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البغــــــــــــــــداديــــــــــــون واهلـــــــــــــروب اىل االنتـــــــــرنيـــــــــــــت
بغداد/صايف الياسري

املواقع املتعددة جلهات متعددة
ومختلفة على جغرافيا شبكة
االنترنيت لها جاذبيتها األخاذة ،فالعالم
الذي جعلته شعيرة االنترنيت قرية
صغيرة ،حتت تصرفك مبعلوماته واخباره
الثقافية والفكرية والسياسية
واالقتصادية والعلمية واالجتماعية ويف
جميع اجملاالت ،مبجرد ضغطة رقيقة
على زر ما ،وحتريك (الفأرة) على املنضدة
الى جهة ما ،لكن االكثر جاذبية هي غرفة
(التشات) او (احملادثة) فهنا تستقبل
االصدقاء والصديقات من مختلف انحاء
العراق والعالم وتدور بينكم
دردشة ال تتوقف عبر موضوع
معني،
مــن ق ـ ـ ــوى الـ ـ ـش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة واجل ـي ـ ــش
واملـسلحني اجملهـولني ذوي الغـايات
واالهـ ـ ــداف اخمل ـتـلفـ ـ ــة ،واحلـ ـ ــراس
الــشعـبـيــون ،ابـنــاء االحـيــاء الــذيـن
اخذوا عـلى عـاتقهم مهـمة حـراسة
اح ـي ـ ـ ــائهــم ،ب ـي ـ ـ ــوته ـ ـ ــا ومح ـ ـ ــالهـ ـ ــا
ال ــتج ـ ــاري ـ ــة واسـ ـ ــواقهـ ـ ــا ،وورشه ـ ــا،
ومـع ـ ـ ـ ــامـلـه ـ ـ ـ ــا ،ومـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ــا
وح ـسـيـنـي ــاته ــا ،ودوائ ــر احلك ــوم ــة،
ومق ــرات االحـ ــزاب الغ ــافـي ــة خـلف
ستائر االسمنت املسلح.
لـك ــن الل ــيل ال ــبغ ـ ــدادي لــم يـفق ـ ــد
سـ ــامـ ــريه مــتعـ ــة ال ــسهـ ــر حـتـ ــى يف
غ ـ ـ ـ ــرفـه ــم املـغـلـق ـ ـ ـ ــة ،يف بـ ـي ـ ـ ـ ــوتـه ــم
احمل ـصـنـ ــة ،فق ــد وف ــر االنـت ــرنـيـت،
مـعج ـ ــزة الع ـص ـ ــر وســيل ـ ــة فع ـ ــال ـ ــة
لـلهـ ــرب مـن واقـع بغـ ــداد امل ــضجـ ــر
واملثيـر للرعـب والفزع ،الـداعي الى
العـ ـ ــزلـ ـ ــة واالنــكف ـ ـ ــاء ،ولالتـ ـصـ ـ ــال
بــاالخــريـن ،واذا كــان (االنـتــرنـيـت)
قــد شـكل ادمــانــا خــاص ــا يف بلــدان
اخـرى ال تعـاني مـا نعـانـيه نحن يف
العراق ،االمـر الذي اجلأ الـكثيرين
الـ ـ ــى مالزمـ ـ ــة غـ ـ ــرفهــم وب ـيـ ـ ــوتهــم

