
حتا�رش ال�رشطة قرية الزهراء )الفّوار �سابقًا( على 
م��دار الأ�سبوع، تطّوقه��ا وت�سّيق عل��ى القادمني 

اإليها بذرائع اأخالقية، فهي قرية الغجر.
الغجر اأو الكاولية كما ُي�سمون يف العراق ا�سطروا 
يف ال�سنوات التي اأعقبت 2003 ملمار�سة الت�سول 
بعدم��ا منع��وا من مزاول��ة الرق���ص والغناء وهي 
حرفتهم التي عرفوا بها وتوارثوها عن اأجدادهم، 
وق��د �س��اءت اأحواله��م وا�سط��روا للت�ست��ت ب��ني 
املحافظ��ات اجلنوبي��ة، فيم��ا �سقط��ت العديد من 

ن�سائهم �سحية ل�سما�رشة جتارة اجلن�ص.
 كرمي��ة حم�س��ن اأرمل��ة غجرية )40 عام��ًا( ت�سعر 
باحل���رشة عل��ى �سنواته��ا الذهبّي��ة قب��ل 2003 
حينم��ا كان��ت ت��زاول الرق���ص والغن��اء اللذي��ن 

اأخذتهما عن اأمها.
 تتذك��ر حياته��ا ال�سابق��ة وتق��ول ، عندم��ا كن��ت 
اأرق���ص كن��ت اأ�سع��ر باإن�سانيتي وحريت��ي، وكنت 
األق��ن بنات��ي فن��ون الرق���ص والغن��اء. الآن ه��ذا 

ممنوع علينا، وق��د كربت بال�سّن واأقعدين املر�ص 
حتى عن امتهان الت�سول يف �سوارع الديوانية

 وت�سي��ف ،نع��اين اأن��ا واأبنائ��ي م��رارة العي���ص 
واحلرمان من اب�سط حقوقنا فنحن ل نح�سل على 
رعاي��ة �سحية ول رات��ب رعاي��ة اجتماعية، وقد 

�سئمنا عي�سنا القا�سي وكره املجتمع لنا.
 ومل تك��ن حي��اة الغج��ر قبل �سن��ة 2003 مثالية 
اآن��ذاك مبمار�س��ة  له��م  �سمح��ت  ال�سلط��ات  لك��ن 
الرق���ص والغناء يف اأحيائه��م املنعزلة عن مراكز 
امل��دن، ف�سال عن التنقل لإحياء حفالت الأعرا�ص 

واملنا�سبات الجتماعية الأخرى.
 قري��ة الزه��ور الت��ي تق��ع عل��ى م�ساف��ة 20 ك��م 
جنوب��ي �رشق مرك��ز املحافظة، ت�س��م يف الوقت 
احلا�رش ثالثمائة دار يكاد يكون اغلبها مهجورا، 

بينما تعلو �سوارعها الأتربة والنفايات.
 عب��د اهلل معني - غجري من �سكن��ة الزهور يوؤكد 
اأن  قريته��م مطوق��ة امنيا بعنا�رش م��ن ال�رشطة 

��ح �سعوب��ة و�سعهم ، بع���ص ال�رشطة  وه��و يو�سّ
يتعامل��ون معن��ا مبزاجي��ة، فه��م ل ي�سمحون لنا 
اأحيانا بدخول القرية، ويف اأحيان اأخرى مينعون 

اأقاربنا من زيارتنا.
 وم��ع هذا الت�سّدد فاأن قوات ال�رشطة يف الديوانية 
توؤك��د اأن الغج��ر اأنا���ص م�سامل��ون لي�س��ت لديه��م 
دوافع اإجرامية ول حوا�س��ن اإرهابية، ومل ت�سجل 
اأي جرمي��ة �رشق��ة اأو قت��ل بحقه��م ومل ميار�س��وا 

البغاء.
وي��ربر الط��وق الأمن��ي امل���رشوب ح��ول القري��ة 
باأن��ه "جاء بق��رار من جمل�ص حمافظ��ة الديوانية 
ال�ساب��ق ل��دواع اأخالقي��ة ولي�س��ت اأمني��ة فبع�ص 
مناطق الديوانية موبوءة باجلرمية اأكرث من قرية 

