء•معا•من•خالل•األوقات•الصعبة

	•إبقاء•األطفال•حیا

	•الحصول•عىل•التعليم

ثم ترسم  »خريطة الهدف ».

هنا مثال من شاب، وهو الجئ يف أسراليا،  وصف كيف أن عائلته 

قد بقوا معا من خال األوقات الصعبة: ركلت عمته الکرة ألخته، 

والده  إىل  بتمريرها  قامت  ثم هي  بتمریرها  ألمه،  قامت  التي 

)الذي هو متوىف(، ومن ثم إىل الشاب نفسه الذي )ركل هدف(

نطلب من الشخص أن:

• املختلفة 	 املساهامت  إىل  يشري  الذي  الهدف  یرسم خريطة 

الهدف:  هذا  لتحقيق  أناس  قبل  من  قدمت   التي 

هل ميكنك وصف املشارك يف تسجیل / تحقيق هذا الهدف؟ 

هل كان جهدا منفردا؟ أم أن أعضاء آخرين يف فريقك للحياة  

قدموا مساعدة؟ كيف؟  هل شجعك أو ساعدك  مدربک 

يف التكتيكات؟

• ما هي أجزاء التي لعبها الجمیع يف هذا؟ مر من خال كل 	

الزما،  الهجوم،  الدفاع،  مرمى،  حارس  )الساحة،  موضوع 

الخ.(

• أو 	 قبلک  من  املستخدمة  القیم  أو  املعرفة  أو  املهارات  ما 

األخرین  يف تسجیل هذا الهدف؟

• من أين أتت هذه املهارات / املعرفة / القيم ؟	

• من 	 لیمكنکم  بە  قاموا  أو  قمت  الذی  التدريب  هو  ما 

تسجیل هذا الهدف؟ كم مرة  قمت بذلك - كل يوم، مرة 

يف األسبوع؟ أين تدربت؟ كيف تعلمت كيفية القيام بذلك 

التدريب؟ هل عرض لك أي شخص؟

• برميز 	 قم  و  الوثيقة  من  واحدة  زاوية  عى  اللوحة  أرسم 

هذا الهدف!

1٨

الجزء الثالث:  األحتفال بالهدف 

يف كثري من األحيان الناس الذين تحملوا التعذيب مل یشاهدهم 

أحد أو مل یتم تقدیر نجاتهم من قبل آخرين لبقائهم عى قيد 

الحياة.

من خال استعارة كرة القدم نجد الطرق لاحتفال باألهداف 

الهامة التي سجلت من قبل األفراد،

األرس واألصدقاء واملجتمعات املحلية.

بعدما يتم رسم خريطة الهدف نسأل:

• كيف تحتفلون بالهدف عندما يتم تسجيلها يف كرة القدم؟ 	

أذکر كل الطرق املختلفة ...

• وقد تشمل هذه التصفيق والهتاف والرقص، القفز صعودا 	

وهبوطا، حتى ›اطاق النار يف الهواء! »

• أي من هذه  تکون األنسب الستخدامها لاحتفال بهذا 	

الهدف؟

• ثم نعيد رسد أو روایة الهدف )كام یقوم بە معلق( أو 	

إعادة لعبە مع مختلف الناس، کل يلعب دورە يف الفريق.

• وبقية  الجمهور یهتف، أو یرقص أو یصيح ... یقومون مبا 	

قرروە من قبل.

ميكن أن تكون هذه العملية ضعيفا وعميقا يف نفس الوقت، 

وخاصة عندما تتعلق 

األهداف بالبقاء والنجاة.



الجزء الرابع: التطلع إىل األمام - املستقبل

فقط بعدما یکون لدی الناس  ›تراث اإلنجاز » من املمكن أن  یتطلعوا إىل األمام.

بعد احتفالنا بهدف كل شخص يف املايض، ثم نسأل:

• ما هو الهدف التايل التي  تخطط لتحقيقها؟	

• كيف  تتدرب لتحقيق ذلك؟	

• من هم الشاركون؟	

مل یكن مناسبا، أحيانا یقوم الشخص بكتابة هذه الخطط املستقبلية عى

رسومات من كرات القدم:

الجزء الخامس: معالجة املشاكل / املصاعب

سبل  عن  للتحدث  القدم  كرة  استعارات  استخدام  أيضا  ميكننا 

معالجة / التغلب عى املشاكل واملصاعب. ميكننا مناقشة سبل  

و  القدم  كرة  فرق  علی  یجب  التي  الصعوبات  علی  التغلب 

األسئلة  النوع من  نفس  استخدام  ثم ميكننا  بها.  القیام  الاعبن 

املدرجة أعاه يف قسم »عواصف الحياة » لتكريم كل من املعاناة  

التي تحملوها و مهارات بقائهم عى قيد الحياة.

