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�ضه��دت الأي��ام املا�ضي��ة بداي��ة هط��ول لأول 
زخ��ات الغي��ث على حمافظ��ة نين��وى، اأمطار 
و�ضي��ول تن��ذر بب��دء ف�ض��ل ال�ضت��اء املعروف 
بربودت��ه يف املحافظ��ة ال�ضمالي��ة التي تبعد 
ع��ن العا�ضم��ة بغ��داد 405 كيلوم��را �ضمال، 
ويف مث��ل هذه الأوقات تبداأ معاناة النازحني 
يف املخيم��ات يف كل ع��ام، وي�ض��ري كثري من 
املراقب��ني اإىل اأن خميم��ات حمافظ��ة نين��وى 
�ضمال تعد من اأق�ضى املخيمات على النازحني 
نظرا لطول وبرودة ف�ضل ال�ضتاء فيها وهطول 

كميات كبرية من الأمطار.
واحد من ع�رش خميم��ات يف حمافظة نينوى، 
اإنه خميم اخلازر الذي يقع �ضمال �رشق مدينة 
املو�ض��ل بنح��و 40 كيلوم��را، وي�ض��م الف 
النازح��ني م��ن مناط��ق خمتلف��ة م��ن نينوى، 
ويق��ول مدير خمي��م اخلازر “توان��ا اأمني” اإن 
املخي��م ي�ض��م قراب��ة �ضبع��ة اآلف ن��ازح من 

مناطق خمتلفة من حمافظة نينوى.
اأم��ني اأو�ض��ح اأن ع��ددا كب��ريا م��ن النازحني 
غادروا املخي��م قبل اأ�ضهر، لك��ن اأعدادا كبرية 
منه��م عادت م��رة اأخ��رى اإىل املخي��م بعد اأن 
وجدت �ضعوبة يف العي�ش خارجه، خا�ضة اأن 
بيوت هوؤلء النازحني قد دمرت خالل احلرب.
وي�ضي��ف اأمني اأن امل��واد الغذائية واملعونات 
تق��دم للنازحني عن طري��ق املنظمات الدولية 
واملهجري��ن  الهج��رة  ووزارة  واملحلي��ة 
ال��ربزاين  موؤ�ض�ض��ة  ع��ن  ف�ض��ال  الحتادي��ة، 
اخلريي��ة الت��ي تدي��ر املخي��م بالتع��اون م��ع 
اليون�ضك��و، وع��ن امكاني��ة اغ��الق املخيمات 
قريب��ا، اأو�ضح اأمني اأن ل جم��ال لغالقها ما 

دام هناك نازحون.
“م��روان علي” اأحد النازحني، يقول علي اأنه 
اأ�ضي��ب خ��الل احل��رب يف املو�ض��ل القدمي��ة، 
واأن��ه فق��د بيته ال��ذي ق�ضف خ��الل العمليات 

الع�ضكرية، ومل يعد قادرا على العمل يف جمال 
البن��اء ال��ذي كان يعمل في��ه �ضابق��ا، وا�ضفا 
حاله باأن ل معيل له ولأولده اخلم�ضة، واأن ل 
مفر له �ضوى املخي��م الذي يوؤويه هو وعائلته 

على الرغم من بوؤ�ضه.
ويروي علي م��ا يواجهونه يف املخيم مع اأول 
هط��ول لالأمط��ار، اإذ يق��ول اإن و�ض��ع اخلي��ام 
بالي��ة ونحتاج اإىل خيام جدي��دة، ومع حتول 
اجل��و اإىل ال��ربودة، فاإن احل���رشات والقوار�ش 
ب��داأت تدخل اإىل خيامنا ب�ضب��ب ن�ضب اخليام 
عل��ى اأر�ش طينية غري ثابت��ة، وا�ضفا الو�ضع 

