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ال�س��وداء يف  الب���رة  ذوي  �ريح��ة  يع��اين 
الع��راق من متيي��ز عن�ري ونظ��رات دونية 
وتهمي���ش �سيا�سي، بعد اغتيال قائد حركتهم 
ال�سيا�سي��ة يف الب���رة قب��ل اأع��وام بح�س��ب 
تقرير ن�ره م���روع "ت�سالح" املدعوم من 

.CFI و MICT منظمتي
وذك��ر التقرير الذي اأع��ده الإعالمي "حممود 
املندي��ل" م��ن بغ��داد اأن��ه، يف غرف��ة قليل��ة 
الن��اره �سبه معتم��ة يجل�ش "عب��د احل�سني" 
"ج��واد" ال��ذي مل  الوحي��د  ول��ده  وبجانب��ه 
يتج��اوز عم��ره الثامن��ة وه��و يتح���ر عليه 
وال��ذي ه��و املفرو���ش يف هذا الوق��ت يكون 
يف املدر�س��ة يدر�ش ويلعب مع ا�سدقائه لكن 

لون ب�رته حرمه من الدرا�سة.
 "ظالم التاري��خ وماأ�ساوية الواقع و�سبابية 

ع��ن  ع��ر  هکذا  املجه��ول"،  امل�ستقب��ل 
معاناتهم، منذ وط��اأت اأقدامهم ار�ش مدينة 
الرحماني��ة يف ال�سعل��ة ببغداد الت��ي ت�سكنها 
غالبية قروية كانت ق��د قدمت اىل العا�سمة 
اأو  "ال�س��ود"  عليه��م  واأطل��ق  مي�س��ان،  م��ن 

"العبيد".
 وا�ستط��رد "عبداحل�سني" املزيد من املواقف 
حت��ت عن��وان "بينن��ا وبينهم ف��روق يف كل 
�سيء"، م�سيفا اأنه كان ي�سمع جارتهم تقول 
لزوجه��ا "جريانن��ا اجل��دد عبي��د"، ومل يكن 
يع��رف ماذا تعن��ي كلمة "عبي��د" ويف ما اإذا 
كان��ت تدل على �سيء مه��ني اأو ين�رف اىل 
و�سع اجتماعي اأدنى، وعند عودته اىل البيت 
�س��األ وال��ده عن معنى ه��ذه الكلم��ة الغريبة 
فق��ال ان بع���ش النا���ش و�س��كان املناط��ق 

اجلنوبية على وجه اخل�سو�ش يعتقدون باأن 
ال�سود "عبيد" اي مملوكون لغريهم ويعملون 
خ��دم يف بيوته��م وياأكل��ون م��ن ف�سالته��م 

ويلب�سون مالب�سهم القدمية .
 لكن املفارق��ة التي حتز نف�ش "عبداحل�سني" 
هي عدم انتمائهم اىل طبيقة "العبيد" يف اأي 
وقت من الأوقات، لكنه دفع هو وعائلته ثمن 
الحتقار الجتماعي، مبين��ا اأنه عندما كان 
يف الثالث البتدائي ، كان معلموه يعاملونه 

باحتقار مع انه كان متفوقا درا�سيا.

 وذك��ر اأحد وجهاء الع�س��رية "اأبو مبارك" اأن 
النا�ش يطلقون عليهم عبيد وعندما يحتجون 
ومل��اذا  اهلل  عبي��د  "كلن��ا  يقول��ون  عليه��م 

