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مقدمة

هذا الُكتَيّب يوثّق ما تعرض له املجتمع الكاكايئ يف قضاء داقوق جنوب رشقي محافظة كركوك تحت وطأة جائحة كوفيد-١٩ يف الفرتة من 
بداية حزيران لغاية أواخر ترشين الثاين ٢٠٢٠. يتألف الُكتَيّب من قسمني، أحدهام بالعربية و الثانية باإلنجليزية، ويحويان عىل أربع وعرشين 

مادة صحفية موثوقة تم اعدادها من قبل فريق صحفيي كركوك ناو.

نتجت عن جائحة كورونا خسائر كبرية يف األرواح يف شتى بقاع العامل و متثّل تحدياً غري مسبوق للصحة العامة، خصوصاً للمجاميع املحرومة 
مثل األقليات يف العراق. االضطراب االقتصادي واالجتامعي الذي تسبب به الوباء ترك آثاراً مدمرة عىل املجتمعات الدينية، كالكاكائيني عىل 
املشاكل  مستقرة،  الغري  األوضاع  بسبب  كوفيد-١٩  لتأثريات  الخصوص  وجه  عىل  معرضون  داقوق  يف  األقلية  هذه  افراد  املثال.  سبيل 
االقتصادية والتهميش. االستجابة الرسيعة الحتياجات الكاكائيني و األقليات الدينية األخرى يف العراق ويف نفس الوقت التأكد من وصول 

املساعدات االنسانية للذين هم بأَمّس الحاجة لها، أمر مهم.

.(CREID) من الجدير بالذكر، ان هذا املرشوع مل يكن باإلمكان تحقيقه بدون الدعم املقدم من التحالف من أجل املساواة والتنمية الشاملة

آَمل أن يلقى هذا الُكتَيّب استحسان القرّاء وأن يستفيد اصحاب الشأن من املعلومات املوثوقة التي أُِعّدت من قبل الصحفيني من أجل بناء 
عراق شامل، دميقراطي وآمن.

سالم عمر
رئيس تحرير كركوك ناو

www.kirkuknow.com
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شكر وتقدير

أُنِتج هذا الُكتيب بدعم من برنامج التحالف من اجل املساواة الدينية والتنمية الشاملة (CREID). تقوم (CREID) بتوفري أدلة بحثية و تقديم 
برامج عملية الهدف منها تدارك الفقر، الصعوبات والتهميش الناشئ من التمييز عىل أساس الدين أو املعتقد. (                  تحالف يقوده معهد 
دراسات التنمية (IDS) و مُتَّول من قبل اململكة املتحدة من خالل الحكومة الربيطانية. الرشكاء الرئيسيون هم مؤسسة الخويئ، مجموعة 

www.ids.ac.uk/creid :اطّلع عىل املزيد من خالل .Refcemi و (MRG) حقوق األقليات
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كاكائيو داقوق وخانقني ضمن املناطق املتنازع عليها أمام ثالثة خيارات: إخالء قراهم، تشكيل قوة 
الوضع  استتباب  لحني  الجمهورية  لرئاسة  تابعة  قوة  اىل  حاميتهم  مسؤولية  اناطة  أو  بهم،  خاصة 
األمني يف مناطقهم. الخيارات الثالثة التي مل يتضح بعد أي منها ستُطبَّق عليهم، ما هي اال يف 

سبيل البقاء يف ديارهم.

َمت اىل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح أثناء اجتامع عقد  تلك الخيارات ُعرَِضت ضمن مذكرة قُدِّ
يف قرص الرئاسة مع وفد ضم عدداً من وجهاء األقلية الكاكائية.

داقوق  قضايئ  يف  الدينية  األقلية  تلك  استهدفت  التي  العنف  أعامل  تصاعد  مع  تزامن  االجتامع 
وخانقني ضمن محافظتي كركوك ودياىل، حيث واجه الكاكائيون خالل األشهر الثالثة املاضية القتل، 

التهديد وحرق محاصيلهم الزراعية، وذلك منذ تفيش وباء كورونا.

شمس الله كوران، الذي شارك يف االجتامع مع رئاسة الجمهورية بصفته أحد ممثيل الكاكائيني، قال 
لـ(كركوك ناو) "وّضحنا لرئيس الجمهورية املخاطر التي تواجه الكاكائيني يف خانقني، داقوق واملناطق 
األخرى املتنازع عليها، قلنا برصاحة إن مل يضمنوا سالمة أرواحنا ويعالجوا لنا الوضع األمني فسنضطر 

إلخالء قرانا."

وهام  الجمهورية،  رئاسة  طاولة  عىل  آخرين  خيارين  الكاكائيون  وضع  اإلجباري،  االخالء  خيار  جانب  اىل 
"تشكيل قوة متألفة من أبناء املكون الكاكايئ يف مناطقهم، أو نرش قوة تابعة لرئاسة الجمهورية 

يف مناطق الكاكائيني لحني استتباب الوضع األمني فيها"، حسبام قال شمس الله.

تدهور الوضع األمني  الذي بات يقض مضاجع الكاكائيني تصاعد أكرث مع انتشار فريوس كورونا، وذلك 
بها،  املحيطة  واملناطق  املدن  داخل  التجوال  حظر  اجراءات  بتنفيذ  األمنية  القوات  انشغال  بسبب 

والتي بدأت منذ منتصف شهر آذار املايض.

منذ ظهور جائحة كوورنا، لقي ١٥ شخصاً من املكون الكاكايئ مرصعهم وأصيب مثانية آخرون بجروح، 
وذلك بحسب احصائية أعلنها كاكائيو محافظة السليامنية وحلبجة.

خانقني  قضايئ  يف  الكاكائيني  عيش  "مصادر  أن  اىل  بيان  يف  أشاروا  وحلبجة  السليامنية  كاكائيو 
وداقوق تعرضت ألرضار كبرية، بدءاً من حرق محاصيلهم الزراعية اىل تخريب مصادر املياه ومكائنهم 
الزراعية"، وأكدوا بأنه "اذا مل يتم التصدي لحملة تطهري الكاكائيني فستواجه املنطقة بأكملها مخاطر 

االبادة الجامعية."

القرى الكاكائية تقع أغلبها يف املناطق املتنازع عليها التي مل يتم 
حسم مصريها بعد وفق الدستور، ما أدى اىل ازدياد أعامل العنف فيها

وتابع شمس الله كوران يف حديثه لـ(كركوك ناو) "الطبيعة الجغرافية لقرى الكاكائية وضعتهم عىل 
خطوط التامس مع املسلحني املتطرفني والقوات األمنية وتقع أغلبها يف املناطق املتنازع عليها 

التي مل يتم حسم مصريها بعد وفق الدستور، ما أدى اىل ازدياد أعامل العنف فيها."

كركوك/ ٢٠١٧/ اجتامع للكاكائيني يف قرية عيل رساي يف أعقاب هجوم استهدف القرية وخطف أحد أبناء 
مكونهم    تصوير: كركوك ناو 

كركوك/ حزيران ٢٠٢٠/ محمد عزيز، مزارع كاكايئ يف حدود قضاء داقوق يشتيك من تأخر نضج محاصيله بسبب
تداعيات جائحة كورونا تصوير: كركوك ناو

رصاع من أجل البقاء..١
الكاكائيون أمام ثالثة خيارات ُمرّة
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"مجاميع  عليهم  يطلقون  بل  باستهدافهم،  معينة  مجموعة  يتهمون  ال  الكاكائيون 
ارهابية".

يف البيان الذي تاله كاكائيو السليامنية وحلبجة تم التأكيد عىل رضورة وضع آلية مناسبة 
الحكومة  عاتق  عىل  املسؤولية  وألقوا  وخانقني،  داقوق  يف  الكاكائيني  لحامية  وفعالة 

االتحادية وحكومة اقليم كوردستان.

بأن  االنسان  لحقوق  الداعمة  والدول  االرهاب  ضد  الدويل  التحالف  ممثيل  طالبوا  كام 
ملسح  "مؤامرات  بوجود  اعتقادهم  عن  معربني  الكاكائيني،  حامية  يف  دورهم  يلعبوا 

وتهجري الكاكائيني."

يف الوقت الحارض يعلق هذا املكون الديني آماله عىل وعود رئاسة الجمهورية بانتظار أن 
تسفر الجهود عن عودة االستقرار لحياتهم ومعيشتهم.

"قبل  ناو)  لـ(كركوك  قال  داقوق  يف  الكاكائية  العشائر  رؤساء  أحد  فهاد،  شيخ  زياد  لكن 
تفيش كورونا أبلغنا رئاسة الجمهورية بتلك املخاطر والتي شكلت بدورها لجنة عسكرية 

للتحقيق يف األمر، دون أن تثمر جهودهم عن يشء."

 "قبل كورونا، كنا نُستَهّدف يف مناطق محددة، أما اآلن فيتم استهدافنا يف العديد من 
املناطق وأعامل العنف قد تصاعدت."

وشدد يف حديثه قائالً "ما دامت قرانا تقع يف املناطق املتنازع عليها، ميكن بحسب الدستور نرش 
لنا  بالنسبة  مهمة  خطوة  وذلك  فيها،  كوردستان  اقليم  لحكومة  التابعة  والقوات  االتحادية  القوات 

لضامن تنسيق أكرث وجعل املنطقة آمنة."

الوزراء  ورئيس  الجمهورية  رئيس  بأن  ناو)  لـ(كركوك  الجمهورية  رئاسة  مكتب  يف  مصدران  وأكد 
مصطفى الكاظمي يسعيان إليجاد حل، ومن املقرر عقد اجتامع خاص حول املسألة قريباً."

أحد املصادر التي ليس لها اإلذن بالترصيح قال لـ(كركوك ناو) "خيار ارسال قوة تابعة لرئاسة الجمهورية 
اىل املنطقة وتشكيل قوة من أبناء املكون الكاكايئ ليس من صالحيات رئيس الجمهورية، لذا يتم 

بحث منفذ آخر بالتشاور مع مصطفى الكاظمي."

ويف هذا الشأن قال شمس الله كوران "رئيس الجمهورية كانت لديه معلومات كاملة حول املنطقة 
وقال بأنه سيناقش مع رئيس الوزراء مطالبنا وايجاد حل ملعضلتنا."

ميكن  وال  العراق  يف  األصيلة  املكونات  من  "الكاكائيني  بأن  االجتامع  يف  أكد  الجمهورية  رئيس 
تناسيهم."

تأجيل مداولة معضلة الكاكائيني اىل حني عقد اجتامع آخر يأيت يف الوقت الذي توشك فيه محاصيل 
هذا املوسم للكاكائيني عىل الضياع بسبب عدم متكنهم من مزاولة أعاملهم يف ظروف آمنة.

الوضع  وتدهور  كورونا  "بسب  ناو)  لـ(كركوك  قال  حفتغار  منطقة  يف  مزارع  عزيز،  محمد 
األمني تأخر موسم زراعة محاصيلنا، فمثالُ كانت سابقاً أسعار البامية يف الوقت املحدد 
موعد  تأخر  فقد  اآلن  أما  دينار،  بألفي  الواحد  الكيلوغرام  نبيع  كنا  حيث  مرتفعة،  لنضجها 
نضجها وأصبح سعر الكيلوغرام الواحد ال يساوي أكرث من ٧٥٠ دينار، تحسن ظروفنا مرهون 

بتحسن الوضع األمني وزوال كورونا."

الكاكائيون ال يتهمون مجموعة معينة باستهدافهم، بل يطلقون 
عليهم "مجاميع ارهابية".
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بداية املصائب
جليل ابراهيم، والد ألربعة أطفال، ظل حتى منتصف عام ٢٠١٤ يزاول الزراعة وتربية املوايش يف 

ظروف أمنية مستقرة يف قريته عيل رساي الواقعة ضمن حدود قضاء داقوق جنويب كركوك

كنا نقوم بزراعة املحاصيل مثل الطامطم، الخيار، الباذنجان وانواع الخضار والحبوب دومنا مشاكل، مل 
نكن نواجه مشاكل يف التنقل، محاصيلنا كانت تَُسوَّق، كنا سعداء وال نعرف التعب"، وأضاف جليل 
بأنه متكن لغاية ٢٠١٤ من رشاء منزل ومركبة وكانت ظروفه االقتصادية جيدة جداً، لكن االمور انقلبت 

بعد ظهور داعش 

أدت هجامت مسلحي داعش يف منتصف ٢٠١٤ اىل اخالء معظم قرى الكاكائيني يف داقوق من 
ساكنيها، جليل كان أحد اولئك املترضرين ممن اضطروا للنزوح من قراهم.

وقع ٣٠٠ دونم من أراضينا الزراعية يف قبضة داعش، وأصبح مصدر عيشنا جراء ذلك يف خطر"، نزح 
معظمنا من القرية"، كانت تلك املرة األوىل التي تعرض خاللها جليل لإلفالس، نتيجة لذلك انتقل مع 

عائلته اىل مركز قضاء داقوق ليكسب قوته هناك.

يف عام ٢٠١٦ متركزت وحدات من قوات البيشمركة التابعة لحكومة اقليم كوردستان يف املناطق 
املتنازع عليها، من ضمنها جنوب داقوق. ومتت استعادة قرى الكاكائيني الواقعة يف املنطقة من 

قبضة تنظيم داعش، األمر الذي مهد لعودة عدد كبري من أبناء األقلية الكاكائية اىل قراهم.

استأنف جليل ابراهيم الزراعة حيث كان يتوجه يومياً من داقوق اىل حقله قبل أن يعود يف املساء.

 "داعش كان ال يزال  يشكل تهديداً، أبقيت عائلتي يف مركز داقوق وكنت أتنقل لوحدي"، وتابع جليل 
قائالُ "بدأت بزراعة املحاصيل مرة أخرى، كان حصادي وفرياً وكنت ابيع محاصييل يف األسواق، غري أن 

ذلك ايضاً مل يدم كثرياً، يف عام ٢٠١٨ اضطررت إلخالء قريتي مرة أخرى."

اىل  العراقية  القوات  بعودة  العبادي  حيدر  األسبق  العراقي  الوزراء  رئيس  أمر   ،٢٠١٧ أيلول  يف 
كركوك،  ومدينة  داقوق  من  البيشمركة  قوات  اثرها  عىل  وانسحبت   ، كافة  عليها  املتنازع  املناطق 

مخلفة فراغاً أمنيا يف حدود املناطق التي تقع ضمنها قرى الكاكائيني.

يقطنها  قرية   ١٥ مجموع  من  أن  بحيث  القرى،  تلك  طالت  هجامت  لسلسلة  مهد  األمني  الفراغ 
بسبب  التام  االخالء  نحو  أَُخر  ثالث  تتجه  فيام  بالكامل،  قرى  خمس  أُخليت  داقوق،  يف  الكاكائيون 

املخاطر املحدقة بها.

جليل ابراهيم، مزارع من األقلية الكاكائية، أعلن افالسه ثالث مرات خالل ستة أعوام، وذلك جراء ثالثة 
مستجدات أمنية، سياسية وصحية يف العراق طرأت خالل تلك الفرتة، "كلام طرأ أمر جديد، فرضيبته 

ندفعها نحن الكاكائيون"، كام يقول جليل.

ظهور تنظيم الدولة (داعش) يف عام ٢٠١٤، نشوء فراغ أمني يف القرى التي يقطنها الكاكائيون 
يف أعقاب االستفتاء يف ٢٠١٧، وتفيش جائحة كورونا مؤخراً، هي ثالثة أحداث بسببها أصبح جليل 

وغريه من املزارعني يف خطر فقدان مصدر العيش الذي تعتمد عليه ارسته.

جليل، وهو يف الخمسينات من عمره، تعرض جزء من محاصيله الزراعية هذا العام اىل الجفاف بسبب 
اجراءات حظر التجوال املفروضة ملواجهة انتشار كورونا، والتي منعته من الوصول بسهولة اىل حقله.

لإلفالس،  عرّضني  كورونا  وباء  العام،  هذا  خالل  مصاريفنا  تأمني  عىل  قدريت  بعدم  باليأس  "أشعر 
متى ما استجد أمر يف العراق فنحن الكاكائيون من ندفع رضيبته"، هكذا تحدث جليل وهو منهمك 

يف العمل يف حقله.

األمر كان مغايراً فيام مىض بالنسبة لهذا املزارع الكاكايئ، بالتحديد خالل هذا الشهر حني كان يجمع 
فيه أرباح محاصيله ويبدأ بالتخطيط للموسم التايل.

كورونا، داعش والفراغ األمني..٢
ثالثة أسباب وقفت وراء االفالس املتكرر ملزارعٍ كاكايئ

"

جليل ابراهيم (٥٠ سنة)، مزارع كاكايئ ترضرت محاصيله بسبب تداعيات جائحة كورونا   تصوير: محمد أملاس
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يجنيه من  بانتظار ما قد  اآلن  تربية السامك وبرئه، وهو  الزراعية وفقد منزله، حوض  أرضه  ترك  جليل 
بعض املحاصيل الزراعية مثل البامياء، البطيخ والباذنجان، رغم أن ال أمل يلوح يف األفق حول قدرته 

عىل تسويق تلك املحاصيل.

قبل كورونا، كان هذا املزارع الكاكايئ يجني سنوياً ما بني ٤٠ اىل ٥٠ مليون دينار، لكنه اآلن يقول 
"هذا العام مل أجِن ديناراً واحداً لحد اآلن."

الدينية، فيام  األقلية  اثارت حفيظة هذه  األخرى  كاكائيو داقوق واملناطق  لها  التي تعرض  املصائب 
فشلت الجهود الرامية اىل حاميتهم وضامن بقائهم يف ديارهم.

مجمل ما تعرض له جليل ابراهيم يخفي ورائه مشكلة أكرب الزمت الكاكائيني يف قضاء داقوق عىل 
املخاطر  بسبب  التام  لإلخالء  الكاكائيني  قرى  جميع  تعرض  من  الخوف  وهو  السنني  من  عقد  مدار 

األمنية.

جائحة كورونا كانت لها تبعات اقتصادية عىل الكاكائيني، من ضمنهم جليل ابراهيم، اضافة اىل آثارها 

النفسية.

يقول جليل "كلام وضعت رأيس عىل رسيري، كنت أتخيل محاصييل وهي تذبل امام ناظرّي بسبب 
العطش... كورونا أذبل حيايت ايضاً، هذه كانت كارثة يل ولعائلتي."

 

ان  اىل  مشرياً  الحصاد  موسم  بدء  سبقت  التي  الفرتة  يف   ٢٠١٨ يف  واجهه  ما  جليل  واستذكر 
مسلحني مجهولني أرضموا النريان يف ١٣٠ دونم من أرضه الزراعية، وبعدها بأيام فجروا منزله وبرئه 
وحوضه املخصص لرتبية األسامك، كام أنه تعرض للخطف يف احدى الليايل أثناء تواجده يف حقله 

لكنه نجا من تلك املواجهة رغم اصابته بجروح.

تلك كانت املرة الثانية التي يتعرض فيها جليل ابراهيم لإلفالس بعد اضطراره للنزوح من قريته.

هذه املرة كورونا
جليل ابراهيم الذي يعترب الزراعة وتربية املوايش السبيل الوحيد الذي ميكنه من خالله تأمني لقمة 
القريبة من داقوق  الطالباين  العام استئجار ارض زراعية يف منطقة  لعائلته، قرر بداية هذا  العيش 

وبدأ العمل فيها.

"الوضع األمني يف تلك املنطقة كان أفضل نسبياً، سّخرت كل امكانيايت املادية والجسدية ورصفت 
الكثري من األموال، لكنني واجهت مصيبة أخرى متثلت يف كورونا"، ويقول جليل "بسب اجراءات حظر 
أكن  للجفاف، ألنني مل  الحقل، تعرض جزء كبري من محاصييل  بالغة اىل  التجوال كنت اصل بصعوبة 

قادراً عىل اروائها يف الوقت املحدد."

واضاف "من جهة أخرى مل أمتكن من زراعة بعض من املحاصيل يف الوقت املناسب، لذا تأخر منو 
ونضج تلك املحاصيل رغم تجاوز املدة املحددة لها."

يف  ابراهيم.  جليل  بإفالس  املرة  هذه  كورونا   جائحة  تسببت  األمني  الفراغ  وتداعيات  داعش  بعد 
الحقيقة هذه العوامل الثالثة شكلت معوقات كبرية واجهت جميع كاكائيي داقوق.

 جليل ابراهيم (٥٠ سنة)، مزارع كاكايئ يقول بأنه كان يجني ما بني ٤٠ اىل ٥٠ مليون دينار من بيع
 محاصيله، غري أنه مل يحصل عىل دينار واحد هذا العام بسبب كورونا   تصوير: محمد أملاس
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كاكائيو داقوق يعانون من تدهور الوضع األمني و يقولون بأن حياة و معيشة عوائلهم أصبحت أمام 
تهديد الجامعات املسلحة، يف حني تنشغل القوات األمنية بتطبيق اجراءات حظر التجوال منذ انتشار 

جائحة كورونا يف العراق و املنطقة.

غضون  يف  أكرب  بصورة  الكاكايئ  املكون  أبناء  مضاجع  تقضُّ  باتت  التي  األمنية  املشكلة  هذه 
القوات  الواقعة جنوب كركوك، تزامنت مع حدوث تغيري يف مهام  الشهرين األخريين يف املناطق 
األمنية املتمركزة يف املنطقة و التي أصبح همها األكرب تنفيذ اجراءات حظر التجوال داخل الوحدات 

االدارية.

َل ما ال  خالل الشهرين املاضيني اللذين ظهر فيهام فريوس كورونا و فُرِض فيهام حظر التجوال، ُسجِّ
يقل عن ستة أعامل عنف استهدفت الكاكائيني يف مناطق متفرقة من داقوق، كام التهمت الحرائق 

املفتعلة ١٤٥ دونم من األرايض الزراعية خالل فرتة الحصاد يف كل من قرى زنقر و عيل رساي.