الزهور".
وتنعدم اخلدمات يف قري��ة الزهور فال ماء اإ�سالة 
ول مدار���ص ول م�ستو�سف، فيما ت�سمح ال�سلطات 
م��رة  تزوره��م  لل���رشب  �سال��ح  م��اء  بحو�سي��ة 

بالأ�سبوع.
ويعزو عبد اهلل معني ذلك اإىل اإهمال بلدية املدينة 
قريته��م، ل��ذا ارتفع��ت ت��الل النفاي��ات اأعلى من 
�سق��وف بيوتهم، كما اأنهم يواجهون بطالة مزمنة 

فال اأحد يرغب با�ستخدامهم يف الأعمال.
 ويق��ول ، نح��ن عراقي��ون كم��ا توؤك��د وثائقن��ا 
وهوياتن��ا ومنار�ص حق النتخ��اب لكن ل ُي�سمح 
لن��ا اأبدا بالتقدمي عل��ى اأي وظيفة يف الدولة حتى 
الوظائ��ف الب�سيطة كعامل خدم��ة اأو حار�ص ليلي 
ب�سبب عب��ارة )ال�ستثناء( التي ختمت بها �سهادة 

اجلن�سية التي يحملها الغجري.
  بع��د 2003 ا�ستبدلت كلم��ة )غجري( يف �سهادة 
اجلن�سي��ة العراقي��ة الت��ي حت��دد هويته��م كاأقلية 

عرقية مبفردة )ا�ستثناء(.
 ومن��ذ تاأ�سي���ص الدول��ة العراقي��ة يف ع�رشينيات 
القرن املا�س��ي منع الغجر من اللتحاق باجلي�ص 
العراق��ي اآو ال�رشطة باعتبار ذلك يناق�ص ال�رشف 
الع�سك��ري حتى ا�ستدعاهم �س��دام لتاأدية اخلدمة 

الع�سكرية خالل حربه �سد اإيران.
 ويف ه��ذا ال�سدد يق��ول عبد اهلل اإن بع�ص �سبابهم 
تعر�سوا اآن��ذاك لعقوبة الإعدام ب�سبب تخلفهم عن 
اللتحاق بجي�ص �سدام ومل حت�سل عائالتهم على 
تعوي���ص اأو اع��راف مبا ح�سل له��م من اجلهات 

احلكومية بعد 2003.
 يعتق��د الباحثون اأن اأ�سول الغج��ر تعود اإىل �سبه 
اجلزي��رة الهندي��ة، وهم ي�سكل��ون اأقلية عرقية يف 

العراق يزيد تعدادها على )50( األف ن�سمة.
 يق��ول الباح��ث التاريخ��ي والجتماع��ي غال��ب 
الكعبي ، "اأول اأ�رشة غجرية �سكنت الديوانية تعود 
اإىل بداية الق��رن الع�رشين، ثم انت�رشوا يف مناطق 

الكمالية والإ�سحاق والب�رشة".

 وكان��ت هناك حم��اولت من ال�سلط��ات العراقية 
يف اخلم�سيني��ات لدجمه��م باملجتمع حني اأ�س�ست 
لأبنائه��م مدر�سة ابتدائي��ة يف عام 1964 بقرية 
الزهور وب�سبب الفقر والظروف املعي�سية القا�سية 
فاأنه��م يف اأحي��ان كث��رة يتحولون م��ن الرق�ص 

والغناء اإىل ممار�سة البغاء.
 يروي الكعبي اأن بع�ص وجهاء املدينة و�سيوخها 
عم��دوا اإىل الزواج من بع�ص الغجريات اجلميالت 
ملنعهن م��ن ممار�سة البغاء، وجنم عن ذلك ولدة 
اأبن��اء لهوؤلء ال�سيوخ من اأمه��ات غجريات اأ�سبح 
بع�سهم م�سوؤولني يف الدولة ول يرغبون بالك�سف 

عن ما�سيهم.
  ومن��ذ 2004 تعر���ص الغج��ر للتنكي��ل وتدم��ر 
قراه��م يف بغ��داد والديواني��ة واأماك��ن اأخرى من 