تنزعجون ".
وبالع��ودة اىل "عب��د احل�سني" ال��ذي قال ان 
هن��اك ت�سمي��ات اأكرث ايالم��ا للنفو�ش ومنها 
اب��و ف�سي��وه" و"اب��و  "بي��ت  "ال�سخ��ول" او 
اللي��ل"، م�س��ريا اىل رف���ش عوائ��ل تزويجهم 
ابنتهم ل�سقيقه وقالوا لعائلته عبارة ما تزال 
ترن يف ذاكرته وهي "انتم وين نحن احرار".
وين�ش الد�ستور على اأن العراقيني مت�ساوون 
اأم��ام القان��ون "امل��ادة 14" اإل اأن القانون 
مل يعال��ج التميي��ز عل��ى اأ�سا�ش ل��ون الب�رة 
ويف ال�سواب��ق الق�سائي��ة متت اإحال��ة اإحالة 
بع���ش الق�سايا اخلا�سة لالإ�س��اءة والت�سهري 
وفق امل��ادة 334 من قانون العقوبات وفقا 
لبع���ش الدرا�سات تعود اأ�س��ول ذوي الب�رة 
ال�سمراء اىل الزنوج، القادمني من بالد الزجن، 
والت��ي   ،Zingium بالالتيني��ة   وا�سمه��ا 
تعن��ي اأر���ش ال�س��واد، ويق�س��د به��ا اإفريقيا 
ال�رقي��ة وقدم��وا اىل اأر���ش الرافدي��ن م��ن 
القرن ال�سابع املي��الدي، وتتمركز هذه الفئة 
يف الب���رة ومي�س��ان وذي ق��ار، ا�سافة اىل 
جتمع��ات قليل��ة منه��م يف بغ��داد ووا�سط، و 
ت��راوح اأعدادهم م��ن 500000 ن�سمة حتى 
املليون ن�سم��ة بح�سب التقدي��رات، ويتبعون 
املذه��ب ال�سيعي ويتحدث��ون باللغة العربية 

باللهجة العراقية اجلنوبية.
الع��راق ع��ام   ورغ��م جت��رمي العبودي��ة يف 
1924، يف عه��د املل��ك في�سل الأول، اإل اأن 
نظ��رة الحتق��ار بقيت تالحق ال�س��ود بح�سب 
املخت�س��ني، فلم يتمك��ن اأطفالهم من دخول 
املدار���ش احلكومية حت��ى العام 1960، ومل 
ي�سب��ق لعراقي اأ�س��ود اأن تقل��د من�سبا رفيعا 
يف احلكوم��ة، كم��ا مل يك��ن له��م ممثلون يف 
جمال�ش املحافظات اأو يف الرملان العراقي، 
فبق��وا ي�سغلون وظائف خدمي��ة يف املطاعم 
وامل�سان��ع وغريه��ا، و على الرغ��م من ندرة 
ح��الت ال��زواج وامل�ساه��رة بينه��م وب��ني 

البي���ش، فاإنها واإن متت �ست�سف��ر عن مواليد 
يطل��ق عليهم ا�س��م "املولدي��ن" الذين ل تقل 
نظ��رة الزدراء جتاهه��م ح��دة ع��ن تلك التي 

تالحق اأ�سالفهم.
يع��ود اأقدم حت��رك �سيا�س��ي لل�س��ود يف بالد 
الرافدي��ن اإىل الفرة ما ب��ني القرنني ال�سابع 
والتا�س��ع، ح��ني قام��وا بث��الث انتفا�س��ات، 
اأكره��ا واأ�سهرها ما يع��رف ب�"ثورة الزجن" 
بني عام��ي 868 و883 م، بقي��ادة علي بن 
حممد، قادت اإىل تاأ�سي�ش حكم ذاتي �سيا�سي، 
وب��روز عا�سمته��م )مدينة املخت��ارة(، التي 
حا���رت املدن يف اجلن��وب، منها الب�رة، 
وح��ل الدمار واخل��راب وقت��ل الآلف نتيجة 
ه��ذا التمرد، ومنه جاءت عب��ارة "بعد خراب 

الب���رة"، وقد اأُنهي التم��رد نهائيا يف �سنة 
883، ب�سحق��ه من ط��رف ال�سلطة العبا�سية، 
التي ع��ادت لتفر�ش �سيطرته��ا يف املنطقة، 
وكعقاب عل��ى تلك النتفا�س��ات، مت ت�ستيت 
وتوزيع ال�س��ود بني العوائل والع�سائر لطم�ش 

هويتهم وقتل روح التمرد فيهم.
 وع��ر هذا التاري��خ الطويل املن�س��ي، مل تقم 
لهم قائم��ة، فعقوبة ثورته��م كانت موجعة، 
ا�سعفته��م و�ست��ت �سملهم، حتى بع��د �سقوط 
النظ��ام العراق��ي ال�ساب��ق يف ع��ام 2003، 
حي��ث ظهر مارتن لوثر كينغ الب�رة "جالل 
ذياب"، الذي تزعم قي��ادة املجتمع الأفرو-
عراقي، فتم تاأ�سي���ش "جمعية اأن�سار احلرية 
الإن�سانية" على امل�ستوى املدين الجتماعي، 