يف الوقت الذي كان فيه الكاكائيون يعيشون حالة من الخوف و الهلع، وصل رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي اىل كركوك يف زيارة الهدف منها االرشاف عىل انطالق عملية عسكرية واسعة 

جنويب املحافظة كان جميع أهايل املنطقة و خصوصاً الكاكائيني بانتظارها.

أعباء  الجديد، اىل جانب  الوزراء  رئيس  بعد أقل من شهر عىل تسلمه منصبه.  الكاظمي جاءت  زيارة 
مواجهة كورونا، االعداد إلجراء انتخابات مبكرة، التصدي للفساد و االستامع اىل مطالب املتظاهرين 
الذي  القضاء عىل "الجامعات االرهابية" جنوب داقوق و  أخرى متثلت يف  العراق، بارش مهمًة  يف 

شهد استهداف أقلية دينية متمثلة بالكاكائيني.

قبل زيارة الكاظمي كانت االستعدادات تجري عىل قدم و ساق لشّن عملية عسكرية بهدف متشيط 
و تطهري ١٧ قرية عىل الحدود الفاصلة بني محافظتي كركوك و صالح الدين وعىل مساحة متتد لـ ٧٣٨ 

كيلومرت مربع.

بالنسبة لـ(محمد ابراهيم) الساكن يف قرية عيل رساي الكاكائية، مثّلت زيارة الكاظمي يف ٢ حزيران 
و قرار بدء العملية العسكرية مفاجأة، لكنه يقول " القرار جاء متأخراً، كان من املمكن التفكري يف شن 

عملية عسكرية قبل أن تُخىل العديد من القرى."

ألقرار جاء متأخراً، كان من املمكن التفكري يف شن عملية عسكرية 
قبل أن تُخىل العديد من القرى

محمد، هو أحد ضحايا الهجامت املسلحة التي استهدفت قريته، قرر البقاء مع أحد أقربائه لوحدهم 
يف قرية عيل رساي و هام اآلن منشغالن بالزراعة و تربية املوايش، يف حني غادر معظم أهايل 

القرية اىل مركز قضاء داقوق.

الكاظمي  كان  التي  الواسعة  العسكرية  "العملية  أن  اىل  ناو)  لـ(كركوك  حديثه  يف  محمد  أشار  و 
كانت  الكاكائيني  استهدفت  التي  الهجامت  ألن  لنا،  بالنسبة  كبرية  أهمية  ذات  بنفسه  عليها  يرشف 

تنطلق من تلك املناطق"، و أضاف "تلك املناطق كانت معزولة و ال تتواجد فيها القوات األمنية."

املناطق التي شملتها العملية العسكرية محاذية لقرى الكاكائيني يف قضاء داقوق (٤٤ كم جنوب 
كركوك).

 كركوك/ امرأة مع ولديها منهمكون بأعامل الزراعة قرب بحرية روحانة يف املناطق التي يقطنها الكاكائيون يف
داقوق  تصوير: محمد أملاس الحدود يف  املسلحة  الجامعات  تهديدات  عىل  للقضاء  عسكرية  عملية  انطالق   /٢٠٢٠ حزيران   ٢  كركوك/ 

الفاصلة بني محافظتي كركوك و صالح الدين  تصوير: سوران محمد

يف انتظار الكاظمي؛ الكاكائيون يأملون أن تعيد لهم
القوات العراقية األمن ٣
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يقطن الكاكائيون يف مناطق متفرقة من اقليم كوردستان والعراق، اضافًة اىل نينوى، 
يتواجدون يف كل من كركوك، حلبجة، أربيل، خانقني وبعض املناطق األخرى من دياىل، 

وبحسب احصائيات غري رسمية يَُقّدر عددهم بحوايل ١٠٠ ألف شخص.

بالكامل، فيام  أُخليت خمس قرى  الكاكائيون يف داقوق،  من مجموع ١٥ قرية يقطنها 
تتجه ثالث أَُخری نحو االخالء التام بسبب املخاطر املحدقة بهم.

أدىل الفريق الركن ثامر الحسيني، القائد العام لقوات الرد الرسيع – التي شاركت يف 
من  "الهدف  فيه  جاء  بترصيح  ناو)  (كركوك  مراسل  حرضه  صحفي  مؤمتر  يف  العملية- 
العمليات العسكرية تطهري املنطقة من فلول داعش والجامعات االرهابية، بصورة عامة 
جرت الخطة بشكل جيد، تم تطهري املنطقة والقرى التي كانت تُستَخَدم كمالذات من 

قبل مسلحي داعش ملهاجمة القوات العسكرية وأهايل املنطقة."

اسوًة   ،٢٠١٧ العام  نهاية  حتى   ٢٠١٤ العام  أواسط  بني  ما  الفرتة  الكاكائيونفي  تعرض 
باألقليات األخرى مثل الرتكامن، املسيحيني وااليزيديني، اىل القمع واالنتهاكات من قبل 
الداخيل،  النزوح  حالة  يف  تعيش  الكاكائية  العوائل  من  العديد  تزال  ال  داعش.  تنظيم 
ويشكل الكاكائيون، الرتكامن، الشبك وااليزيديون نسبة ١٠٪ من مجموع ٧٨٧ ألف نازح 

يف العراق.

شكر  محمد،  ألبو  كويي،  عرب  شاليار،  نعمت،  سيد  متيق،  رزكاري،  قرى  من  كل  تعترب 
عيل  توبزاوا،  كرميان،  هاوار  حسني،  سيد  عباس،  سيد  ششكان،  باشا،  علوت  جربان، 

رساي و زنقر يف داقوق موطناً للكاكائيني.

و ذكر مكتب رئيس الوزراء يف بيان بأن "الهدف من العملية هو "تجفيف منابع االرهاب 
أرواح  بحامية  األمنية  القوات  تقوم  أن  رضورة  عىل   الكاظمي  أكد  كام  املنطقة"،  يف 

وممتلكات جميع املواطنني يف املنطقة.

بالرغم من أن العملية العسكرية و زيارة الكاظمي أسعدت محمد عزيز، لكن السؤال الذي 
الكاكائية  القرى  التي تكبدتها  الفادحة  الخسائر  يطرح نفسه هو اىل أي مدى ستعوض 

بسبب الحرائق التي التهمت محاصيلهم و عرّضت قراهم لإلخالء.

"العملية العسكرية ليست كل يشء، األهم هو بقاء القوات األمنية يف تلك املناطق 
نة" كام يقول محمد. بعد تطهريها ليك ال تشكل خطراً علينا و تكون أراضينا الزراعية ُمَؤمَّ

 كركوك/ ٢ حزيران ٢٠٢٠/ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يصل اىل كركوك لإلرشاف عىل سري عملية
أبطال العراق-نرص السيادة" تصوير: املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء"

و يأمل محمد أن تعيد هذه الخطوة الجديدة األمن للكاكائيني ليك يتمكنوا من الوصول بسهولة اىل 
بتطبيق  األمنية  القوات  انشغال  بسبب  املشاكل  من  الكثري  واجهوا  أن  بعد  خاصة  الزراعية  أراضيهم 

اجراءات حظر التجوال.

"سعداء جداً بتنفيذ العملية العسكرية و نأمل أن توجه منطقتنا نحو بر األمان"، قال محمد.

سعداء جداً بتنفيذ العملية العسكرية و نأمل أن توجه منطقتنا نحو بر 
األمان

َل ٤٤ حريقاً يف  انطالق العملية تزامن مع استهداف محاصيل املزارعني يف القرى الكاكائية، حيث ُسجِّ
داقوق خالل األيام الثالثة األوىل من شهر حزيران.

و تشري احصائية حصلت عليها (كركوك ناو) من مركز الدفاع املدين يف داقوق اىل نشوب حرائق يف 
مساحة تقدر بـ١٤٥ دونم مزروعة بالحنطة و الشعري يف قرى زنقر و عيل رساي.

خالل اليوم األول من بدء العملية العسكرية تم تطهري تسع قرى و َضبط ٣٠ عبوة ناسفة و عرشات 
الرباميل اململوءة باملتفجرات اضافة اىل تفجري عجلة مفخخة.

عزيز محمد، أحد وجهاء املكون الكاكايئ يف املنطقة قال لـ(كركوك ناو) "نأمل أن تقود 
أن  يجب  و  داعش،  مسلحي  قدرات  تُضِعف  أن  و  األمان،  بر  نحو  مناطقنا  العملية  هذه 

تستمر."
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جائحة كورونا أجربت (سفني جامل كوزجي)، وهو من األقلية الكاكائية، عىل التخيل عن الحرفة التي 
اشتهر بها أجداده. اىل جانب الخسائر يف األرواح، فقد بات فريوس كورونا ميثل كابوساً للمشاريع 

الصغرية يف العراق وتسبب يف فقدان املئات ملصادر عيشهم.

"أدعو الله أن يؤمِّن رزق أطفايل، فقدت عميل بسبب كورونا... رغم كَِرب سني، أنا اآلن مضطر ألن 
الذي مل يتوقف يوماً  الفخار  الذي اضطر إلقفال معمل  بناء"، يقول سفني كوزجي  أشتغل كعامل 
أجهزت  التي  التداعيات االقتصادية لفريوس كورونا  أحد ضحايا  أكرث من قرن، واصبح بذلك  عىل مدار 

عىل حرفة أجداده القدمية وعىل مصدر عيش عائلته.

سفني جامل زين العابدين الكاكايئ (٦٥ سنة)، املشهور بـ(جامل كوزجي) ينتمي إلحدى أَُرس داقوق 
العريقة التي جعلت من حرفة صناعة الفخار والنحت مصدر عيشها، غري أنه اضطر للتخيل عنها بداية 

شهر حزيران الحايل.

سفني جامل كوزجي (٦٥ سنة) اضطر إلقفال معمله بسبب تداعيات فريوس كورونا تصوير: كركوك ناو

بعد مرور قرن.. كورونا يقيض عىل أقدم ِحرَف الكاكائيني
"حظر التجوال املفروض داخل القضاء تسبب يف اقفال معميل ألكرث من شهر، يف أواخر شهر ايار 
أغلبهم يقصدوننا من وسط  لكننا فقدنا مبيعاتنا"، ويضيف سفني قائالً "الُرشاة  اعاملنا  استأنفنا 

وجنوب العراق."

حظر التجوال املفروض داخل القضاء تسبب يف اقفال معميل ألكرث 
من شهر يف أواخر شهر ايار استأنفنا اعاملنا لكننا فقدنا مبيعاتنا

آذار  شهر  أواسط  منذ  املحافظات  بني  والتنقل  التجوال  حظر  فرضت  قد  العراقية  الحكومة  وكانت 
املايض للحد من تفيش وباء كورونا.

ببغداد،  يربط كركوك  الذي  الطريق  داقوق عىل  أطراف قضاء  يقع يف  يديره سفني  الذي  املعمل 
وأغلب من كانوا يقصدونه هم املسافرون الذين يتنقلون بني مدن الشامل ووسط وجنوب العراق.

سفني يَُعّد من الحرفيني املََهرة، دأبت ارسته خالل أكرث من قرن عىل صنع الِجرار الفخارية 
جنوب  كيلومرت   ٤٤) داقوق  يف  املعروفة  األرس  إلحدى  ينتمون  عائلته  وأفراد  والنحت 

كركوك).

حرفة صناعة الفخار تناقلوها جيالً بعد جيل، لكنهم اآلن باتوا يخافون ضياعها بسب استمرار 
حظر التجوال.

عائلة سفني متألفة من ستة افراد جميعهم يزاولون هذه الحرفة، قبل أكرث من عامني فارق 
والده الحياة داخل معمل الفخار.

حرفة  نعتربها  ذلك  كل  فوق  قبلهم،  ومن  وجدي  ايب  عيش  مصدر  كانت  الحرفة  "هذه 
مقدسة وعزيزة، ألن هذه الحرفة استمرت بناءاً عىل وصية جدنا األكرب الذي أكد بأن هذا 

املعمل ال يجب أن يُقَفل أبداً."

٤
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هذا  بأن  أكد  الذي  األكرب  جدنا  وصية  عىل  بناءاً  استمرت  الحرفة  هذه 
املعمل ال يجب أن يُقَفل أبداً

لَت أول حالة اصابة بفريوس كورونا يف قضاء داقوق، مام دفع  يف األسبوع املايض ُسجِّ
منعوا  األسواق،  بعض  فأغلقوا  االجراءات،  تشديد  عىل  القضاء  وادارة  األمنية  األجهزة 

التنقل من واىل القضاء وقيدوا حركة املواطنني داخل القضاء.

حول ذلك يقول سفني "هذه االجراءات أثرت من البداية علينا، وأجربتنا عىل اقفال معمل 
الفخار ألول مرة، حيث مل يعد مبقدورنا بيع الجرار وزير املاء التي نصنعها."

منذ ذلك اليوم اضطر سفني للعمل كعامل بناء لتأمني لقمة العيش لعائلته، رغم أن سنه 
مل يعد يسمح له مبزاولة تلك األعامل املرهقة لكنه سعيد ان حصل عىل فرصة عمل.

يا إلهي ارأف  اليوم الذي اقفلنا فيه معملنا بكيت كثرياً، رصخت، قلت 
يب وبأبنايئ.

"اليوم الذي اقفلنا فيه معملنا بكيت كثرياً، رصخت، قلت يا إلهي ارأف يب وبأبنايئ."

للكاكائيني جذور عميقة يف قضاء داقوق، أبناء هذه األقلية منترشون داخل القضاء اضافًة 
اىل ١٥ قرية ضمن حدود داقوق، وهم من األقليات التي تأثرت معيشتهم كثرياً بتداعيات 

فريوس كورونا.

العديد من املعارض املتنوعة داخل  الذي كان بفضل حرفته يشارك يف  سفني كوزجي 
وخارج العراق أصبح عامالً بسيطاً.

حول مشاركاته يقول سفني كوزجي "آخر مشاركة يل مع والدي كانت يف معرض خاص 
أقيم يف تركيا يف عام ٢٠١٣ وحصلنا فيه عىل املرتبة األوىل."

قبل عدة سنوات، نحت سفني ووالده هيكل طائرة مدنية من الجص والحجر يبلغ طولها ١٨ 
مرتا ووضعوها أمام معمل الفخار، هذه الطائرة أصبحت مثار اعجاب املارة وساهمت يف 

زيادة االقبال عىل منتجاتهم.

حسني درويش، وهو من األصدقاء املقربني لـ(جامل كوزجي) –والد سفني- أشار اىل أن 
جامل مل يكن ينظر لحرفة صناعة الجرار الفخارية عىل أنها حرفة عادية، بل كان يعشق تلك 
الناس عن  ما يتحدث عن سعيه لخدمة  النحت "وكان غالباً  أبدع يف أعامل  أنه  الحرفة، كم 

طريق أعامله."

التجوال  حظر  فرضها  رغم  الحكومة  أن  هي  اآلن  العوائل  من  الكثري  تواجه  التي  املعضلة 
عىل املواطنني  مل تقدم لهم يد العون، لذا فهم يحملون مسؤوليتني عىل عاتقهم، 

تأمني املعيشة ووقاية أنفسهم.

عدد  وصل  حيث  املاضيني،  األسبوعني  خالل  االصابة  حاالت  ازدياد  ظل  يف  ذلك  ويأيت 
املصابني بالفريوس اىل ١٤ ألف و٢٦٨ شخص، فيام تسبب الوباء بوفاة ٣٩٢ شخصاً.

سفني كوزجي يتابع يومياً مع أبنائه األخبار بشغف علّهم يسمعون خرباً ساراً ويعيدوا فتح 
معمل الفخار.

"نهاية كورونا، بالنسبة لنا، هي مبثابة افتتاح باب الرزق وتنفيذ وصية أجدادنا إلدامة هذه 
الحرفة"، يقول سفني.

زير املاء هي احدى املنتجات الفخارية التي تُصنع يف معمل سفني كوزجي  تصوير: محمد أملاس
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يف بيت بهمن اختلط املقام األصيل والشعر بألحان العود والدف، بينام تقوم زوجته بإضفاء الحالوة 
عىل الحجر من خالل صنع أصناف الحلوى واملعجنات.

هذه العائلة الكاكائية أصبحت مثاالً مغايراً لكل تلك العوائل التي تعتقد بأن املكوث يف البيت ضمن 
اجراءات الوقاية من فريوس كورونا يخلق لهم حالة من التوتر النفيس.

عائلة بهمن ترص عىل أن جائحة كورونا لن تجربهم عىل التخيل عن الفن مهام كان الثمن، لذا فان هذه 
العائلة، ومنذ ظهور كورونا يف العراق، مستمرة يف صقل وتطوير فنها.

يقون  الطريقة  بهذه  بأنهم  داقوق، يقول  الكاكائية ويعيش يف  األقلية  (٦٣ سنة)، من  بهمن ويل 
كوسيلة  للفن  يلجؤون  ذلك،  اىل  اضافة  فنهم.  يطورون  الوقت  نفس  ويف  كورونا  من  أنفسهم 
لنسيان املصاعب املعيشية التي يواجهونها بسبب تداعيات كورونا، وإعادة السكينة اىل جو العائلة.

بهمن يتمتع بصوت جميل وهو ضليع باملقامات، أحد أبنائه يدرس يف معهد الفنون الجميلة ويعزف 
العود، والثاين يعزف عىل الدف أما الثالث فهو مثل ابيه يغني املقامات.

كورونا،  بسبب  املفروض  التجوال  وحظر  املنزيل  الحجر  يف  قضوها  التي  األربعة  الشهور  خالل 
استغلوا معظم أوقاتهم لتطوير فنهم، وكام قال بهمن "ال يجب اهامل الفن والوقاية".

منذ أواسط شهر آذار املايض أصدرت ادارة محافظة كركوك عدداً من التعليامت واالجراءات يف سبيل 
درء مخاطر تفيش فريوس كورونا، من ضمنها قرار حظر التجوال والحجر املنزيل، وذلك بعد تسجيل 

أربع حاالت اصابة بالفريوس يف شهر شباط املايض.

رغم أنهم  وجدوا صعوبة يف التعامل مع الوضع الجديد، االّ أنه كان بالنسبة لـ(بهمن)، الذي هو مدرس 
ومزارع يف نفس الوقت، فرصة مثينة لالطالع عن قرب عىل القدرات الفنية ألفراد عائلته والعمل معاً 

عىل تطويرها.

"يف البداية كانت وطأة الحجر علينا ثقيلة، كنت أشعر بالقلق بسبب تعرض جزء من حقيل الزراعي 
للجفاف حيث مل يكن مبقدوري الوصول اىل الحقل وري املحاصيل، خاصة وأن حظر التجوال تزامن مع 
بدء موسم الزراعة"، وأضاف بهمن بأن بعد متديد فرتة الحظر "يأسنا من محصول هذا العام وشعرنا 

بحزن كبري."

خالل املدة التي قضوها يف الحجر واتتهم فكرة تطوير قدراتهم الفنية، "ال يجب أن نتخىل عن الفن 
فهو غذاء الروح". بهمن وأبناؤه كانوا يقضون أغلب ساعات النهار والليل بالتمرين.

أغني  كنت  أخرى  أحياناً  مبناقشته،  نبدأ  ثم  ألبنايئ  وأقرأه  الشعر  أكتب  كنت  األحيان  بعض  "يف 
املقامات، كان لذلك تأثري كبري عىل حالتنا النفسية، ألن تفيش فريوس كورونا تسبب بحالة من التوتر 
النفيس لدى معظم الناس"، ويضيف بهمن "بالنسبة لنا أُضيفت هموم ضياع محاصيلنا الزراعية اىل 

هموم الحجر املنزيل."

كركوك/ أيار ٢٠٢٠/ هذه العائلة الكاكائية تقيض معظم وقتها أثناء الحجر بالغناء والعزف وقراءة الشعربهمن ويل (٦٣ سنة) واثنان من أبنائه، يستخدمون الفن كوسيلة لتخفيف وطأة الحجر املنزيل تصوير: محمد أملاس

عائلة كاكائية تلجأ للفن للتغلب عىل عزلة الحجر املنزيل٥
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حقل بهمن الزراعي الذي يبعد ١٠ كيلومرتات عن مركز قضاء داقوق، يضم العديد من أشجار الفواكه، 
مثل الخوخ، العنب، التني والرمان، ويف أغلب املواسم كان يزرع فيه الخيار، الطامطم، الكوسا، الباميا 

والبطيخ، اال أن محصولهم قلَّ اىل النصف لعدم قدرته عىل االعتناء به.

لذا فان اللجوء اىل الفن، كام يقول بهمن، كان له دور كبري لتخفيف التوتر النفيس عند أفراد عائلته.

الحجر املنزيل كانت له تبعات مخيفة، حيث شهدت األشهر الثالثة األويل من الحجر تسجيل ٢٠ حالة 
َعزَت أغلب تلك  التي  العليا لحقوق االنسان  "انتحار" يف كركوك، وذلك بحسب متابعات املفوضية 

الحاالت اىل آثار البطالة والعنف األرسي.

انتشار  "قبل  ناو)  لـ(كركوك  قال  الجميلة  الفنون  معهد  يف  يدرس  والذي  لبهمن  األكرب  االبن  ناوز، 
املعهد،  من  عوديت  بعد  هناك  وأعمل  حقلنا  اىل  واشقايئ  والدي  مع  أتوجه  كنت  كورونا،  فريوس 

اغالق املعاهد والجامعات وحظر التجوال أحبطني، لكن الفن واملوسيقى أنسانا كل همومنا."

كل يوم كان والدي يغني املقامات بصوته العذب، أما أنا وشقيقي كنا نعزف 
العود والدف، كنا يف حالة نفسية جيدة.

"كل يوم كان والدي يغني املقامات بصوته العذب، أما أنا وشقيقي كنا نعزف العود والدف، كنا يف 
الذي رصف فيه  الحزن بسبب جفاف حقلنا  ينتابه  بأن والدي  أنني كنت أشعر  حالة نفسية جيدة، غري 

سنني عمره، ورغم ذلك كان يخفي آالمه."

