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غجر العراق :لسنا أسطورة ..توقفوا عن مناداتنا “غجر”
كيف ظلمهم التاريخ وخانتهم اجلغرافيا؟ وما
مطالبهم اليوم؟
الغجر يف العراق �أقلية ُم�سلمة تعود جذورها
�إىل �شبه اجلزيرة الهندية ،بح�سب عدة م�صادر،
فيما ي�ؤكد خمتار الغجر يف العراق فار�س حممد
العودة �رسحان المُ ك ّنى ب�أبي �سيف �أن �أ�صول غجر
العراق تعود �إىل �شبه اجلزيرة العربية .ويقول �إن
غجر العراق نزحوا من �شبه اجلزيرة العربية عام
 1878وا�ستقروا بعدة مناطق عراقية.
يقدر �أبو �سيف عدد “الكاولية” اليوم بنحو 50
�ألفاً ،ينت�رشون يف حمافظات الديوانية التي
يقطنها هو �أي�ضاً ،ويف بغداد والب�رصة وكربالء
واملو�صل ودياىل و�صالح الدين.

بغداد  -متابعة

من التحقري �إىل التهجري

ارتبط ا�سمهم بالكثري من ال�صور النمطية وال
يزال ،حتى يف دوائر املثقفني يف ال�رشق كما يف
الغرب حُتاك حولهم �أ�ساطري يرى فيها البع�ض
“نوع ًا من الإثارة” قد تنفع لكتابة كلمات
�أغنية �أو ت�صميم رق�صة �أو ن�سج �سيناريو ق�صة
لعرافة �أمام كرة من الزجاج يف مكان
مثرية ّ
ما .هذا الو�صم الظامل لي�س ُمريح ًا لهم .نتحدث
عن الغجر ،تلك املجموعة املنبوذة عرب التاريخ،
تتحمل �إىل اليوم �أب�شع �أنواع التمييز بل التحقري
والكثري من االتهامات التي اختزلتهم يف :قارئي
طالع ،ممتهني دعارة ،و�سبب مبا�رش يف �صلب
امل�سيح ،وغريها من الإ�سقاطات الظاملة.
�أكرث ما يو�صم به الغجر :م�س�ؤوليتهم عن �صلب
امل�سيح �إذ تقول الأ�ساطري �إنه حني ُقرر �صلبه
�أُر�سل جنديان لإح�ضار  4م�سامري ،لكن احلدادين
رف�ضوا �صنعها حني عرفوا �أنها �ست�ستخدم
ل�صلب امل�سيح .قتل اجلنديان حداداً يهودي ًا و�آخر
�سورياً ،ثم قابال حداداً غجرياً ،ف�صنع  3م�سامري
وحني �رشع ب�صناعة الرابع� ،سمع هاتف ًا من
احلدادين القتلى يحذرونه من �صنع م�سمار رابع،

لكن الغجري �صمم على �صنعه فتحول امل�سمار
�إىل نور قوي ،تركه الغجري فزع ًا وحمل خيمته
وهرب ،وبقي م�شتت ًا �أبد الدهر ،وجميع ذريته �إىل
اليوم دون موطن.
هكذا تقول الأ�سطورة ،وهي واحدة من �أ�ساطري
كثرية عن الغجر.
لكن يف العراق للغجر ق�صة مغايرة ،وحتى
ت�سميتهم خمتلفة� ،إذ يطلق عليهم ا�سم “الكاولية”،
وال يتعدى عددهم اليوم اخلم�سني �ألف ًا بعد �أن
كانوا � 200ألف عام  .2000ومثل بقية الغجر
حول العامل ،ي�شكو غجر العراق التهمي�ش والتمييز
والو�صم ،لكن هذه الفئة حققت �إجنازاً مهما يف
الأيام الأخرية مبنحها بطاقة هوية ،بعد عقود
من التحقري وعدم االعرتاف بهم كمكون عراقي.
ُعرف عن الغجر �أنهم جمموعات من البدو
الرحل ،يتنقلون من بالد �إىل بالد ،ال موطن
قار لهم وكثرياً ما ُ�صوروا يف املخيال ال�شعبي
�أنهم يعي�شون يف عربات متنقلة (كارافانات)
وميتهنون الرق�ص والغناء.
من �أي جذور ينحدر الكاولية؟ من �أين �أتوا؟