بعض األفكار من املستشارين من مركز كركوك لضحايا التعذيب:

بعض أشخاص من الشعب الكردي ال یحبون أن یتكلموا عن تجاربهم املؤملة. يف بلدنا، ميكن أن تستغرق فرة طويلة 

لبناء الثقة لکي یتمکنوا من  التحدث بحرية دون شعور بأية فاصل يفصل بينهم وبيننا. هذە الطریقة للفريق الحياة 

املخفية يف حياة  النقاط  نتعلم عن  أن  التحدث مبارشة، ميكننا  الخجل. دون  التخلص من  تساعدنا علی  أن  ممکن 

بدقة،  یستحقون  الذي  املقام  واألقارب يف  العائلة  أفراد  تساعد عى وضع  أن  العميل. واألهم من ذلك، هذا ميكن 

وتوضيح الجهود التي يحتاجونها لتحقيق أهدافهم والتغلب عى املصاعب. ميكننا أن نبني فرق للدعم، وفرق من 

العائات واألصدقاء. 
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الجزء الرابع

الرسائل، الوثائق

والقصائد، والشهادات



 الرسائل، الوثائق، قصائد وشهادات

يف املامرسة الردیة ميكننا أيضا استخدام الرسائل والقصائد يف عملنا. قد تكون هذه قصائد  نكتبها باستخدام كلامت الناجن من 

التعذيب أو املعاناة. أو أنها قد تكون رسائل أو شهادات  نصنعها إلعطاءهم للذین نلتقي و نجتمع بهم. مبا أن هناك تقاليد غنية 

من الشعر والكتابة يف العراق، ميكننا استخدام هذه الوسائل يف املامرسة. نحن نستخدم هذه األشكال من الكلامت املكتوبة لاعراف  

مبهارات الناس ومعارفه وقدراتهم. غالبا ما یکون هذە األشخاص  مل يستلموا أي اعراف من هذا القبيل وهو يعني أن هذه الرسائل، 

والوثائق، قصائد و / أو شهادات ال تقدر بثمن لهم.

قامئة محمد ملهارات السجن

محمد عمرە 27 سنة، وقىض نحو خمس سنوات يف السجن. لقد تم تحریرە  قبل  أربعة أشهر.

الخروج من السجن أمر صعب. انە يجلب الصعوبات يف املستقبل بشأن - العمل، الزواج

وتکوین األرسة. بعض األحيان يشعر الناس بعد دخولهم السجن أنهم تخلفوا عن الركب خلف رجال آخرين يف نفس الفئة العمریة 

وهذا ميكن أن يؤدي إىل وجود “شعور يسء تجاه نفسك ‘.

بينام كان محمد يف السجن كانت هناك مهارات معينة أستخدمها للنجاة  خال األوقات الصعبة. هذە قامئة محمد من مهارات 

السجن:

1. علمني مديت يف السجن  التحيل بالصرب. استخدمت مهارات الصرب بينام كنت يف الداخل.

2. تعلمت أن أكون قويا بينام كنت أعيش يف حالة سيئة للغاية. كنت جيدا جدا يف بقايئ قویا يف السجن.

3. کونت و طورت  صداقات يف السجن.استخدمت  مهارات  يف الصداقة.

4. تلقيت تدريبا جيدا يف تاريخ و سیاسة فلسطن.

٥. تعلمت من خال معاناة السجن،أين أرید أن أغري حيايت إىل حياة أفضل.

هذه هي خمسة عامات للقوة والسلطة يف حياة محمد.

شهادة الرشف- تکریم

فيام ييل مثال لشهادة منح من قبل معالج الردی لثاث نساء: 

تم منح هذه الشهادة إىل:

زينب، ليى وجولناز

ثاث نساء كرديات شارکن الدموع، قصص واملعرفة  حول کیفیة افتقاد أفراد األرسة  و طرق قیامهن ب:

وقعت 4 نوفمرب 2011

• التمسك باألمل للمستقبل.	

• عیش حياتها اليومية.	

• بناء الصداقات.	

• مشاركة األمور املحببة إلیهن.	