وتبلورت روؤيته ال�سيا�سية بني عامي 2005 
و2007 لتتاأ�س���ش "حركة العراقيني احلرة" 
وه��ي حركة مدنية علماني��ة خا�سة بال�سود 
حتذو حذو حرك��ة احلقوق املدنية الأمريكية 
لإحق��اق العدال��ة وامل�س��اواة ورف��ع التمييز 
العن�ري، والع��راف بوجودهم وحقوقهم 

كاأقلية واخلو�ش يف امل�سمار ال�سيا�سي.
لل�س��ود  ال�سيا�سي��ة  النه�س��ة  ه��ذه  وانته��ت 
العراقي��ني مبج��رد اغتي��ال قائده��م، فقد مت 
اغتي��ال ج��الل ذي��اب يف 26/04/2013 
يف الب�رة، واأخمدت بذلك احلركة وانطفاأت 
�سعلتهم، اإل اأن ال�سود العراقيني حافظوا على 
موروثه��م الفلكل��وري املو�سيق��ي والثق��ايف 

و�ساهموا يف اإغناء الثقافة العراقية.

أبناء البشرة السمراء أنموذج للتمييز العنصري في العراق
بغداد - متالعة

الشرقاط تغرق.. ناشطون يطالبون بإنقاذ األهالي من السيولصناعة التنور في العراق... "ثمة من يحن لخبز أمه"

 
الع�ر  اإىل  التنور  اأ�سل  يعيدون  الباحثني  بع�ُش 
البابلي الأول يف العراق، لكن ُوِجَدت ن�سخ م�سابهة 
له يف اأماكن اأخرى. واآخرون يوؤكدون اأنَّ هذا التنّور 
ل يختلف عن املوجود يف بالد ال�سام، اإْذ ُعرِث على 
تنور يف مدن ك�سيدا اللبنانية، وحلب والقد�ش. يف 
كّل املدن العربيَّة التي ت�سّكلت بالقرب من الأنهار، 
يف  اأ�سا�سّية  كو�سيلٍة  التنور،  من  النوع  هذا  عرف 

�سناعة اخلبز. 
ما  الطني،  تنور  با�سم  واملعروف  العراقي،  التنور 
ل�سناعة  احلديثة  الخراعات  لوحده  يقاوم  زال 
ل�سانعي  وراحة  �سهولة  اأكرث  باتت  والتي  اخلبز، 
اخلبز، �سواء التجاري منه الذي يباع بالأ�سواق، اأو 
ة من يحّن خلبز  ه يف العراق، ثمَّ اخلبز املنزيل. اإل اأنَّ
اأمه، كما يقول، احلاج اأحمد �رحان، والذي ي�سري 
اإىل اأن خبز تنور الطني �سهيٌّ اأكرث من غريه، وهو 
اأمٌر ل ميكن ال�ستغناء عنه. ول تزال ب�سُع عوائل 

عراقية، والتي تنت�ر يف بغداد والفلوجة والب�رة 
خبز  �سناعة  متتِهُن  وبابل،  والقاد�سية  قار  وذي 
النوع  هذا  يق�سدون  زبائن  ولهم  الطيني،  التنور 
اإْذ ل يقت�ِر هذا  العراق.  اأنحاء  من اخلبز من كل 
ي�ستخدم  بل  اخلبز،  �سنع  على  التنور  من  النوع 

ل�سواء اللحوم والدجاج والأ�سماك اأي�سًا.
تنور  "ن�سنع  ابراهيم،  اأب��و  التنور،  �سانع  يقول 
لأّن  النجف،  بحر  يف  املوجود  الطني  من  الطني 
هذا الطني يحتوي ن�سبة عالية من احلديد، وميكن 
متييز هذا الطني عن غريه، عن طريق لونه الأحمر. 
قطع  اإىل  الطينية،  الكتل  هذه  تقطيع  على  ونعمل 
العملية،  لهذه  ُمعّد  نذيبها يف حو�ش  ثّم  �سغرية، 
ال�سكل.  رائب  ويكون  يومني،  ملدة  يتجان�ش  حتى 
ت�سمى  م��ادة  املخلوط،  هذا  اإىل  ن�سيف  وبعدها 
ون�سيف،  الطني.  متا�سك  لزيادة  وذلك  النفا�ش، 
اأي�سًا، ن�سبًا معينة من الرمل، وت�ساعد مادة الرمل 
يف زيادة حرارة التنور عند ال�ستخدام يف عملية 
اأن  التنور ل ميكن  اأّن  ابراهيم،  اأبو  اخلبز". ويوؤكد 