وال تـ ـنـقـ ـ ـصـه ـ ـ ـ ــا اخلـل ـ ـ ـ ــوة اذا اردت
لتـوصل همسـة رقيقة او عبـارة غزل
جـامحـة فبـامكـانـك احلصـول علـى
عناويـن ال تنتهي لعـشاق وعـاشقات
ادمنوا تبادل (الدردشة).
والـبغ ــدادي ــون (ال ــزك ــرتـي ــة) وارب ــاب
ورب ـ ـ ــات الـع ـ ـ ــوائـل ،ال ـ ـ ــذيــن ك ـ ـ ــان ـ ـ ــوا
يــسمــرون ســابقــا و(يـتعللــون) علــى
ش ـ ــواطــئ دجل ـ ــة يف (اب ـ ــو ن ـ ــواس) و
(االع ـ ـ ـ ـظـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة) و(الـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج) و
(الكــريعــات) ،بعــد ان يـتنــاول افــراد
الع ــائل ــة (ال ـس ــاه ــرة) او (ال ـشـب ــان)
(العـزاب) عـشـاءهـم العـراقـي اللـون
والـ ـ ـطـع ــم وال ـ ـ ـ ــرائـح ـ ـ ـ ــة ،ال ـ ـ ـسـ ـمــك
املــسك ــوف وخبــز الـتنــور والـط ــرشي
والـتـم ــر ،واللـنب املــثلج( ،ال ــزب ــادي)
افتقـد هـذه االمـسيـات والـرفــاهيـة،
ب ـف ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان ـه ـ ــم االم ـ ــن واالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان،
فـتـ ـش ـ ــرنقـ ــوا يف بـي ـ ــوتهـم ،واقـفلـ ــوا
االبـ ـ ـ ــواب علـ ـ ـ ــى انفـ ـ ــسه ــم بع ـ ـ ــد ان
ح ـصـنـ ــوهـ ــا ودرعـ ــوهـ ــا واحـتـ ــاطـ ــوا
النف ــسهــم ،وبخـ ــاصـ ــة بعـ ــد مغـيـب
الــشمـس ،حـيث تـتحــول بغــداد الــى
م ــدين ــة اشب ــاح مقفــرة الـشــوارع اال

اخـتـي ــارا ،م ـس ــروريـن مب ــدى املـتع ــة
الـتـي ت ـ ــوف ـ ــره ـ ــا لهـم ات ـص ـ ــاالتهـم
واح ـ ـ ـ ــاديـ ـثـه ــم مـع اص ـ ـ ـ ــدق ـ ـ ـ ــائـه ــم
وعـشــاقهم علـى اجلـانب االخـر من
الـنهر االنتـرنيتي ،فقـد تعذر عـلينا
نحــن الــبغ ـ ــداديــني زي ـ ــارة اق ـ ــرب ـن ـ ــا
واصــدقــائـنــا يف جــانـب الــرصــافــة،
اجلـ ـ ـ ــان ــب ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرق ــي م ــن دجـلـ ـ ـ ــة
اخلالدة.
لهـذا اصـبحنـا اصـدقـاء مـتالزمني،
وخ ــدم ــة ي ــاه ــو م ــاسـنج ــر وغ ــرف ــة
الـت ـش ــات ،ودفـت ــر عـن ــاويـن الـب ــري ــد
االلـكت ــروني ،وقــد ه ــونت الــدردشــة
املـكتـوبـة واملـسمـوعـة معـانــاتنــا من
الع ــزل ــة ،ووفـ ــرت علـيـنـ ــا مخ ــاط ــر
االنتقـال عبـر شـوارع ال تـدري متـى
تنفجــر فيهـا الـسيــارات او العبـوات
الـن ــاسفــة ،او مـتــى تــسقــط علـيهــا
حمم املورتر(الهاونات).
ومـنـ ــذ تفجـي ــر م ــرق ــدي االم ــامـني
علـي اله ــادي واحل ـسـن الع ــسك ــري
(ع) يف سـامــراء ،يف شبـاط املــاضي،
وم ـ ـ ــوج ـ ـ ــة الـع ـنـف ال ـ ـط ـ ـ ــائـفــي لــم
تـتوقـف ،وبغداد ،هـي املديـنة االكـثر

