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عا�شمة الر�شيد “بغداد“، والتي كانت يف يوم من 
االأي��ام قبلة العامل يف العل��م والثقافة واالزدهار، 
يف  يقيم��ون  الي��وم  �شكانه��ا  م��ن  الكث��ر  ب��ات 
مناط��ق ال ت�شلح لل�شكن الب�رشي فيما يطلق عليه 
ب�”الع�شوائي��ات”، بغداد التي يف��وق عدد �شكانها 
اأك��ر من 8 ملي��ون ن�شمة، بح�شب اآخ��ر اح�شائية 
ر�شمي��ة، اأ�ش��ارت جه��ات حكومي��ة اإىل اأن ع��دد 
املنازل الع�شوائية يف العا�شمة ال يقل عن مليون 
ع�شوائي��ة اأو ح��دة �شكنية بدائي��ة، يف الوقت الذي 
باتت الع�شوائيات اأزمنة مزمنة يف البالد، يف ظل 
عدم بناء اأي م�شاري��ع �شكنية تتنا�شب مع ازدياد 

اأعداد ال�شكان منذ عام 2003.
بغداد.. اأزمة �شكن كبرة

اأزم��ة �شك��ن مزمن��ة يف العا�شمة بغ��داد منذ 15 
عام��ا، وفق��ا ملا اأعلن��ت عن��ه وزارة التخطيط يف 
بي��ان �شحفي لها فاإن نحو 3 ماليني و300 األف 
عراق��ي يقطن��ون يف تل��ك الع�شوائي��ات، وميثلون 
ن�شب��ة 13 باملائ��ة من �ش��كان الع��راق، وبح�شب 
ال��وزارة فاإن امل�ش��ح االأخر مل ي�شم��ل حمافظات 

اإقلي��م كرد�شت��ان الث��الث -ال�شليماني��ة واربي��ل 
وده��وك- ومل ي�شم��ل كذل��ك حمافظ��ات االأنب��ار 
ونينوى و�ش��الح الدين، ب�شبب الظ��روف االأمنية 

التي تعي�شها.
“حمم��د  بغ��داد  حمافظ��ة  جمل���س  ع�ش��و  وكان 
الع��زاوي” قد ك�ش��ف يف ت�رشيح �شحفي اأن ملف 
الع�شوائيات يعد من امللفات اخلطرة التي خّربت 
التخطيط العم��راين ملحافظة بغداد، واملحافظات 
االأخ��رى، مو�شح��ا اأّن “اخلرائ��ب واملن��ازل التي 
�شي��دت عل��ى تل��ك الع�شوائي��ات مل تك��ن ب�ش��ورة 
نظامي��ة، وق��د تفاقمت الي��وم لت�شب��ح ظاهرة ال 

ميكن ال�شيطرة عليها”.
يف  يقيم��ون  الذي��ن  اأح��د  �شعب��ان”  “مهي��دي 
يف  وحتدي��دا  بغ��داد،  حمافظ��ة  ع�شوائي��ات 
الع�شوائيات املنت�رشة يف مع�شكر اجلي�س العراقي 
ال�شاب��ق واملعروف مبع�شك��ر “الر�شي��د”، �شعبان 
الذي يقيم يف مع�شك��ر الر�شيد منذ خم�س �شنوات، 
اأو�ش��ح اأنه كان يعمل اأج��را يف مطعم �شعبي يف 
منطق��ة ال�شعل��ة يف العا�شمة بغ��داد، اإال اأنه ومع 

موج��ة الن��زوح الكب��رة الت��ي دخل��ت بغ��داد من 
املحافظ��ات االأخرى، االأمر الذي رف��ع من اأ�شعار 
االيج��ارات يف خمتلف مناطق العا�شمة اإىل احلد 
ال��ذي مل يع��د معه �شعبان ق��ادرا عل��ى دفع مبلغ 
االيج��ار الذي كان قب��ل ع��ام 2014 يقدر بنحو 