بحسب متابعات (كركوك ناو)، كاكائيو داقوق الذين يقطنون يف ١٥ قرية، كان لهم النصيب األكرب من 
تداعيات كورونا، باألخص الذين ميتهنون الزراعة.

بهمن أب لثالثة أبناء وابنة واحدة، لكن الدور الذي لعبته زوجته رمزية أثناء فرتة الحجر املنزيل ال ميكن 
تجاهله، حيث كانت تزين جلساتهم الفنية بالحلوى وأنواع املعجنات التي كانت تبدع يف اعدادها.

جيدة  وصحية  نفسية  حالة  يف  اآلن  نحن  املنزيل،  الحجر  ثناء  بامللل  نشعر  تدعنا  "مل  بهمن  يقول 
ومستعدون لتجاوز هذا الوضع."

وتابع بهمن قائالً "كورونا والحجر املنزيل سلبنا جزءاً من معيشتنا اليومية، أبعدتنا عن أقاربنا، لكننا مل 
نستسلم ومألنا البيت بالحب والفن."

يعتقد بهمن بأن العوائل بإمكانها االستفادة من الحجر املنزيل، بالنسبة له كانت فرصة للتعرف عىل 
قدرات أبنائه الفنية والعمل عىل صقل مواهبهم يف العزف والغناء."

كركوك/ حزيران ٢٠٢٠/ عائلة بهمن أثناء العمل يف حقلهم الزراعي   تصوير: كركوك ناو

15



خالل  تفاقمت  معاناته  املشلولة،  ورجله  ظهره  آالم  شدة  من  أملاس  يستيقظ  أن  دون  ليلة  متر  ال 
األشهر القليلة املاضية، حيث َصُعَب عليه الحصول عىل األدوية ويف نفس الوقت ليست لديه القدرة 

عىل التنقل من مدينة اىل أخرى لزيارة األطباء.

آثار املرض بادية عىل جسد هذا الشاب الكاكايئ، فقرات ظهره استُبِدلَت، فيام توقفت رجله اليرسى 
من الركبة اىل القدم عن الحركة.

أملاس عزيز (٢٧ سنة) يعيش يف ظروف صعبة ومؤملة منذ ست سنوات، لكنه مل يذق مثل ما يعانيه 
اآلن جراء تداعيات جائحة كورونا وحظر التجوال التي أصابته باليأس الشديد.

"أعاين ظروفاً نفسية سيئة، خصوصاً بسبب كورونا الذي أقفل كل األبواب يف وجهي، كل ما تبقى 
يل هو آالم جسدي ورصاعي مع الفقر"، هكذا تحدث أملاس لـ(كركوك ناو).

هذا الشاب يعيش يف مجمع آشتي يف قضاء داقوق (٤٤ كيلومرت جنويب كركوك)، وهومن ذوي 
االحتياجات الخاصة املسجلني عىل وزارة البيشمركة التابعة لحكومة اقليم كوردستان، أملاس أصيب 

بجروح بالغة أثناء مواجهات مع مسلحي داعش اذبان ظهور التنظيم يف أواسط عام ٢٠١٤.

بسبب آالم رجيل ال أستطيع النوم حتى الصباح

"بسبب آالم رجيل ال أستطيع النوم حتى الصباح، أصبحت عالًة عىل والديت وعائلتي."

أملاس يحتاج اىل الخضوع لجلسات عالج مستمرة، قبل ظهور جائحة كورونا كان يحصل عىل حصته من 
األدوية من أحد املستشفيات، لكن يف الشهور األخرية تعذر األمر عليه بسبب انشغال املستشفى 

واملراكز الطبية األخرى بعالج مصايب فريوس كورونا.

آالمه  عىل  التغلب  عىل  تعينه  مسكنة  عالجات  كانت  له  تُعطى  كانت  التي  والحقن  األدوية  أغلب 
املزمنة.

"كنت أستلم حقن ترامادول من أجل آالم رِجيل، وتبلغ كلفة االبرة الواحدة يف السوق، إن توفّر، ٣٠ 
ألف دينار، بدون هذا الدواء ال أستطيع تحمل آالم رجيل."

مثل غريه من البيشمركة الذين أصيبوا خالل حرب داعش، يستلم أملاس راتب شهر واحد كل شهرين، 
األزمة املالية وانخفاض أسعار النفط أدت اىل تأّخر دفع الرواتب من قبل حكومة اقليم كوردستان.

البيشمركة وأصيب أكرث من عرشة آالف  خالل حرب داعش، قُِتل أكرث من ألف و٦٠٠ من أفراد قوات 
آخرين بجروح، وذلك حسب االحصائيات الرسمية املعلنة من قبل وزارة البيشمركة.

أملاس عزيز (٢٧ سنة)، شاب كاكايئ أصيب بجروح خالل حرب داعش وجراء ذلك توقفت رجله اليرسى عن الحركة تصوير: محمد أملاس

آثار االصابات والعمليات الجراحية عىل جسد وبطن أملاس عزيز

رصخة من وراء أبواب مغلقة..٦
ساعة مع آالم كاكايئ من ذوي االحتياجات الخاصة
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أثناء اصابته، كان أملاس من منتسبي قوات ٧٠ للبيشمركة، وقد تكفلت وزارة البيشمركة بنقله خارج 
البالد لتلقى العالج، هناك استبدلت مثانية من فقرات ظهره، لكن رغم تعرض رجله للشلل مل يتم 

برتها لحد اآلن.

"بسبب حظر التجوال وتداعيات كوورنا ال استطيع زيارة طبيبي النفيس يف أربيل، رغم أنه كان من 
املفروض أن أزوره اسبوعياً"، يقول أملاس.

آذار  شهر  منذ  املحافظات  بني  للتنقل  حظراً  فرضتا  كوردستان  اقليم  وحكومة  العراقية  الحكومة 
املايض بهدف الحد من انتشار فريوس كورونا، وال يزال القرار سارياً.

أملاس عزيز متزوج وهو أب لطفل، ووالدته تعيش معهم.

املنزل الذي يعيش فيه هذا الشاب الكاكايئ عبارة عن منزل غري مكتمل وليس مسجالً يف السجل 
العقاري.

نجمة متني (٨٥ سنة)، والدة أملاس، كانت متارس الخياطة قبل ظهور كورونا، لكن أحداً ال يقصدها اآلن 
وفقدت عملها، مام تسبب يف تردي وضعهم املعييش.

"أوضاعنا املعيشية اآلن صعبة جداً، كورونا أصبح بالءاً علينا."

من فرط هم آالم ابنها تقصد نجمة مستشفى داقوق وصيدلياتها كل يوم علّها تحصل عىل حقنة 
الطبيب  موافقة  دون  تُعطى  وال  املخدرة  املواد  نطاق  ضمن  تدخل  الحقنة  (هذه  البنها.  ترامادول 

املرشف).

"ماذا أفعل، أريده أن يتخلص من آالم رجله، ان مل افعل ذلك فمن سيجد له العالج؟ أقسم بالله بأن 
قلبي يحرتق حينام أراه يتأمل"، هذا ما قالته والدة أملاس.

نجمة تحدثت باكية عن معاناتهم اليومية وقالت لـ(كركوك ناو)، "مل أترك مكاناً مل أقصده، وال باباً مل 
أطرقه، حتى انني أصبحت مصدر ازعاج للناس."

طلب هذه األم الوحيد هو عالج ابنها بصورة تامة ليك ال يظل يف رصاع مع األمل.

 تقول نجمة، "كل ما نستطيع فعله هو الدعاء وطلب العطف والرحمة من الله."

اجراءات حظر التجوال والوقاية من كورونا كبََّد الكاكائيني أرضاراً كبرية متثلت يف ازدياد الحوادث األمنية 
الزراعة  قطاع  عىل  تأثريها  اىل  اضافًة  التجوال،  حظر  اجراءات  بتنفيذ  األمنية  القوات  انشغال  بسبب 

واألسواق، وكذلك حرمان اشخاص مثل أملاس من تلقي العالج.

 أملاس عزيز، مستندا عىل عكازيه، يقيض يومه جيئًة وذهاباً يف باحة بيتهم أو يف حيِّهم وقد أتعبه 
التفكري يف مرضه وجراحه، " من شدة ما أعانيه ال أكرتث إن برتوا رجيل دون استخدام املخدر، كل ما 

أريده هو أن أتخلص من آالمي".

نجمة، والدة أملاس، تبيك بحرقة وهي تتحدث عن معاناة ابنها
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كاكائيو داقوق يعانون من تدهور الوضع األمني و يقولون بأن حياة و معيشة عوائلهم أصبحت أمام 
تهديد الجامعات املسلحة، يف حني تنشغل القوات األمنية بتطبيق اجراءات حظر التجوال منذ انتشار 

جائحة كورونا يف العراق و املنطقة.

غضون  يف  أكرب  بصورة  الكاكايئ  املكون  أبناء  مضاجع  تقضُّ  باتت  التي  األمنية  املشكلة  هذه 
القوات  الواقعة جنوب كركوك، تزامنت مع حدوث تغيري يف مهام  الشهرين األخريين يف املناطق 
األمنية املتمركزة يف املنطقة و التي أصبح همها األكرب تنفيذ اجراءات حظر التجوال داخل الوحدات 

االدارية.

َل ما ال  خالل الشهرين املاضيني اللذين ظهر فيهام فريوس كورونا و فُرِض فيهام حظر التجوال، ُسجِّ
يقل عن ستة أعامل عنف استهدفت الكاكائيني يف مناطق متفرقة من داقوق، كام التهمت الحرائق 

املفتعلة ١٤٥ دونم من األرايض الزراعية خالل فرتة الحصاد يف كل من قرى زنقر و عيل رساي.

يف الوقت الذي كان فيه الكاكائيون يعيشون حالة من الخوف و الهلع، وصل رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي اىل كركوك يف زيارة الهدف منها االرشاف عىل انطالق عملية عسكرية واسعة 

جنويب املحافظة كان جميع أهايل املنطقة و خصوصاً الكاكائيني بانتظارها.

أعباء  الجديد، اىل جانب  الوزراء  رئيس  بعد أقل من شهر عىل تسلمه منصبه.  الكاظمي جاءت  زيارة 
مواجهة كورونا، االعداد إلجراء انتخابات مبكرة، التصدي للفساد و االستامع اىل مطالب املتظاهرين 
الذي  القضاء عىل "الجامعات االرهابية" جنوب داقوق و  أخرى متثلت يف  العراق، بارش مهمًة  يف 

شهد استهداف أقلية دينية متمثلة بالكاكائيني.

داعش ليالً وكورونا يف النهار..٧
خطران يعيقان عودة الحياة اىل قرية سيد ولد الكاكائية

مخاطر تفيش وباء كورونا أعادت ارسة سعد عباس اىل األيام املرة التي ذاقوها قبل عدة أعوام، مرة 
أخرى تضطر هذه األرسة للنزوح من ديارها وترك محاصيلهم الزراعية وراءهم.

بعد سنني قضوها يف النزوح، غادر سعد واخوته قريتهم مرة أخرى بعد أن زرعوا أراضيهم مبحاصيل 
الحبوب واملحاصيل الصيفية، َعلُّهم يستطيعون االعتناء بها خالل ساعات النهار.

معظم  جّفت  لذا  القرية،  يف  الزراعية  أراضينا  اىل  الوصول  من  منعتنا  التجوال  وحظر  "كورونا 
محاصيلنا"، هذا ما قاله سعد سيد عباس (٣٧ سنة) لـ(كركوك ناو).

"بالنسبة لنا، كورونا مل تكن أقل تأثرياً من مخاطر داعش، فقد أحبطتنا من جديد."

قرية سيد ولد الكاكائية جنويب قضاء داقوق (٤٤ كيلومرت جنوب كركوك) هي املوطن األصيل لهذه 
األرسة. هذه القرية نالها النصيب األكرب من هجامت تنظيم داعش يف عام ٢٠١٤، وأصبحت فيام بعد 

جبهة ساخنة للمواجهات املسلحة مام أجرب ساكنيها عىل النزوح.

اىل  نسبياً  األمن  وأعادت  القوات  بعض  وصلت  أن  اىل  بأنفسنا،  أنفسنا  نحمي  كنا  "حينذاك، 
املنطقة"، كام يقول سعد سيد عباس، مختار القرية.

يف أواسط عام ٢٠١٤، انترشت قوات البيشمركة التابعة لحكومة اقليم كوردستان يف املناطق ذات 
قوات  عودة  اثر  عىل   ٢٠١٧ األول  ترشين  يف  منها  تنسحب  أن  قبل  داقوق،  يف  الكاكائية  األغلبية 
الحكومة االتحادية وبسط سيطرتها عىل املناطق املتنازع عليها ي أعقاب نشوء خالفات حادة حول 

االستفتاء الخاص باستقالل اقليم كوردستان.

 كركوك/ ٢٠٢٠/ أهايل قرية سيد ولد الكاكائية يف داقوق نزحوا من ديارهم بسبب مخاطر هجامت الجامعات املسلحة
تصوير: كركوك ناو

داقوق/ ٢٠٢٠/ أرايض قرية سيد ولد الزراعية تعاين من االهامل بسبب اجراءات حظر التجوال
تصوير: كركوك ناو 
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يقول سعد سيد عباس "بعد انسحاب البيشمركة ونشوء فراغ أمني يف املنطقة، هاجمنا مسلحو 
داعش، تصدينا لهم قرابة ٣٠ دقيقة وخالل تلك املواجهة استشهد شقيقي جنكيز الذي كان حينها 

طالباً يف كلية الطب البيطري، اضافة اىل اصابة أحد اشقايئ اآلخرين بجروح."

تصاعدت وترية الحوادث األمنية والهجامت املسلحة يف تلك القرية، مام أجرب األهايل عىل النزوح. 
نتيجة لذلك، غادرت ارسة سعد قرية سيد ولد وحطت رحالها يف مدينة كركوك.

عدة  وقوع  بعد  ملساعدتنا،  أحد  يهّب  أي  دون  وأقاريب  أشقايئ  بدماء  وكرامتنا  رشفنا  عن  "دافعنا 
حوادث أمنية أخرى، أحسسنا بأن املخاطر املحدقة بنا تزداد ويجب أن نغادر"، حسبام أضاف سعد.

بحسب متابعات (كركوك ناو) من مجموع ١٥ قرية كاكائية يف داقوق أُخلِيَت خمس قرى من ساكنيها 
بصورة تامة فيام تتجه ثالث أَخر نحو اإلخالء التام.

بعد أن غادروا منازلهم خوفاً من هجامت داعش الليلية، قرر أهايل قرية سيد ولد العودة خالل النهار 
لالعتناء بأراضيهم الزراعية، حيث أن الزراعة وتربية املوايش تعتربان مصدر عيشهم الرئييس.

ما زاد األمر سوءاً هو حظر التجوال املفروض بسبب كورونا

وازدادت  املنزل  حبييس  أصبحنا  كورونا،  بسبب  املفروض  التجوال  حظر  هو  سوءاً  األمر  زاد  "ما 
همومنا، جفت محاصيلنا الصيفية أمام أعيننا دون أن نتمكن من العودة اىل القرية لالعتناء بها"، كام 

قال صفا.

صفا عباس (٢٨ سنة)، أصيب بجروح خالل احدى الهجامت التي شنها مسلحو داعش عىل قرية سيد 
ولد، ومنذ ذلك الحني سعى لنسيان آالم املايض من خالل االنشغال بالزراعة، غري أن كورونا فرقته عن 

عمله.

 "مررنا بأوقات صعبة، لفظ احدى أشقايئ أنفاسه األخرية يف أحضاين، ترشدنا وذقنا األمّرين، الزراعة 
هي مصدر عيشنا الوحيد، إالّ أن كورونا متنعنا من ذلك أيضاً"، يقول صفا متحدثاً عن تداعيات جائحة 

كورونا.

حظر التجوال واإلجراءات الوقائية للحد من انتشار فريوس كورونا، ألحقت أرضاراَ فادحة بكاكايئ داقوق، 
من حيث ازدياد الحوادث األمنية بسبب انشغال القوات األمنية وكذلك تراجع الزراعة وركود السوق.

أن  اىل  الزراعة  دائرة  أجرتها  احصائية  تشري  حني  يف  الزراعية،  أراضيها  بخصوبة  كركوك  محافظة  متتاز 
مليون دونم زراعي تم زراعته باملحاصيل الصيفية.

دشتي ولد (٣٤ سنة) كان يريب املوايش قبل أن ينزح من قرية سيد ولد، "أنا بانتظار اليوم الذي 
أستطيع فيه العودة اىل قريتي ألنها املكان الذي يحتضن جميع ذكريات طفولتي."

حتى بعد نزوحه، كان دشتي ال يزال يريب املوايش، غري أن التنقل أصبح صعباً يف زمن كورونا، لذا باع 
قسامً من مواشيه بأمثان بخسة، "كورونا كبّدت عائلتي أرضاراَ كبرية."

بني  التنقل  كوردستان  اقليم  وحكومة  العراقية  الحكومة  حظرت  املايض  آذار  شهر  أواسط  منذ 
املحافظات يف سبيل درء مخاطر تفيش فريوس كورونا.

سعد واخوته ال يريدون فقدان مصدر عيشهم املتمثل بالزراعة مثلام فقدوا منازلهم، كل ما يطلبونه 
هو ضامن حامية أرواحهم والسامح لهم بالوصول اىل أراضيهم الزراعية يف قرية سيد ولد الكاكائية.
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أغنية عذبة ترسد معاناة مريرة

التهميش الذي يتعرضون له. يبدو أن  اليها األقليات إلظهار حقيقة   مل تتبق وسيلة سلمية مل تلجأ 
الغناء كان املالذ األخري ملطربة كاكائية لتُنفِّس من خالله عن االحباط واليأس اللَّذين تشعر به أقليتها 

ازاء ما يتعرضون له يف العراق.

بصوتها العذب وبلهجة املاجو الكاكائية ارتأت روبار رشيد كاكايئ ان ترسد للعامل، عىل وقع لحن حزين، 
املآيس التي حلت بأبناء ديانتها.

من خالل الفن متكنت روبار رشيد من ايصال الويالت واملصائب، التي حلت بأقليتها عىل مدار ١٧ عاماً 
َخلَت، اىل اآلالف يف جميع بقاع العامل.

يف أغنيتها، تستذكر الضحايا من الكاكائيني يف العراق والعامل، وباألخص يف قضاء داقوق جنويب 
كركوك، والذي شهد خالل األشهر القليلة املاضية، تزامناَ مع ظهور جائحة كورونا، سلسلة من أعامل 

العنف.

صوت  ايصال  األغنية  هذه  خالل  من  أردت  أحد،  الينا  يلتفت  أن  دون  الكوارث  من  العديد  "طالتنا 
الكاكائيني"، هذا ما قالته روبار رشيد.

طالتنا العديد من الكوارث دون أن يلتفت الينا أحد، أردت من خالل هذه األغنية 
ايصال صوت الكاكائيني

استََمَع اىل هذه األغنية وشاَهَدها اآلالف من الناس خالل عدة ايام فقط، وكان لها صدًى واسع يف 
شبكات التواصل االجتامعي.

قبل نرش األغنية املصورة، تناَولَت (كركوك ناو) يف لقاء قصري مع روبار رشيد مسألة ايصال رصخة 
الكاكائيني للعامل من خالل الفن.

فيديو األغنية واملقابلة اللتان نُِرشَتا عىل صفحة (كركوك ناو) يف موقع فيسبوك حصلتا عىل ٣٢ 
ألف مشاهدة، ١٠٠ مشاركة وأكرث من ١٥٠ تعليقاً.

يف أحدي التعليقات، كتب محمد نوري قائالً "لطاملا كان كاكائيو داقوق أصدقاء وأعزاء لنا، أثرهم 
واضح عىل بث االستقرار يف البلدة."

داقوق  يف  العنف  أحداث  من  للعديد  تعرضوا  املساملة،  األقليات  من  يعتربون  الذين  الكاكائيون، 
ومناطق أخرى من العراق، خالل األشهر التي شهدت حظر التجوال بسبب تداعيات وباء كورونا، لقي 

أكرث من ١٦ كاكائياً حتفهم، جراء انشغال القوات األمنية بتطبيق االجراءات الوقائية.

عىل  متواصلة  بصورة  يُستَشهدون  "الكاكائيون  ناو)  لـ(كركوك  قالت  سنة)   ٣٣) كاكايئ  رشيد  روبار 
أيدي الجامعات املسلحة، يف حني ال تقوم اية جهة عراقية بتوفري الحامية الالزمة لنا."

 (كركوك/ ٢٠٢٠/ روبار رشيد كاكايئ (٣٣ سنة) أثناء تسجيل فيديو كليب أغنية هاواري كاكايئ (رصخة الكاكائيني
 تصوير: كركوك ناو
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الكاكائيون يُسَتشهدون بصورة متواصلة عىل أيدي الجامعات املسلحة، يف 
حني ال تقوم اية جهة عراقية بتوفري الحامية الالزمة لنا

أماكننا  ر  تَُفجَّ شبابهم،  يُختَطَف  منازلهم،  تُحرَق  يُقتَلون،  الكاكائيون،  يُستَهَدف   ،٢٠٠٣ عام  "منذ 
م مقابرنا." املقدسة وتَُهدَّ

قبل  من  كبرياً  اهتامماً  والقت  االعالمية  املؤسسات  من  العديد  يف  بُثَّت  رشيد  روبار  أغنية 
املنظامت وممثليات دول العامل.

الصفحة الرسمية للقنصلية األمريكية يف أربيل نرشت األغنية وكتبت عنواناً تقول فيه "بالرغم من 
أن داعش والجامعات املتطرفة األخرى يستهدفون األقليات والتعدد الديني يف اقليم كوردستان 

والعراق، لكن اسس التسامح والتعايش باقية."