معــان ــاة من مــدن العــراق ،ويـصـعب
احيــانــا التـنقل يف شــوارعهــا حتــى
بـني االحيــاء املـتجــاورة فكـثيــرا مــا
تغـلق ش ـ ــوارع اح ـي ـ ــاء االعـ ـظ ـم ـي ـ ــة
وحــيفـ ــا والكـ ــرخ والعـ ــدل والفــضل
والعـامـريـة ،وعنـدهـا متـوت احلـركـة
او تشل وتتقطع اوصال بغداد ،هذا
اذا لـم تعلـق احلكــومــة الفـتــة مـنع
التجـول يف العـاصمـة يف منـاسبـات
محـددة ويف ظـروف معـينـة ،يف ايـام
غـي ــر ي ــوم اجلـمع ــة ،ال ــذي لـم نع ــد
ن ــأمل ان ن ــرفع فـيه مـنع الـتج ــول،
وح ــرمـن ــا فـيه مـن اس ــواق اجلـمع ــة
الــبغ ــدادي ــة ،ومـن ق ـضـ ــاء العــطل ــة
االسب ــوعيــة يف زيــارة بعـض مع ــالم
العـاصمـة او التنـزه يف حـدائقهـا او
زي ـ ــارة االق ـ ــارب واالص ـ ــدق ـ ــاء واداء
بقـيـ ــة االلـتـ ــزامـ ــات والـفعـ ــالـيـ ــات
االجـتـمـ ــاعـيـ ــة ،االمـ ــر ال ـ ــذي رسخ
الـ ــرغـبـ ــة يف االلـت ـصـ ــاق بـ ـشـ ــاشـ ــة
احلـاســوب والتعـامل مع اخلـدمـات
االنتــرنيـتيــة ،كبــديل امـن ومحـبب
وسهل للتواصل مع العالم.
والل ـيـل املقـفل يف هـ ـ ــذه املـ ـ ــدي ـنـ ـ ــة

اعـتبارا من السـاعة التاسـعة مساءا
ح ـت ـ ـ ــى الـفـج ـ ـ ــر ،وح ـمـالت الـع ـنـف
امل ـت ـب ـ ــادل ،وال ـتـهج ـيـ ـ ــر الق ـ ـس ـ ــري،
اعـطـت الـب ــديل االنـتــرنـيـتـي قـيـمــة
اعتبـارية اكبر من قـيمته احلقيقية
وم ــا زاد الـلهف ــة علـيه ه ــو انقـط ــاع
الـتيــار الكهـربــائي سـاعـات عـديـدة،
وانطفـاء اجهزة احلاسـوب وانقطاع
الـتـ ــواصل عـب ــر شــبك ــة االنـت ــرنـيـت
اضـ ــافـ ــة الـ ــى الـ ــوحـ ـشـ ــة وال ــشعـ ــور
املرضـي بالوحـدة الى جملـة نواحي
املـع ـ ـ ــان ـ ـ ــاة االخ ـ ـ ــر ل ـ ـ ــدى امل ـ ـ ــواطــن
البغدادي.
تقــول ســوسـن عبــد احلـميــد ،الـتي
تعـمل سكــرتيـرة يف احـد املكــاتب يف
ساعات محددة من النهار:
اصل الــى املـكتـب متــأخ ــرة دائمــا،واتـ ـ ـ ــركه م ـبـك ـ ـ ــرة أي ق ــبل ان ــته ـ ـ ــاء
الـدوام ،كي استـطيع احلصـول على
واسطة نقل تقلنـي الى احلي الذي
اسـكـ ـنـه ،وخـالل رحـل ـ ـ ــة ال ـ ـ ــذه ـ ـ ــاب
وااليــاب (أيــدي علــى قلـبي) خــوفــا
مم ـ ــا تخـبــئه االقـ ــدار ،وال تـن ــس ان
حركـة املرأة يف شوارع بغـداد لم تعد

بعد أن ظهرت نتائج القبول يف جامعة البصرة

بحثا عن املهاجر:

العـــراقيون يدفعون االف الدوالرات مقـــــابل
احلصــــول عىل تأشريات الســــفر
بغداد /علي ياسني