“250 دوالرا”. األف دينار عراقي   300
�شعب��ان ويف حديث��ه لوكالة “يق��ني” اأ�شاف اأن 
�شاح��ب البيت رفع االيجار اإىل 400 األف “330 
دوالرا” م��ا ا�شط��ره اإىل مغادرة البي��ت والتوجه 
اإىل مع�شك��ر الر�شي��د، اإذ �شي��د بيت��ا م��ن الط��وب 
واحلدي��د مب�ش��ورة اأح��د اأقاربه م��ن املقيمني يف 

ع�شوائيات املع�شكر.
احلكوم��ات  تع��ر  مل  والت��ي  الع�شوائي��ات  اأزم��ة 
املتعاقب��ة ومن��ذ ع��ام 2003 اأي اأهمي��ة له��ا اأو 
ملعاجل��ة او ت�شوية اأو�شاعها، باتت م�شتفحلة اإىل 
احل��د الذي ال ميك��ن معه حل االأزم��ة يف ال�شنوات 
القليل��ة القادم��ة، اإذ اأو�ش��ح املهند���س “ر�شوان 
اأحم��د” ال��ذي يعم��ل يف �شعب��ة تنظي��م املدن يف 
اإح�شائي��ات  اأن  اإىل  بغ��داد،  العا�شم��ة  اأمان��ة 
االمان��ة ت�ش��ر اإىل اأن ع��دد املن��ازل الع�شوائي��ة 
يف عم��وم مناط��ق حمافظة بغداد ت�ش��ل اإىل نحو 
ملي��ون ع�شوائية، غالبيته��ا ي�شغلها مواطنون من 

العا�شمة واطرافها.
وي�شيف اأحمد يف حديث �شحفي اأن قلة امل�شاريع 
اال�شكاني��ة منذ عام 2003 وقلة توزيع االأرا�شي 
ملوظف��ي الدولة يف العا�شم��ة واأطرافها، رفع من 
اأع��داد الع�شوائيات خ��الل ال�شن��وات املا�شية اإىل 
م�شتوي��ات قيا�شي��ة، يف الوق��ت ال��ذي اأو�شح فيه 
اأن م���رشوع ب�شماي��ة ال�شكن��ي ه��و الوحي��د حتى 
اللحظ��ة الذي مت اإجنازه خالل اخلم�س ع�رشة �شنة 
املا�شية، وهو م�رشوع ا�شتثماري ال قدرة للفقراء 

على �رشاء وحدات �شكنية فيه.
ويقول امل�شتثمر “عبد اهلل اجلبوري” من حمافظة 
بغ��داد، اإن اإقام��ة امل�شاري��ع ال�شكني��ة، تق��ع على 
عات��ق احلكومة ولي�س القط��اع اخلا�س، مو�شحا 
اأن امل�شاري��ع ال�شكنية الت��ي رخ�شت يف حمافظة 
بغ��داد والتي تتجاوز الع���رشة م�شاريع، ال ميكنها 
اأن حت��ل اأزم��ة ال�شك��ن يف بغ��داد، اإذ اأن الوحدات 
ال�شكني��ة يف امل�شاري��ع اال�شتثماري��ة ال يقل ثمن 

الواحدة منها عن 70 األف دوالر.
يف  بغ��داد  العا�شم��ة  يف  الع�شوائي��ات  وتنت���رش 
خمتل��ف مناطقه��ا، اإذ اأن اأك��ر الع�شوائي��ات يف 
بغ��داد هي مع�شك��ر الر�شي��د تليها مناط��ق مدينة 
ال�شدر والدورة والزعفرانية وج�رش دياىل، اإ�شافة 
اإىل ع���رشات اآالف البي��وت الع�شوائية داخل مركز 
بغ��داد، والت��ي جت��اوز بع�س املدني��ني فيها على 
اأرا���س عام��ة اأو دوائر مهج��ورة واتخذوها �شكنا 