• قیام بأعامل أو أشیاء للبعیدین.	

• تفهم دموع بعضهم البعض.	
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ميكن أيضا استخدامه الوثائق أو الشهادات يف العمل مع األطفال. هنا صورة ألطفال جنوب أفريقيا بعد أن إستلموا  شهادات  

شجرة الحياة )نكوب، 2006، ص 16(:

تم صیاغة املستند التايل من كام األطفال الفلسطينين حول سبل إدارة و التعامل مع آثار الهجوم العسكري:
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كيفية التعامل – إدارة- آثار الهجوم العسكري:

AIDINI نصائح لألطفال من أبناء أرسة  آیدینی

يف املامرسة الردية، أحيانا نجد أيضا طرق للناس لتبادل هذه الوثائق مع اآلخرين الذين یمرون أيضا خال األوقات الصعبة. وبهذه 

الطريقة، یتشارک الناس معارفهم التي تعلموها بشق األنفس مع بعضها البعض و یقومون مبساهمة يف حياة كل بعضهم البعض.

بعض األفكار من املستشارين يف مركز كركوك لضحايا التعذيب:

املنهجیة.  فی هذە  نستخدمها   ان  نستطیع  التي  والقصص  واألغاين  واألشعار  األمثال  غنية جدا يف  الكردية  الثقافة 

تستطیع هذە  أن تساعدنا لدعم وتشجيع العماء ... لیکونوا راضيین وفخورین بقدراتهم الخاصة. ميكننا استخدام 

الرسائل وقصائد ملساعدة الناس عى تأثیر علی أنفسهم بأفضل طريقة.

عندما  نعمل مع األطفال، ميكننا استخدام الرسومات واللوحات، و الرموز البسيطة. يف بلدنا، نحن نتعامل أيضا مع 

أعداد كبرية من األميین. لذلك قد نحتاج إىل استخدام بعض الكلامت، او ايجاد طرق لهم لاستامع إىل الرسائل والوثائق 

والشهادات، بدال من أن یقرأوها بأنفسهم. ميكننا استخدام القصص واألغاين للمناظر الطبيعية.

خال الهجوم

	•من•املهم•أن•يدعم•كل•منهام•اآلخر،•التمسک•ببعضهم•البعض.•

النظر إلی وجوه بعضهم البعض، إذا كنت ترى أن شخص ما 

مکروب، تحدث معە / معها.

	•رکز•عىل•املستقبل،•تخيل•اليوم•الذي•تكون•فيه•آمن•و•سامل•

مرة أخرى.

	•إذا•كان•لیس•لديك•أي•طعام،•تذكر•رمضان.•ممكن•العیش••

لفرات طويلة دون أي طعام أو

رشاب.

	•مارس•الصرب.

بعد الهجوم

	•حاول•أن•تکون•لدیک•أوقات•لتکونوا•معا•تتواجدون•

وتضحكون.

	•تحدث•معا.

	•إبتکروا•األلعاب•التي•تجعلك•تضحك•وتساعدك•علی•التنفس.

	•حافظ•عىل•الدراسة•-•هذە••وسيلة•جيدة•للقتال.

	•مارس•الصرب•-•الصرب•هو•مفتاح•الرفاهية.

	•مراعاة•االخرین•بعضهم•البعض.•أعزم•االطفال•الذين•يعانون•

لیلعبوا معك.

	•تناول•الزيتون•–•ألن•شجرة•الزيتون•هي•شجرة•السالم.

)ميتشل، 200٥، ص 10٨-10٩(



الجزء الخامس
املبادئ الرئيسية للرد

 يف االستجابة ألولئك 

الذين واجهوا التعذيب واملعاناة



املبادئ الرئيسية للرسد 

يف االستجابة ألولئك الذين واجهوا التعذيب واملعاناة

شجرة   - طرق   – منهجیة  تعلم   و  تبین  للرد  التالیة  املبادئ 

الحياة وفريق الحياة:

من 	• تعمل  الهویة  قصص  بعض  بالقصص.  هوياتنا   تتشكل  

الحرية والفرصة للفرد. قصص أخرى للهوية لدیها نتائج سلبية.