دفعت االوضاع االمنية املتردية ،فضال
عن البطالة بالكثير من العراقيني الى
البحث عن مالذات آمنة يف مهاجر
العالم القصية ،وتشير بعض التقارير
الى ان عشرات اآلالف من العراقيني
يعبرون حدود البالد متوجهني الى دول
اجلوار ،ليتقدموا بطلبات احلصول
على حق اللجوء االنساني
وذكـرت وكالـة االنبـاء االملانـية
عـن صحـيفــة (ذي ايـج) ونقال
ع ــن وزارة الـهـجـ ـ ـ ــرة ان 24000
مواطن عراقي قدموا يف العام
املاضي طلـبات للحصـول على
تـأشيـرات (اللجـوء االنـسـاني)
يف اسـت ــرالـيـ ــا مق ــارن ــة بـ3500
طلب يف العـامني2002-2001 ،
مما جعل العراقيني ثاني اكبر
حـالـة جلـوء الــى استــراليـا يف
الـع ـ ـ ـ ــام  2005وه ـ ـ ـ ــذا يـعــكـ ـ ــس
ارتف ـ ــاع ن ـ ـســبـ ـ ــة امله ـ ــاج ـ ــريــن،

وهنــاك االف االســر واالفــراد،
يهـاجـرون يــوميــا عبــر الطـرق
الـب ــري ــة الـتـي ت ــربــط الع ــراق
بـ ــدول اجلـ ــوار ،وعـ ــدا حـ ــاالت
طلب اللجـوء ،اضطـر البعض
ال ـ ـ ــى ب ـيـع مم ـتـلـك ـ ـ ــاتـهــم مــن
الـعقـ ــارات واالراضـي واحملـ ــال
التجاريـة أثمانها لكي يدفعوا
أثمانهـا مقابل احلصـول على
ت ــأشـي ــرات دخ ــول الـ ــى بعــض
دول اوروبـ ــا .مـكـ ــاتـب الـ ــسفـ ــر
ال ـسـي ــاحـيـ ــة يف بغ ــداد/ش ــارع

م ـ ــأم ـ ــون ـ ــة ب ـ ـشــكل اك ـث ـ ــر يف درج ـ ــة
اخل ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــورة مـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــرجـل ،فـهـ ــي
م ـسـته ــدف ــة مـن جه ــات ع ــدي ــدة يف
مقدمـتها عـصابـات اجلرميـة ،وبعد
ال ــدوام ..ال اذهب ال ــى أي مكــان اال
الـ ــى زيـ ــارة ال ـطـبـيـب او اداء واجـب
اجـتمــاعـي ملح ،كحـضــور جنــازة او
حـفلـ ــة زفـ ــاف ،ولــم ار العـ ــديـ ــد مـن
اقـاربي وصديقـاتي منذ عـدة شهور،
ب ــرغم انـهم يـسـكنــون يف بغــداد ويف
احي ــاء ليــست بـعيــدة كـثيــرا لكـننــا
نلتـقي عبـر دوائـر شبكـة االنتــرنيت
ي ــومـي ــا تق ــريـب ــا ونـتـب ــادل االخـب ــار
واالحـ ــاديــث واغلــبهـ ــا عـن ال ـ ــوضع
االمـني املـتفجــر يف بغــداد ،ونــسبــة
قلــيل ــة مــنه ــا عـن اخـب ــار ع ــدد مـن
ال ـصـ ــديقـ ــات واالقـ ــارب مـن خ ـطـب
ومـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوج ،ومـ ـ ـ ـ ــن جن ــح يف
االمــتحـ ــانـ ــات وقــبل يف اجل ـ ــامعـ ــة،
وبـقية االخـبار االجتـماعيـة واصبح
ل ــديـنـ ــا تقلـيـ ــد نك ــرره يف خـت ــام كل
حـديث مع االصـدقاء واالقـارب ،هو
الــدعــوة بــالــسالمــة والـبقــاء حـتــى
اللقــاء القــادم ،وتــؤكــد ،س ــوسن ،ان