لهم.
ي�ش��ف الكثر م��ن اأه��ايل العا�شمة بغ��داد، اأزمة 
الع�شوائي��ات يف العا�شم��ة، باأنها بات��ت مع�شلة 
اأي ح��ل مل�شكل��ة  اأن  اإذ  كب��رة ال ميك��ن حله��ا، 
الع�شوائي��ات تتطلب اإخراج املقيمني فيها وتوفر 
م��كان �شال��ح لل�شكن كبدي��ل، وبخالف��ه �شينتقل 
ه��وؤالء م��ن ع�شوائي��ة اإىل اأخ��رى، ويق��ول مدي��ر 
التخطي��ط  وزارة  املي��داين يف  االإح�ش��اء  وح��دة 
“ماجد ح�شن” يف اإن وزارة التخطيط بداأت خطة 
بالتعاون مع برنامج االأمم املتحدة للم�شتوطنات 
الب�رشي��ة يف الع��راق )HABITAT(، لدرا�ش��ة 
اآلي��ات ومراح��ل تنفيذ امل�شح ال�شام��ل للتجمعات 
الع�شوائية يف العراق، الذي من املوؤمل تنفيذه يف 
الع��ام املقبل 2019، يف اإط��ار الرنامج الوطني 
الإعادة تاأهيل وت�شوية جتمعات ال�شكن الع�شوائي 
يف الب��الد. واأو�شح ح�شن اأن اخلطة جاءت بعد اأن 
و�شل��ت اأزمة الع�شوائي��ات اإىل طريق م�شدود، واأن 
اأية تو�شعة للعا�شمة بغداد ت�شطدم بالع�شوائيات 
الت��ي تط��وق مرك��ز بغداد م��ن خمتل��ف اجلهات، 

كا�شفا يف الوقت ذاته عن اأن عراقيل عديدة حتول 
دون اإزالة ه��ذه الع�شوائيات م��ن بينها، تهديدات 
بع�س من يقيمون يف الع�شوائيات بت�شفية الفرق 
امليداني��ة التابع��ة لل��وزارة اأو اأمان��ة العا�شم��ة، 
ف�ش��ال ع��ن مطالب��ة املقيم��ني يف الع�شوائي��ات 

بتعوي�س مايل ملغادرة الع�شوائيات.
ويوؤك��د مراقب��ون، اأّن م�شكل��ة الع�شوائي��ات ب��ات 
م��ن ال�شعوب��ة باالإمكان ال�شيط��رة عليها، لوجود 
جه��ات واأح��زاب م�شتفي��دة مادي��ًا منه��ا، ويقول 
املحام��ي “اإي��اد خال��د” اإن مل��ف الع�شوائيات مل 
يع��د حكرا عل��ى العوائ��ل املتعففة والت��ي مل جتد 
�شكن��ا له��ا، بل بات املل��ف ي�شم اأحزاب��ا عدة من 
اأحزاب ال�شلطة، بعد اأن ا�شتولت هذه االأحزاب على 
كث��ر من االأرا�شي داخل وح��ول مركز العا�شمة، 
وتقطيعه��ا وبيعها وا�شت�ش��دار �شندات ملكية لها، 
م��ن دون اأن متر بالدوائ��ر املعنية بتخطيط املدن 
وامان��ة العا�شمة. خالد اأو�شح يف الوقت ذاته اأن 
ه��ذه االأرا�شي امل�شتوىل عليها اأث��رت على البنية 
التحتي��ة للمناطق املجاورة له��ا بعد اأن جتاوزت 