باأنه غري مالئم للب�رش على الإطالق.
ق�ض��ة اأخ��رى لمراأة عج��وز فق��دت ولدها يف 
املعرك��ة، وتنتظ��ر م��ن ياأت��ي ليخرجه��ا م��ن 
املخي��م ويعي��د له��ا اإعم��ار بيته��ا يف منطقة 
“باب لك�ش” ال��ذي اأتت عليه احلرب وحولته 
ركاما، “اأم حممود” التي تبلغ من الكرب عتيا، 
مل ت�ضف��ع له��ا الأخاديد املحف��ورة يف وجهها 
وه��ي تواج��ه �ضنك احلي��اة بع��د اأن جتاوزت 
م��ن العمر ال�ضبعني عاما، وتق��ول “اأم حممود 
اأن ابنه��ا حممود قتل يف ق�ضف ع�ضوائي اأثناء 
مع��ارك اجلانب الأمي��ن واأن زوجت��ه واأطفاله 
عادوا اإىل بي��ت جدهم لأمهم، اأما هي فلم يعد 

لها معيل اأو مكان تلجاأ اإليه �ضوى املخيم.
“من��ري  واح��دة،  واملعان��اة  عدي��دة  ق�ض���ش 
اجلحي�ض��ي” نازح اآخر يف خميم اخلازر، يقول 
اإن والدت��ه تقيم عند اأخي��ه يف بيت �ضبه مهدم 
يف املو�ض��ل، اأم��ا ه��و فاإنه يقي��م يف املخيم 
من��ذ 14 �ضه��را، وي�ضي��ف اأنه عندم��ا مر�ضت 
والدت��ه قبل نح��و �ضهرين ودخل��ت امل�ضت�ضفى 
اأ�ضط��ر لبيع جميع املوؤونة الغذائية التي كان 
ق��د جمعها خ��الل اأ�ضهر لتوفري كلف��ة الذهاب 
والي��اب م��ن واإىل امل�ضت�ضف��ى يف املو�ض��ل، 
والتي ل تتجاوز 20 األف دينار “16 دولرا”.
ويق��ول املوظ��ف يف خمي��م اخل��ازر “مهن��د 
ر�ضي��د” اإن النا���ش باتوا معتادي��ن على �ضنك 
احلي��اة يف املخي��م، بعد اأن تقطع��ت بهم �ضبل 
الع��ودة اإىل منازله��م ومناط��ق �ضكناه��م يف 
املو�ض��ل، مو�ضح��ا اأن املخي��م ي�ضه��د ع��ودة 
عائ��الت كان��ت ق��د خرج��ت من��ه، واأن اأعداد 

العائدين اإىل املخيم يف ازدياد م�ضتمر.
الهج��رة  وزارة  وكي��ل  يق��ول  جانب��ه  م��ن 
واملهجري��ن جا�ضم العطي��ة اإن نحو 234 األف 
ن��ازح ل زالوا داخ��ل املخيم��ات يف حمافظة 
نينوى، مو�ضحا اأن عدد املخيمات يف نينوى 
ه��ي ع���رش خميم��ات تنت���رش م��ا ب��ني جنوب 

و�ضمال املو�ضل.

واأو�ضح العطي��ة اأن املواد الغذائية توزع على 
النازحني دوريا �ضمن احل�ض��ة ال�ضهرية التي 
ت�ضل جميع النازحني يف املخيمات، مو�ضحا 
اأن اغ��الق خميم��ات النازحني نهائي��ا يعتمد 
عل��ى جه��ود اإع��ادة العم��ار ودع��م م�ضاريع 
العودة يف املناطق التي جرت فيها العمليات 

الع�ضكرية.
ويرى كث��ري من املراقب��ني اأن ملف النازحني 
واملخيم��ات ل��ن ي�ضهد حال قريب��ا، خا�ضة اأن 
مل��ف النازحني بات ورق��ة �ضيا�ضي��ة ي�ضتفيد 
منه��ا جت��ار ال�ضيا�ض��ة يف الب��الد م��ن خ��الل 
النتخاب��ات والف�ضاد الذي يعري متوين هذه 
املخيم��ات، ويقول ال�ضحف��ي العراقي “فادي 
ك��رمي” اإن مل��ف النازح��ني �ضيبق��ى ل�ضن��وات 
قادمة، ما دام حيت��ان الف�ضاد يحققون عوائد 
مالي��ة كب��رية من ال�ضفق��ات امل�ضبوه��ة التي 
مت��ول من خالله��ا وزارة الهج��رة واملهجرين 