كام شددت القنصلية، نيابة عن الحكومة األمريكية عىل حامية األقليات والرتاث الثقايف والِعرْقي 
يف اقليم كوردستان والعراق.

األغنية جذبت أكرث من ٤١ ألف مشاهدة، ٤٤ مشاركة و١١٠ تعليقاً عىل الصفحة الخاصة بالقنصلية 
األمريكية.

صوت  "أوصلت   بها،  مروا  التي  األحداث  كل  خضم  يف  لوحدهم  تُرِكوا  الكاكائيني  بأن  روبار  تقول 
الكاكائيني ومعاناتهم للعامل عن طريق الفن ليك يطلعوا عىل األوضاع التي نعيش فيها."

روبار رشيد هي أول سيدة كاكائية تغني بلهجة املاجو– اللهجة الخاصة بالكاكائيني - .
حول ذلك تقول، "سعينا إلحياء هذه اللهجة."

األحداث  من  مشاهد  األغنية  فيديو  ويتضمن  التاريخية،  كركوك  قلعة  يف  تصويرها  تم  األغنية 
الحقيقية التي تعرضت لها مناطق الكاكائيني.

روبار رشيد عربت عن شكرها ملوقع (كركوك ناو) االلكرتوين للدعم الذي قدمه املوقع عن طريق 
تزويدها بصور وفيديوهات األحداث التي طالت الكاكائيني.

طريق  عن  الكاكائيني  صوت  إليصال  حملة  من  أكرث  املاضيني  العامني  خالل  أطلقت  ناو)  (كركوك 
لحقوق  الدولية  املنظمة  مع  بالتعاون  تقوم  الحارض  الوقت  ويف  الصحفية،  والتقارير  الفيديوهات 
األقليات (MRG) بتوثيق وأرشفة حياة املواطنني الكاكائيني ونرشها ضمن كتاب من املقرر طبعه 

باللغتني العربية واالنجليزية.

فكرة األغنية مستوحاة من األحداث األخرية التي تعرض لها الكاكائيون.

"صاحب الفكرة هو شقيق زوجي، لقامن رشيد الكاكايئ، تلقيت الدعم من زوجي أيضاً، وقال كوين 
سبّاقة وسجِّيل األغنية، منذ صغري وأنا أعشق الغناء."

روبار رشيد متزوجة من صحفي وهي أم لثالثة اطفال وتعيش يف كركوك.

شاهد األغنية ما يقرب من خمسة آالف شخص عىل قناة اليوتيوب الخاصة بـ(روبار رشيد)، اىل جانب 
ثنائِهم للعمل، عرب أغلبية املشاهدين عن دعمهم وتعاطفهم مع الكاكائيني.

محمد جليل، احدى الشخصيات املنتمية لحزب اسالمي يف كركوك كتب تعليقاً حول األغنية قال فيه 
"كاكائيو كركوك رمز التعايش السلمي، مثال للوفاء واألخالق السامية، لكن مع األسف أصبحوا ضحايا 

السياسات الخاطئة... أصبح نصيبهم القتل والترشد والدمار."

بعد اعداد ألحان وكلامت األغنية، أرادت روبار وفريق عملها تصوير األغنية يف قرية عيل رساي (١٠ 
كيلومرت جنوب غريب داقوق).

"طلبنا بصورة رسمية أكرث من مرة تصوير األغنية يف مقربة القرية، اال أن القوات األمنية مل تسمح 
بذلك، أتساءل ملاذا مل يسمحوا لنا يف حني أنها أرض أبئنا وأجدادنا؟ أبهذه الطريقة تريد الحكومة 

العراقية أن متنحنا حقوقنا؟" حسبام قالت روبار.

ر بـ ١٠٠ ألف شخص، غري أن ديانتهم غري معرتف بها يف الدستور العراقي. أعداد الكاكائيني تَُقدَّ
بعد االستحسان الذي القته أغنيتها األوىل، تنوي روبار أن تطلق العنان ألحالمها، وتسعى من خالل 

الفن اطالع العامل عىل جميع مآيس الكاكائيني.

"األمر املفرح هو أن األغنية كان لها صدى جيد بني الكاكائيني ويف عموم البالد، ألنها أوصلت رسالة 
حول تهميش الكاكائيني"، كام قالت روبار.
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الحياة تحت وطأة كوفيد-١٩..٩
العائلة  هذه  تستطيع  ما  كل  هي  الفطور  وجبة 

يف منزل بيامن، يبدأ أفراد العائلة يومهم املرير بوجبة شاي عىل صفرة شبه خالية، وينتظر األطفال 
لحني الظهر ببطون خالية، عىس أن يطل عليهم أحد جريانهم ومعه بعض الطعام الذي يؤمن لهم 

وجبة أخرى.

تجلس بيامن مع زوجها وبناتها األربع  صباحاً حول مائدة عليها صحن من اللنب وبعض قطع الخبز القدمية 
وهي كل ما يحصلون عليه يف وجبة الفطور.

تقوم احدى بنات بيامن التي تشعر بالجوع أكرث من البقية بوضع حصتها من الخبز داخل آنية وتضع عليها 
بعض السكر ليك تتغلب عىل جوعها.

أهل  لنا  يجلبه  أن  والعشاء فننتظر  الغداء  أما  بيتنا،  تأمينه يف  ما نستطيع  الفطور هي كل  "وجبة 
الخري"، حسبام قالت بيامن نجاة (٤٣ سنة).

وجبة الفطور هي كل ما نستطيع تأمينه يف بيتنا، أما الغداء 
والعشاء فننتظر أن يجلبه لنا أهل الخري

بأمل  الرئيسية يف سوق داقوق  الساحة  يتوجه فائق ستار، زوج بيامن، اىل  الفطور،  تناوله  بعد 
الحصول عىل عمل يستطيع من خالله تأمني لقمة العيش لعائلته لعدة أيام أَُخر.

فائق ستار كان سابقاً يعمل يف مصنع إلنتاج أكياس النايلون يف كركوك، لكن املصنع أُغلِق جراء 
تداعيات جائحة كورونا واصبح عاطالً عن العمل.

كركوك/ ٢٠٢٠/ بيامن وثالثة من بناتها جالسات عىل مائدة الفطور تصوير: محمد أملاس
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يف الوقت الحارض، يحصل فائق عىل أعامل مؤقتة ال تدوم أكرث من يومني بأجر يومي يرتاوح بني ١٠ 
آالف اىل ١٥ آالف دينار، نتيجة لذلك متر عائلته بظروف صعبة منذ عدة شهور.

"أذوق مرارة العيش كل يوم، عندما أرى أطفايل ينتظرون أن يجود أحد عليهم بيشء"، يقول فائق 
ستار (٤٣ سنة).

فائق هو من ابناء األقلية الكاكائية يف داقوق، لحني اعداد هذا التقرير، كانت عائلته تعيش يف بيت 
أن يطرهم  دينار، قبل  ألف   ٢٠٠ يبلغ  بإيجار شهري  داقوق  يف قضاء  جابر  االمام  حي  يف  متواضع 

صاحب البيت.

أثناء هجوم تنظيم داعش يف ٢٠١٤، انتقل فائق مع عائلته اىل مدينة كركوك بسبب املخاطر األمنية 
التي كانت تواجههم، وبعد تفيش فريوس كورونا واغالق مصنع انتاج النايلون الذي كان يعمل فيه، 

اضطر للعودة اىل داقوق.

"يف كركوك عجزت عن تأمني ايجار البيت، فبعت الثالجة، لكن ذلك مل يكن كافياً لتأمني االيجار فطُرِدنا 
من البيت."

فائق أب ألربع بنات، احداهم مصابة باعوجاج يف ساقيها ورغم تلقيها العالج الدائم، اال أنها بحاجة اىل 
جراحة تقوميية ليك تتمكن من امليش.

زوجة فائق واحدى بناته األخريات مصابات بفريوس الكبد وهو الما يستدعي تأمني األدوية لهم بصورة 
مستمرة.

"فقدت عميل بسبب مخاطر كورونا واجراءات حظر التجوال، يف الوقت الذي يحتاج فيه أطفايل اىل 
العالج، وبني فرتة وأخرى يضغط عيل صاحب املنزل لدفع االيجار، حالتي مزرية جداً ونحن عىل وشك 

أن نترشد."

لعدم  طردهم  داقوق  يف  فيه  يسكنون  كانوا  الذي  املنزل  صاحب  أن  حيث  مخاوفهم،  وَصَدقَت 
دفعهم االيجار الشهري، حالياً تعيش العائلة يف منزل غري مكتمل داخل القضاء.

ابنة فائق الكربى تبلغ من العمر ١٥ سنة، ابنته التي بحاجة ألن تًجرى لها عملية جراحية، اسمها فاطمة 
وعمرها ٩ سنوات، أما سارا فعمرها ٦ سنوات وزينب ٤ سنوات.

املنزل الذي يعيشون فيه حالياً يفتقر اىل أبسط االحتياجات الرضورية لعائلة مكونة من ستة أفراد، 
جهاز تلفزيون صغري موضوع يف احدى زوايا غرفة االستقبال، بضع سجادات، مطبخ خاٍل يحوي عىل 

ثالجة صغرية فقط استعاروها من أحد الجريان، أما غرفة النوم فتحوي عىل دوالب مالبس فقط.

"بعت الثالجة، املجمدة والغسالة ليك أُؤمن ايجار البيت"، كام قالت بيامن وهي تُري مراسل (كركوك 
ناو) داخل بيتها وقد غلبها البكاء.

التي  املبالغ  عىل  عالوًة  دينار،  ماليني  أربعة  قرابة  تكلّف  بيامن  ابنة  تحتاجها  التي  الجراحية  العملية 
يحتاجونها لتوفري األدوية الخاصة مبرض فريوس الكبد والذي تعاين منه بيامن واحدى بناتها.

"اقسم لكم بأنن أخجل من نفيس، لكن ماذا أفعل هذه هي ظرويف، كل يوم حني يخرج زوجي من 
البيت أدعومن الله أن يحصل عىل عمل من أجل األطفال."

الغداء والعشاء"،  الخرّيين طعام  أحد  يجلب لك  ان  بعدها  الفطور وتنتظر  تتناول  أن  "انه ألمر محزن 
تقول بيامن. 

23



كورونا يضيق الخناق عىل فن الخط١٠

عوضاً عن قاعة مليئة بالزوار واألجواء االحتفالية، أصبح عدنان مضطراً لعرض ابداعاته يف فنون الخط 
نقرة  يتعدى  ال  سطحي  وتقييم  املتابعني  من  قليلة  بقلة  أعامله  تحظى  حيث  االنرتنت،  خالل  من 

االعجاب.

بتوقف  تسببت  عقب،  عىل  رأساً  بالفن  املزدان  الكاكايئ  محمد  عدنان  عامل  قلبت  كورونا  جائحة 
الناس عىل  يُطلَِع  أخرى ليك  التنقل من مدينة اىل  اآلن  بإمكانه  الفنية، ليس  املعارض والفعاليات 

مواهبه.

"بسبب كورونا ال نستطيع حضور قاعات العرض، ال نتقابل، ال نستطيع عرض لوحاتنا وأعاملنا الفنية 
األخرى يف املعارض"، هذا ما قاله عدنان لـ(كركوك ناو).

بالنسبة لعدنان الكاكايئ، (٤٠ سنة)، يعترب فن الخط شغفه الكبري ومصدر رزق عائلته الوحيد.

بسبب كورونا ال نستطيع حضور قاعات العرض، ال نتقابل، ال نستطيع 
عرض لوحاتنا وأعاملنا الفنية األخرى يف املعارض

انتشار فريوس كورونا منذ شهر آذار املايض ألحق الرضر بالكثريين، وعطََّل العديد من الحرف واملهن 
التي كان ميارسها كاكائيو قضاء داقوق (جنويب كركوك)، من ضمنها فن الخط الذي ميارسه عدنان.

أعامله  معظم  طويلة،  لفرتة  البيت  يف  للمكوث  عدنان  فيها  يضطر  التي  األوىل  املرة  هي  هذه 
الفنية كانت تُعرَض يف معارض كركوك ومحافظات العراق األخرى، متكن من خالل ذلك معرفة أناس 

كثريين من جهة، ومن جهة أخرى جعل فن الخط وبيع األعامل التي كان ينتجها مصدراً ملعيشته.

يف اطار االجراءات الوقائية التي فرضت للحد من تفيش فريوس كورونا، توقفت جميع الفعاليات 
الفنية، ُمِنَعت التجمعات وفُرَِض حظر التجوال والتنقل الذي ما زال سارياً بني املحافظات.

طريق  عن  املعرض  تنظم  التي  الجهة  اىل  أعاميل  إلرسال  مضطر  اآلن  انا  صعبة،  بظروف  "منر 
االنرتنت، وأي معرض، األعامل الفنية تُعرض فقط يف االنرتنت وشبكات التواصل االجتامعي بدالً من 

القاعات املليئة بالزوار."

أفنى عدنان نصف عمره يف مامرسة فن الخط، تعلم هذا الفن يف بداية عام ٢٠٠٠ وال يزال يصقل 
مواهبه ويتعلم ما هو جديد.

سوريا،  تركيا،  من  كل  اىل  سافر  واملسابقات،  املهرجانات  املعارض،  من  العديد  يف  عدنان  شارك 
االمارات واملغرب لعرض أعامله، حصد العديد من الجوائز، من بينها جائزة خليل الزهاوي األوىل يف 
عام ٢٠٠٩، حائز عىل شهادة الدكتوراه الفخرية املقدمة له من قبل أكادميية مرص للتدريب والتنمية.

كركوك/ ٢٠٢٠/ عدنان محمد حسني الكاكايئ (٤٠ سنة)، يطور مهاراته يف فن الخط يف منزله تصوير: محمد أملاس

احدى اللوحات التي أنتجها الخطاط عدنان الكاكايئ
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منزلنا اصبح مدرسة فنية، عدنان هو املعلم ونحن تالميذه

"الظروف الحالية كانت لها تأثريات نفسية عيل، ومن الناحية املادية تكبدت أرضاراً كبرية ألن  مصدر 
عييش قد تعطل."

ميتلك عدنان محالً ملامرسة فن الخط، لكن حظر التجوال أجربه عىل اغالقه منذ عدة أشهر.

أطفاله  يساعد  فنه،  مامرسة  جانب  اىل  عدنان،  كان  املنزيل،  الحجر  يف  قضاها  التي  الفرتة  خالل 
وزوجته لتنمية مواهبهم وهواياتهم.

عدنان محمد الكاكايئ متزوج وأب لطفلني.

هذه  انتهزت  املستمر،  التدريب  اىل  بحاجة  الخط  فن  ألن  للتدريب،  فرصة  كان  البيت  يف  "املكوث 
الفرصة وانتجت العديد من لوحات الخط"، حسبام قال عدنان.

هناك  عاش  و   ١٩٩١ عام  يف  الشعبية  االنتفاضة  عقب  هناك  وصل  حيث  ايران،  يف  عدنان  ترعرع 
لسنوات عديدة، لذا فهو ضليع باللغة الفارسية وانتهل من مدارس الخط الفاريس.

ابنته  أما  الفن كذلك،  بهذا  وابنه مولعان  زوجته  أن  عائلة عدنان، حيث  يجري يف عروق  بات  الخط  فن 
فتحبذ فن الرسم.

هوما غايب (٣٩ سنة)، زوجة عدنان الكاكايئ، قالت لـ(كركوك ناو) "الحجر املنزيل كان فرصة جيدة ليك 
أحاول تعلم املزيد عن فن الخط، وكان زوجي خري عون يل."

الخط  بفن  مولع  ابني  تالميذه،  ونحن  املعلم  هو  عدنان  فنية،  مدرسة  اصبح  "منزلنا  هوما  وتضيف 
وابنتي تريد أن تصبح رسامة."

الفنية  املعارض  اىل  يعودوا  ليك  الكورونا،  عرص  زوال  بلهف  ينتظرون  الفنية  الكاكايئ  عدنان  عائلة 
لعرض مواهبهم، ويتحفزوا أكرث بسامع كلامت املديح والثناء.
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قضية الكاكائيني دون راعٍ..١١
ليس للكاكائيني من ميثلهم يف أية سلطة 

من مسؤولية ادارة قرية صغرية وصوالً اىل أعىل السلطات السياسية، العسكرية واالدارية يبقى 
كاكائيو العراق محرومني من أي متثيل، يلجأ اليه أبناء تلك األقلية أثناء تعرضهم للظلم واملَِحن.

األمنية  املشاكل  من  العديد  فيه  يواجهون  الذي  الوقت  يف  يأيت  ميثلهم  ملن  الكاكائيني  افتقار 
واالدارية، خصوصاً يف زمن الكورونا، دون أن يتوىل أحد متابعة قضيتهم والتحري عن املشاكل التي 

تعصف بهم.

"بعد كل ذلك القتل والتهديد الذي تعرضنا له واضطرارنا إلخالء مناطقنا، حان الوقت ليك يكون لنا من 
ميثلنا ويطالب بحقوقنا ويدافع عنا"، كام قالت ليىل صادق لـ(كركوك ناو).

حان الوقت ليك يكون لنا من ميثلنا ويطالب بحقوقنا ويدافع عنا

ليىل صادق (٥٠ سنة)،  ناشطة مدنية كاكائية، تعتقد بأن عدم وجود متثيل ألقليتهم يف السلطات 
الترشيعية والتنفيذية من أسباب استمرار مشاكلهم، مشرية اىل أن املساعي التي بُِذلَت إليصال 

ممثل للكاكائيني اىل السلطة مل تثمر عن يشء.

تقول ليىل باستياء "أصوات الكاكائيني غري مسموعة، اخالصنا وحبنا للوطن ليس له اعتبار، ألنهم 
يستأثرون علينا تويل أي منصب."

ليس للكاكائيني أي مقعد كوتا يف عموم العراق، ما عدا مجلس محافظة حلبجة الذي مل يَُشكَّل بعد.

يف الدورات السابقة مل يكن للكاكائيني ممثلون يف الربملان، وذلك عىل الرغم من تواجد 
مرشحني لهم ضمن القوائم والكيانات، حيث مل يتمكنوا من الفوز باألصوات املطلوبة.

زياد فهد بيجان (٤٤ سنة)، أحد وجهاء الكاكائيني، قال لـ(كركوك ناو) "الفرد الكاكايئ يشعر بالتهميش، 
الكاكائيون يشعرون بأن الحكومة متيز بني املكونات، ألنهم ال يتمتعون بأي متثيل يف مفاصل 

الدولة والوحدات االدارية."

يف املناطق ذات األغلبية الكاكائية، املناصب االدارية ليست بيد مرشحي ذلك املكون من ضمنها 
القامئمقامية، مديريات النواحي والدوائر الحكومية.

كركوك/ ٢٠٢٠ / مواطنون من األقلية الكاكائية يف مجمع رزكاري تصوير: محمد أملاس

كركوك/ ٢٠٢٠ / مزارعان كاكائيان يف احدى قرى قضاء داقوق جنويب املحافظة    تصوير: كركوك ناو
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مصري  تخص  التي  القرارات  حتى  اداري،  أو  سيايس  قرار  أي  يف  مشاركني  ليسوا  "الكاكائيون 
السابقة  الربملانية  االنتخابات  خالل  نفسه  رشح  الذي  فهد،  زياد  قال  حسبام  أنفسهم"،  الكاكائيني 

وفشل يف الفوز باألصوات املطلوبة.

ادارة  يف  مشاركني  ليسوا  الكاكائيني  ألن  مستتباً،  ليس  مناطقنا  يف  األمني  "الوضع  زياد  وتابع 
القوات  التغيريات يف  أنباء تخص  امللف األمني وليسوا مطلعني عىل أي يشء، يسمعون فقط 

األمنية والتي تُجرى دون األخذ برأي ومشورة أهايل املنطقة."

كان  السابقة  األعوام  يف  األمنية،  األجهزة  أو  الجيش  يف  رفيعاً  منصباً  ميلك  كاكايئ  هناك  ليس 
للكاكائيني فوج ضمن قوات الحشد الشعبي، لكن عدم تلقيهم الدعم وعدم رصف رواتب منتسبي 

الفوج أجربهم عىل تعليق مهامهم.

ابراهيم مصطفى آغا الكاكايئ (٧٤ سنة)، رئيس القبائل الكاكائية يف العراق قال لـ(كركوك ناو) "منذ 
عملية تحرير العراق لحد اآلن (٢٠٠٣ – ٢٠٢٠)، قدمنا أكرث من ٣٠٠ شهيد، لكن ذلك مل يتحول اىل قضية 

جدية لعدم وجود من ميثلنا وقت الحاجة ويطالب بحقوقنا ويدافع عنا."

ويعتقد ابراهيم بأن قضية الكاكائيني مهمشة وال تلتفت اليها أية جهة بصورة جدية.

كفى، ال ميكن ان يُنظَر اىل الكاكائيني ويعاملوا بهذه الصورة، اىل متى 
سنستمر يف اخالء قرانا ونترشد جراء نقص الخدمات وتدهور األوضاع 

األمنية

"كفى، ال ميكن ان يُنظَر اىل الكاكائيني ويعاملوا بهذه الصورة، اىل متى سنستمر يف اخالء قرانا 
ونترشد جراء نقص الخدمات وتدهور األوضاع األمنية"، يقول ابراهيم أغا.

يتواجد  نينوى،  اىل  اضافًة  والعراق،  كوردستان  اقليم  يف  متفرقة  مناطق  يف  الكاكائيون  يقطن 
أربيل، خانقني وبعض املناطق األخرى يف دياىل، وبحسب  الكاكائيون يف كل من كركوك، حلبجة، 
يف  رسميا  تَُقّر  مل  ديانتهم  أن  غري  شخص،  ألف   ١٠٠ بحوايل  عددهم  يَُقّدر  رسمية،  غري  احصائيات 

الدستور العراقي.