على �شبكات امل��اء والكهرباء وال�رشف ال�شحي، 
م��ا اأح��ال بغ��داد اإىل مدين��ة ع�شوائي��ة ب��ات من 
االأج��در اقت�شادي��ا ولوج�شتيا بن��اء مدينة اأخرى 
جدي��دة بديلة قرب بغ��داد، اإذ اأن��ه وبح�شب خالد، 
فاإن��ه ي�شتحي��ل عل��ى اأي جهة حكومي��ة معاجلة 
ال�شلط��ات  يف  الكب��ر  الف�ش��اد  ظ��ل  يف  االأزم��ة 
التنفيذي��ة والت�رشيعي��ة والق�شائي��ة، والت��ي ل��ن 
ت�شتطيع جمابهة مافيات االأرا�شي يف العا�شمة.
ح��ال بقية املحافظات لي�س اأف�شل حاال، اإذ ت�شهد 
غالبية املحافظات العراقية انت�شار عدد كبر من 
االأحي��اء الع�شوائي��ة، يف و�ش��ع بات��ت فيه جميع 
القطاعات احليوي��ة يف البالد تت�ش��م بالع�شوائية 
والفو�شوية، فمحافظات نينوى واالنبار و�شالح 
الدي��ن الت��ي خرجت من ح��رب �رشو���س ازدادت 
فيه��ا اأعداد الع�شوائي��ات بع��د اأن اأدت احلرب اإىل 
تدم��ر ع���رشات اآالف الوح��دات ال�شكني��ة يف كل 
منه��ا، يف ظل اإ�رشار حكومي عل��ى اقتطاع جزء 
كب��ر م��ن ميزانياته��ا االحتادي��ة، االأم��ر ال��ذي 

�شيحول دون اإعمارها.

13% من سكان بغداد يقيمون في العشوائيات
بغداد -  متابعة

خط قطارات بغداد – الفلوجة يعود للحياة تخفيض أجور الطلبة.. الجامعات العراقية ترفض قرار الوزارة
بعد تطهير مساره من ألغام “داعش”

بغداد - متابعة
تغرا  املا�شية  ع�رشة  اخلم�س  ال�شنوات  �شهدت 
خمتلف  يف  العايل  التعليم  م�شهد  يف  كبرا 
اجلامعات العراقية، اإذ اأنه وبعد اأن كان الطلبة 
من ذوي املعدالت املنخف�شة يتجهون للدرا�شة 
امل�شائية،  الدرا�شة  اأو  االأهلية  الكليات  يف 
الدرا�شة  �شنوات  ومنذ  هوؤالء  با�شتطاعة  بات 
لكن  ال�شباحية  احلكومية  اجل��ام��ع��ات  يف 
يعرف  بات  فيما  معينة،  درا�شية  اأج��ور  وفق 
وزارة  وكانت  املوازي”،  ب�”التعليم  موؤخرا 
اأوعزت اإىل جميع اجلامعات  التعليم العايل قد 
اخلا�س  احلكومي  التعليم  اأج��ور  بتخفي�س 
الطالب  من  ع��ددا  اأن  اإال  وال��دويل،  ال�شباحي 
باأمر  تلتزم  مل  اجلامعات  بع�س  اأن  اأو�شحوا 

الوزارة.
الطلبة  م��ن  ومطالبات  ع��دة  منا�شدات  اإث���ر 
اىل  العايل  التعليم  وزارة  اأوع���زت  وذوي��ه��م، 
التعليم  اأج���ور  بتخفي�س  ك��اف��ة  اجل��ام��ع��ات 
وذلك  وال��دويل،  ال�شباحي  اخلا�س  احلكومي 
5/ق/7747(  م  )ت  ال����وزارة  ك��ت��اب  وف��ق 
املا�شي،  الثاين  ت�رشين  نوفمر/   23 بتاريخ 
كتاب منح �شالحية ملجال�س �شناديق التعليم 
واملعاهد  والكليات  اجل��ام��ع��ات  يف  ال��ع��ايل 
اخلا�س  التعليم  يف  الدرا�شة  اأج��ور  بتخفي�س 
والدويل لل�شنة الدرا�شية احلالية، بن�شبة 50% 
اأعلى  لثاين  و40%  الطلبة  من   10% الأعلى 