هذه املخيمات.
واأ�ض��اف ك��رمي اأن مل��ف املخيم��ات بات من 
اأ�ضه��ل امللف��ات اأو الو�ضائ��ل الت��ي ي�ضتخدمها 
يف  التزوي��ر  عملي��ات  يف  ال�ضيا�ضي��ون 
النتخاب��ات، مو�ضح��ا اأن الب��الد مقبلة على 
انتخابات جمال�ش املحافظات، و�ضتلعب هذه 
املخيم��ات دورا كب��ريا يف ترجي��ح كف��ة م��ن 

يدفع اأكرث اأو الذي ي�ضري اأ�ضواتا اأكرث.

ويف ال�ض��ان ذات��ه، يرى اأ�ضتاذ عل��م الجتماع 
البيات��ي” اأن  “�ضم��ري  املو�ض��ل  يف جامع��ة 
مل��ف النازح��ني يف املخيمات يع��د اأحد اأكرث 
امللفات يف الداخل العراقي التي ت�ضبب تطرفا 

اجتماعيا وبونا كبريا بني طبقات املجتمع.
ويو�ض��ح البيات��ي ذل��ك م��ن خ��الل الأع��داد 
الكب��رية للنازح��ني يف املخيم��ات، م�ضريا اإىل 
اأن ه��ذه الأعداد وخا�ضة م��ن الأطفال �ضتكرب 

يف بيئ��ة غري مالئمة لنم��و الأطفال وحتولهم 
من مرحلة الطفولة اإىل ال�ضباب، وبالتايل فاإن 
هذه الطبقة �ضتتولد لديها ت�ضاوؤلت تتحول مع 
امل�ضتقبل اإىل حق��د على املجتمع املحيط بهم 
من خ��ارج املخيمات والذي تركهم يواجهون 

�ضنوات من القهر والكبت واحلرمان.
ويختت��م البيات��ي حديثه بالق��ول: اإن كل ذلك 
�ضيوؤدي يف املح�ضل��ة اإىل خلق طبقة معادية 
للمجتم��ع وقد تتخذ الإج��رام اأو خرق القانون 

و�ضيلة لها لتعوي�ش ما فاتها يف املا�ضي.
نزوح وخميمات ومدين��ة مدمرة وبنى حتتية 
اأ�ضبح��ت من املا�ضي، هذا ه��و حال املو�ضل 
وهذا حال اأهلها، بعد اأكرث من عام على اإعالن 
حكومة بغداد ا�ضتعادة ال�ضيطرة على املدينة، 
حكوم��ة كانت قد وعدت بب��دء عمليات البناء 
والعمار فور انتهاء العمليات الع�ضكرية، لكن 

اأيا من هذه الوعود مل ترى النور بعد.

مخيمات النازحين.. معاناة متزايدة في فصل الشتاء
بغداد -  متابعة

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

بغداد - متابعة
تغريا  املا�ضية  ع�رشة  اخلم�ش  ال�ضنوات  �ضهدت 
خمتلف  يف  العايل  التعليم  م�ضهد  يف  كبريا 
اجلامعات العراقية، اإذ اأنه وبعد اأن كان الطلبة 
من ذوي املعدلت املنخف�ضة يتجهون للدرا�ضة 
امل�ضائية،  الدرا�ضة  اأو  الأهلية  الكليات  يف 
الدرا�ضة  �ضنوات  ومنذ  هوؤلء  با�ضتطاعة  بات 
لكن  ال�ضباحية  احلكومية  اجل��ام��ع��ات  يف 
يعرف  بات  فيما  معينة،  درا�ضية  اأج��ور  وفق 
وزارة  وكانت  املوازي”،  ب�”التعليم  موؤخرا 
اأوعزت اإىل جميع اجلامعات  التعليم العايل قد 
اخلا�ش  احلكومي  التعليم  اأج��ور  بتخفي�ش 
الطالب  من  ع��ددا  اأن  اإل  وال��دويل،  ال�ضباحي 
باأمر  تلتزم  مل  اجلامعات  بع�ش  اأن  اأو�ضحوا 