من  عدداً  منحهم  العراقي  الجمهورية  رئيس  من  رسمياً  طلب  بأنه  الكاكائية  القبائل  رئيس  ويقول 
مستشار  تعيني  جانب  اىل  املحافظات،  ومجالس  الربملان  يف  كوتا  مقعد  ضمنها  من  املناصب، 

كاكايئ يف كل من الرئاسات الثالث.

ضغط الكاكائيون أكرث من مرة لتخصيص مقعد كوتا ملكونهم، وتعود آخر محاولة بهذا االتجاه اىل أواخر 
العام ٢٠١٩، غري أن جهودهم مل تثمر عن يشء، ويأملون حالياً بتثبيت مقعد لهم يف مجلس النواب 

يف القانون الجديد لالنتخابات.

سالم بهرام الكاكايئ، مراقب سيايس يف كركوك، يعترب تشتت الكاكائيني وتوزُِّعهم الجغرايف من 
أسباب عدم حصول مرشحيهم عىل األصوات املطلوبة، نظراً ألن االنتخابات يف العراق تُجرى حسب 

نظام الدوائر املتعددة.

 "اذا جرت االنتخابات يف العراق وفق نظام الدائرة الواحدة فسنفوز بالتأكيد مبقعدين أو ثالثة مقاعد 
برملانية"، حسبام قال سالم لـ(كركوك ناو).

 "لو كان للكاكائيني مسؤول عسكري رفيع يف الحكومة العراقية أو حكومة اقليم كوردستان، لكانت 
مشاكل مناطقنا األمنية قد ُحلَّت وحينها لن نكون أهدافاً سهلة للهجامت املسلحة."

أو اقليم كوردستان، وذلك حسب  العراق  القرار يف  الكاكائيون مل يتمكنوا من الوصول اىل مراكز 
سالم بهرام، من أسباب افتقارهم اىل الدعم الحزيب الذي يعترب قاعدة رئيسية لتويل املناصب يف 

البالد.
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النريان التهمت احالم العمة عظيمة ١٢

عادت مَولِولًة تقف عىل ما بقي من منزلها الذي التهمته النريان، عايََنت أثاث بيتها الذي تحول معظمه 
اىل رماد، بصوت مبحوح و حزين بدأت بالدعاء عىل من مل يكتفوا بحرمانها من العزلة التي كانت تعيش 

فيها، بل أجربوها عىل فراق موطن آبائها و أجدادها.

عظيمة شكور اسامعيل (٧٤ سنة)، كانت بني الحني و األخرى متسح دموعها بطرف حجاب رأسها و 
تعود لرسد أحداث ذلك اليوم الذي احرتق فيه منزلها.

أناس  قام  ذلك  أثناء  يف  البيت،  احتياجات  بعض  اشرتي  ليك  فقط  واحدة  لساعة  للسوق  "ذهبت 
بأنهم  أحسست  منزيل،  من  تتصاعد  اللهب  ألسنة  كانت  عدت  حني  منزيل،  يف  النار  بإرضام  ارشار 
ارضموا النار يف جسدي، و كل ما استطعت فعله هو الرصاخ"، هذا ما قالته العمة عظيمة لـ(كركوك 

ناو).

الحادث وقع يوم األحد، ٢٣ آب، يف قرية عرب كويي يف قضاء داقوق (٤٤ كيلومرت جنويب كركوك).

جميع ذكريات أطفايل كانت بني جدران ذلك البيت لكنهم حرموين منها

هام  و  ابنها،  غادر  أن  بعد  سنوات،  ثالث  منذ  املنزل  ذلك  يف  لوحدها  تعيش  كانت  عظيمة  العمة 
منتسبان يف قوات البيشمركة، القرية صوب اقليم كوردستان، و ذلك عقب أحداث ١٦ أكتوبر ٢٠١٧، 
حينام عادت قوات الحكومة االتحادية اىل كركوك نتيجة الخالفات التي نشأت بني بغداد و أربيل بسبب 

االستفتاء الخاص باستقالل اقليم كوردستان.

رفضت العمة عظيمة حينها النزوح اىل اربيل رفقة ولديها، و آثرت البقاء يف الديار.

 خالل األشهر املاضية التي شهدت تفيش فريوس كورونا و اجراءات حظر التجوال مل يتيرس للعمة 
عظيمة رؤية أبنائها اال نادراً.

لكنهم  البيت  ذلك  جدران  بني  كانت  أطفايل  ذكريات  جميع  بالوحدة،  مليئة  و  عصيبة  كانت  "حيايت 
حرموين منها و أحرقوها يف غضون ساعة واحدة."

 لحني وصول فرق االطفاء، احرتق معظم أثاث منزل العمة عظيمة، تحول بعضها اىل رماد، كام انهارت 
جدران غرفتني بفعل الحريق.

رَت بعدة ماليني دينار. األرضار التي تسبب بها الحريق قُدِّ

بينام كانت العمة عظيمة تشري اىل ما تبقى من بيتها، كانت تدعو باملوت و تقول "يا ريب، هدم بيت 
َم بيتي"، بعدها بدأت تبيك و تنتحب و هي تفكر يف املصري الذي ينتظرها بعد أن تضطر  من هدَّ

ملغادرة ديارها.

حالياً، العمة عظيمة باتت نازحة يف أربيل و تقيم مع أبنائها، الحريق أجربها عىل اخالء قريتها بعد أن 
فشل تنظيم داعش و سنني من الرصاعات املسلحة و السياسية يف اجبارها عىل ذلك.

مواجهات  شهدت  داقوق،  يف  الكاكائية  األقلية  تقطنها  التي  املناطق  باقي  و  كويي  عرب  قرية 
مسلحة باستمرار، األحداث األمنية تصاعدت وتريتها خالل األشهر التي تفشت فيها جائحة كورونا و 

ذلك جراء انشغال القوات األمنية بتنفيذ االجراءات الوقائية.

النار  حطم أحدهم زجاج احدى النوافذ الخلفية و بعد دخوله منها ارضم 
يف منزلنا

عظيمة شكور اسامعيل الكاكائية (٧٤ سنة)، من أهايل قرية عرب كويي يف قضاء داقوق
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تعتقد العمة عظيمة بأن حرق منزلها يتعلق بالنزاعات املستمرة منذ سنوات بني القوميات حول ملكية 
األرايض يف املنطقة، و التي بقيت دون حل.

بعدما قضت ايامها وحيدة يف منزلها بأمل أن يلتم يوماً شملها بأبنائها، انضمت اليهم يف النزوح، 
بعدها و فراقها عن موطن آبائها و أجدادها أضاف الهموم للعمة عظيمة.

الكلب و الدجاجات التي كانت تعتني بهم العمة عظيمة نجوا من الحريق، لكنها اآلن بقيت وحيدة يف 
أطالل املنزل دون أن تجد من يعتني بها.

أربيل/ آب ٢٠٢٠/ زيارة آيدن معروف، وزير االقليم لشؤون املكونات يف حكومة اقليم كوردستان لتفقد العمة عظيمة
 تصوير: اعالم الوزارة

ناو)  لـ(كركوك  أربيل منذ ثالث سنوات، قال  الذي نزح اىل  كاوة رفعت، االبن األكرب للعمة عظيمة و 
"حطم أحدهم زجاج احدى النوافذ الخلفية و بعد دخوله منها ارضم النار يف منزلنا."

العمة  بها  تقدمت  شكوى  عىل  بناًء  الحادث  يف  للتحقيق  ملفاً  فتحت  داقوق  يف  األمنية  القوات 
عظيمة، لكن مل يتم اعتقال أي شخص بتهمة اشعال الحريق لحد اآلن.

و  مسجلة  شكوى  "هناك  ناو)  لـ(كركوك  قال  اسمه،  نرش  عدم  طلب  األمنية  القوات  يف  مصدر 
التحقيقات مستمرة، لكن ليس هناك أي مشتبه به."

و  خمس  كانت   ٢٠١٧ أكتوبر   ١٦ أحداث  قبل  العرب،  و  الكاكائيني  من  مزيج  كويي  عرب  قرية  سكان 
سبعون عائلة كاكائية تعيش يف هذه القرية بقيت منها اآلن أربع عوائل فقط.

"الحريق الذي نشب يف منزيل أغلق عّىل منافذ الحياة، أصبحت نازحة، مل أكن أنوي مغادرة منزيل 
أبداً، لكن القدر كان يخبأ شيئاَ آخر يل"، حسبام قالت العمة عظيمة.

عائلة  كوردستان  اقليم  حكومة  يف  املكونات  لشؤون  االقليم  وزير  معروف،  آيدن  زار  الحادث،  بعد 
الحكومة  اىل  صوتهم  ايصال  من  يتمكن  و  الحادث  حول  تقريراً  يعد  ليك  أربيل،  يف  شكور  عظيمة 

االتحادية.

وقتها  معظم  تقيض  مزٍر،  وضعها  حالياً،  معي  تقيم  "أمي  قال  عظيمة  للعمة  األكرب  االبن  كاوة، 
بالبكاء."
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١٣

داقوق/ ٢٠٢٠/ أرايض قرية سيد ولد الزراعية تعاين من االهامل بسبب اجراءات حظر التجوال تصوير: كركوك ناو

شح املياه يهدد قرية
متيق الكاكائية بخطر اإلخالء
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أبسط مستلزمات الحياة يف درجة حرارة تبلغ ٤٥ درجة مئوية تتمثل يف مياه الرشب وهي ما ُحرَِم منه 
أهايل قرية متيق الكاكائية.

سكان هذه القرية الواقعة جنويب قضاء داقوق مجربون عىل رشاء مياه الرشب التي تصلهم كل عدة 
 ١٦) دينار  ألف   ٢٠ قرابة  صغري  صهريج  كل  مقابل  ويدفعون  املتنقلة  املياه  صهاريج  طريق  عن  ايام 

دوالر)، يف الوقت الذي يعانون فيه من أوضاع معيشية صعبة بسبب تداعيات جائحة كورونا.

مصدر املياه الرئييس لقرية متيق عبارة عن برئ ماء، غري أن املضخة التي كانوا يعتمدون عليها لضخ 
إلعادة  الحكومية  الدوائر  مساعدة  عىل  الحصول  من  يتمكنوا  ومل  شهور  منذ  تعطلت  البرئ  مياه 
تشغيلها بسبب االجراءات الوقائية املفروضة بسبب كورونا والتي أدت اىل توقف الدوام يف هذه 

الدوائر.

"نعاين من شح املياه منذ مدة طويلة، أوضاعنا صعبة جداً خصوصاً يف فصل الصيف، فال ميكننا 
فعل أي يشء بدون املاء"، تقول سونكول محمد (٤٨ سنة)، وهي من أهايل متيق.

أوضاعنا صعبة جداً خصوصاً يف فصل  نعاين من شح املياه منذ مدة طويلة، 
الصيف، فال ميكننا فعل أي يشء بدون املاء

الخدمات  قلة  منها  داقوق،  كاكائيي  ومشاكل  هموم  عن  ناو)  لـ(كركوك  تحدثت  بيت،  ربة  سونكول، 
األساسية.

تقول سونكول بأن عجز الحكومة عن معالجة أزمة املياه يف قريتهم طوال تلك املدة أجربهم عىل 
جمع التربعات من أهايل القرية ليك يتمكنوا من حل مشكلة شح املياه بالتعاون مع فريق من دائرة 

ماء داقوق.

القرية تبعد ١٠ كيلومرتات عن مركز قضاء داقوق، سكانها من األقلية الكاكائية، يف عام ١٩٨٢ يف 
عهد النظام البعثي تعرضت القرية اىل اإلخالء، لكنهم عادوا اليها بعد سقوط النظام يف عام ٢٠٠٣.

سكان قرية متيق يعتمدون يف معيشتهم عىل الزراعة وتربية املوايش، خالل األعوام املاضية نزح 
قسم من األهايل بسبب تدهور األوضاع األمنية، أما من آثر البقاء فقد يجربه هذه املرة شح املياه 

ونقص الخدمات عىل النزوح من الديار.

"اىل جانب املخاطر األمنية، تفيش فريوس كورونا واالجراءات الوقائية التي تسببت بتوقف أعاملنا، 
نعاين ايضاً من سوء الخدمات وشح مياه الرشب"، كام يقول ناظم حميد (٤٩ سنة).

علينا  بَت  صعَّ املايض  آذار  شهر  منذ  كورونا  بسب  املفروضة  الوقائية  االجراءات  بأن  ناظم  ويضيف 
مامرسة الزراعة وتسويق محاصيلنا يف األسواق.

"اضافة اىل مياه الرشب املعبأة، نضطر لرشاء املياه التي تُنقل بالصهاريج كل عدة أيام، وذلك بالرغم 
من أننا فقدنا أعاملنا."

ناظم وغريه من أهايل القرية أوصلوا مشاكلهم ومعاناتهم اىل الدوائر الحكومية أكرث من مرة دون 
أية نتيجة.

الثالثة  األعوام  خالل  القرية  معظمهم  غادر  فيام  عائلة،   ١٥ من  أقل  حالياً  متيق  قرية  يف  تقطن 
املاضية صوب مدن اقليم كوردستان.

لويس شيخ فندي، قامئمقام قضاء داقوق وكالًة، قال لـ(كركوك ناو) "هذه القرية تعاين منذ مدة من 
شح املياه، التقيت مع أحد وفودهم وأرسلت توصية رسمية اىل دائرة املاء ملعالجة مشكلتهم، لكن 

مع األسف تعاين الدوائر من الروتني الزائد وال تسري األمور فيها بسهولة."

هناك عدة قرى أخرى يف املنطقة تعاين من شح املياه، هذه القرى أعيد اعامرها بعد أن تعرضت 
للدمار جراء هجامت تنظيم داعش، حسبام قال قامئمقام داقوق.

لويس فندي أشار اىل أن سكان قرية متيق جمعوا التربعات لحل أزمة املياه لحني متكن الحكومة من 
تأمني مستلزماتهم وتنفيذ مرشوع مياه جديد.

بسبب  بالكامل  قرى  خمسة  من  أكرث  أُخليت  داقوق،  يف  الكاكائيون  يقطنها  قرية   ١٥ مجموع  من 
املخاطر األمنية ونقص الخدمات األساسية.

صدام حميد (٤٢ سنة)، أحد سكان قرية متيق، يقول بأن دائرة ماء داقوق نَأَت بنفسها سابقاً عن حل 
املشكلة بحجة أن برئ املاء املوجود يف القرية كان من ضمن املشاريع التي نفذتها حكومة اقليم 

كوردستان يف القرية.

داقوق (٤٤ كيلومرت جنوب كركوك) هي من املناطق املتنازع عليها بني الحكومة االتحادية وحكومة 
اقليم كوردستان.

"حياتنا أصبحت صعبة جداً، هناك مشكلة شح املياه والعديد من املشاكل األخرى، اذا بقي الوضع 
نقوم فوق كل هذه  أن  ليس من املعقول  القرية،  أيضاً ملغادرة  عليه فرمبا سنضطر  ما هو  عىل 

األزمات واملَِحن برشاء مياه الرشب أيضاً"، هذا ما قاله صدام حميد لـ(كركوك ناو).
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١٤ قرية بدون طبيب...١٤
كيف يتعامل كاكائيو تلك القرى مع هذا الواقع املرير

مركز طوبزاوة الصحي أُنِشأ قبل ٥٦ عاماً لكنها اآلن بدون طبيب، يف حني أن هذه الوحدة الصحية هي 
املالذ الوحيد لسكان ١٤ قرية أغلبهم من األقلية الكاكائية.

رغم قلة املستلزمات الطبية، يقدم املركز الصحي الواقع يف قرية طوبزاوة بقضاء داقوق الخدمات 
الصحية لثالثة آالف شخص.

"ال تُجرى عندنا الفحوص املختربية الخاصة بفريوس كورونا، حيث أن هذا الفحص يتوفر فقط يف مركز 
داقوق الصحي"، حسبام قال حسني عيل أحمد، مدير مركز طوبزاوة الصحي.

بالرغم من تفيش فريوس كورونا يف املناطق املتنازع عليها، ال تتوفر الفحوصات املختربية الخاصة 
بالفريوس يف جميع الوحدات الصحية، يف الوقت الذي تشري فيه التقارير الطبية اىل أن التشخيص 

املبكر للمرض عامل مساعد يف معالجة املصاب و الحد من انتقال الفريوس اىل أشخاص آخرين.

لـ(كركوك ناو) "يف حال راَجَعنا شخص تظهر عليه أعراض اإلصابة بفريوس كورونا،  حسني عيل قال 
فكل ما نستطيع فعله هو مطالبته بالتقيد بالتعليامت الصحية و  وضع نفسه يف الحجر الصحي.

مركز طوبزاوة الصحية أُنِشأ يف عام ١٩٦٤، يف مثانينيات القرن املايض أغلق النظام البعثي املركز 
أمام املواطنني، لكن يف عام ٢٠٠٣ أعيد افتتاح املركز بعد اعادة تأهيله.

و أوضح مدير مركز طوبزاوة الصحي قائالُ "الخدمات الصحية هنا جيدة نسبياً، خصوصاً من حيث توفُّر 
األدوية، لكن هذا املركز الذي تعتمد عليه ١٤ قرية يف املنطقة ال يوجد فيا طبيب".

سكان تلك القرى التي تعتمد عىل مركز طوبزاوة للحصول عىل الخدمات الصحية يبلغ تعدادهم ثالثة 
آالف نسمة، من مختلف املكونات القومية و الدينية، من ضمنهم الكاكائيون.

"نحن بحاجة ماّسة اىل طبيب، و من األفضل أن تكون طبيبة، منتسبو املركز الصحي يؤدون مهامهم 
القضاء  خارج  الطبية  العيادات  أو  داقوق  اىل  للذهاب  تضطرن  النساء  بعض  لكن  وجه،  أكمل  عىل 

ملراجعة طبيبة"، هذا ما قالته ريحان نعامن، من اهايل قرية طوبزاوة.

العام  الحظر  انتشار كورونا، من ضمنها  للحد من  التي شهدتها  األشهر املاضية  الوقائية  االجراءات 
للتجوال، شكَّلَت عائقاَ أمام الناس و منعتهم من مغادرة قراهم لزيارة األطباء.

العالج  الكاكائية، يقدمون  أغلبهم من األقلية  يوجد ١٤ موظف و معاون طبي يف املركز الصحي، 
األويل ملا يقرب من ٣٥ مراجع يومياً، و بإمكانهم اجراء بعض العمليات الصغرية مثل غرز الجروح.

جابر جربائيل ميكائيل، معاون طبي يف مركز طوبزاوة الصحي، قال لـ(كركوك ناو) "يف الوقت الحارض 
ترتكز مهامنا عىل تقديم االرشادات للناس حول الوقاية من فريوس كورونا، و ذلك عن طريق فريق 

متنقل يخرج يف خمس جوالت ميدانية كل اسبوع."

ارتداء  الناس عىل  بالوقاية من كورونا و حث  الخاصة  تتمثل يف نرش امللصقات  الفريق  مهام هذا 
الكاممات و القفازات و االبتعاد عن األماكن املزدحمة و األسواق.

و اشار جابر اىل اصابة اثنني من موظفي املركز بفريوس كورونا نتيجة اختالطهم مع الناس و هام 
اآلن يف الحجر الصحي.

األساسية  الخدمات  توفر  عدم  من  داقوق  يف  الكاكائية  القرى  تعاين  الصحي،  القطاع  جانب  اىل 
األخرى.

"املسافة بني املركز الصحي و القرى كبرية، رزقت كّنتي مبولود قبل شهرين لكننا مل نأخذه لتلقي 
اللقاح بسبب بعد املركز و عدم توفر مركبة اضافة اىل حظر التجوال"، تقول فاطمة محمود.

فاطمة، كاكائية من قرية عرب كويي، طالبت عن طريق (كركوك ناو) بإنشاء مركز صحي آخر و معالجة 
مشكلة نقص الخدمات األخرى.

كركوك / ٢٠٢٠/ ممرضة يف مركز طوبزاوة الصحي يف قضاء داقوق تعطي اللقاح لطفل حديث الوالدة  تصوير: كاروان الصالحي

نحن بحاجة ماّسة اىل طبيب، و من األفضل أن تكون طبيبة
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املركز الصحي لديه فرق متنقلة لتلقيح األطفال، اال أن الظروف األمنية تحول دون متكنهم من ارسال 
تلك الفرق اىل جميع القرى.

حول ذلك قال مدير املركز الصحي "ال نستطيع أن نعرض حياة العاملني للخطر، لذا نضطر اىل تدريب 
معلم أو شخص كفوء من أهايل القرية حول كيفية تطعيم األطفال."

املستلزمات الوقائية التي تُرَسل من كركوك شحيحة و هي تكفي منتسبي املركز الصحي فقط.

الحرب،  بناء مستشفى يف املنطقة بسبب  تََعطُّل مرشوع  بأمل طال ست سنوات، بعد  متشبثاً 
صالة  و  املستلزمات  و  األجهزة  بكافة  مجهز  جديد  مبنى  إلنشاء  العمل  بدء  عيل  حسني  ينتظر 

للعمليات الجراحية ليك تلبي احتياجات أهايل املنطقة.

 

داقوق / أيلول ٢٠٢٠/ ال تتوفر الفحوصات املختربية لفريوس كورونا يف مركز طوبزاوة الصحي و يكتفي املركز بتقديمداقوق / أيلول ٢٠٢٠/ مركز طوبزاوة أُنِشأ قبل ٥٦ عاماً  و ال يزال يف نفس املبنى منذ ذلك الحني تصوير: كاروان الصالحي
 االرشادات حول سبل الوقاية من الفريوس  تصوير: كاروان الصالحي 
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بعد أن كانت فيام مىض منطقة عامرة، أصبحت قرية زنقر التي يقطنها الكاكائيون عىل وشك أن 
تخلو من ساكنيها، تارًة بسبب املخاطر األمنية، و أخرى بسبب البطالة و تردي الخدمات.