األحيان 	• من  كثري  يف  تأثرت  حياتهم   ، إلینا  الناس  يأيت  عندما 

بقصة أو مشكلة والتي تهيمن عى شخصيتهم وعى الهوية. ›أنا 

فاشل‹، ›أنا مكسور‹، ›أنا مجنون ›،‹ أنا مهزوم  ›،‹ أنا میئوس ›،‹ 

أنا ضعیف ›،‹ أنا مخجل ›. هدف التعذيب يف كثري من األحيان 

هو محاولة تحقيق هذا الشعور باألنکسار والضعف.

مع مرور الوقت، هذه القصص السلبية املهيمنة ممكن أن تعزز 	•

و تواجە کشیء ›مزمن‹ وطويل األمد. عى سبيل املثال، فإننا 

نعمل مع أشخاص تعرضوا ألسلحة  كيميائية يف عام 1٩٨٨، و 

عملیة األنفال )اإلبادة الجامعية( يف نفس العام، وأولئك الذين 

بهم  نلتقي  الذین  بعض  نظام صدام.  للتعذيب خال  تعرضوا 

يعانون منذ سنوات عدة.

الصعب 	• فمن  كثريا،  الشخص  يعاين  عندما   األحيان،  بعض  يف 

جدا أن يتحدث مبارشة عن الصعوبات. يف هذه الحاالت، ميكننا 

استخدام أساليب مثل شجرة الحياة وفريق الحياة لخلق أرايض 

آمنة للهوية قبل أن نتحدث عن املصاعب. ميكننا أن نتكلم عن 

طريق االستعارة.

تكلم العامل املسلم، ابن سينا، عن کیف يجب أن نلتقي وجها 	•

ذلك  وبعد  املعالج،  وهناك  املريض  هناك  العميل.  مع  لوجه 

فإننا منكن  بيننا،  تحالف  نجعل  أن  إستطعنا  إذا  املرض.  هناك 

إستخراج   ‹ هذا  نسمي  الردیة  املامرسة   يف  املرض.  إضعاف 

– تجسید خارجي-  املشكلة ». ال يكون الشخص املشكلة، بل 

املشكلة هي املشكلة.

الخارجیة  من  كلامت الشخص 	• نتفاوض عى اسم للمشكلة  

 « أو  »األستحالة‹  أو  »اليأس«  يكون  قد  التسمية  نفسه. هذه 

املعاناة.

نسأل األسئلة الكتشاف تأثیر  املشكلة يف حياة  و هوية وعاقات 	•

الشخص:

• متى دخل ›اليأس‹ حياتك ألول مرة؟	

• كيف أتت أو دخل  إلی حياتك أو إلی عائلتک؟	

• ما هو تأثري »اليأس« عى حياتك اليومية؟ عى زواجك؟عى 	

آمالك وأحامک؟

• ما هي األوقات التي تکون »اليأس« فیها األقوى؟	

• الذي 	 ما  »اليأس«؟  تستخدمها  التي  االسراتيجيات  هي  ما 

تعمل  بتفکریک؟

وألخ .......

هذا  الخارجية.  املشكلة  آثار  عى  أفضل  بشكل  الطريقة،  بهذه 

یعودوا  مل  جديدة.  بطريقة  تجاربهم  وصف  من  الناس  ميكن 

یندمجون مع هذه املشكلة. ثم نبدأ يف البحث عن السبل التي 

ميكن للشخص  أن یکون لدیة تأثري عى املشكلة.

لقصة  	• النستمع  نحن  املزدوج.  االستامع  عى  یشتمل  وهذا 

املشکلة فقط ولكن أيضا لفرص خط  قصة ثانیة:

• لقد أخرتني  عن األوقات التي تکون ›و اليأس »فیها األقوى. 	

ما هي األوقات التي تکون فیها اليأس أقل تأثريا؟

• ما الذي يقوم به اآلخرون  يف هذه األوقات؟	

• كيف ميكنك أن تبقي ›اليأس و‹  بعیدا خال هذه األوقات؟	

• ما هي املهارات التي تستخدمها أنت أو اآلخرين؟	

 ، لە  بالنسبة  قیمة  أشیاء ذات   ، للقصة من  الثاين  الخط  تتکون 

مهاراتهم واآلمال والقدرات واألحام.

لألستجابة 	• الناس  استخدمها  التي  بالطرق  ونعرف  ناحظ 

لتجارب الصدمة التي واجهوها. یستجيب الناس دامئا لألوقات 

الصعبة. يفعلون األشياء التى ميكنأن یحمي أنفسهم واآلخرين. 