تعر�ض الغجر عام  2004لهجوم من جمموعات
�إ�سالمية ُم�سلّحة يف قرية الزهور (قرية الفوار
�سابقاً) مبحافظة الديوانية دفعتهم �إىل الفرار بعد
اتهامهم باملُ�شاركة يف حفالت ال �أخالقية.
�ساهمت ال�صور النمطية عن الغجر وت�صويرهم
�أنهم حمرتفو رق�ص وغناء وتنجيم يف تعر�ضهم
لال�ضطهاد على مر الع�صور ،وحني �سقطت
بغداد عام  ،2003انت�رشت جماعات م�سلحة
متطرفة تفر�ض قوانينها على ال�سكان يف كل
مكان تقريباً ،وكان الغجر من بني �ضحايا هذه
املجموعات.
ال ينفي �أبو �سيف �أن الغجر عملوا عقوداً يف
الرق�ص والغناء لكنهم كانوا يحرتفون احلدادة
ب�شكل �أ�سا�سي� .أما الرق�ص والغناء فكانا جزءاً من
تراثهم .يقول �أبو �سيف “حرفة احلدادة كانت �أول
حرفة يزاولها الغجر ،كانوا يخت�صون يف �صناعة
ال�سكاكني واخلناجر وال�سالح كذلك”.

الفرتة الذهبية لغجر العراق

يقول �س ّتار �إن فرتة الثمانينيات كانت "الفرتة
الذهبية لغجر العراق"� ،إذ ا�ستقروا بعد �أن منحتهم
الدولة اجلن�سية العراقية ،وبنت لهم املجمعات
ال�سكنية �سعي ًا مل�شاركتهم يف بناء املجتمع
وانخراطهم فيه ويف م�ؤ�س�ساته الع�سكرية.
�أ�ضاف �أن عدداً منهم �أكمل درا�سته ونال �شهادات
علمية يف عدة اخت�صا�صات� ،إال �أن "منت�صف
فرتة الت�سعينات �شهدت اعتداءات كثرية على
الغجر" ،على حد تعبريه ،ب�إعالن النظام العراقي
"احلملة الإميانية" التي مل تعد ت�سمح ب�إحياء
احلفالت ،ف�أغلقت النوادي الليلية ،والحقت دور
البغاء وعاقبت العامالت فيها باحلب�س والقتل.
ويو�ضح �س ّتار �أن على �إثر ذلك مل يعد الغجري يف
العراق مقبو ًال للعمل يف القطاع العام �أو اخلا�ص،
وهذا ما �أجرب الن�ساء والأطفال على الت�سول يف
ال�شوارع والأ�سواق لك�سب لقمة العي�ش.
ورغم �أن الد�ستور العراقي يكفل يف �أكرث من 38
مادة حرية املواطن وممُ ار�سة �شعائره وطقو�سه،
بح�سب �س ّتار ،ظل الغجر يتعر�ضون لهجمات

منظمة من قبل امليلي�شيات التابعة للأحزاب
احلاكمة بدعوى ن�رش الف�ضيلة ،كما تعر�ضوا �إىل
هجمات من بع�ض �أبناء الع�شائر ،مما ا�ضطرهم
�إىل االختباء يف املدن الكبرية جاهدين يف �إخفاء
هويتهم احلقيقية� ،أو الهجرة �إىل بلدان جماورة
للعراق مثل الأردن وتركيا.
�صحافية عراقية ا�سمها منار الزبيدي كانت
ت�شعر بهذه املعاناة منذ �سنوات ،فمن خالل
اهتمامها بق�ضية الغجر وكتابتها عن م�شاغلهم
ل�سنوات تكونت لديها فكرة دقيقة عما حلقهم من
�أذى ومتييز.
قادت منار حملة �إعالمية و�شعبية يف العراق
تطالب مبنح الغجر الهوية العراقية ،وان�ضم �إليها
املختار �أبو يو�سف ،و�أ�سفر هذا الت�ضامن عن
انت�صار تاريخي بداية �أبريل اجلاري ،مبنح 50
�ألف كوايل �أي غجري عراقي هوية وطنية موحدة
بدون �إ�شارة متييز على �أنهم غجر.
وقالت ال�صحافية منار الزبيدي �إنها قادت حملة
“الغجر ب�رش” بهدف منح فئة الغجر الهوية
العراقية ومعاملتهم مواطنني كاملني .و�أ�صافت:

“حملت احلملة عنوانني :احلق يف التعليم وجنحنا
يف هذا اخل�صو�ص بفتح مدر�سة لتعوي�ض الأهايل
عن املدر�سة التي هدمها متطرفون قبل �سنوات،
والعنوان الثاين يتعلق مبنح الغجر البطاقة
الوطنية العراقية وكان �شعارها “�أين هويتي؟”.
حققت حملة منار الإن�سانية والوطنية جناح ًا
يف �أو�ساط كثرية ،وتقول بفخر “احلمد هلل
ا�ستطعنا من خالل التعبئة على مواقع التوا�صل
االجتماعي �إبالغ مطالب الغجر ،وبدعم بع�ض
امل�س�ؤولني ،ا�ستطعنا احل�صول على هذا احلق”.
تو�ضح منار �أن قرار منح هوية للغجر �صدر
عن وزارة الداخلية ،متخوفة من �أن يتم �إلغا�ؤه
يف يوم ما ب�سبب مزاجية القرار ال�سيا�سي،
لهذا تطالب بتعديل قانون اجلن�سية وتنا�شد �أن
تت�ضافر جهود اجلميع لتحقيق هذا التعديل حتى
يت�ضمن فقرة تكفل حق الغجر بالهوية واجلن�سية
العراقية.
يقول �س ّتار �إنه قام بعد عام  2003بزيارة قرية
الزهور مع فيلق �إعادة الإعمار الأمريكي يف
حُماولة لتح�سني امل�ستوى ال�صحي والتعليمي،

"�إال �أن �أهايل القرية �أنف�سهم مل يحاولوا االرتقاء
مبا لديهم رغم توفر هام�ش �أمني وحرية ن�سبية
يف ذلك الوقت" ،على حد قوله ،م�ؤكداً �أن �أهايل
القرية بقوا يف انتظار امل�ساعدات ومل يعتمدوا
على �أنف�سهم.
و�أ�ضاف من �أول زيارة للقرية حتى �آخر زيارة
قمت بها قبل نحو �أ�سبوعني ،ميكن مالحظة
الأطفال عراة �أو ن�صف عراة وحفاة ،يق�ضون
حاجاتهم �أينما اتفق رغم وجود املرافق ال�صحية
البائ�سة.
ولفت �إىل �أن �أهايل القرية ال يقومون برمي
الف�ضالت يف �أماكن حُمددة �أو جتميعها بعيداً عن
م�صادر املياه �أو �إحراقها بعيداً عن القرية ،قائ ًال
حتمل
"من املفرت�ض بهم االنتقال �إىل مرحلة ّ
امل�س�ؤولية".
يف عام  ،2017وبعد  14عام ًا من هدم
مدر�ستهم� ،أُعيد افتتاح مدر�سة النخيل (ال�صالح
�سابقاً) ،وهي املدر�سة الوحيدة يف القرية،
مب�ساعدة اليوني�سف بعد احلملة التي �أطلقتها
ُ
منار الزبيدي وعنوانها "�أنا �إن�سان”.

مخدر الكريستال وتكدس السجون ..مشاكل تتفاقم في مدينة النفط العراقية
بغداد  -الجورنال

تكافح مدينة البصرة في

جنوب العراق مشكلة

انتشار المخدرات بشكل
متزايد مما تسبب في

تكدس السجون بما يفوق

طاقتها وأرهق موارد

الشرطة وذلك بعد شهور

فحسب من احتجاجات

عنيفة اعتراضا على سوء
الخدمات المحلية.