من مجموع ٧٠ عائلة كانت تسكن يف هذه القرية الكاكائية الواقعة ضمن حدود قضاء داقوق، مل 
تتبقى سوى ١٥ عائلة.

"أعداد سكان القرية تتناقص يوماً بعد يوم، بعضهم يغادرونها صوب قرى أخرى و البعض اآلخر 
ينزحون اىل داقوق و املناطق األخرى"، هذا ما قالته همينة جبار لـ(كركوك ناو).

كاكائيو زنقر أُجربوا عىل النزوح من ديارهم يف ثالث مراحل، األوىل بسبب هجامت داعش، الثانية 
بعد أحداث ١٦ أكتوبر ٢٠١٧ و الثالثة نتيجة للظروف االقتصادية الصعبة التي خلقتها تداعيات جائحة 

كورونا.

من ناحية الخدمات، مثل املاء و الكهرباء، نعيش أوضاعاً سيئة

تقول همينة جبار، التي متكنت من تجاوز املراحل الثالث و هي اآلن ال تزال تعيش يف زنقر، 
"الباقون هنا ليس لديهم مكان آخر يلجؤون اليه، و اال كانوا قد رحلوا عنها منذ أمٍد بعيد."

أن  حيث  البطالة،  من  يعانون  املوايش  تربية  و  بالزراعة  املنشغلون  املنطقة  تلك  أهايل 
االجراءات الوقائية املفروضة بسبب كورونا، و باألخص حظر التجوال، أثر كثرياً عىل أعاملهم و 

منعتهم من تسويق محاصيلهم.

قرية زنقر الكاكائية توشك أن تقِحل

كركوك/ أيلول ٢٠٢٠/ من مجموع ٧٠ عائلة كانت تسكن يف هذه القرية الكاكائية الواقعة ضمن حدود قضاء داقوق، مل تتبقى سوى ١٥ عائلة  تصوير: كاروان الصالحي

١٥
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"من ناحية الخدمات، مثل املاء و الكهرباء، نعيش أوضاعاً سيئة، الكهرباء معدومة يف بعض األيام، و 
أحياناً يزودوننا يومياً بساعتني اىل خمس ساعات،" هكذا تحدث سامان ابراهيم هياس حول الحياة 

يف زنقر و التي تصل درجة الحرارة فيها اىل أكرث من ٤٥ درجة مئوية.

شبكات توزيع الطاقة الكهربائية يف هذه القرى تتعرض ملشاكل فنية بني الفينة و األخرى بسبب 
الحمل الزائد.

منتقداً الحكومة و املنظامت، قال سامان هياس لـ(كركوك ناو) "مل تستطع اية جهة توفري الخدمات 
ملناطقنا، لذا فإن الناس هنا مستاؤون."

هجامت  شهدت  التي  السابقة  الشهور  بخالف  الحايل  األمني  الواقع  عن  رضاه  عن  أعرب  سامان 
مسلحة شنتها عنارص تنظيم داعش، "امللف األمني مناط اىل اللواء ٤٥ يف الجيش العراقي و هم 

يعاملون األهايل بصورة جيدة."

نتطلع اىل عودة األعامل و الحياة اىل سابقها

عىل مدار سنوات، كانت حدود قضاء داقوق من الخطوط األمامية للحرب ضد داعش و بعد انسحاب 
قوات البيشمركة يف ١٦ أكتوبر ٢٠١٧، انتقل امللف األمني اىل القوات التابعة للحكومة االتحادية.

أياد كريم، من سكنة قرية زنقر، أوضح بأن تفيش فريوس كورونا تسبب يف فقدانهم ألعاملهم، 
مشرياً اىل أنهم مل يتمكنوا خالل الشهور املاضية من االعتناء بأراضيهم الزراعية و مواشيهم، فيام 

ضاقوا ذرعاً يف بيوتهم بسبب انعدام الكهرباء.

"نتطلع اىل عودة األعامل و الحياة اىل سابقها"، يقول أياد الذي آثر البقاء يف قريته متشبثاً بذلك 
األمل.

رفقة  الكاكائيون  يشكل  بحيث  داخيل،  نزوح  وضع  يف  تعيش  الكاكائية  العوائل  من  املئات  تزال  ال 
الرتكامن، الشبك و األرمن نسبة ١٠ باملائة من مجموع أكرث من ٧٨٧ ألف نازح يف العراق.

قضاء داقوق و القرى التابعة له تعتمد عىل محطة وحيدة إلنتاج الطاقة الكهربائية، األمر الذي جعلهم 
أكرث عرضة ألزمة الكهرباء مقارنة باملناطق األخرى يف محافظة كركوك.

لـ(كركوك ناو) "ليس قرى الكاكائيني فحسب، بل  لويس فندي، قامئمقام قضاء داقوق وكالًة، قال 
املشكلة  هذه  الحقيقة  يف  املاء،  و  الكهرباء  نقص  من  تعاين  داقوق  جنويب  األخرى  القرى  جميع 

منترشة يف عموم العراق."

ادارة قضاء داقوق طلبت انشاء محطة أخرى إلنتاج الطاقة الكهربائية للقرى الواقعة جنويب القضاء، 
من ضمنها مناطق الكاكائيني.

"نحن بانتظار موافقة الحكومة لبدء هذا املرشوع."

 لويس فندي أملح اىل أن تأثري تداعيات فريوس كورونا عىل املشاريع الخدمية قد انحرس، خصوصاً 
بتنفيذ  العام و استئناف العمل يف معظم القطاعات، مستشهداً  التجوال  بعد زوال اجراءات حظر 

مرشوع تبليط الطريق الرابط بني قريتني كاكائيتني يف داقوق.

 

كركوك/ ٢٠٢٠/ درجات الحرارة يف قرية زنقر تصل اىل أكرث من ٤٥ درجة مئوية  تصوير: كاروان الصالحي
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"نود أن نتمكن مرة أخرى من زيارة أماكننا املقدسة، لندعو فيها و تجَمَعنا يف أفراحنا و أتراحنا"، تلك 
يستطيع  ليك  كورونا  جائحة  تنتهي  أن  يأمل  سامي  سنة).   ٥٩) رفعت  سامي  أمنيات  احدى  كانت 

الكاكائيون استئناف مراسيمهم و مناسباتهم الدينية.

سامي رفعت، و هو كاكايئ يقطن يف داقوق، يقول "مضت مثانية أشهر و نحن نحيي أذكارنا و 
أدعيتنا يف منازلنا"، لكننا نَِحنُّ ملقابرنا و مزاراتنا املقدسة، نَِحنُّ لتجمعاتنا و مناسباتنا االجتامعية و 

التي تم حظرها حالياَ بناءاً عىل نداء من زعيم الديانة اليارسانية.

مضت مثانية أشهر و نحن نحيي أذكارنا و أدعيتنا يف منازلنا

الديانة  زعيم  الحيدري،  الدين  نرص  السيد  وّجه  العراق  يف  كورونا  فريوس  تفيش  و  انتشار  مع 
املناسبات  و  الدينية  التجمعات  و  املراسيم  جميع  فيه  حظر  الديانة  تلك  أتباع  اىل  رسالًة  اليارسانية 

االجتامعية من أجل حامية الكاكائيني.

مع اعالن النداء، أوقف كاكائيو قضاء داقوق و القرى املحيطة به كافة املراسيم و ال زالوا ملتزمني 
بذلك.

توقف الكاكائيون بعدها عن قصد مزار زيبار يف قرية زنقر حيث كانوا من قبل يدعون فيها لتحقيق 
أمانيهم، و ال يستطيعون اآلن التجمع و الدعاء يف مزار اإلمام احمد. كام ُحرِموا من اقامة أعياد امليالد 

و دعوة أقربائهم و أحبّائهم اليها.

تأثرياتها عىل هذا املكون جنويب كركوك، اىل جانب  و  تداعيات فريوس كورونا  و أضيف ذلك اىل 
التداعيات االقتصادية، األمنية و االجتامعية األخرى.

كورونا يجرف معه أفراح و أتراح الكاكائيني

كركوك/ أكرب مقابر الكاكائيني يف قرية طوبزاوة جنويب داقوق خالل فرتة الحجر املنزيل   تصوير: كركوك ناو

كركوك/ أكرب مقابر الكاكائيني يف قرية طوبزاوة جنويب داقوق خالل فرتة الحجر املنزيل   تصوير: كركوك ناو

١٦
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نحمي  بذلك  املنزل،  يف  أدعيتنا  و  أذكارنا  نحيي  االجتامعي،  التباعد  "نتَوّخى  رفعت  سامي  يقول 
حياتنا و حياة اآلخرين."

الزام أتباع الديانة اليارسانية بنداء السيد نرص الدين الحيدري يأيت يف الوقت الذي فُِتَحت فيه أبواب 
ارتياد املساجد و اقامة  العراق، حيث أن بإمكان املصلني  الديانة االسالمية يف  أتباع  املساجد أمام 

صالة الجمعة رشيطة االلتزام ببعض االرشادات الصحية.

للكاكائيني، الذين يُعرفون ايضاً بأل الحق و يارسان، ثالثة مزارات مقدسة، أبرزها مزار قرية زنقر جنويب 
القضاء و الذي يضم قرب السيد زيبار الكاكايئ، و الذي يقصده الكاكائيون و غريهم لغرض الدعاء و 

طلب تحقيق أمانيهم.

تم تفجري املزار يف عام ٢٠١٧ عقب الحرب ضد تنظيم الدولة االسالمية يف العراق و الشام (داعش) 
و أعيد اعامره من قبل أهايل املنطقة يف نفس العام.

املزار ينتظر اآلن انتهاء مخاطر فريوس كورونا حتى يتمكن الناس من زيارته مرة أخرى.

احياء  ايضاً عن  الكاكائيون  الزفاف، وقف  الدينية و حفالت  اقامة املناسبات  امتناعهم عن  اىل جانب 
حفالت عيد امليالد و بعض املناسبات االجتامعية األخرى.

"نحن بانتظار أن يتمكن الكاكائيون من استئناف مناسباتهم االجتامعية و قصد مزاراتهم املقدسة... 
حتى و إن أحيينا بعض املناسبات فلن نقيم تجمعات كبرية، سنبقى يف منازلنا و نقي أنفسنا"، 

حسبام قال سامي رفعت.

نحن بانتظار أن يتمكن الكاكائيون من استئناف مناسباتهم االجتامعية 
و قصد مزاراتهم املقدسة

أبناء  البداية  منذ  ر  َحذَّ العراق  يف  الكاكائيني  قبيلة  رئيس  سنة)   ٧١) الكاكايئ  آغا  مصطفى  ابراهيم 
قبيلته من مخاطر فريوس كورونا و نرش عدداً من االجراءات و طالبَُهم بااللتزام بها.

ابراهيم آغا حظر اقامة مراسيم العزاء، ألغى الحفالت و املناسبات االجتامعية و منع احياء األذكار و 
األدعية يف التكيات، املصافحة، تقبيل ايادي األسياد الكاكائيني، زيارة املقابر و غريها من االجراءات.

قبل تفيش وباء كورونا، اعتاد الكاكائيون زيارة مزار االمام أحمد يف محافظة كركوك.

مزار  حلبجة،  يف  اسحاق  السلطان  حرضة  مزار  أشهرها  العراق،  يف  األخرى  املزارات  عرشات  توجد 
السيد ابراهيم يف بغداد، مزار السيد هياس، بابا حيدر و بابا يادكار يف سهل نينوى و باوة محمود 

يف خانقني.

رجب عايص (٤٢ سنة٩، ناشط مدين كاكايئ يف داقوق، ناشد الكاكائيني باالستمرار يف التزامهم 
باإلجراءات الوقائية قائالً "رسالة السيد نرص الدين الحيدري، زعيم الديانة اليارسانية كان لها تأثري جيد 

عىل انحسار املناسبات و املراسيم الدينية."

أماكننا  زيارة  حينها  نستطيع  و  الوباء  هذا  فيه  يزول  الذي  اليوم  سيأيت  حذرين،  نكون  أن  "يجب 
املقدسة و احياء أفراحنا و أتراحنا معاً."
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خالل  السنوات الست االخرية من عمر مكتبة قرية عيل الرساي، هبت رياح انتشار فايروس كورونا من 
جهة والوضع األمني املرتدي من جهة أخرى، وعصفت بالقامئني عىل املكتبة الذين بذلوا كل ما يف 

جهدهم لتبقى أبوابها مفتوحة للجميع.

املكتبة التي انشأت منذ ١٧ عاما كمبادرة شخصية لخدمة سكان قرية عيل رساي والقری املجاورة 
مختلف  من  والطالب  والعلم  الثقافة  عن  الباحثني  استقطاب  استطاعت  داقوق،  قضاء  غريب 

االختصاصات.

"لقد تم انشاء مكتبة عيل رساي العامة عام ٢٠٠٣، كمبادرة شخصية لخدمة سكان قرية عيل رساي 
والقری املجاورة غرب قضاء داقوق. واحتوت لغاية صيف ٢٠١٤ عىل اكرث من ثالثة اآلف كتاب"، هذا ما 

قاله مؤسس املكتبة رجب عايص الكاكايئ.

اللقاءات  من  متنوعا  نشاطا  ثالثني  من  اكرث  قدمت  عمرها  خالل  املكتبة  بأن  ناو)  لـ(كركوك  وأضاف 
تنمية وتشكيل فريق ريايض  الصيف من كل عام، ودورات  ليايل  الشعرية يف  الفكرية والجلسات 

متكامل وتوفري مصادر لطلبة الجامعات.

ارتفاع نسبة استعارة الكتب يف زمن كورونا

القامئون علی مكتبة عيل رساي العامة لديهم نية هذا العام باقامة نشاطات املختلفة مثل امسيات 
شعرية وندوات فكرية ودوري ريايض للشباب واالحتفاء بشعراء الكاكەییة يف املنطقة مثل (خليل 

منور و مال عباس حلمي) كام كانت يف سابق عهدها يف قرية عيل رساي.

ولكن تفيش جائحة الكورونا قد عزل الناس عن بعض وتم الغاء هذه النشاطات، مام دفع املرشفني 
علی املكتبة إىل كرس هذه العزلة عرب خدمة استعارة الكتب.

"وباء كورونا اثر علی نشاط املكتبة بصورة كبرية جدا، حيث تم غلق املكتبة لعدة اشهر بعدما فرض 
حظر للتجوال"، هذا ما قاله احد القامئني عىل املكتبة عيل حسني (٣٠ عاما).

وأضاف لـ(كركوك ناو): "بالرغم من الضوابط املشددة للحد من كورونا، لكن املثقفني كانوا يرتددون 
عىل املكتبة بهدف استعارة الكتب، وارتفعت نسبتها خالل فرتة فرض حظر التجوال".

مكتبة "عيل الرساي" تتحدى زمن كورونا وداعش

كركوك، ٢٠٠٨، مواطنون امام مكتبة عيل الرساي العامة عندما كانت يف مقرها السابق بقرية عيل الرسايكركوك، جانب من مكتبة عيل الرساي العامة، تصوير محمد املاس
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كانوا  املثقفني  لكن  كورونا،  من  للحد  املشددة  الضوابط  من  بالرغم 
خالل  نسبتها  وارتفعت  الكتب،  استعارة  بهدف  املكتبة  عىل  يرتددون 

فرتة فرض حظر التجوال

وبخصوص نشاطاتهم هذه السنة، يوضح حسني: لقد "خططنا لنشاطات عدة لتنفيذها خالل العام 
من  كان  حيث  كورونا،  جائحة  وتفيش  التجوال  منع  بسبب  وذلك  نشاط  بٲي  نقم  مل  ولكن  الحايل، 

املؤمل ان نقيم دورة حول كيفية قراءة الكتب ودورة تعليم املوسيقی بشكل اكادميي".

الطالبة الجامعية هانا رضا كاكايئ (٢٧عاماً) تقول ان من حسن حظها ان تقع هذه املكتبة يف قريتها، 
وقد ساعدتها كثرياً "ايام العزلة بسبب جائحة كورونا وقرار منع التجوال كان مبثابة تحدي وعقبة كبرية 

للطلبة يف توفري املصادر العداد بحث التخرج".

تحدي للوضع االمني

مل ميثل فايروس كورونا التحدي الوحيد امام عمل املكتبة، فرتدي األوضاع األمنية وهجامت تنظيم 
الدولة "داعش" شكلت تهديدا لعمل املكتبة.

بعد اجتياح داعش ملنطقة جنوب وغرب محافظة كركوك، ومن ضمنها القری العربية املجاورة لقرية 
عيل رساي (حنوب غرب قضاء داقوق) يف اب ٢٠١٤، تم غلق املكتبة بسبب تدهور الوضع األمني.

ويف شهر اذار ٢٠١٥ تم نقل املكتبة الی قرية رزگاري الكاكائية األكرث امناً وذلك تلبية لرغبة نخبة من 
أشار  ما  حسب  رزگاري  قرية  يف  املكتبة  ادارة  عىل  يرشفون  واالن  الكاكەییة،  وشباب  مثقفي 

مؤسس املكتبة.

افرح  وباستمرارها  جيدة،  خطوة  رزگاري  قرية  الی  املكتبة  انتقال 
حصولهم  بسبب  الجامعيني  والطلبة  الشباب  من  والعديد  املثقفني 

علی املصادر البحاثهم ودراساتهم

الشباب  من  والعديد  املثقفني  افرح  وباستمرارها  جيدة،  خطوة  رزگاري  قرية  الی  املكتبة  "انتقال 
املكتبة  وجود  وكذلك  ودراساتهم،  البحاثهم  املصادر  علی  حصولهم  بسبب  الجامعيني  والطلبة 
يسهم يف نرش الوعي الثقايف للشباب يف املنطقة"، هذا ما قاله بيباك حسین (٢٨عاماً) وهو 

احد املرشفني علی ادارة املكتبة يف قرية رزگاري کاکەیي.

الطالبة الجامعية يف كلية االداب هانا رضا كاكايئ قالت لـ(كركوك ناو): لقد حصلت علی اكرث املصادر 
من هذه املكتبة التي كنت احتاجها يف لغرض اكامل بحث التخرج، وبسبب تلك املصادر نجحت بدرجة 

"جيد جدا".

للحصول علی املصادر بسبب  الطلبة استعانوا بهذه املكتبة  الكثريين من  بل  الوحيدة  هانا لسيت 
احتوائها علی الكثري من الكتب.

الكثري من مثقفي وشباب  ھیوا خلیل (٢٣عاماً) من قرية عيل رساي يقول ان املكتبة استقطبت 
واالدبية  الفنية  النشاطات  من  بالعديد  وقاموا  املكتبة  حول  القراء  من  الكثري  وتجمع  الكاكائية، 
والشبابية، والكثريين من خارج قرية عيل رساي وقضاء داقوق ومدينة كركوك يتوافدون الی املكتبة 

ويشاركون النشاطات والفعاليات ويستعريون الكتب.

وعىل الرغم من تحديات كورونا والوضع األمني استطاع القامئون عىل املكتبة ابقاء أبوابها مفتوحة 
هذه  ملثل  تفتقر  التي  كركوك  محافظة  جنوب  منطقة  يف  العلم  وطالب  واملثقفني  الرواد  امام 

املكتبات.
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جابر جربائيل ميكائيل، معاون طبي يف مركز طوبزاوة الصحي، قال لـ(كركوك ناو) "يف الوقت الحارض 
ترتكز مهامنا عىل تقديم االرشادات للناس حول الوقاية من فريوس كورونا، و ذلك عن طريق فريق 

متنقل يخرج يف خمس جوالت ميدانية كل اسبوع."

ارتداء  الناس عىل  بالوقاية من كورونا و حث  الخاصة  تتمثل يف نرش امللصقات  الفريق  مهام هذا 
الكاممات و القفازات و االبتعاد عن األماكن املزدحمة و األسواق.

و اشار جابر اىل اصابة اثنني من موظفي املركز بفريوس كورونا نتيجة اختالطهم مع الناس و هام 
اآلن يف الحجر الصحي.

األساسية  الخدمات  توفر  عدم  من  داقوق  يف  الكاكائية  القرى  تعاين  الصحي،  القطاع  جانب  اىل 
األخرى.

"املسافة بني املركز الصحي و القرى كبرية، رزقت كّنتي مبولود قبل شهرين لكننا مل نأخذه لتلقي 
اللقاح بسبب بعد املركز و عدم توفر مركبة اضافة اىل حظر التجوال"، تقول فاطمة محمود.

فاطمة، كاكائية من قرية عرب كويي، طالبت عن طريق (كركوك ناو) بإنشاء مركز صحي آخر و معالجة 
مشكلة نقص الخدمات األخرى.

لوال َمَعزّة األم لكان  مريوان قد هاجر العراق صوب احدى البلدان األوروبية منذ زمن، ألنه ال يرى أي 
مستقبل للشباب من امثاله يف قريته.

مرارة البطالة و البقاء يف املنزل يف زمن الكورونا أعاد ايقاد الرغبة يف الهجرة مرة أخرى  يف نفس 
مريوان.

 "بسبب البطالة غادرنا قريتنا و توجهنا للمدينة، هناك قىض كورونا عىل كل يشء، لذا أفكر دامئاً 
يف الهجرة خارج البالد، لكن حبي لوالديت مينعني من ذلك حتى اللحظة"، هذا ما قاله مريوان.

هذا الشاب هو من أهايل قرية عيل رساي الكاكائية يف قضاء داقوق.

"ليس لدينا ما نشغل به أنفسنا ، حجرنا انفسنا داخل بيوتنا التي اصبحت مبثابة سجن."

نادباً حظه العاثر، يقول مريوان "نحن الكاكائيون ليس فقط يف زمن الكورونا، بل حتى قبل ذلك كانت 
حياتنا بائسة"، مستشهداً بهجامت داعش و تدهور األوضاع األمنية التي أدت اىل نزوح عدد كبري من 

األهايل.