الوزارة.
الطلبة  م��ن  ومطالبات  ع��دة  منا�ضدات  اإث���ر 
اىل  العايل  التعليم  وزارة  اأوع���زت  وذوي��ه��م، 
التعليم  اأج���ور  بتخفي�ش  ك��اف��ة  اجل��ام��ع��ات 
وذلك  وال��دويل،  ال�ضباحي  اخلا�ش  احلكومي 
5/ق/7747(  م  )ت  ال����وزارة  ك��ت��اب  وف��ق 
املا�ضي،  الثاين  ت�رشين  نوفمرب/   23 بتاريخ 
كتاب منح �ضالحية ملجال�ش �ضناديق التعليم 
واملعاهد  والكليات  اجل��ام��ع��ات  يف  ال��ع��ايل 
اخلا�ش  التعليم  يف  الدرا�ضة  اأج��ور  بتخفي�ش 
والدويل لل�ضنة الدرا�ضية احلالية، بن�ضبة 50% 
اأعلى  لثاين  و40%  الطلبة  من   10% لأعلى 

من   10% اأعلى  لثالث  و35%  منهم،   10%
ال�ضناديق  جمال�ش  �ضالحية  وبح�ضب  الطلبة 

يف اجلامعات والكليات.
كاهل  عن  للتخفيف  ج��اءت  وزاري��ة  تعليمات 
اجلامعات  بع�ش  اأن  اإل  واأول��ي��اءه��م،  الطلبة 
رف�ضت تنفيذ القرار اأو اأنها تتباطئ يف تنفيذه، 
العايل  التعليم  وزارة  با�ضم  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 
نوفمرب املا�ضي، اأن توعز للجامعات احلكومية 
“املوازي”  اخلا�ش  التعليم  اأج��ور  تخفي�ش 
متر  الذي  القت�ضادي  للو�ضع  نظرا  وال��دويل، 
اأعطت �ضالحية  اأن الوزارة  به البالد، مو�ضحا 
اجلامعات  �ضناديق  ملجال�ش  الأجور  تخفي�ش 
يف  ال����راأي  جلنة  اأق��رت��ه��ا  ال��ت��ي  الن�ضب  وف��ق 

اجتماعها.
“ماجد  الدكتور  العراقي  الك��ادمي��ي  ويقول 
يف  احلكومية  اجلامعات  عدد  اإن  ال�ضميدعي” 
خمتلف  على  موزعة  جامعة   35 هو  العراق 
املحافظات العراقية مبا فيها اإقليم كرد�ضتان، 
ارتفاعا  �ضهدت  الأخ��رية  ال�ضنوات  اأن  م�ضيفا 
من  اخلريجني  من  الطالب  معدلت  يف  كبريا 
الكليات  باتت  وبالتايل  الع��دادي��ة،  الدرا�ضة 
%97، ما حرم  اأقل من  الطبية ل تقبل معدل 

ع�رشات الطالب من حتقيق حلمهم.
اأو�ضح  اخل��ا���ش،  اأو  امل���وازي  التعليم  وع��ن 
درا�ضة  يعني  امل��وازي  التعليم  اأن  ال�ضميدعي 

التي مل يقبل بها  الكلية احلكومية  الطالب يف 
الدرا�ضة  من  حرم  والتي  العامة،  الدرا�ضة  يف 
فيها ب�ضبب درجة اأو اثنينت يف جمموع املعدل، 
ت�ضبيهه  ميكن  امل��وازي  التعليم  اأن  مو�ضحا 
الأج��ور  لكن  الهلية،  الكليات  يف  بالدرا�ضة 
ت�ضتح�ضل ل�ضالح اجلامعة احلكومية والوزارة، 
لفتا يف ختام حديثه عن اأن الكليات العلمية 
بنظام  تعمل  التي  الكليات  اأك��رث  هي  العليا 
التعليم املوازي وخا�ضة الطبية منها، بح�ضبه.