من   10% اأعلى  لثالث  و35%  منهم،   10%
ال�شناديق  جمال�س  �شالحية  وبح�شب  الطلبة 

يف اجلامعات والكليات.
كاهل  عن  للتخفيف  ج��اءت  وزاري��ة  تعليمات 
اجلامعات  بع�س  اأن  اإال  واأول��ي��اءه��م،  الطلبة 
رف�شت تنفيذ القرار اأو اأنها تتباطئ يف تنفيذه، 
العايل  التعليم  وزارة  با�شم  املتحدث  ويقول 
اإن  العبودي"  “حيدر  الدكتور  العلمي  والبحث 
اإرت��اأت  العايل  التعليم  وزارة  يف  ال��راأي  هيئة 
الثاين/  ت�رشين   17 يف  اجتماعها  خالل  ومن 
نوفمر املا�شي، اأن توعز للجامعات احلكومية 
“املوازي”  اخلا�س  التعليم  اأج��ور  تخفي�س 
متر  الذي  االقت�شادي  للو�شع  نظرا  وال��دويل، 
اأعطت �شالحية  اأن الوزارة  به البالد، مو�شحا 
اجلامعات  �شناديق  ملجال�س  االأجور  تخفي�س 
يف  ال����راأي  جلنة  اأق��رت��ه��ا  ال��ت��ي  الن�شب  وف��ق 

اجتماعها.
“ماجد  الدكتور  العراقي  االك��ادمي��ي  ويقول 
يف  احلكومية  اجلامعات  عدد  اإن  ال�شميدعي” 
خمتلف  على  موزعة  جامعة   35 هو  العراق 
املحافظات العراقية مبا فيها اإقليم كرد�شتان، 
ارتفاعا  �شهدت  االأخ��رة  ال�شنوات  اأن  م�شيفا 
من  اخلريجني  من  الطالب  معدالت  يف  كبرا 
الكليات  باتت  وبالتايل  االع��دادي��ة،  الدرا�شة 
%97، ما حرم  اأقل من  الطبية ال تقبل معدال 

ع�رشات الطالب من حتقيق حلمهم.
اأو�شح  اخل��ا���س،  اأو  امل���وازي  التعليم  وع��ن 
درا�شة  يعني  امل��وازي  التعليم  اأن  ال�شميدعي 

التي مل يقبل بها  الكلية احلكومية  الطالب يف 
الدرا�شة  من  حرم  والتي  العامة،  الدرا�شة  يف 
فيها ب�شبب درجة اأو اثنينت يف جمموع املعدل، 
ت�شبيهه  ميكن  امل��وازي  التعليم  اأن  مو�شحا 
االأج��ور  لكن  االهلية،  الكليات  يف  بالدرا�شة 
ت�شتح�شل ل�شالح اجلامعة احلكومية والوزارة، 
الفتا يف ختام حديثه عن اأن الكليات العلمية 
بنظام  تعمل  التي  الكليات  اأك��ر  هي  العليا 
التعليم املوازي وخا�شة الطبية منها، بح�شبه.