ُي�سَنع فقط من مادة الطني، بْل يحتاُج اإىل اإ�سافة 
ومتا�سكه  عليه  للحفاظ  وال��رم��ل  النفا�ش  م��ادة 
الزمن بدون  ينفل�ش مبرور  واإطالة عمره، فالطني 

هذه الإ�سافات.
قطع  اإىل  نقطعه  "بعدها  ابراهيم:  اأب��و  وي�سيف 
منا�سبة، ونعمله على �سكل اأ�رطة طينّية، لي�سهل 
الطبقة  متنا�سقة.  طينية  كطبقات  ت�سكيله  علينا 
الكمية  نف�ش  اأي�سًا  �سم، وبعدها   40 الأوىل تكون 
لريتفع اإىل 80 �سم. وهذا احلجم يعتر ن�سف حجم 
العراقية  العوائل  ت�ستخدمه  الذي  املتو�سط  التنور 
 160 التنور  ارتفاع  ُمعّدل  يكوُن  اإْذ  البيت،  داخل 
فيجب  والأفران،  املطاعم  لتنور  بالن�سبة  اأّما  �سم. 
اأن يكون اأكر من هذا احلجم". اأّما العم، اأبو اأحمد، 
وذلك  الطني،  تنور  ل�راء  ح�رت  "اليوم  فيقول 
التنور  يبعثها  التي  الغاز  رائحة  من  للخال�ش 
اللذيذ  اخلبز  ولطعم  للما�سي،  وحنينًا  الغازي، 
خبز  هو  الوقت  وبنف�ش  التنور،  هذا  ينتجه  الذي 

�سحي".

�سمايل  مبناطق  الغزيرة  الأم��ط��ار   ت�سببت 
العراق وو�سطه، مبوجة �سيول جارفة �ربت 
نينوى و�سالح  عديدة يف حمافظتي  مناطق 

الدين، ليلة اأم�ش اجلمعة.
احل���ك���وم���ي  ال���������دور  غ����ي����اب  ظ�����ل  ويف 
و���س��ع��ف��ال���س��ت��ع��دادات مل��واج��ه��ة ال��ك��وارث 
حتدث  التي  ال�ريعة  والأزم���ات  الطبيعية 
تاريخية  كارثة  ال�سيول  هذه  مو�سمًيا، خّلفت 
ب�رية  خ�سائر  عن  ف�ساًل  املناطق،  تلك  يف 

ومادية كبرية.
“ال�رقاط”  ق�ساء  قائقممقام  وبح�سب 
 3 نحو  غ��رق  فقد  ال��دي��ن،  �سالح  مبحافظة 
الق�ساء  يف  قليلة  �ساعات  خالل  منزل  اآلف 

واملناطق القريبة منها.
م�رع  ع��ن  ميدانية  تقارير  وك�سفت  كما 
الن�ساء  من  معظمهم  اأ�سخا�ش   10 وفقدان 
خميم  اأن  حملية  م�سادر  واأك��دت  والأطفال، 
مدينة  جنوب  العليل”  “حمام  يف  النازحني 
ظل  يف  ��ا،  اأي�����سً للغرق  تعر�ش  امل��و���س��ل، 
تفتقد  اأماكن  يف  وتركهم  احلكومي  الإهمال 

ملقومات احلياة.
وف�سلت احلكومة يف احتواء اأزمة ال�سيول التي 
تركزت يف ق�ساء “ال�رقاط”، ما دفع رئا�سة 
برملان العراق اإىل اطالق نداءات عاجلة لالأمم 

املتحدة، للتدخل لإنقاذ هذه الأزمة.
التوا�سل  و���س��ائ��ل  على  نا�سطون  واأط��ل��ق 
الجتماعي حملة الكرونية كبرية؛ للمطالبة 
موؤكدين  ال�سيول،  هذه  من  املنكوبني  باإغاثة 
ي�سعب  كارثية  لأزمة  تعر�ست  العائالت  اأن 
والمكانات  اجلهود  غياب  ظل  يف  احتواءها 