اجلنــون خ ــارج البـيت ويف الـشــوارع
يفقدني اعصابي.
*ومــاذا تفعلني يف سـاعــات انقطـاع
الكهرباء؟
ل ــديـن ــا م ــول ــدة خ ــاص ــة صغـي ــرة،ت ــشغل ع ــددا ك ــافـي ــا مـن االجه ــزة،
ومـن جــملــته ــا احل ــاسـ ــوب ،لكـنـن ــا
نـواجه صعوبـة شديـدة يف احلصول
على الـوقود ،وبخاصـة ايام االزمات
وحــني ي ـ ـش ـتـ ـ ــد الـ ــطل ــب عل ــيه ،وال
نـ ــدري كــيف سـتـكـ ــون احـ ــوالـنـ ــا يف
الــشتــاء ،فقــد عــانـينــا االم ــرين يف
الصيف للحصول على (البنزين).
اما مقاهي االنترنيت ،فقد انكفأت
الـى داخل االحيـاء ،وصـارت تعتمـد
يف عـملهــا علــى بنـاء هــذه االحيـاء
من الشباب واملـراهقني من الطبقة
االكـ ـثـ ـ ـ ــر فـقـ ـ ـ ــرا او دون ال ـ ـطـ ـبـقـ ـ ـ ــة
املـتـ ــوس ـطـ ــة الـتـي تـكـ ــاد تـنــتهـي يف
بغــداد ،فقـد هـاجــر اغلب افـرادهـا،
ام ـ ـ ــا ال ـ ـ ــى خـ ـ ـ ــارج الع ـ ـ ــراق او ال ـ ـ ــى
احملافظـات الشماليـة ،او اجلنوبية،
بحسـب درجة االمـان ،وتوفـر فرص
العمل.
وتـبيع اغـلب مقـاهـي االنتـرنـيت يف
هــذه االحـيــاء بـطــاقــات االشـتــراك
فيهـا مبــا يسـاوي  40دوالرا شهـريـا،
وق ـ ــد ج ـ ــذبــت اع ـ ــدادا ك ـب ـي ـ ــرة مــن
ال ـشـب ــان وامل ــراهقـني ،ال ــراغـبـني يف
اقامـة عالقات صـداقة مـع اندادهم
يف العــاصـمــة ،او يف احملــافـظــات او
خ ـ ــارج الع ـ ــراق ،ولــم تـكــن خ ـ ــدم ـ ــة
االنـتـ ــرنـيـت مـ ـسـمـ ــوح ـ ــا بهـ ــا ايـ ــام
الـنـظ ــام املـب ــاد ،ل ــذا فهـي م ــا زالـت
ج ــدي ــدة عل ــى الع ــراقـيـني ،ولكـنه ــا
تـنتـشـر بـسـرعـة هــائلـة ،مـسـتفيـدة
ممـا تقـدمه لهـا االقمـار الصـناعـية
من سـبل سهلـة للـوصـول الـى ابعـد
املناطق يف البلد.
وميكـنك بسـهولـة مالحظـة انتـشار
شركـات خدمـة االنترنـيت يف انحاء
بغـداد والعراق ،مستغلة االتصاالت
اجلديـدة عالية التـردد عبر االقمار
الــصن ــاعيــة والـتي جتـعل امك ــانيــة
ان ـ ـشـ ـ ــاء م ـ ـ ــزود صغ ـي ـ ـ ــر بخـ ـ ــدمـ ـ ــة
االنت ــرنيـت ميـســورة دون االعـتمــاد
على االطالق علـى اية بـنية حتـتية
تخـضع الى سيطـرة مركزيـة ،بينما
كـان الـنظــام املبـاد قـد ربـط العـراق
رسـميـا بـشـبكــة االنتــرنيـت عنـدمـا