قبل جمموعات دينية مت�سّددة.
 يب��دو الأمل على وج��ه كاظم -اأب��و ن�سوان- وهو 
يتطل��ع لدور قريتهم املخّربة ويقول ،نحن �سحية 

ه��ذه املجموع��ات الت��ي انتهك��ت حقن��ا بالعي�ص 
الآمن ودّمرت قريتنا بعد اأن ق�سفتها بال�سواريخ 
ومدافع اله��اون، وعندما خرجنا لالنتخابات يف 
مرك��ز قري��ة )اآل حمد(  تعر�س��ت ن�ساوؤنا لل�رشب 
والهان��ة م��ن قب��ل عنا���رش الأحزاب، كم��ا منع 
�سبابن��ا م��ن امل�سارك��ة مب�سابق��ات ك��رة الق��دم 
املحلي��ة حي��ث اعتق��ل الريا�سيني الذي��ن حاولوا 

دخول القرية للعب مع �سبابنا.
 اأب��و ن�س��وان يرى اأن رف�ص املجتم��ع وعدم تقبله 
له��م ا�سّد ق�س��وة من الط��وق الأمني ال��ذي جعلهم 
يعي�س��ون يف عزلة ويت�ساءل "ه��ل اأن لقب غجري 
اأ�سبح و�سمة عار يف جباهنا بينما اجلميع يعلم 
باأنن��ا مواطن��ون منل��ك طاقات �سبابي��ة ومواهب 
فني��ة �سائع��ة ب�سبب ع��دم ال�سم��اح لن��ا بالغناء 
ان نو�س��ل �سوتن��ا  والرق���ص؟. ولكم��ا نح��اول 
تواجه هذه ال�ستغاثات بالرف�ص من جلنة حقوق 

الإن�سان يف جمل�ص حمافظة الديوانية.

 ح�س��ن اجلب��وري رئي���ص اللجنة يزع��م اأن الطوق 
الأمني �رشورة لب��د منها للحفاظ على املجتمع 

من املمار�سات غر الأخالقية للغجر.
 ويق��ول "نحن نحرم متتعه��م باخلدمات العامة 
الإن�ساني��ة  باحلق��وق  التمت��ع  ي�ستحق��ون  وه��م 
جميعها، لكننا نرف�ص رف��ع القيود الأمنية عنهم 
واختالطه��م مبجتم��ع الديواني��ة ب�سب��ب واقعهم 

الأخالقي ال�سيئ".
 ولك���رش ط��وق التميي��ز والإق�ساء ال��ذي يعانون 
منه التحق الكثر من �سباب الغجر باأفواج احل�سد 
ال�سعب��ي ومنه��م م��ن فق��د حيات��ه، ال اأن ذلك مل 

يخفف من عزلتهم.
  يذكر اأن لفظة "ا�ستثناء" التي تختم على �سهادة 
جن�سي��ة الغجر مت ا�ستحداثها بعد عام 2003 بعد 
تغير قانون الأحوال ال�سخ�سية واعتبار العراقي 
من ولد لأبوين عراقيني، اأما يف عهد نظام �سدام 
فكان يكتب على �سهادة اجلن�سية لفظة "غجري".

 
تل��ك املق��ربة الت��ي اأن�سئ��ت ع��ام 2003، باتت 
م�س��دراً مهم��ًا لت�سويق م��ا مل يخطر عل��ى البال 
م��ن قطع غي��ار املركب��ات الت��ي تب��اع باأبخ�ص 
الأثم��ان، اإىل جانب ذلك فقد حتولت تلك املقربة 
اىل مكان يتم التخل�ص فيه من ال�سيارات القدمية 
واملتهالكة، متهيدا )لت�سقيطه��ا( مروريا ونقلها 
اإىل معم��ل احلدي��د وال�سل��ب لتدمره��ا واإع��ادة 