رغم ذلك، يحرص مريوان و غريه من الشباب عىل االلتزام بإجراءات الوقاية من فريوس كورونا، مخافة 
أن تظفر بحياة أحبائهم.

منحهم  طريق  عن  القرى،  أهايل  ملساعدة  خطط  لها  تكون  أن  الحكومة  عىل  يجب  أنه  مريوان  يرى 
قروضاً للمشاريع الصغرية عىل سبيل املثال، أو تشجيع الزراعة و تربية املوايش.

"ميكن افتتاح مراكز رياضية، مكتبات و أماكن أخرى للشباب الكاكائيني"، و يطالب مريوان بفتح مركز 
ثقايف كاكايئ عىل األقل ليك تُسَنح للشباب فرصة اإلملام بشعائرهم و أناشيدهم الدينية.

اإلجراءات الوقائية لدرء مخاطر فريوس كورونا، من ضمنها حظر التجوال و الحجر املنزيل كان تأثريها 
هذه  أن  حيث  املدن،  يقطنون  مبن  مقارنة  أكرب  النائية  املناطق  و  القرى  سكنة  من  الشبان  عىل 

املناطق تعاين بشدة من قلة الخدمات، مثل الكهرباء و خطوط االنرتنت.

لعدم  ايضاً،  ذلك  يف  محظوظني  غري  نحن  البيت،  يف  بامللل  نشعر  أحياناً  حدود،  تحملنا  و  "لصربنا 
وجود مكان نلجأ اليه، حيث يضطر الشبان للتجمع أمام محّيل لتبادل األحاديث"، حسبام يقول هيثم 

يوسف محمد (٢٣ سنة).

كورونا ينغص عىل شبان القرى الكاكائية عيشهم

كركوك/ ٢٠٢٠/ شبان القرى الكاكائية يف قضاء داقوق يعانون من البطالة بسبب تداعيات كورونا    تصوير: كاروان الصالحي

داقوق/ ٢٠٢٠/ شاب كاكايئ يعاين دفرت القروض يف محله     تصوير: كاروان الصالحي
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هيثم ميلك محالً صغرياً يف قرية زنقر و قد أجربته تداعيات كورونا عىل اغالق محله لفرتة.

هيثم قال لـ(كركوك ناو) "فقدنا أعاملنا بسبب كورونا، حتى اننا ال نستطيع الذهاب اىل مركز قضاء 
داقوق للبحث عن عمل."

لصربنا و تحملنا حدود

اىل جانب ركود األسواق بسبب كورونا، يعاين العراق من أزمة مالية، األعامل تراجعت و الناس ليس 
بإمكانها كسب مداخيل جيدة مثل السابق.

 رسمد رشيد (٢٩ سنة) يعيش يف قرية طوبزاوة الكاكائية و هو معلم يف مدرسة القرية، اىل جانب 
مهنته، يدير محل حالقة ألن راتبه يتأخر رصفه و تستقِطع منه حكومة اقليم كوردستان.

"فتحت محل الحالقة منذ أربع سنوات، أكسب منه عييش و اقيض به أوقايت."

رسمد قال لـ(كركوك ناو) "العمل داخل القرية ليس كثرياً مقارنة باملدن، و كورونا ضاعفت من معاناتنا، 
أصبح كسب لقمة العيش أمراً صعباً جداً."

الدراسة مل تبدأ بعد داخل املدارس و املراكز الرتبوية جراء كورونا و من املقرر أن تستأنف معظم 
املراحل دراستها يف العام الدرايس الجديد من خالل التعليم االلكرتوين.

"البعض ال ميلكون أجرة الحالقة، البطالة تفّشت بشكل كبري، العديد من الشباب و املسنني يقضون 
أوقاتهم بالجلوس و تبادل األحاديث أمام محيل حتى وقت متأخر"، حسبام قال رسمد رشيد.

يبلغ عدد الشباب يف كل من قرى عيل رساي، زنقر و طوبزاوة أكرث من ٧٠ شاباً.

بعض شبان القرى الكاكائية منشغلون بالزراعة و تربية املوايش و التي تواجه مصاعب و معوقات 
بسبب االجراءات الوقائية املرتبطة بتداعيات جائحة كورونا.

أياد كريم، شاب من سكنة قرية زنقر الكاكائية، يقول بأن أهايل القرية، باألخص الشباب، يشعرون 
انعدمت  اآلن  و  شحيحة،  أعاملنا  كانت  السابق  "يف  أنفسهم،  يشغلون  مباذا  يعرفون  ال  بامللل، 

متاماً."

يف السنني املاضية، اعتاد عدد كبري من الشباب الهجرة خارج البالد متى ما توفرت لهم الفرصة، أو 
أنهم كانوا يلتحقون بصفوف القوات األمنية يف العراق أو اقليم كوردستان، و هو ما ال يسنح لهم 

حالياً.

اقترص عمل الشباب اآلن عىل الجلوس أمام املحال الصغرية املوجودة يف القرى، فيام تقوم نسبة 
الخاصة  الوقائية  االجراءات  تراخي  من  مستفيدين  املوايش  تربية  و  الزراعة  مبامرسة  منهم  قليلة 

بكورونا، كام يقول اياد كريم الكاكايئ.
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كل يشء يشبه ما كان يف القاعة، يرتدي املالبس الخاصة بتدريباته اضافة اىل حزامه األسود، الفرق 
الوحيد هو أن تالمذته ليسوا عىل مقربة منه، بل يتفرجون عىل حركات الكاراتيه التي يؤديها معلمهم 

من خالل كامريا الجوال أو جهاز الالبتوب.

يتموضع ماجد الكاكايئ أمام عدسة الكامريا و يطلب من تالميذه اعادة تأدية حركاته.

أحياناً تتسبب رداءة خدمات االنرتنت يف كركوك بانقطاع الصورة التي تصل تالميذ ماجد الكاكايئ أو 
أنها ال تصل مطلقاً فيمضون يوماً آخر تعيساً يف الحجر املنزيل.

مثانية  مدار  عىل  استمر  التدريبات  يف  تالمذته  و  ماجد  اتّبعه  الذي  التقليدي  غري  الجديد  األسلوب 
اشهر بسبب االجراءات الوقائية املفروضة للحد من تفيش فريوس كورونا، لكنه َمثَّل تجربة مختلفة 

و مل يستطع أن يحل محل قاعة التدريبات.

و  عيل  سلبياً  أثر  األمر  هذا  الرياضية،  قاعتنا  اغالق  تم 
عىل تالمذيت

"مشكلتنا الكربى، باألخص لرياضة الكاراتيه هي أنها تحتاج اىل قاعة و تدريبات مبارشة، لكن كورونا 
حرمتنا من القاعة و الرياضة الحقيقية لثامنية اشهر"، كام قال ماجد فالمرز الكاكايئ (٣٩ سنة).

ماجد من كاكائيي محافظة كركوك و يقطن حالياً يف حي األرسى و املفقودين مبدينة كركوك.

"تم اغالق قاعتنا الرياضية، هذا األمر أثر سلبياً عيل و عىل تالمذيت."

لكن ذلك مل يقيد ماجد، ففي بداية اعالن اجراءات الحجر املنزيل توجه للتدريبات الغري مبارشة عن 
طريق األونالين ليك ال ينقطع تالميذه عن الكاراتيه.

االجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة العراقية لدرء مخاطر كورونا شملت اغالق القاعات الرياضية.
كركوك/ ٢٠٢٠/ ماجد الكاكايئ و ابنته آفيستا كانا ميارسان تدريبات رياضة الكاراتيه يف املنزل لثامنية اشهر بسبب تداعيات

جائحة كورونا    تصوير: محمد أملاس

الكاراتيه عن بُعد...١٩
كورونا حرمت ماجد الكاكايئ من قاعته و حرمت ابنته من الحزام األسود
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سوزان وسمي (٣٤ سنة)، زوجة ماجد، وفرت الدعم البنتهام ليك متارس رياضة الكاراتيه داخل املنزل، 
الحجر  بالضجر بسبب  البيت ليك ال يشعروا  للرياضة يف  ابنتي، هيأت األجواء املالمئة  "كنت أشجع 

املنزيل و اغالق قاعتهم الرياضية."

تقول سوزان بأنها كانت أحياناً تنضم اليهم يف تدريبات رياضة الكاراتيه.

عن  يتحدثون  دامئاً  كانوا  يوم،  بعد  يوماً  بامللل  يشعرون  باتوا  و  عليهم  أثرت  كورونا  بأن  "شعرت 
البطوالت التي فقدوا فرصة املشاركة فيها، لذا أصبحت عوناً لهم أكرث من أي وقت مىض"، حسبام 

قالت سوزان وسمي.

األوقات الصعبة ملاجد الكاكايئ انتهت بعد مثانية اشهر، حيث سمحت الحكومة العراقية بإعادة فتح 
اتباع  و  الوقائية  باإلجراءات  االلتزام  رشيطة  املواطنني،  أمام  العامة  األماكن  و  الرياضية  القاعات 

االرشادات الصحية.

املهمة أصبحت اآلن أكرث تعقيداً للمدرب و الالعبني، يجب عليهم تعويض األوقات التي فاتتهم و يف 
نفس الوقت االلتزام بالتباعد و تجنب االختالط لدرء االصابة بكورونا.

"الالعبون تأخروا عن بعض الدروس التدريبية، فاتنا الكثري، أمامنا وقت قصري و مهام كثرية، سنحاول 
بالتعليامت  االلتزام  مع  كوردستان،  اقليم  و  العراق  يف  املقبلة  للبطوالت  االستعدادات  اكامل 

الصحية"، كام قال ماجد الكاكايئ.

كركوك/ ٢٠٢٠/ اعادة فتح القاعة الخاصة برياضة الكاراتيه يف نادي خاك بعد رفع االجراءات الوقائية املفروضة بسبب تداعيات
جائحة كورونا    تصوير: محمد أملاس 

ميارس ماجد رياضة الكاراتيه منذ ٣٢ عاماً و كانت تلك املرة األوىل التي يرشف عىل التدريبات عن 
بعد، "التدريبات مل تكن مثل ما كنا نفعله يف قاعتنا، لكنها كانت أفضل من ال يشء."

ماجد مدرب كاراتيه يف نادي خاك و حائز عىل الحزام األسود يف اللعبة، يرشف عىل أكرث من ١٠٠ 
تلميذ يف مستويات مختلفة.

"العديد من تالميذي كانوا يشاركون يف التدريبات التي تجرى عن بعد."

ما يقلق ماجد الذي شارك سابقاً يف عدة بطوالت محلية و دولية هو فقدان فرصة املشاركة يف 
البطوالت بسبب كورونا و الذي يحلم بها أغلب تالميذه.

ابنة ماجد الكربى هي من بني الالعبات الاليت حرمتهن كورونا من تحقيق آمالهن.

بطولة  يف  للمشاركة  طويلة  مدة  منذ  أستعد  كنت 
فتيات كوردستان للكاراتيه

الكاراتيه منذ أن كنت يف العارشة، حزت  ناو) "أمارس رياضة  لـ(كركوك  آفيستا ماجد (١٣ سنة) قالت 
عىل الحزام البني، كانت لدي آمال كبرية لكن كورونا دفنتها."

بالرغم من أنها كانت تتدرب مع والدها يف املنزل لكن ذلك مل يعوضها عن الفرص التي ضاعت منها.

"كنت أستعد منذ مدة طويلة للمشاركة يف بطولة فتيات كوردستان للكاراتيه ليك أنال مرتبة أفضل 
لكن كورونا أوقفت كل يشء و أُلغيَت البطولة."

تقول آفيستا بأن التدريبات التي كانت تقوم بها مع والدها يف املنزل كان يزيح عن صدرها هم اغالق 
قاعتهم الرياضية.

 "كنا نتدرب لعدة ساعات يومياً، كان التالميذ غالباً يشاركون يف التدريبات عن بعد."

و أشارت آفيستا اىل أنها تجهد نفسها أكرث من السابق و تسعى لتعويض الفرتة التي فاتتها ليك 
تحوز عىل الحزام األسود يف ارسع وقت.

الرواق الرئييس ملنزل ماجد الكاكايئ أصبح عىل مدار مثانية أشهر بديل القاعة الرياضية، و أصبحت 
مامرسة فنون و حركات الكاراتيه بديالً عن الجلوس أمام شاشة التلفزيون.
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سيّد غالب مل يتغري، ال زال يستيقظ باكراً كام كان يفعل سابقاً يف قريته، بعد تناول الفطور يرتدي 
زيه التقليدي، يدير محرك سيارته املصنوعة يف الثامنينات و يذهب للقاء أعز ما يف قلبه.

ه و شاربه الكثيف املتشح بالبياض بأنه من وجهاء  هذا الرجل البالغ من العمر ٨١ سنة، يفيض اليك زيـِّ
كاكائيي القرى التابعة لقضاء داقوق حتى قبل أن تستمع لحديثه.

 غالب سيد ويل محمد، يتحدث عن موطن آبائه و أجداده كعاشق شاب، معشوقته هي قرية زنقر 
الكاكائية التي ابتعد عنها مضطراً منذ سنني.

"لآلن، اشعر بالضيق و أفقد صربي ان مل أُزر قريتي و منزيل هناك كل يوم"، هذا ما قاله سيد غالب 
لـ(كركوك ناو).

التفسح لساعة يف القرية كل يوم يعني يل كل يشء

زيارة سيد غالب لقريته تتكرر يومياً منذ خمس سنوات، حيث يزور منزله هناك و ميكث يف دياره ما ال 
يقل عن ساعة كل يوم، قبل أن يعود اىل املدينة و حياة النزوح مكسور الخاطر.

مسلحو  أوشك  حينام   ،٢٠١٥ عام  يف  داقوق  قضاء  مركز  صوب  زنقر  قرية  من  نزحوا  زوجته  و  غالب 
تنظيم الدولة االسالمية يف العراق و الشام (داعش) عىل االستيالء عىل مناطق الكاكائيني.

"التفسح لساعة يف القرية كل يوم يعني يل كل يشء."

لذا حني  زالوا هناك،  أقاربه ال  و  أصحابه  غالب، جميع  تحمل ذكريات طفولة سيد  تزال  القرية ال  أرجاء 
يذهب اىل زنقر يلتّمون حوله و يستمعون ألحاديثه الطريفة و الذكريات التي يرويها.

الجسد يف داقوق، الروح يف زنقر 
سّيد غــالب فقد صربه يف النزوح

 كركوك/ ٢٠٢٠/ سيد غالب ويل محمد (٨١ سنة) يقف عىل عتبة باب احدى غرف منزله املهجور يف قرية زنقر الكاكائية
تصوير: أملاس محمد 

٢٠
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"ال نستطيع العودة اىل القرية، فهي عىل وشك أن تصبح مهجورة، نزح معظم ساكنيها، لذا فهي 
لن تعود كام كانت يف السابق حينام كنا نعيش معاً مع أقاربنا، ليس هناك شخص ال يحب العودة 

اىل دياره"، حسبام قالت نرسين(٥١ سنة) ، ابنة سيد غالب.

من أصل ٨٠ عائلة كاكائية كانت تعيش يف زنقر مل يتبق اآلن غري سبعة عوائل.

نرسين غالب قالت لـ(كركوك ناو) "كنا نشعر بالقلق حني يذهب والدنا كل يوم اىل القرية، أنا و 
شقيقتي األخريتان كنا ننتظر عودته، لكن مع ذلك مل نضغط عليه و غالباً ما كنا نرافقه اىل القرية."

كنا نشعر بالقلق حني يذهب والدنا كل يوم اىل القرية
االجراءات املفروضة بسبب كورونا شكَّلَت مرحلة صعبة بالنسبة لسيد غالب و بناته أيضاً، فلم يكن 

باستطاعتهن التخفيف من همومه بعد أن أصبحت زيارة القرية أمراً عسرياً.

يَُعّد سيد غالب من ذوي التجربة بني سكان قرية زنقر، لذا غالباً ما يكون مجلسه عامراً.

سامان ابراهيم (٥٠ سنة)، الساكن يف قرية زنقر يقول بأنهم يشعرون باللهفة ملجيء سيد غالب و 
ينتظرون وصوله اىل القرية مبركبته القدمية حتى يقوموا باستضافته ، "ليك نلتَمَّ حوله جميعاً و 

نستمع ألحاديثه الطريفة."

جائحة كورونا مل تستطع الوقوف بوجه محبة هذا الرجل لدياره أكرث من أشهر قالئل، بعد رفع اجراءات 
حظر التجوال عاد لسابق ايامه.

 زيارة سيد غالب لقريته غري مرهونة بالوقت سواء كانت يف النهار أو يف املساء، ان مل يكن مريضاً 
و مل تعرتضه اية مشاكل أخرى فإنه يقود مركبته متجهاً اىل زنقر.

جائحة كورونا مل تسبب البطالة و تراجع الزراعة و تربية املوايش فقط بالنسبة للكاكائيني، بل أثرت 
عىل هواية سيد غالب كذلك.

داخل  ُحِبست  كالسابق،  قريتي  زيارة  أستطيع  أكن  مل  التجوال  حظر  فرض  و  كورونا  تفيش  "أثناء 
املنزل، الجلوس يف املنزل و عدم زيارة قريتي أشَعراين باإلحباط."

و أشار سيد غالب اىل أنه حاول عدة مرات الذهاب لقريته أثناء حظر التجوال، لكن القوات األمنية منعته 
من ذلك.

منزل سيد غالب يف داقوق يبعد ٣٠ كيلومرتاً عن قرية زنقر.

به  الذي أحسست  الهم  و  بالحزن  أحس  طوال عمري مل 
خالل الشهور التي أعقبت ظهور كورونا

داقوق،  إال جسداً يف  و لست  القرية  تلك  و حيايت يف  تركت روحي  الوضع، ألنني  "أتَعبَني هذا 
طوال عمري مل أحس بالحزن و الهم الذي أحسست به خالل الشهور التي أعقبت ظهور كورونا."

سيد غالب تتملُّكه الرغبة يف العودة اىل قريته لكن أبناءه يعارضون األمر.

زوجة سيد غالب توفيت منذ سنوات، لديه مثان بنات و ابن واحد، يعيش حالياً برفقة ثالث من بناته، 
البقية تزوجوا و ال أحد منهم يعيش يف القرية.

كركوك/ ٢٠٢٠/ سيد غالب يقود مركبة قدمية يعود تاريخ صنعها لثامنينات القرن املايض   تصوير: أملاس محمد
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برشنك كاكايئ تكافح إلصالح ما أفسدته كورونا
منزل برشنك كاكايئ اشبه بسوق مكتظ و ليس مكاناً للسكن، ترى امرأة تخبز يف باحة البيت و أخرى 
تعد املأكوالت للزبائن يف املطبخ، و يف غرف املنزل تقع عيناك عىل عدد من النساء منشغالت 

بالخياطة و بيع األقمشة و االكسسوارات.

املنزل الذي تبلغ مساحته ٢٠٠ مرت مربع يضم أيضاً صالون تجميل للسيدات.

السوق الصغري الذي تديره برشنك يقع يف احدى أحياء مركز قضاء داقوق و قد أطلقت عليه اسم 
مجمع النور للسيدات.

"هديف من املرشوع، اضافة اىل الجانب املادي، توفري فرص عمل، و استطعت تشغيل ست نساء 
من ذوات الدخل املحدود"، حسبام قالت برشنك عبد الستار كاكايئ (٣٤ سنة).

استطعت تشغيل ست نساء من ذوات الدخل 
املحدود

إلغالق  اضطرت  حينام  عليه  تقيض  أن  كورونا  جائحة  أوشكت  لتحقيقه  برشنك  عملت  الذي  الهدف 
املجمع بسبب االجراءات الوقائية و حظر التجوال.

و  يل  املعيشية  الحالة  بذلك  تأثرت  الوقت  نفس  يف  و  املرشوع  أغلقت  أنني  هي  "املشكلة 
لزمياليت."

 قبل تفيش كورونا، كانت تخطط لتوسيع املرشوع و بالتايل توفري فرص عمل أكرث للسيدات.

"كنا سنحتاج اىل أيدي عاملة لكن كورونا دفنت ذلك الحلم."

السبب و راء الخيبة التي تشعر بها برشنك هو أنه رغم مرور عدة أشهر عىل رفع حظر التجوال، مل 
تتمكن من الوصول اىل نصف األرباح التي كانت تردها قبل عرص الكورونا.

تعمل برشنك يف مرشوعها منذ مدة طويلة، بعد ميض عدة سنوات عىل زواجها بدأت مبامرسة 
افتتحت صالون تجميل للسيدات،  العيش، بعدها  تأمني لقمة  الخياطة يك تساعد زوجها يف  مهنة 

تبعتها األقسام األخرى اىل أن حّولت منزلها اىل سوق صغري.

برشنك تنتمي لألقلية الكاكائية يف سهل نينوى، بعد زواجها يف سن الثامنة عرشة استقرت يف 
قضاء داقوق، جنوب كركوك، و هي اآلن تقيم يف حي خورزي.

كركوك/ ٢٠٢٠/ برشنك كاكايئ منهمكة بالخياطة يف مجمعها الصغري   تصوير: محمد أملاس

٢١
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تقول برشنك "أنا أول امرأة تؤسس عمالً مستقالً يف مجتمع مغلق و متعدد املذاهب و القوميات 
لذة  و  نظافة  أعاملنا،  نوعية  لكن  اآلن،  اليه  وصلت  ما  اىل  أصل  أن  قل  املطبات  من  الكثري  واجهت 

مأكوالتنا و كذلك جودة بضائعنا أدت اىل ازدياد زبائننا"، كام قالت برشنك.

أنا أول امرأة تؤسس عمالً مستقالً يف مجتمع مغلق 
و متعدد املذاهب و القوميات

يف منزل برشنك، اىل جانب صالون التجميل يتم اعداد األطعمة للزبائن الذين يزورون املجمع أو يتم 
توصيلها اىل البيوت حسب الطلب.