وجوب  يف  وا�شح  التعليم  وزارة  قرار  اأن  رغم 
ووف��ق  للطالب،  الدرا�شية  االأج���ور  تخفي�س 
اجلامعات  ل�شناديق  املمنوحة  ال�شالحيات 
وترتيب  التنفيذ  وقت  قرار  اأو  حرية  لها  التي 
�شلم اأولويات الكليات �شمن اجلامعة الواحدة، 
اإال اأن كثرا من الطالب اأبدوا امتعا�شهم لعدم 
تنفيذ بع�س اجلامعات التعليمات ال�شادرة عن 
الوزارة.ويف هذا ال�شدد، يقول الطالب “ح�شام 
تنفذ  مل  فيها  يدر�س  التي  جامعته  اإن  �شيف” 
يدر�س  اأنه  �شيف  اأ�شاف  اإذ  ال��وزارة،  تعليمات 
الدرا�شة  يف  بغداد،  جامعة  يف  الطب  كلية  يف 
م��ن �شدور  ال��رغ��م  وع��ل��ى  اأن���ه  اإال  امل��وازي��ة، 
تعليمات وا�شحة من الوزارة تق�شي ب�رشورة 
التي  الكلية  �شندوق  اأن  اإال  االأج��ور،  تخفي�س 
الطب،  كلية  يف  االأوىل  املرحلة  فيها  يدر�س 
عنها  قال  والتي  الدرا�شة  اأجور  بدفع  طالبته 
دينار  مليون  ع�رش  االأح��د  تناهز  اأنها  �شيف 
عراقي عن كل �شنة، مو�شحا اأنه امتنع عن دفع 

االأجور ويف انتظار تنفيذ تعليمات الوزارة.

لعل �شيف اأف�شل حاال من “اأحمد ق�شي” الذي 
واالقت�شاد  االدارة  كلية  املاج�شتر يف  يدر�س 
اأن  عن  ق�شي  اأو�شح  اإذ  املو�شل،  جامعة  يف 
يف  جناحه  درج���ات  ت�شليمه  رف�شت  الكلية 
الكور�س الثاين، ما مل ي�شدد كامل مبلغ الدرا�شة، 

اإذ اأنه يدر�س على النفقة اخلا�شة.
يف  بنجاحه  االوىل  املرتبة  نال  ال��ذي  ق�شي 
تعليمات  تنفيذ  يف  ي��اأم��ل  االأول،  ال��ك��ور���س 
اإىل  االأجور، م�شرا  القا�شية بتخفي�س  الوزارة 
اأن ق�شم احل�شابات يف الكلية التي يدر�س فيها 
تتعذر بحجة اأن اأي تعليمات مل ت�شل الكلية من 

رئا�شة اجلامعة ب�شان تخفي�س االأجور.
“قا�شم  يقول  اإذ  م�شادة،  واتهامات  اتهامات 
يف  احل�شابات  ق�شم  يف  يعمل  ال��ذي  و�شام” 
اإن جامعة بغداد مل تبداأ  رئا�شة جامعة بغداد، 
بتخفي�س  القا�شية  ال��وزارة  تعليمات  تنفيذ 
بغداد  جامعة  رئا�شة  اأن  اإىل  م�شرا  االأج��ور، 
لال�شتي�شاح  التعليم  وزارة  اإىل  كتابا  اأر�شلت 
عن بع�س فقرات الكتاب امل�شار اإليه واخلا�س 
بتخفي�س اأجور الدرا�شة، كا�شفا يف الوقت ذاته 
عن الكتاب يعرتيه بع�س الغمو�س خا�شة يف 
الكتاب  اأ” اإذ مل ي�رش  – النقطة  “الفقرة االوىل 
اأوائل، على اجلامعات احلكومية  اأي طالب  اإىل 
تخفي�س اأجور درا�شتهم، اإذ اأن تعليمات الوزارة 
اأ�شارت اإىل اأن هذه التعليمات يعمل بها ابتداءا 
فال�شنة  وبالتايل  اجلارية،  الدرا�شية  ال�شنة  من 

الدرا�شية ال زالت يف بداياتها.
جامعة  اأن  اإىل  و�شام  اأ�شار  حديثه  ختام  ويف 
بغداد �شتنفذ تعليمات الوزارة بحذافرها حال 
اال�شتي�شاح  كتاب  ب�شاأن  الوزارة  رد من  ورود 
املر�شل من جامعة بغداد، مو�شحا اأن اجلامعة 
الطالب  من  املالية  املبالغ  ا�شتح�شال  اأوقفت 