انـش ــأت احلكــومــة شــركــة خلــدمــات
االن ـت ـ ـ ــرن ـيــت ع ـ ـ ــام  ،2000غ ـي ـ ـ ــر ان
االتصاالت اخلاصة كانت مخطورة،
واغـلق مـ ــزود اخلـ ــدم ـ ــة القـ ــانـ ــونـي
الـوحيــد ،سبل الـوصـول الـى مـواقع
ال ـب ـ ـ ــري ـ ـ ــد االلـك ـت ـ ـ ــرونــي ،وم ـ ـ ــواقـع
الدردشة( ،غرف التشات).
ويقــول ال ـسـيــد علـي يــوسف ،الــذي
ت ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ش ـ ـ ــركـ ـتـه (أتـف ـ ـ ــوزون) اربـع
مـ ـ ــزودات بخ ـ ــدم ـ ــة االن ـت ـ ــرن ـيــت يف
م ـن ـ ـ ــاطـق مـخ ـتـلـف ـ ـ ــة ب ـبـغ ـ ـ ــداد ،انـه
يـشتـرك يف اتصـاالت عـاليـة التـردد،
عبـر القمـر الـصنـاعي لـدى شـركـات
بـ ـ ــالـكـ ـ ــويــت واالم ـ ـ ــارات العـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة
املــتحـ ــدة .ويقـ ــول ان احـ ــد مـ ــزودات
اخلــدم ــة التــابعــة لـشــركـته يـتمـتع
ب ـس ــرع ــة ات ـص ــال تــصل ال ــى اثـنـني
ميجابـايت يف الثانية ،وتتكلف نحو
سبعة االف دوالر شـهريا عبـر القمر
الـصنـاعي ،وهـذه الـسـرعـة مـشـابهـة
لسـرعة االتصال عبـر التردد العالي
مـن منـزل واحـد يف مـعظـم البلـدان
العربية.
ويضيف السيد علي قائال:
يبـيع هــذا املــزود اخلــدمــة الــى 200
مـ ـشـتـ ــرك يف ثالث ضـ ــواح بــبغـ ــداد،
محققا عائـدا اجماليا يبلغ ثمانية
الى تسعة االف دوالر.
وتقــوم املــولــدات اخلــاص ــة ،بتــزويــد
املناطق الـتي توجـد بها مـستقبالت
السلـكيــة ،ب ــالكهــربــاء خالل الـنهــار
بـواسـطـة بـطـاريــات تنـتج نحـو 200
امبيـر لكي تظل عاملـة دون انقطاع
خـالل اللــيل .واالنـتـ ــرنـيـت عـ ــدسـ ــة
لـرؤية مـشاهـد كثـيرة بـوضوح اكـثر،
ومكان للـبحث عن احلب والصداقة
واملعـرفة والـعلم واالتصـال بالعـالم،
هـ ـ ــو عـ ـ ــالــم ف ـ ـس ــيح م ــتف ـتـح علـ ـ ــى
خدمات ال تنتهي وتتقـدم بالبشرية
مـ ـش ــاوي ــر طـ ــويلـ ــة ومهـم ــة يف نـهج
احلضـارة ويـوفـر علـى مـستخــدميه
مـشقــة االنتقــال للتـسـوق واالعالن
وحتى العمل ،لكن هذه اجملاالت لم
نـلجه ــا بعــد يف عــاملـنــا االنـتــرنـيـتـي
الذي مـا زال بدائيـا كما نـظن برغم
انـن ــا ن ــراه سعـ ــة الك ــون ،ومـتق ــدم ــا
وحـضــاريــا مبــا ال تـسـتـطـيـع وصفه
الــكل ـم ـ ــات ،وه ـ ــو ال ـيـ ـ ــوم مه ـ ــرب ـن ـ ــا،
وطــريق هــروبنــا من واقـعنــا املــريــر،
اليه وعبره.