�سناعتها كقطع حديدية خمتلفة.
ويقول اح��د القائم��ني على املقربة عل��ي عيدان 
ال�سالي��ط يف �سحفي، اإنها تدار من قبل نحو 25 
�سخ�س��ا هم م��ن اأه��ايل البادية )الب��دو( والذين 
اهتم��وا ب�س��كل لف��ت بع��د ع��ام 2003 بالعمل 
يف جم��ال اخلردة وقطع املركب��ات القدمية التي 
يبحثون عنه��ا وي�سرونها اأينما كانت يف عموم 
مناط��ق املحافظ��ة اأو بقي��ة املحافظ��ات ومنها 
العا�سمة بغ��داد، وينقلونها اإىل )كراجات البدو( 

التي ت�سكل مقربة ال�سيارات يف الب�رشة حاليًا.
وي�سيف بان املركبات القدمية يتم �رشاء رقمها 
)لوح��ة الت�سجيل( من مالكها، بع��د اإجراء عملية 
الت�سقي��ط املروري ب�سكل ر�سمي واأ�سويل، بهدف 
بي��ع الرقم على من يرغب من اأ�سحاب املركبات 
احلديث��ة امل�ستوردة، مببالغ ت�سل اإىل نحو ثالثة 
اآلف دولر، اأم��ا باق��ي املركب��ة فيت��م جتزئتها 
)تف�سي��خ( عل��ى �سكل قط��ع اخلردة ليت��م بيعها 
باأ�سع��ار رخي�س��ة، والباقي يتم بيع��ه على �سكل 
اأطن��ان عل��ى احلدي��د وال�سل��ب )30 األ��ف دينار 
للطن الواحد( به��دف اإعادة تدوير احلديد ليدخل 

يف ال�سناعات الإن�سائية.
وت�س��م املق��ربة كل اأن��واع قطع الغي��ار ملختلف 
ال�سي��ارات، وكل م��ا ل يخطر على بال احد، حيث 
يق�سده��ا اأ�سخا�ص من حمافظات عدة للح�سول 
عل��ى �سالته��م �سيم��ا اإذا كان��ت م��ن ال�سي��ارات 

القدمية.
وي��رى ال�سالي��ط ب��ان اأ�سحاب املق��ربة �ساهموا 
بجمالي��ة املحافظة لأنهم اأزال��وا عن وجهها كل 
�سي��ارة اأكل عليه��ا الدهر و���رشب، لفت��ًا اإىل اأن 
القائم��ني على املقربة بات��وا م�سدر رزق ملئات 

العوائل التي يعيلونها.
وي�سك��و القائمون عليه��ا من م�سايق��ة الأجهزة 
الأمني��ة وال�سلط��ات احلكومي��ة الت��ي تطالبه��م 
بعدم الزحف نحو ال�سارع الرئي�سي نظراً لت�ساع 
رقعة املقربة على ح�ساب ال�سارع املمتد بقربها، 
لكنه��م يوؤكدون باأنه��م ل ي�سايقون ال�سارع كما 

اأن عمله��م )نظي��ف( ول ي�سوب��ه �سبهات لأنهم ل 
يتعاملون مع ال�سيارات اأو القطع امل�رشوقة، كما 
اأن كل مركب��ة يف املق��ربة له��ا ا�سب��ارة خا�سة 
تخ�س��ع لتفتي���ص اجله��ات احلكومية ب��ني فرة 

واأخرى، كما قالوا.
من جانبه يو�سح مدي��ر املرور يف ق�ساء الزبر 
العقي��د احمد �ساكر دنيف، عرب حديثه للمربد، اأن 
اأ�سح��اب املق��ربة )كراجات البدو( يت��م التعامل 
معه��م من قب��ل املرور كاأي مواط��ن لديه �سيارة 
يرغ��ب بت�سقيطه��ا مروري��ًا، حي��ث يت��م فح���ص 
ال�سيارة والتاأكد من اأوراقها الر�سمية وبالأخ�ص 
اخلا�س��ة  املعامل��ة  لإكم��ال  متهي��داً  ال�سنوي��ة 

بت�سقيط الرقم وحتويلها اإىل �سخ�ص اآخر.
ويلف��ت اإىل اأن املق��ربة بح��د ذاته��ا ل توؤثر على 
ال�س��ارع الرئي�س��ي القري��ب م��ن �سك��ة القط��ار، 
باعتب��ار اأنه��ا تق��ع يف منخف���ص ار�س��ي كان 