هم  ذلك  ومع  بها  االعراف  يتم  ما  نادرا  االستجابات  هذه 

الناس  آمال  عى  دالئل  هذه  للهوية.  مختلفة  قصة  علی  أدلة 

الشعور  من  الرغم  املثال،عى  سبيل  عى  ومهاراتهم.  وقيمهم 

ب«االنكسار«، األب أو األم قد يحاولون  إيجاد سبل لرعاية أو 

تقديم خدمة ألطفالهم. هذا هو مدخل الی خط القصة.

املامرسة 	• يف  بهذا  للقيام  املختلفة  الطرق  من  يوجدالعديد 

عى  للتغلب  الناس  قدرات  نكتشف  القصصیة(.  الردیة) 

املشقات و ميكننا تتبع تاريخ هذه املهارات:

• أنت تقول أنها کانت  › األرادة › ايل أبقتک عى قيد الحياة. 	

هل ميكن أن تخربين قصة عن هذە › األرادة › ... عن وقت  

لجأت إلیها للمساعدة ...

• هل  ممکن أن تتحدث عن تاريخ هذه › األرادة › ؟ متى 	

هذة  أتت  متی  مرة؟  ألول   ‹ األرادة   ‹ با  مدرکا  أصبحت  

›األرادة‹ إلی حياتك؟
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• بعائلتك، 	 بأخرى  أو  بطريقة  مرتبطة  ›األرادة‹  هذە  هل 

أقوال،  أمثال،  هناک  هل  ثقافتك؟  أو  إميانك  مجتمعك، 

قصص ،أغاين والصور التي  لدیها صلة بهذە ›األرادة‹؟

هذە ملساعدة الناس لیحصلوا عى اتصال مع جوانب خاصة يف 

تاريخهم. ميكننا ›إنقاذ‹ كلامت الناس الخاصة بهم و نضیفهام إلی 

هذه الرسائل، الوثائق، القصائد ، وألخ ..

الربط 	• للقصة تشمل علی  الثاين  الخط  طريقة  أخری لصیاغة 

بذكريات ألناس أعزاء الذين فارقوا الحياة.

• عندما تقول أنک تستخدم ›األرادة‹ ألبقاء الیأس يف الخليج، 	

من الذي تعلمت منە هذە ›األرادة‹ ؟

• عى الرغم من أنهم مل یعودوا  عى قيد الحياة، ماذا تعتقد 	

أنهم کانوا سيقولون لك إذ کان بأمکانهم مشاهدتک كيف 

تستخدم ›األرادة‹ التي تعلمت منهم يف هذا الوقت؟  كيف 

کانوا ينظرون إليك وأنت تحمل  إرثهم بهذه الطريقة؟

هذا ميكن للناس من إظهار الوالء لذكرى أحبائهم.

يف 	• الناس.  عزل  املعاناة هو  و  للتعذيب  الشائعة  اآلثار  آحدی 

عملنا، نسعى لربط الشخص مع الجامعة بشكل من األشكال. 

يف كثري من األحيان  یکون من األسهل التحدث  عن املصاعب 

بشكل جامعي)عواصف الحياة( وسبل للتغلب عليها بدال من 

االضطرار إىل كشفها و إظهارها عى حدة.

ترياق – عاج- هام ل‹االنكسار »هو تجربة تقديم مساهمة 	•

نحن  أیضا.  واملعاناة  للتعذيب  تعرضوا  الذين  اآلخرين  لحياة 

يف  مبساهمة  قیامە  أجل   من  الشخص  ذلك  لتمكن  نسعى 

حياة اآلخرين. نجد الطرق التي  من خالها یستطیع  الشخص 

إستخدام مهارتە املکتسبة بصعوبة ملساعدة اآلخرين.

الکردیة 	• الثقافة  مع   عملنا  طرق  تتوافق  أن  جدا  املهم  ومن 

املحلیة  الشعبية  الثقافة  جوانب  استخدام  نريد  نحن  املحلية 

تکریم  علی  تبني  الحياة   شجرة  ملامرستنا.  انطاق  كنقاط 

األكراد لألشجار. فريق الحياة يبني عى حبنا لكرة القدم. كام 

هو بالنسبة للشعر الذي ميثل جانبا مرغوبا يف الثقافة الكردية، 

املكتوبة  كجزء من مامرستنا.  الکلامت  أيضا استخدام   ميكننا 

والثقافة  الخاص  تاريخهم  استخدام  ميكننا  الطريقة،  بهذه 

للمامرسات  یمكن  واملعاناة.  للتعذيب  لألستجابة   الكردية  

الردیة املساعدة يف هذه العملية.
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حول مركز كركوك لضحايا التعذيب