ال ـ ــسع ـ ــدون ت ـ ـس ــتق ــبل مــئ ـ ــات
الـباحـثني عن سـمات الـدخول
مق ــابل مـب ــالغ تـت ــراح م ــا بـني
 7.500الـ ـ ـ ـ ــى  10.000دوالر يف
ال ــطـ ـ ــريق ال ــيه ـ ــا اســتـ ـ ــوقفــت
املــواطـن علـي احمــد  28عــامــا
وسـ ـ ــأل ــته ع ــن وجه ـ ـ ــة سفـ ـ ــره،
ف ـ ــأج ـ ــاب ـنــي مــتحـ ــس ـ ــرا :قــبل
اسـب ــوع ع ــدت مـن اس ـطـنـب ــول
الـتـي مـكـثـت فــيهـ ــا اكـثـ ــر مـن
شه ــرين بـحثــا عـن مه ــرب من
الـثق ــات ،تع ــرفـت هـن ــاك عل ــى
اكــث ـ ــر ش ـبـك ـ ــات ال ــته ـ ــريــب يف
االخـ ــيـ ـ ـ ـ ــر دفـعـ ــت الحـ ـ ـ ـ ــدهـ ــم
3.500دوالر مق ـ ــابل ايــصـ ــالـي
الى اثينا طبعا هذا السعر هو
االرخـص بـني طــرق الـتهــريـب
املتعـددة ،اذ باالمكـان ادخالك
الـى االراضي اليـونـانيـة مـشيـا
على االقـدام من منـافذ سـرية
خاصـة ال يعـرفهـا اال املهـربون
املهـرة واملغـامـرون ،أمـا اذا كـان
التهــريب بـشــاحنـة بــدون علم
الـسائق فـالسعـر سيكـون أعلى
واذا ك ــان بعلـمـه يكــون الــسعــر
اعلــى بكـثيــر علــى ايــة حــالــة،
دفعــت امل ـبـلغ ولــم احـ ــصل إال
عل ــى وع ــود وآم ــال ويف نه ــاي ــة
االم ــر ،س ــافـ ــر امله ــرب حـ ــامال
معه مـبلغـي ومبــالغ عــراقـيني
اخـ ـ ـ ــري ــن وع ــن تـ ـ ـ ــردده عـلـ ـ ـ ــى
مـكـ ــاتـب الـ ــسفـ ــر اكـ ــد ق ـ ــائال:
احاول ان احـصل على تـأشيرة
دخ ــول الـ ــى بل ــد ع ــربـي ،اذ ان
بع ــض املك ــاتـب بـ ــامكـ ــانه ــا ان
حتــصل لـك علـ ــى الـتـ ــأشـيـ ــرة
وبـاسعــار تتـراوح مــا بني 7000
الــى  1000دوالر وقــد تــزيــد او
تـنقـص بحــسب اهـميــة الـبلــد
وموقعه.
واضـ ـ ــاف علــي احــم ـ ــد قـ ـ ــائال:
مـسـألــة الهجـرة بــالنــسبــة لي
اصــبحـت قـ ــرارا حـيـ ــاتـي ـ ـاً لـن
اتخلى عنه.
وعــن انــتع ـ ــاش عــمل مـك ـ ــاتــب
الـسفر وازديـاد عدد العـراقيني
الـ ــذيـن يــبحـثـ ــون عـن فـ ــرص
للهجـرة ،اسـتطـلعنـا رأي احـد
اصح ــاب املكــاتـب الــذي فـضل
عــدم ذك ــر اسمـه واسم شــركـته
وبدأ حديثه بالقول:
يف احلق ــيقـ ـ ــة يــت ـ ـ ــردد علـ ـ ــىشـركتنـا يومـيا ،عـدد كبيـر من
الع ـ ــراق ـيــني عـ ـ ــوائل وشــب ـ ــان ً،
لـغـ ـ ـ ـ ــرض احل ـ ــصـ ـ ـ ـ ــول عـلـ ـ ـ ـ ــى
تـ ــأشـيـ ــرات سفـ ــر الـ ــى اوروبـ ــا،
به ـ ــدف الـهج ـ ــرة ،واحلــص ـ ــول
علـ ــى حق الـلج ــوء االن ـس ــانـي
بطـبيعـة احلـال ،يعـود الـسـبب
الــرئـيــس الزدي ــاد املهــاجــريـن،
ال ــى االوض ــاع االمـنـي ــة ،وق ــال
ولعـدم موافقـة اكثر الـسفارات
امل ـ ــوج ـ ــودة داخـل الع ـ ــاصــم ـ ــة
بـغـ ـ ـ ــداد ،واملـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــودة خـ ـ ـ ــارج