وجوب  يف  وا�ضح  التعليم  وزارة  قرار  اأن  رغم 
ووف��ق  للطالب،  الدرا�ضية  الأج���ور  تخفي�ش 
اجلامعات  ل�ضناديق  املمنوحة  ال�ضالحيات 
وترتيب  التنفيذ  وقت  قرار  اأو  حرية  لها  التي 
�ضلم اأولويات الكليات �ضمن اجلامعة الواحدة، 
اإل اأن كثريا من الطالب اأبدوا امتعا�ضهم لعدم 
تنفيذ بع�ش اجلامعات التعليمات ال�ضادرة عن 
الوزارة.ويف هذا ال�ضدد، يقول الطالب “ح�ضام 
تنفذ  مل  فيها  يدر�ش  التي  جامعته  اإن  �ضيف” 
يدر�ش  اأنه  �ضيف  اأ�ضاف  اإذ  ال��وزارة،  تعليمات 
الدرا�ضة  يف  بغداد،  جامعة  يف  الطب  كلية  يف 
م��ن �ضدور  ال��رغ��م  وع��ل��ى  اأن���ه  اإل  امل��وازي��ة، 
تعليمات وا�ضحة من الوزارة تق�ضي ب�رشورة 
التي  الكلية  �ضندوق  اأن  اإل  الأج��ور،  تخفي�ش 
الطب،  كلية  يف  الأوىل  املرحلة  فيها  يدر�ش 
عنها  قال  والتي  الدرا�ضة  اأجور  بدفع  طالبته 
دينار  مليون  ع�رش  الأح��د  تناهز  اأنها  �ضيف 
عراقي عن كل �ضنة، مو�ضحا اأنه امتنع عن دفع 

الأجور ويف انتظار تنفيذ تعليمات الوزارة.

لعل �ضيف اأف�ضل حال من “اأحمد ق�ضي” الذي 
والقت�ضاد  الدارة  كلية  املاج�ضتري يف  يدر�ش 
اأن  عن  ق�ضي  اأو�ضح  اإذ  املو�ضل،  جامعة  يف 
يف  جناحه  درج���ات  ت�ضليمه  رف�ضت  الكلية 
الكور�ش الثاين، ما مل ي�ضدد كامل مبلغ الدرا�ضة، 

اإذ اأنه يدر�ش على النفقة اخلا�ضة.
يف  بنجاحه  الوىل  املرتبة  نال  ال��ذي  ق�ضي 
تعليمات  تنفيذ  يف  ي��اأم��ل  الأول،  ال��ك��ور���ش 
اإىل  الأجور، م�ضريا  القا�ضية بتخفي�ش  الوزارة 
اأن ق�ضم احل�ضابات يف الكلية التي يدر�ش فيها 
تتعذر بحجة اأن اأي تعليمات مل ت�ضل الكلية من 

رئا�ضة اجلامعة ب�ضان تخفي�ش الأجور.
“قا�ضم  يقول  اإذ  م�ضادة،  واتهامات  اتهامات 
يف  احل�ضابات  ق�ضم  يف  يعمل  ال��ذي  و�ضام” 
اإن جامعة بغداد مل تبداأ  رئا�ضة جامعة بغداد، 
بتخفي�ش  القا�ضية  ال��وزارة  تعليمات  تنفيذ 
بغداد  جامعة  رئا�ضة  اأن  اإىل  م�ضريا  الأج��ور، 
لال�ضتي�ضاح  التعليم  وزارة  اإىل  كتابا  اأر�ضلت 
عن بع�ش فقرات الكتاب امل�ضار اإليه واخلا�ش 
بتخفي�ش اأجور الدرا�ضة، كا�ضفا يف الوقت ذاته 
عن الكتاب يعريه بع�ش الغمو�ش خا�ضة يف 
الكتاب  اأ” اإذ مل ي�رش  – النقطة  “الفقرة الوىل 
اأوائل، على اجلامعات احلكومية  اأي طالب  اإىل 
تخفي�ش اأجور درا�ضتهم، اإذ اأن تعليمات الوزارة 
اأ�ضارت اإىل اأن هذه التعليمات يعمل بها ابتداءا 
فال�ضنة  وبالتايل  اجلارية،  الدرا�ضية  ال�ضنة  من 