ريثما تت�شح التعليمات.
من جانبه اأ�شار االأكادميي يف جامعة املو�شل 
“�شعدون العناز” اإىل اأن الدرا�شة يف اجلامعات 
امل���وازي،  بالتعليم  ي�شمى  فيما  ال��ع��راق��ي��ة 
وخا�شة يف الكليات الطبية، بات مدخال لف�شاد 
على  التقدمي  فاإن  العناز،  وبح�شب  اأنه  اإذ  اآخر، 
فاإن  وبالتايل  مبا�رشا،  يكون  املوازي  التعليم 
املتنفذين ي�شتطيعون اإدخال ذويهم اىل التعليم 

املوازي يف حال ا�شتبعاد بقية املناف�شني.
وك�شف العناز يف الوقت ذاته، عن اأن تعليمات 
الدرا�شة  اأج��ور  بتخفي�س  املف�شية  ال���وزارة 
ما  خالف  على  اأتت  احلكومية،  اجلامعات  يف 
ن�شبة  اأن  اإذ  اجلامعات،  تلك  م�شوؤولو  ي�شتهي 
�شناديق  اإىل  تذهب  االأج���ور  ه��ذه  من  كبرة 
حرية  اجل��ام��ع��ة  لرئا�شة  وت��ك��ون  اجل��ام��ع��ة، 
الت�رشف بهذه املبالغ �شمن تبويبات معينة، 

من ال�شهل التالعب بها.
الوزارة، وتباطوؤ اجلامعات،  وما بني تعليمات 
الدرا�شات  وطلبة  العليا  الدرا�شات  طلبة  ينتظر 
الروؤية  و�شوح  امل��وازي،  التعليم  يف  االأولية 

واملرا�شالت بني اجلامعات والوزارة.

القطارات  حمطة  يف  وحيد  قطار  يف  احلياة  دبت 
الركاب حمدودة.  الرئي�شية يف بغداد حيث حركة 
مدينة  اإىل  اليومية  اخلدمة  جديد  من  عادت  فقد 
الفلوجة ذات ال�شوارع املرتبة التي تقع يف اجتاه 
الغرب وا�شتهرت الأنها كانت يف وقت من االأوقات 
القطار  �شائق  واأكد  ال�شنة.  من  ملت�شددين  معقال 
ميتد  الذي  احلديدي  اخلط  ق�شبان  اأن  واملح�شل 
التي  االألغام  االآن من  االأنبار خالية  اإىل حمافظة 
التي  املنهارة  اجل�شور  ومن  داع�س  تنظيم  زرعها 
ن�شفها التنظيم عندما اجتاح غرب العراق و�شماله 
ب�رشعة  التنظيم  تقدم مقاتلي  واأدى   .2014 عام 
العراقية  القوات  اأن تطردهم  اإغالق اخلط قبل  اإىل 
يف  الفلوجة  من  املتحدة  الواليات  من  املدعومة 
البالد  م�شتوى  على  الهزمية  بهم  وتلحق   2016
ا�شتمر  ال��ذي  التوقف  وبعد   .2017 اأواخ���ر  يف 
يركبون  امل�شافرين  مئات  اأ�شبح  �شنوات،  اأرب��ع 
القطار ليقطعوا م�شافة 50 كيلومرتا من بغداد اإىل 
الفلوجة فيما يزيد قليال على ال�شاعة. ومن املمكن 
وقال  اأط��ول.  وقتا  بال�شيارة  الرحلة  ت�شتغرق  اأن 
حيث  الوقت  يوفر  القطار  اإن  حممد  ثامر  الراكب 
ما  وهو  �شباحا  الثامنة  ال�شاعة  بغداد  اإىل  ي�شل 

ينا�شب جدول اأعماله.
اإذ  ال�شيارة  رحلة  من  اأرخ�س  القطار  اأن  واأ�شاف 
 2.50( عراقي  دينار   3000 التذكرة  �شعر  يبلغ 