يف الوقت الحارض، يفتقد مجمع النور االقبال الذي كان يشهده قبل ظهور جائحة كورونا.

 صبيحة جوامري (٤٧ سنة)، تعد الخبز يف املجمع، "أوالً بفضل الله، ثم بفضل السيدة برشنك حصلت 
عىل فرصة للعمل هنا و قد ساعدتني كثرياً."

مررنا  و  رزقنا،  باب  "انغلق  ألشهر،  عملها  عن  انقطعت  ألنها  صبيحة  عىل  كثرياً  كورونا  تداعيات  أثّرت 
بظروف صعبة جداً"، قالت صبيحة التي عادت مؤخراً ملزاولة عملها و سعيدة بتمكنها من توفري لقمة 

العيش لعائلتها مرة أخرى.

رغم زوال حظر التجوال لكن مخاطر الفريوس و األزمة املالية ما زالت تلقي بظاللها عىل السوق.

يف  معها  تعملن  كّن  الاليت  الست  السيدات  من  اثنني  عمل  لتعليق  اضطرت  بأنها  برشنك  تقول 
املجمع بصورة مؤقتة، حيث أن االقبال عىل األطعمة و املأكوالت قد توقف كلياً، "وعدت بإعادتهن 

اىل العمل يف حال تحسن ظروفنا املادية."

كورونا و األزمة املالية مل تؤثر عىل عمل برشنك فقط، بل أن األسواق يف عموم العراق تشهد ركوداً 
غري مسبوق.

الجائحة أغلقت األبواب بوجهنا و تراجعت أعاملنا
البيت  للجلوس يف  أيضاً اضطرت  سارة جالل (٢٤ سنة)، تعمل مع برشنك منذ أكرث من عام، لكنها 
يقصدون  الذين  الزبائن  عدد  لرتاجع  نظراً  الحالية  األوضاع  من  مستاءة  سارة  كورونا،  بسبب  ألشهر 

املجمع.

"كانت أعاملنا تسري عىل ما يرام، كان لدينا الكثري من الزبائن، لكن الجائحة أغلقت األبواب بوجهنا و 
تراجعت أعاملنا"، تقول سارة بأن الظروف الحالية عرّضت العاملني يف املجمع لضغوط نفسية.

برشنك التي تعبت يف تطوير مرشوعها عىل مدار سنني ال تنوي االستسالم، رغم تراجع ايرادات 
املجمع، مل تغلق باب األمل بوجه أحد و هي تستقبل يومياً النساء الباحثات عن فرص عمل و تعدهم 

بتأمني العمل لهن يف املستقبل.

كركوك/ ٢٠٢٠/ صبيحة تعد الخبز يف املجمع الذي تديره برشنك كاكايئ   تصوير: محمد أملاس
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"أبو خنجر"، تَقاَسم الرساء والرضاء مع أهايل قريته
الخنجر الذي يالزم جنب العم عزيز ورثه عن أجداده و ظل محتفظاً به طوال ما يقرب من نصف قرن، و 

من هذا جاءه لقب "أبو خنجر".

العم عزيز رجل ضخم الجثة، له شارب كثيف داكن السواد، يرتدي أغلب األوقات الزي التقليدي الكوردي 
و يثبت خنجره داخل حزامه العريض املصنوع من القامش.

مقبض الخنجر ملفوف مبسبحة مصنوعة من حبات شجرة "القزوان" البنية.

عمر هذا الخنجر يقرب من ٢٠٠ سنة، توارثته األجيال املتعاقبة اىل أن وصلت للعم عزيز و الذي بدوره 
سيهب تلك األمانة اىل شخص آخر بعده وفق عدد من الرشوط.

"هذا الخنجر بحوزيت منذ ٤٥ سنة، ال أعرف ملن سیكون بعدي، ألنني ليس يل ذرية"، هذا ما قاله 
العم عزيز لـ(كركوك ناو).

هذا الخنجر بحوزيت منذ ٤٥ سنة
يقول العم عزيز بأن الشخص الذي سيُمَنح الخنجر يجب أن تتوفر فيه رشوط خاصة، أهمها الحفاظ عليه 

و حمله معه اينام كان دون خوف.

العم عزيز ملتزم بهذه الرشوط، فهو ال ينىس ابداً أخذ خنجره معه أينام ذهب، الخنجر أصبح هويته 
التي يُعرَف بها بني الناس.

"أبو خنجر"، اسمه الكامل هو عبدالعزيز محمد الكاكايئ، عمره ٦٣ سنة و هو من السكنة األصليني 
العم عزيز شخصية  ايضاً،  القرية  لقرية طوبزاوة يف قضاء داقوق جنويب محافظة كركوك و مختار 

اجتامعية و محبوبة بني الناس.

كركوك/ ٢٠٢٠/ عبدالعزيز محمد الكاكايئ (٦٣ سنة) املشهور بـ"أبو خنجر"   تصوير: كاروان الصالحي
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كركوك/ ٢٠٢٠/ يقول العم عزيز بأن عمر خنجره يقرب من ٢٠٠ سنة   تصوير: كاروان الصالحي

بسبب منزلته االجتامعية، يقيض "أبو خنجر" معظم أوقاته يف عرص الكورونا يحث املواطنني عىل 
االلتزام بالتعليامت الوقائية.

املركز  مراجعة  و  كورونا  من  أنفسهم  وقاية  املحيطة  املناطق  و  القرية  داخل  األهايل  من  "طلبنا 
الصحي يف حال ظهور أعراض املرض عليهم."

خنجر"  "أبو  عىل  سلبي  تأثري  لها  كان  كورونا  بسبب  املفروض  التجوال  حظر  و  املنزيل  الحجر  فرتة 
كذلك، فلم تكن الزراعة مربحة له مثل السنوات املاضية بسبب صعوبة وصول محاصيلهم اىل املدن 

واملناطق األخرى.

"فشلنا يف بيع معظم محاصيلنا و قررنا توزيعها عىل أهايل القرية."

لعدم  كورونا  بسبب  ترضروا  ممن  الكثريون  املوايش،  تربية  خنجر"  "أبو  يتوىل  الزراعة،  جانب  اىل 
متكنهم من تسويق منتجات الحليب، يعملون اآلن عند "أبو خنجر".

كورونا  بسبب  ترضروا  املوايش  مريب  من  الكثريون 
لعدم متكنهم من تسويق منتجاتهم

"مل يكن أحد يشرتي اللنب... لذا حَولنا معظم منتجاتنا اىل الدهن الحر الذي يستخدم بصورة واسعة 
خالل الشتاء."

بخالف السابق، قلَّام يخرج "أبو خنجر" اآلن للتجول و زيارة األماكن، وهو ما يتناىف مع طبيعته.

"قمنا بوقاية أنفسنا لكن األجواء يف القرية و األرياف نقية وليست مثل املدينة، لهذا فإن املخاطر 
هنا أقل." 

نادراً ما يَفّوت "أبو خنجر" عىل نفسه حضور املناسبات االجتامعية، السياسية و األمنية يف داقوق.

طريق  عن  النزاعات  نحّل  ليك  عشائرية  نزاعات  نشوء  حال  يف  أو  العشائري  للصلح  "يستدعونني 
الحوار."

يتمتع بعالقة متينة مع القوات األمنية يف املنطقة "هم يحرتموننا و نحن نُكّن لهم التقدير."

"عالقاتنا متينة لدرجة أنهم ال يوقفونني بتاتاً يف نقاط التفتيش أثناء تنقيل بني قرية طوبزاوة و 
زنقر و القرى األخرى."

الخنجر الذي يحمل العم عزيز يدعى قزوين و هو مصنوع يف ايران، أُرٍسلَت يف وقتها كهدية اىل جده 
األكرب و احتفظوا بها لحد اآلن.

"أنظف الخنجر بني الحني و اآلخر، أعتني به كثرياً ليك ال يصدأ و يحتفظ بجامله."

توفّاهم  الذي  وهو  بولدين  الله  "رزقنا  الحياة  لهم  تُكتَب  مل  لكن  بطفلني  ُرِزق  و  متزوج  عزيز  العم 
االحرتام  و  "التقدير  بسبب  األطفال  نعمة  من  محروم  أنه  أبداً  يشعر  مل  بأنه  يقول  لكنه  بنفسه"، 

الكبري" الذي يكنه الناس له.

يف الوقت الحارض ليس للعم عزیز من يخلفه يف مهمة حمل خنجره، لذا سيؤول القرار اىل أرسته.

ما يقلق بال العم عزيز اآلن هو مصري خنجر أجداده، يا ترى من يحفظ تلك األمانة و يحمل لقب "ابو 
خنجر" من بعده.
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أبناء األقلية الكاكائية ليس لهم مكان خاص بإقامة طقوس العبادة مثل غريهم من الديانات؛ فهم 
ميارسون عباداتهم يف أي مكان أو زمان.

الديانة عند الكاكائيني بقدر ما تُعنى بالجانب الروحي ال تعطي ذلك االهتامم ألماكن تجمعهم، مع 
ذلك يفرس بعضهم افتقارهم ألماكن خاصة بالعبادة عىل أنه تقصري من قبل أتباع تلك الديانة.

"يف فلسفة الديانة الكاكائية (يارسان)، يوىل اهتامم كبري بالروح، ألن أي مكان طاهر يتجمع فيه 
الكاكائيون لوحدهم يجوز إجراء املراسيم الدينية فيه"، هذا ما قاله رجب عايص (٤٢ سنة).

اهتامم  يوىل  (يارسان)،  الكاكائية  الديانة  فلسفة  يف 
كبري بالروح

و  للتنمية  ميرثا  منظمة  رئيس  و  كركوك  جنوب  داقوق  قضاء  كاكائيي  من  وهو  عايص،  رجب  قول 
الثقافة اليارسانية بأنهم ال ميلكون أماكن خاصة بالعبادة واملراسيم الدينية مثل املساجد، الكنائس 

و املعابد.

الديانة الكاكائية ال تسمح بانتامء الغرباء اليها، تقام أغلب طقوسهم بصورة فردية ال جامعية.

"كام أن املسلمني يتوجهون يف صالتهم اىل (القبلة) أو مكة، و االيزيديون لديهم معبد اللش، نحن 
لدينا (برديور) الذي ُدِفن فيه السلطان سهاك، وهو مكان مقدس يحج اليه الناس"، حسبام قال رجب 

الكاكايئ.

لبلدة نوسود يف منطقة هورامان ضمن محافظة كرماشان  التابعة  بالقرب من دوو-آو  يقع برديور 
االيرانية.

العراق، سبعة منها تقع يف  الكاكائية يف  بالديانة  ناو)، يوجد ١٨ مزاراً خاصاً  وفقاً ملتابعات (كركوك 
محافظة كركوك.

أبرز املزارات الدينية للكاكائيني تضم مزار سيد ابراهيم يف بغداد و مزار سيد بابا يادكار يف ايران، 
اللذان يقصدهام أغلب الكاكائيني للشفاء من األمراض و تحقيق أمانيهم.

العبادة عند الكاكائيني؛ ليست مرهونة بالوقت أو املكان

كركوك/ ٢٠٢٠/ مواطن كاكايئ يف احدى قرى داقوق التي يقطنها الكاكائيون   تصوير: كاروان الصالحي

 (نينوى/ ٢٠١٩/ احدى املزارات الدينية للكاكائية يف سهل نينوى بعد اعادة بنائها   تصوير: خاص بـ(كركوك ناو
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يُعرف الكاكائيني أيضاً بأهل الحق أو يارسان، لديهم ديانة خاصة بهم لكننها مل تَُقر رسمياً يف الدستور 
العراقي.

بالكاكائية  لـ(كركوك ناو) "مل يتم االعرتاف  سامي رفعت (٥٧ سنة)، كاكايئ من سكنة داقوق، قال 
كديانة مستقلة ال يف الدستور العراقي و ال يف دستور اقليم كوردستان، لذا ال تتوىل أية جهة 

عىل عاتقها انشاء أماكن خاصة بالعبادة ألتباع الديانة."

و يرى سامي بأن وجود أمكان خاصة بالعبادة و التجمعات الدينية أمر رضوري ليك يتمكن املواطنون 
الكاكائيون من اقامة مراسيمهم الدينية فيها.

ال  و  الشخصية  ملصالحها  مرة  كل  يف  معينة  جهة  تستغلنا  مهّمشة،  و  مغبونة  اقلية  "الكاكائيون 
يفعلون شيئاً لخدمة الديانة الكاكائية"، كام يقول سامي رفعت.

و  مزاراتنا  زيارة  عىل  قدرتنا  أمام  عائقاً  كانت  كورونا 
أماكننا املقدسة

تفيش جائحة كورونا كان له تداعيات عىل أتباع الديانة الكاكائية أيضاً، بالرغم من أنهم ليست لديهم 
طقوس ومراسم جامعية، لكن االجراءات املفروضة بسبب الوباء، باألخص حظر التجوال منعتهم من 

زيارة مزاراتهم كالسابق، باألخص زيارة أقدس مزاراتهم الواقعة يف ايران.

أماكننا  و  مزاراتنا  زيارة  عىل  قدرتنا  أمام  عائقاً  كانت  كورونا  لكن  املنزل،  يف  عباداتنا  أداء  "بإمكاننا 
املقدسة"، حسبام تقول أم أحمد (٤١ سنة).

هذه االمرأة الكاكائية غالباً ما تقصد مزار خان أحمد (اإلمام أحمد يف كركوك)، سيد ابراهيم يف بغداد 
و باوه محمود يف خانقني، "ألن هذه املزارات تعود ألسياد الكاكائيني الكبار."

تعرض كل من مزار سيد زيبار يف قرية زنقر الكاكائية غريب داقوق يف عام ٢٠١٧ و مزار باوه محمود 
بخانقني يف عام ٢٠١٨ اىل أرضار جسيمة جراء تفجريات.

 اىل جانب املزارات، توجد يف مدينة حلبجة قاعة خاصة مبناسبات الكاكائيني االجتامعية، لكنهم يف 
معظم املناطق األخرى يقيمون مراسيم العزاء يف املنازل أو تحت الخيام.

مبوجب قانون حقوق املكونات يف اقليم كوردستان، تعد الديانة الكاكائية احدى املذاهب املعرتفة 
بها.

اقليم  لحكومة  الدينية  والشؤون  األوقاف  وزارة  يف  األديان  تعايش  مديرية  مدير  مولود،  أمري 
كوردستان قال لـ(كركوك ناو) "الكاكائيون ميارسون ديانتهم ويقيمون مناسباتهم الخاصة بهم بحرية 

تامة، لكننا ال نخوض كثرياً يف شؤونهم الدينية و ذلك ليس من شأننا."

واشار اىل عدم وجود احصائية بعدد املزارات و األماكن الدينية الخاصة بالكاكائيني؛ "نحن نتعامل مع 
ديانتهم من منطلق الحريات الدينية."

يتواجد  نينوى،  اىل  اضافًة  والعراق،  كوردستان  اقليم  يف  متفرقة  مناطق  يف  الكاكائيون  يقطن 
أربيل، خانقني وبعض املناطق األخرى يف دياىل، وبحسب  الكاكائيون يف كل من كركوك، حلبجة، 
يف  رسميا  تَُقّر  مل  ديانتهم  أن  غري  شخص،  ألف   ١٠٠ بحوايل  عددهم  يَُقّدر  رسمية،  غري  احصائيات 

الدستور العراقي.

ويؤمن أتباع الديانة الكاكائية بأن "جميع األماكن من صنع الله الخالق، الله قريب من القلوب النقية و 
الصافية"، وهذا سبب عدم اهتاممهم بوجود أماكن خاصة للعبادة، حسبام قال أكرب كريم لـ(كركوك 

ناو).

أكرب، رجل يف الخمسني من عمره، يقطن يف حلبجة وهو ضليع بديانته، يقول بأن فلسفة دينهم 
روحانية؛ "يتم التعامل مع الروح و نية القلب ليك يكون له انعكاس جميل عىل املجتمع." 

كركوك/ ٢٠١٨/ عائلة كاكائية يف قرية زنقر غريب قضاء داقوق   تصوير: كركوك ناو
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سمرية كرميات: ما مل تكن األم حرة، لن ينعم أبناؤها
بالحرية

امرأة اعتادت أن تجذف ضد التيار، مل تلتزم بأغلب أعراف وتقاليد مجتمعها بل تحاول منذ زمن تغيريها 
لتنعم النساء والفتيات بالحرية.

عىل  الكاكائية  سمرية  نرشتها  عبارة  هذه  الطريان"،  علَمني  و  جناحّي  يبرت  مل  ألنه  والدي  "اشكر 
حسابها يف شبكة فيسبوك مرفقة بصورة تفرد فيها ذراعيها كأجنحة طائر يف اشارة اىل حريتها.

النساء والفتيات، يف معظم  أية فعالية تدعو لحرية  سمرية قد أصبحت رفيقة الشارع، تتواجد يف 
األوقات تكتب الشعارات عىل راَحتَي يديها.

"كنت اسري ضد التيار، مل أكن أؤمن بالتقاليد التي كانت تلتزم بها أغلب الفتيات، دامئاً ما كنت أتبّنى 
آراء و مواقف خاصة يب"، هذا ما قالته سمرية لـ(كركوك ناو).

سمرية محمد حسني (٥٧ سنة)، املعروفة بـ(سمرية كرميات)، ناشطة فاعلة و وجه بارز يف كركوك، 
باألخص  و  املواطنني  حقوق  عن  بالدفاع  املتعلقة  املراسيم  و  املناسبات  يف  املتكرر  لظهورها 

النساء.

"الشارع مبعنى الحرية، الشارع ساحة لعرض امكانيات أي شخص خارج اطار البيت."

سمرية لديها ثقة تامة بصوت الشارع و تأثري االحتجاجات، ألنها ترى أن بإمكانهم ايصال رسائلهم من 
الشارع.

هذه االمرأة الكاكائية ال تستطيع االبتعاد عن الشارع، لذا كان ظهور جائحة كورونا و االجراءات الوقائية 
و  الشارع  فعاليات  إنهاء  مبثابة  كان  التجوال  حظر  كرميات،  لسمرية  بالنسبة  سيئاً  خرباً  لها  املرافقة 

التجمعات النسائية.

اياماً صعبة  "كانت لجائحة كورونا تأثري كبري، ألن جميع الفعاليات املختلفة اختفت يف كركوك، كانت 
جداً."

لن استسلم ابداً ألنني أؤمن بالحرية

 سمرية محمد حسني (٥٧ سنة)، املعروفة بـ(سمرية كرميات)، ناشطة بارزة يف مجال حقوق املرأة و حقوق املواطنني
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سمرية كرميات، بطبيعتها، تكره الجلوس دون عمل، لذا قررت خالل فرتة الحجر املنزيل صّب تركيزها 
آرائها  الشارع، فبدأت بنرش  لفعاليات  اليها كبديل مؤقت  لجأت  و  االجتامعي  التواصل  عىل شبكات 
حول حرية النساء و شّجعت الناس عىل الوقاية من الفريوس كام قامت أيضاً مبساعدة ذوي الدخل 

املحدود، نظراً ألن العديد فقدوا أعاملهم جراء كورونا.

كنا  و  االلكرتوين  التواصل  مجموعات  خالل  من  االجتامعي،  التواصل  شبكات  عىل  ناشطني  "كنا   
نعمل بصورة جامعية، أنشأنا مجموعة خاصة مبناسبات الكاكائيني ضّمت أكرث من أربعة آالف عضو، اىل 
جانب عرض الفعاليات و املواهب، أصبحت تلك املجموعة منرباً للتفاهم و التعرف عىل أناس آخرين."

الحكومة  يف  الصحة  مسؤولو  يقوله  ما  حسب  العراق  يف  للخطر  مصدراً  كورونا  فريوس  يزال  ال 
االتحادية، لكن معظم االجراءات الوقائية، من بينها حظر التجوال، قد تم رفعها.

زوال حظر التجوال و استئناف فعاليات الشارع أمر لطاملا انتظرته سمرية ليك تبدأ مبواجهة العوائق 
من خالل الشارع، "لن استسلم ابداً ألنني أؤمن بالحرية و ال أعترب نفيس أدىن من غريي."

عاشت سمرية كرميات يف كنف عائلة مل تكن النساء فيها مغبونات، و هيأ ذلك الفرصة لها يك تبدأ 
رحلة الدفاع عن حقوقها من املدرسة و تريد من ابناءها اتباع نفس الطريق.

سمرية أم إلبن و ثالث بنات، احدى بناتها مغنية وقد حازت عىل املرتبة األوىل يف برنامج مسابقات 
للموهوبني.

"أؤمن بأنه ما مل تكن األم حرة فلن يرتعرع أبناؤها و أحفادها بحرية."

النشاطات  يف  املشاركة  بني  ما  حياتها  تنظيم  زوجها،  من  بدعم  متكنت،  بأنها  سمرية  تقول 
والفعاليات و االعتناء بأرستها.

األقليات مغبونة يف جميع املجاالت

اآلن  الدفاع عن حقوقهن لخمس سنوات وهي  و  النساء  لتأهيل  روز  عملت سمرية يف مؤسسة 
موظفة يف احدى مدارس كركوك.

العراق، حيث  األقليات يف  جانب دفاعها عن حقوق املرأة، سمرية كرميات مدافعة عن حقوق  اىل 
عن  الدفاع  عىل  تشجعهم  و  الكاكائيون،  نظمها  ايل  الفعاليات  و  االحتجاجات  عرشات  يف  شاركت 

حقوقهم و تطوير وصقل مواهبهم."

"األقليات مغبونة يف جميع املجاالت، لذا حاولت دامئاً ايصال صوتهم للجهات املعنية."

تقول سمرية بأن الشارع ميثل تحدياً صعباً، و األصعب هو أن تلجأ اليه للمطالبة بحرية املرأة و رفض 
الخضوع، لذا بدأت التغيري من داخل عائلتها و تحاول أن يشمل ذلك التغيري املجتمع بأكمله.
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