تم تأسيس مركز كركوك لضحايا التعذيب من قبل )صاح عارف احمد( و )ميشايل ليهامن( يف عام 200٥ بدعم من مركز برلن لضحايا 

التعذيب، وهي إحدى املؤسسات األوروبیة الرائدة  تقوم برعاية الناجن من االضطهاد والتعذيب واإلبادة الجامعية. يف ذلك الوقت، 

كان مركز كركوك أول مركز إعادة التأهيل الناجن من التعذيب يف العراق. منذ ذلك الحن،  فرقنا من املهنين الصحين واملدافعن عن 

حقوق اإلنسان متكنوا من مساعدة آالف من الرجال و النساء واألطفال املصابن بصدمات نفسية.

التي شهدت  تلك  فيها  مبا  اإلنسان،   لحقوق  انتهاكات شدیدة  تدعم ضحايا  منظمتنا  العراق،  اإلنسان ومقرها يف  كمنظمة حقوق 

التعذيب واإلبادة الجامعية واالضطهاد السيايس، العنف املنزيل والعنف علی أساس نوع الجنس، والهجامت اإلرهابية. نحن نعتقد يف 

مجتمع دميقراطي حيث یحرم  فیها كرامة الذات البرشي، حيث البالغن واألطفال یتمتعون بالحق يف الحياة والحرية، وحيث یكون 

املواطنن بعیدون عن العنف. نحن نستجیب للضحايا بغض النظر عن العمر والجنس والعرق أو معتقداتهم الروحية الخاصة بهم.

منذ عام 200٥،   قام موظفينا بأنشاء

 بن يوليو 200٥ ويونيو 2011، ما يقارب حوايل ٩٥00 مستفيد مبارش )ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان( استفادوا من خدماتنا إلعادة 

البالغات والبالغن الذكور 20% و 30% األطفال والشباب. عدد املستفيدين غري املبارشين، مبا  التأهيل لدينا: ٥0% کانوا من اإلناث 

يف ذلك أفراد األرسة وأعضاء املجتمعات املحلية، تقدر ب 30،000. وشملت املستفيدين وعوائلهم وتجمعاتهم من األکراد ، العرب 

الركامن واآلشورين  وكذلك املرشدين داخليا وأعضاء األقليات الدينية.

يف الوقت الحارض، مركز كركوك توظف 120 موظفا يف العراق لكافة االختصاصات كاألطباء واألطباء النفسيون، واملستشارين، العاملن 

يف صحة املجتمع الباحثن ومديري املشاريع، واملوظفن اإلدارين(.

• الذين 	 لألفراد  املختلفة  وبإختصاصاتها  متعدد  تأهيل  مراكز 

مدن  يف  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  نتيجة  للصدمة  تعرضوا 

كركوك، أربيل والسليامنية وجمجامل، حلبجة ودهوك.

• أقسام لألطفال والشباب املصدومین.	

• برامج للنساء البالغات املتعرضات للعنف املنزيل.	

• الخدمات املتنقلة  لضحايا الذين يعيشون يف املناطق الریفیة 	

النائية يف وسط وشامل العراق.

• فرق التوعية لسجناء األحداث.	

• اإلنسان 	 حقوق  مجال  يف  والتثقيف  التوعية  رفع  برامج 

للمعلمن واألرس والطاب.

• يف 	 العنف  لضحايا  اإلنرنت  عى  القامئة  اإلستشارة  خدمات 

العراق والرشق األوسط.
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النرشة املطبوعة
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تصميم: كيت لو دان

تعریب: ديلامن محمد کریم

إنتاج  هذا املنشور من خال برنامج  املساعدات املبارشة للحكومة األسرالية.



ISBN: 978-0-9871058-0-6

Dulwich Centre Foundation 
International
Hutt St, P.O. Box 7192
Adelaide, South Australia 5000
Ph: +61 8 82233966
F: +61 8 82324441 
dulwich@dulwichcentre.com.au 
www.dulwichcentre.com.au

جميع الحقوق محفوظة ملركز دولويتش

2012 

+964 770 9361514 
+964 748 1107144

مركز كركوك لضحایا التعذیب

ساحة طريان )بالقرب من محطة رشطة قورية(

كركوك، العراق

الهاتف:

help@kirkuk-center.org
www.kirkuk-center.org