دوالر(. بج�شب تقرير لرويرتز.
الفلوجة  يف  املقيم  �شنة(   42( حممد  وت��اب��ع 
يف  التاريخ  يف  الدكتوراه  ر�شالة  يح�رش  وال��ذي 
وتفرق  احلوادث  ”اآمن من حيث  القطار  اأن  بغداد 
نتجاوز  التفتي�س(،  )نقاط  ال�شيطرات  بالوقت، 
اليومية  ال�شيطرات“. ومتثل عودة اخلدمة  عقبات 
لع�رش  ترجع  التي  احلديدية  ال�شكك  �شبكة  �شمن 
االمراطورية العثمانية مثاال حيا على حماوالت 
التي  اال���ش��ط��راب��ات  اآث���ار  على  للتغلب  ال��ع��راق 

ا�شتمرت ع�رشات ال�شنني.
ويرى الركاب يف اخلط مثاال على حال البالد. فقد 
لل�شماح باملرور  االأمني مبا يكفي  الو�شع  حت�شن 
عليها  �شيطر  ريفية  منطقة  ع��ر  م�شاكل  دون 

ل�شنوات تنظيما داع�س والقاعدة.
غر اأن القطار يف حالة متداعية ويرجت ب�شدة مع 

تزايد �رشعته.
م�شتقرة  ب�رشعة  ال�شر  الق�شبان  حالة  وتتيح 
ال  فقط  ال�شاعة  كيلومرت يف   100 نحو  اإىل  ت�شل 
اأكر. وقد حتطمت ع�رشات من نوافذ القطار بفعل 
اأحياء  يف  االأوح���ال  يف  يلعبون  الذين  االأط��ف��ال 
اأثناء  باحلجارة  عرباته  وير�شقون  الفقرة  بغداد 
اخلدمة  تظل  اأن  اأمله  عن  حممد  واأعرب  مرورها. 
يف  تاأخرات  �شهدت  اأنها  اأ�شاف  لكنه  م�شتمرة. 
االأيام القليلة املا�شية، ففي بع�س االأحيان ينفد 
الوقود اأثناء الرحلة اأو يواجه القطار اأعطاال تقنية.
االإعالمي  امل�شوؤول  حم�شن  ال�شتار  عبد  وق��ال 
يف  ال�رشكة  اإن  احلديد  لل�شكك  العامة  بال�رشكة 

حاجة ما�شة الأموال ملوا�شلة ت�شغيل اخلدمة.
واأ�شاف ”اإحنا بالن�شبة لنا �رشكة خا�رشة ونبحث 
حتى  �رشكتنا  بواقع  لالرتقاء  الكفيلة  ال�شبل  عن 
لل�رشكة.  املالية  املوارد  تعظيم  جانب  من  تكون 
ميزانية  م��ن  احلقيقة  بجهودنا  يعني  فاإحنا 

ال�رشكة قمنا بتاأهيل هذا اخلط“.
ومن الركاب املنتظمني يف ا�شتخدام اخلط �شبان 
م�شكلة  البطالة  اأن  اإذ  عمل  عن  يبحثون  عاطلون 
مظاهرات  انقلبت  حيث  ال��ع��راق  يف  م�شتمرة 
لالحتجاج على نق�س الوظائف واملياه والكهرباء 
اإىل احتجاجات عنيفة يف مدينة الب�رشة اجلنوبية 

يف �شبتمر اأيلول املا�شي.
وقال يا�شني جا�شم خريج الطب الذي ح�شل على 
�شهادته موؤخرا ”عندي مقابلة لوظيفة يف منظمة 
اأمال  عليها  اأعلق  ال  لكني  بغداد  يف  اليوم  اأهلية 
كبرا. اأحاول احل�شول على عمل عابر يف الفلوجة 

لكن املتاح قليل واالأجر منخف�س“.

بغداد - عدنان أبو زيد 

بغداد -  الجورنال