الدرا�ضية ل زالت يف بداياتها.
جامعة  اأن  اإىل  و�ضام  اأ�ضار  حديثه  ختام  ويف 
بغداد �ضتنفذ تعليمات الوزارة بحذافريها حال 
ال�ضتي�ضاح  كتاب  ب�ضاأن  الوزارة  رد من  ورود 
املر�ضل من جامعة بغداد، مو�ضحا اأن اجلامعة 
الطالب  من  املالية  املبالغ  ا�ضتح�ضال  اأوقفت 

ريثما تت�ضح التعليمات.
من جانبه اأ�ضار الأكادميي يف جامعة املو�ضل 
“�ضعدون العناز” اإىل اأن الدرا�ضة يف اجلامعات 
امل���وازي،  بالتعليم  ي�ضمى  فيما  ال��ع��راق��ي��ة 
وخا�ضة يف الكليات الطبية، بات مدخال لف�ضاد 
على  التقدمي  فاإن  العناز،  وبح�ضب  اأنه  اإذ  اآخر، 
فاإن  وبالتايل  مبا�رشا،  يكون  املوازي  التعليم 
املتنفذين ي�ضتطيعون اإدخال ذويهم اىل التعليم 

املوازي يف حال ا�ضتبعاد بقية املناف�ضني.
وك�ضف العناز يف الوقت ذاته، عن اأن تعليمات 
الدرا�ضة  اأج��ور  بتخفي�ش  املف�ضية  ال���وزارة 
ما  خالف  على  اأتت  احلكومية،  اجلامعات  يف 
ن�ضبة  اأن  اإذ  اجلامعات،  تلك  م�ضوؤولو  ي�ضتهي 
�ضناديق  اإىل  تذهب  الأج���ور  ه��ذه  من  كبرية 
حرية  اجل��ام��ع��ة  لرئا�ضة  وت��ك��ون  اجل��ام��ع��ة، 
الت�رشف بهذه املبالغ �ضمن تبويبات معينة، 

من ال�ضهل التالعب بها.
الوزارة، وتباطوؤ اجلامعات،  وما بني تعليمات 
الدرا�ضات  وطلبة  العليا  الدرا�ضات  طلبة  ينتظر 
الروؤية  و�ضوح  امل��وازي،  التعليم  يف  الأولية 

واملرا�ضالت بني اجلامعات والوزارة.

القطارات  حمطة  يف  وحيد  قطار  يف  احلياة  دبت 
الركاب حمدودة.  الرئي�ضية يف بغداد حيث حركة 
مدينة  اإىل  اليومية  اخلدمة  جديد  من  عادت  فقد 
الفلوجة ذات ال�ضوارع املربة التي تقع يف اجتاه 
الغرب وا�ضتهرت لأنها كانت يف وقت من الأوقات 
القطار  �ضائق  واأكد  ال�ضنة.  من  ملت�ضددين  معقال 
ميتد  الذي  احلديدي  اخلط  ق�ضبان  اأن  واملح�ضل 
التي  الألغام  الآن من  الأنبار خالية  اإىل حمافظة 
التي  املنهارة  اجل�ضور  ومن  داع�ش  تنظيم  زرعها 
ن�ضفها التنظيم عندما اجتاح غرب العراق و�ضماله 
ب�رشعة  التنظيم  تقدم مقاتلي  واأدى   .2014 عام 
العراقية  القوات  اأن تطردهم  اإغالق اخلط قبل  اإىل 
يف  الفلوجة  من  املتحدة  الوليات  من  املدعومة 
البالد  م�ضتوى  على  الهزمية  بهم  وتلحق   2016
ا�ضتمر  ال��ذي  التوقف  وبعد   .2017 اأواخ���ر  يف 
يركبون  امل�ضافرين  مئات  اأ�ضبح  �ضنوات،  اأرب��ع 
القطار ليقطعوا م�ضافة 50 كيلومرا من بغداد اإىل 
الفلوجة فيما يزيد قليال على ال�ضاعة. ومن املمكن 
وقال  اأط��ول.  وقتا  بال�ضيارة  الرحلة  ت�ضتغرق  اأن 
حيث  الوقت  يوفر  القطار  اإن  حممد  ثامر  الراكب 
ما  وهو  �ضباحا  الثامنة  ال�ضاعة  بغداد  اإىل  ي�ضل 