�سابقًا عبارة عن )مقلع ترابي(.
ويب��دو اأن كابو�س��ًا يل��وح بالأفق ين��ذر بانتهاء 

عمر املقربة، يتمث��ل بعزم مديرية املرور العامة 
اإ�س��دار لوح��ات دائمية للمركب��ات اجلديدة دون 
احلاج��ة اإىل رق��م )ت�سقي��ط( م��ن مركب��ة قدمية، 
الأم��ر ال��ذي يقل�ص م��ن ن�س��اط جت��ارة املقربة 

ويجعلها مركزاً للخردة وقطع الغيار فح�سب.
واىل جانب ذلك، فان احلكومة املحلية يف ق�ساء 
الزب��ر تخطط لنقل موق��ع املقربة اإىل مكان اآخر 

بعيد عن مكانها احلايل.
وعن ذل��ك يقول قائ��م مقام الزب��ر طالب خليل 
احل�سون��ة، اإن موق��ع املق��ربة يقع حالي��ًا �سمن 
الت�سمي��م الأ�سا���ص ملدين��ة الزب��ر الت��ي اأخذت 
بالت�س��اع ولبد م��ن اإخراج املق��ربة التي باتت 
ت�س��وه املنظ��ر اىل م��كان بدي��ل، ليح��ل مكانه��ا 
م���رشوع م��ن املوؤم��ل اإن�س��اوؤه، وهو عب��ارة عن 
م�ستل )ملختل��ف نباتات الزينة والزهور(، ف�ساًل 
ع��ن وج��ود خطة لتفعي��ل �سكة القط��ار والطريق 

احليوي الذي يقع قرب موقع املقربة.
وتوؤكد بيئة الب�رشة، اأن ال�سيارات املتهالكة بحد 

ذاته��ا ل ت�سكل م�سدر تلوث خطر قدر ما ت�سكل 
تل��وث بيئ��ي له انعكا�سات��ه ال�سلبي��ة على املياه 

اجلوفية حال ت�سدئها وحتولها اإىل اأكا�سيد.
ودع��ا املكت��ب العالم��ي للبيئ��ة �رشك��ة احلديد 
وال�سل��ب لال�ستف��ادة من هذه الهي��اكل واخلردة 
لإع��ادة ت�سنيعه��ا م��ن جدي��د، اأو كب�سه��ا لتنقل 
اإىل اأماك��ن خا�سة بعيدة عن �سكن املدن وحتاط 
بكت��ل كونكريتي��ة حت��ى ل يك��ون له��ا تاأثرات 

�سلبية على البيئة.
القت�س��ادي  ال�س��اأن  يف  خمت�س��ني  وبح�س��ب 
والبيئ��ي، ف��ان حمافظ��ات الع��راق بحاج��ة اإىل 
والأكدا���ص  ال�سي��ارات  ملقاب��ر  ج��ادة  معاجل��ة 
ال�سي��ارات  خملف��ات  م��ن  وال�سخم��ة  الكب��رة 
القدمي��ة والأخ��رى )امل�سقط��ة( مروري��ًا، نظ��راً 
لنتعا���ص جت��ارة ال�سي��ارات يف البل��د بع��د عام 
2003 والنفت��اح الع�سوائ��ي عل��ى ا�ستراده��ا 
م��ن جميع املنافذ احلدودي��ة ، �سيما ان معظمها 
كان��ت غ��ر م�ستوفية ل���رشوط املتان��ة والأمان 

وم��ن املودي��الت القدمي��ة، اإىل جان��ب �س��دور 
قوانني مرورية جديدة للحد من تلك الع�سوائية.