وبلغ ال�ضغط على نظام ال�سجون يف الب�رصة حد
االختناق .ففي �أحد الأيام يف الآونة الأخرية �شاهد
مرا�سلو رويرتز يف مركز لل�رشطة حوايل  150رجال
جال�سني على الأر�ض حليقي الر�ؤو�س وقد انح�رشوا
يف زنزانتني �صغريتني.
وخالل ال�سنة الأخرية ازدادت ب�شدة �أعداد املقبو�ض
عليهم من متعاطي املخدرات وجتارها .الأمر الذي
زاد ال�ضغط على ال�سجون وال�رشطة فيما ي�شري �إىل
�أن م�شاكل املوارد املحلية التي كانت �سببا يف
االحتجاجات يف الب�رصة ال�صيف املا�ضي مل
تختف.
وقال الرائد �شاكر عزيز من ق�سم مكافحة املخدرات
يف �رشطة الب�رصة لرويرتز ”انت�شار املخدرات
ب�سبب البطالة� .شبابنا تائهني ،ما عندهم مال،
قرفوا من احلياة فا بيهربوا“.
و�أ�ضاف متحدثا عن زنزانات احلب�س ”�أبو ال�سجن
اي�ش يقول؟ ’ت�سعني يف املية من امل�ساجني
خمدرات ،بعد يكفي ..ال تنقلهم".
وي�سلط الو�ضع يف ال�سجون ،الذي يفاقمه عدم
وجود مراكز لعالج املدمنني ،ال�ضوء على التناق�ض
بني الرثوة التي تنتجها حمافظة الب�رصة� ،إذ
ميثل انتاجها من النفط  90يف املئة من �إيرادات
الدولة ،و�سوء الأو�ضاع املعي�شية فيها.كانت مدينة
الب�رصة التي يبلغ عدد �سكانها �أربعة ماليني ن�سمة
ت�شتهر يف فرتة من الفرتات ب�أنها فيني�سيا ال�رشق
�أما الآن فهي تفتقر �إىل املياه النقية وال تكفي
الكهرباء فيها لت�شغيل �أجهزة تكييف الهواء خالل
احلر القائظ يف ف�صل ال�صيف.
وخرج الآالف يف احتجاجات على الأو�ضاع
والبطالة والف�ساد يف ال�صيف املا�ضي عندما زاد
ارتفاع درجات احلرارة الأمور �سوءا ودخل املئات
امل�ست�شفيات للعالج بعد �رشب مياه ملوثة.
و�أ�شعل املحتجون النار يف مبان حكومية ومقار
تنظيمات �سيا�سية وا�شتبكوا مع ال�رشطة ،ويخ�شى
امل�س�ؤولون �أن تتكرر �أحداث العنف هذا العام ورغم
�أن م�شكلة املخدرات متثل م�صدر قلق يف عدة
مناطق بالعراق ف�إن الب�رصة تعاين منها �أكرث من
غريها.
ال تزال الب�رصة تعاين رغم �إعالن العراق الن�رص يف
احلرب على تنظيم داع�ش يف .2017
وقال عزيز �إن عدد املوقوفني تزايد �سنويا منذ
 ،2015و�أ�ضاف �أنه بحلول مار�س �آذار بلغت
ح�صيلة املخدرات التي �ضبطتها ال�رشطة هذا
العام  15كيلوجراما �أي ن�صف الكمية التي مت

�ضبطها يف العام املا�ضي كله.
وقال �إن عدد املقبو�ض عليهم يف جرائم املخدرات
يرتاوح بني  50و� 60شخ�صا كل �أ�سبوع باملقارنة
مع �ألف �شخ�ص يف العام املا�ضي كله.
وقال العقيد با�سم غامن م�س�ؤول الإعالم يف �رشطة
الب�رصة �إن �أكرث �أنواع املخدرات �شيوعا هو خمدر
امليتامفيتامني املعروف با�سم كري�ستال ميث
وحمليا بالكري�ستال ،ومن الأنواع ال�شائعة �أي�ضا

الأفيون ويطلق عليه يف العراق الرتياق وكذلك
احل�شي�ش والأقرا�ص املخدرة.
وتقول �رشطة الب�رصة �إن  97يف املئة من متعاطي
املخدرات الذين مت توقيفهم يف  2018عاطلون
عن العمل و�أكرث من ثلثيهم يف �سن اخلام�سة
والع�رشين �أو �أ�صغر �سنا.
وقال العقيد ا�سماعيل املالكي الذي ير�أ�س ق�سم
مكافحة املخدرات يف �رشطة الب�رصة �إن كل