ينا�ضب جدول اأعماله.
اإذ  ال�ضيارة  رحلة  من  اأرخ�ش  القطار  اأن  واأ�ضاف 
 2.50( عراقي  دينار   3000 التذكرة  �ضعر  يبلغ 

دولر(. بج�ضب تقرير لرويرز.
الفلوجة  يف  املقيم  �ضنة(   42( حممد  وت��اب��ع 
يف  التاريخ  يف  الدكتوراه  ر�ضالة  يح�رش  وال��ذي 
وتفرق  احلوادث  ”اآمن من حيث  القطار  اأن  بغداد 
نتجاوز  التفتي�ش(،  )نقاط  ال�ضيطرات  بالوقت، 
اليومية  ال�ضيطرات“. ومتثل عودة اخلدمة  عقبات 
لع�رش  ترجع  التي  احلديدية  ال�ضكك  �ضبكة  �ضمن 
المرباطورية العثمانية مثال حيا على حماولت 
التي  ال���ض��ط��راب��ات  اآث���ار  على  للتغلب  ال��ع��راق 

ا�ضتمرت ع�رشات ال�ضنني.
ويرى الركاب يف اخلط مثال على حال البالد. فقد 
لل�ضماح باملرور  الأمني مبا يكفي  الو�ضع  حت�ضن 
عليها  �ضيطر  ريفية  منطقة  ع��رب  م�ضاكل  دون 

ل�ضنوات تنظيما داع�ش والقاعدة.
غري اأن القطار يف حالة متداعية ويرجت ب�ضدة مع 

تزايد �رشعته.
م�ضتقرة  ب�رشعة  ال�ضري  الق�ضبان  حالة  وتتيح 
ل  فقط  ال�ضاعة  كيلومر يف   100 نحو  اإىل  ت�ضل 
اأكرث. وقد حتطمت ع�رشات من نوافذ القطار بفعل 
اأحياء  يف  الأوح���ال  يف  يلعبون  الذين  الأط��ف��ال 
اأثناء  باحلجارة  عرباته  وير�ضقون  الفقرية  بغداد 
اخلدمة  تظل  اأن  اأمله  عن  حممد  واأعرب  مرورها. 
يف  تاأخريات  �ضهدت  اأنها  اأ�ضاف  لكنه  م�ضتمرة. 
الأيام القليلة املا�ضية، ففي بع�ش الأحيان ينفد 
الوقود اأثناء الرحلة اأو يواجه القطار اأعطال تقنية.
الإعالمي  امل�ضوؤول  حم�ضن  ال�ضتار  عبد  وق��ال 
يف  ال�رشكة  اإن  احلديد  لل�ضكك  العامة  بال�رشكة 

حاجة ما�ضة لأموال ملوا�ضلة ت�ضغيل اخلدمة.
واأ�ضاف ”اإحنا بالن�ضبة لنا �رشكة خا�رشة ونبحث 
حتى  �رشكتنا  بواقع  لالرتقاء  الكفيلة  ال�ضبل  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�ضتخدام اخلط �ضبان 
م�ضكلة  البطالة  اأن  اإذ  عمل  عن  يبحثون  عاطلون 
مظاهرات  انقلبت  حيث  ال��ع��راق  يف  م�ضتمرة 
لالحتجاج على نق�ش الوظائف واملياه والكهرباء 
اإىل احتجاجات عنيفة يف مدينة الب�رشة اجلنوبية 

يف �ضبتمرب اأيلول املا�ضي.
وقال يا�ضني جا�ضم خريج الطب الذي ح�ضل على 
�ضهادته موؤخرا ”عندي مقابلة لوظيفة يف منظمة 
اأمال  عليها  اأعلق  ل  لكني  بغداد  يف  اليوم  اأهلية 
كبريا. اأحاول احل�ضول على عمل عابر يف الفلوجة 

لكن املتاح قليل والأجر منخف�ش“.

بغداد - عدنان أبو زيد 

بغداد -  الجورنال