ملحة عن تاريخ ال�سيارات يف العراق 
تعرف��ت بغ��داد اىل مدنيته��ا احلديث��ة لأول مرة 
بظه��ور اأول �سي��ارة وكان ذل��ك يف العام1908 
اأب��واب  الأرب��ع  ذات  الأولدزمبي��ل  ن��وع  م��ن 
ومك�سوف��ة قاده��ا مالكه��ا ال�سيد ديف��د فورب�ص 
وه��و اأ�سكلتندي كان��ت لهم �رشك��ة تدعى))ماك 
اأن��درو وفورب�ص(( له��ا فرع يف الب���رشة  قادما 
م��ن الأ�سكندرون��ة مرورا بحلب  وع��رب ال�سحراء 
يف  ال��وردي  عل��ي  الدكت��ور  وي�س��ف  الغربي��ة، 
كتابه))ملح��ات م��ن تاأري��خ الع��راق فيقول ،يف 
عام1908 وردت اىل بغداد من حلب اأول �سيارة 
فخرج اأه��ل بغداد للتفرج عليه��ا و�سار بع�سهم 
ينظر حتته��ا لكي يكت�سفوا احل�س��ان الكامن يف 
بطنه��ا عل��ى زعمه��م اأذ مل يكن من املعق��ول اأن 
ت�سر عرب��ة من غر ح�سان يجره��ا، ترك ال�سيد 
ديفي��د ال�سي��ارة بعد اأن اأ�سابه��ا  عطل يف اأحدى 
عجالته��ا، وت�س��ر الأدبي��ات اأن ال�سيا�سي الغني 
وع�س��و جمل���ص البلدي��ة حم��دي بابان اأن��ه اأول 
م��ن اأمتل��ك �سيارة يف بغ��داد، فرمب��ا اأن ال�سيارة 
الت��ي تركه��ا فوب���ص ه��ي ذاته��ا اأ�سبح��ت ملكًا 
حلمدي بابان، اأخذ يتجول بها يف �سارع ) خليل 
جاد�س��ي( قبل اأن يتحول اأ�سمه اىل �سارع الر�سيد 
،فاأده�ست البغداديني وبعد اأفتتاح �سارع الر�سيد 
اأخ��ذ �سكان الكاظمية والك��رخ والف�سل يجل�سون 
يف املقاهي املنت�رشة على جانبي الطريق لروؤية 
ال�سيارات وكانت بع��دد الأ�سابع والربالت التي 
جتره��ا اخلي��ول ووقع��ت بع���ص احل��وادث ب��ني 
ال�سي��ارات والربالت جلفول اخليول عند �سماعها 
ل�)اله��ورن(، كذل��ك وقع��ت بع���ص احل��وادث مع 
الكاريات التي جترها اخليول بني الكرخ و�ساحة 

ال�سهداء والكاظمية.
ويف الع�رشيني��ات تب��دل نظام ال�س��ر من اليمني 
اىل الي�سار وق��ام الأ�سطة �سلمان امليكانيكي يف 
�رشكة لوي بتبديل مقود ال�سيارة من اليمني اىل 
الي�س��ار، واأتخذ اأول �سمك��ري من فندق حبيب يف 
�سوق الهرج يف امليدان حمال لور�سته عام1920
الق��رن  م��ن  الع�رشيني��ات  ويف  الب���رشة  يف 
اأدخله��ا  البدف��ورد احلم��راء  اأن  املا�س��ي، قي��ل 
�سال��ح البي��ك عبد الواحد، واأخ��وه عبد اهلل اأدخل 
بع��ده بدفورد �سمائية، وعب��د القادر با�سا عيان، 
وهكذا اأ�سب��ح اأ�ستراد ال�سي��ارات واأقتنائها امراأ 
طبيعي��ا اىل درجة و�سلنا فيه��ا اىل هكذا مقربة 

كبرة لل�سيارات.

خوفا من تأثيره في سلوكياتهم

من "غجري" إلى "استثناء"..

غجر الديوانية يستغيثون.. مواهبنا مدفونة بسبب التمييز العرقي

"كراجات البدو".. أكبر مقبرة للسيارات  في جنوب العراق 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 
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ترتاكم يف اجلانب 
الغربي من ق�ضاء 

الزبري يف الب�ضرة، 
مئات ال�ضيارات 

وال�ضاحنات 
والعجالت القدمية 
واملعطلة واملتهالكة 

مبختلف الأنواع، 
ويحت�ضنها منخف�ض 

ار�ضي كبري يعرف 
البدو"،  "بكراجات 
م�ضكلة اأكرب مقربة 

لل�ضيارات يف جنوب 
العراق.
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