املخدرات ت�أتي من خارج البالد.
وقال ر�شيد فليح قائد �رشطة الب�رصة يف نوفمرب
ت�رشين الثاين �إن  80يف املئة من املخدرات التي
تدخل املدينة م�صدرها �إيران .ونفت طهران ذلك
لكن م�س�ؤولني مازالوا ي�شريون ب�أ�صابع االتهام
ب�شكل غري مبا�رش �إىل �إيران م�ستخدمني عبارات
مثل ”دول اجلوار“.
وميثل منع تهريب املخدرات حتديا كبريا لإيران
املتاخمة لأفغان�ستان �أكرب منتج يف العامل
للأفيون ولباك�ستان التي تعد نقطة عبور رئي�سية
للمخدرات.
ويف ال�سابق كان العراق يفر�ض عقوبة الإعدام
على متعاطي املخدرات وجتارها لكنه �سن قانونا
جديدا يف  2017ميكن مبقت�ضاه �أن ي�أمر الق�ضاة
بعالج املتعاطني يف مراكز الت�أهيل �أو احلكم
ب�سجنهم فرتة ت�صل �إىل ثالث �سنوات.
ولعدم وجود مراكز ت�أهيل ُيزج بهم يف ال�سجن.
و�أمهل القانون وزارة ال�صحة عامني لتوفري
مراكز الت�أهيل ،وتعهد م�س�ؤولو ال�صحة يف الب�رصة

ب�إعادة فتح مركز ت�أهيل ي�سع � 44رسيرا هذا ال�شهر
لكن ال�رشطة تقول �إن هذا العدد ال يكفي.
وقال عزيز مت�سائال ”كل النفط اللي باملحافظة
نبيعه لكن ماكو (ال يوجد) ميزانية مل�صحة؟“
و�سئلت �رشكة نفط الب�رصة اململوكة للدولة عن
الو�ضع فقالت �إنها تعهدت بتقدمي خم�سة ماليني
دوالر لإقامة مركز ت�أهيل.
داخل جممع للتدريب على م�شارف حمافظة
الب�رصة �أعادت ال�رشطة جتهيز مبنى كمركز م�ؤقت
للت�أهيل لكي ي�ستخدمه املتعاطون الذين اقرتب
�إطالق �رساحهم.
ويعي�ش نحو  40رجال يف ظروف مريحة ن�سبيا
�إذ ينامون �ستة يف كل غرفة وميكنهم م�شاهدة
التلفزيون وا�ستخدام �صالة للتمرينات الريا�ضية
والقراءة .ويتوىل رجال دين و�ضباط وخرباء
تربويون �إلقاء حما�رضات عن حرمة تعاطي
املخدرات وخماطرها.
ويقول خرباء �إن املتعاطني الذين �شارفوا على
ال�شفاء يحتاجون للعالج والت�أهيل يف بداية
توقفهم عن التعاطي ال قرب نهاية حكم ال�سجن.
ويقول م�سجونون �إنهم يعانون من �أ�سو�أ �أعرا�ض
االن�سحاب خالل الع�رشين يوما الأوىل �إذ يعجزون
عن تناول الطعام �أو النوم.
وقال غامن املتحدث ”هذا جمرد منوذج حلث
ال�صحة على بناء م�صحات“.
واختارت ال�رشطة امل�سجونني الذين حاورتهم
رويرتز كما ح�رض رجال من ال�رشطة هذه
املقابالت .وكان بع�ض امل�سجونني مقيد اليدين.
وقال �أحدهم وهو متعاط حتول �إىل مروج خمدرات
�إنه مت جتنيده بعد عام من بدء ال�رشاء و�إن فكرة
احل�صول على خمدر الكري�ستال ميث جمانا هي
التي جذبته.
وقال ”كنت ا�شرتي اجلرام بخم�سني ،بعد ا�شرتيه
بع�رشين� ،أبيع جزء و�أدخن جزء ،كنت �أدخن
جماناً“ .وو�صف �شبكة من املروجني تتدرج حتى
ت�صل �إىل ”التاجر الكبري“ الذي مل ي�ستطع ك�شف
هويته لل�رشطة خوفا على حياته .وهو يواجه
ال�سجن فرتة ال تقل عن خم�س �سنوات.
وقال البع�ض �إن ال�رشطة �أوقفتهم دون وجه حق.
و�سئل �ضابط �رشطة عما �إذا كانت ال�رشطة تعر�ض
على املتهمني فر�صة �إ�صدار �أحكام خمففة عليهم
�إذا ما قدموا معلومات فقال �إنه نادرا ما يحدث
ذلك .وقال طالبا عدم ن�رش ا�سمه لأنه لي�س خموال
�سلطة احلديث يف هذا الأمر ”دائم ًا يتعاونون“.