احلكومية.
عن  الدليمي”  “اياد  ال�سحفي  ت�سائل  حيث 
التي  ال�سكلية  وال�ستعدادات  احلكومة  موقف 
عن  التعبري  بيانات  اين  امل�سوؤولني:  يطلقها 
اين  وامل�ساعدة؟  الدعم  لتوفري  ال�ستعداد 

حمافظ الب�رة الذي هب مل�ساعدة الكويت؟
غياب  اأن  ديل”  “ح�سني  الع��الم��ي  واعتر 
نتيجة  امل�سووؤلة،  واجلهات  احلكومي  ال��دور 
اليوم  لغاية  م�سوؤولني:  ولي�ش  �راق  لكونهم 
�سيول  ب�سبب  املفقودين  وع�رات  قتلى   ٧
العراق اأ�سدها يف مناطق ال�رقاط وخميمات 
ومنديل  وحوران  ربيعة  ثم  حولها  النازحني 

وحمرين �سمال العراق
بال�سمت  “�سيف �سالح” فاأقر  ال�سحفي  اأما 
تتعر�ش  ال��ت��ي  ال��ك��ارث��ة  جت���اه  احل��ك��وم��ي 
املدينة  ���س��وارع  بني  التنقل  ال�رقاط:  لها 
بالزوارق، وهناك عدد من ال�سهداء وامل�سابني 

لكارثة  تتعر�ش  ال�رقاط  ال�سيول،  ج��راء 
اإن�سانية كبرية و�سط �سمت واأهمال حكومي!

املهام  من  الربيعي”:  “اأو�ش  النا�سط  وكتب 
الأحمر  )الهالل  الوطنية  الرئي�سية للجمعيات 
الفوري عند  التدخل  ( هي  ال�سليب الحمر  و 
وقوع الكوارث الطبيعية ) في�سانات و�سيول 

( من خالل فرق النقاذ !
اإىل  فدعى  عبدالأمري”  “حممد  النا�سط  اأم��ا 
اطالق حملة �سعبية لإنقاذ الأهايل: ال�رقاط 
من  �سبابيه  �سعبيه  اأغاثه  حملة  اإىل  حتتاج 
منكم عنده ا�ستعداد حلمله وطنيه ب�سم العراق 

اإىل اأهالينا يف ال�رقاط..
الن�سانية  ع��ن  احلبيب”  “عمر  وت�سائل 
الن�سانية  هل  اليوم:  كارثة  من  وموقفها 
ا�سبحت مناطقية و يتم ح�سابها وفق موؤ�ر 

الفائدة؟
ال��ك��وارث  اأن  “يو�سف”  امل����دون  واع��ت��ر 
�سوء  لأ�سباب  تعود  ال��ع��راق  يف  املو�سمية 
ال�ستاء  يف  في�سانات  العراق  الري:  م�ساريع 

وجفاف يف ال�سيف ب�سبب �سوء م�ساريع الري.
“حيدر ح�سني” عن دور  فيما ت�سائل الالعب 
لها  تتعر�ش  التي  الكارثة  من  امل�سوؤولني 
تتعر�ش  ال�رقاطالآن  و�سكانها:  ال�رقاط 
وهناك  المطار  ومياه  ال�سيول  ب�سبب  للغرق 
٧ حالت وفاة ومفقودين وينكم يا م�سوؤولني.
�سوت  اإي�����س��ا  ال�سامري”  “رائد  وح���اول 
املعنية  اجل��ه��ات  اإىل  املنكوبة  ال��ع��ائ��الت 
لإغ��اث��ت��ه��م: اأه���ايل ق��رى احل���ور واجل��رن��اف 
واحل��رّي��ة يف ال�����رق��اط ي��وج��ه��ون ن���داءات 

ا�ستغاثة.
بالقول:  اجلبوري”  “عمر  امل��دون  واكتفى 

انقذو ال�رقاط
توا�سل  ال�سامرائي”  “م�سعب  الدكتور  واأمد 
نداءات  ال�سيول:  منكوبي  لإ�ساقى  النداءات 
ال�رقاط  مدينة  اأه���ايل  لإغ��اث��ة  متوا�سلة 
امطار  هطول  بعد  املو�سل  مدينة  جنوبي 
وقرى  اجزاء  غرق  اىل  ادت  اليوم  هذا  غزيرة 

عديدة منها .

بغداد -  متابعةبغداد – الجورنال نيوز
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