العــراق ،علــى مـنح العــراقـيني
سـمـ ــة دخـ ــول الـ ــى اراضــيهـ ــا،
ارتفعـت سـمــات الــدخــول الــى
بل ــدان اوروبـي ــة مـثل :امل ــانـي ــا،
جيـكيـا ،ايـطــاليــا ،سلـوفــاكيـا،
الـى  6500دوالر واحيـانـا تصل
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى  7000دوالر ،اك ـ ـ ــثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
امل ـ ـ ــواط ـنــني ال تـه ـمـهــم ،االف
الـ ــدوالرات الـتـي ي ـ ــدفع ـ ــونهـ ــا
بـقـ ـ ـ ــدر مـ ـ ـ ــا تـهـ ـمـه ــم س ــمـ ـ ـ ــات
ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول ،ط ـبـع ـ ـ ــا ع ـمـلــي ـ ـ ــة
احلصول علـى اية تأشيرة يتم
من خالل شـبكــة من الـعمالء،
فضـال عن تعدد الـوسطاء ،وال
يـخفـ ــى علـ ــى احـ ــد ان هـنـ ــاك
مـ ـ ـ ــاف ــيـ ـ ـ ــات ت ــن ـ ـص ــب افـخـ ـ ـ ــاخ
االحـ ــتـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــال عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى بـعـ ـ ــض
املـ ــواطـنـني الـ ــذيـن يـقعـ ــون يف
احـابيلـها يـوميـا ،سواء هـنا يف
بغـ ــداد ،او يف دمـ ــشق وعـمـ ــان،
واسطنبـول طبعا تصطاد هذه
املافيات االسر واالفراد ،وحتت
شـع ـ ـ ــار الـق ـ ـ ــان ـ ـ ــون ال يـحـ ـم ــي
املـغـفـل ــني ،يف هـ ـ ـ ــذه االث ــنـ ـ ـ ــاء،
داخـلـ ـت ــنـ ـ ـ ــا احلـ ـ ـ ــدي ــث ().....
املـ ــوظفـ ــة يف احـ ــد اخلــطـ ــوط
اجل ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــة لـ ـتـق ـ ـ ـ ــول :اك ــث ـ ـ ـ ــر
املسافرين العراقيني ،يتجهون
الـى اسطنـبول النه كـما يـراها
الباحثون عن الهجرة ،احملطة
االهـ ـ ــم بـ ـ ــني عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ــم دول
املـنــطق ــة ،لالنــطالق ال ــى دول
اوروبـا ،ومبناسبـة احلديث عن
وجهــة املـســاف ــرين الــى ت ــركيــا
يعــاود صــاحـب شــركــة ()......
لل ــسف ــر وال ـسـي ــاحـ ــة معـلق ــا:
بـ ــامـكـ ــانـك ان جتـ ــد طـ ــوابـيـ ــر
ط ـ ـ ــويلـ ـ ــة مــن الــب ـ ــشـ ـ ــر امـ ـ ــام
الـ ــسفـ ــارة الـتـ ــركـيـ ــة مــن اجل
احلــصـ ــول عل ــى سـم ــة دخ ــول
لـكــن مــن بــني اكــث ـ ــر م ــن الف
مـ ــواطــن ،تقـ ــريـبـ ــا ال يح ــصل
عل ــى الـت ــأشـي ــرة س ــوى واح ــد
منـهم!! .لــذلك جت ــد اكث ــرهم
يـلجـ ـ ــأ الـ ـ ــى وسـ ـ ــاط ـ ـ ــة بع ــض
املك ــاتــب ،او انه يقــطع ت ــذك ــرة
الــى اسـطـنـبــول ذهــابــا وايــابــا
دون ان ي ــتح ــمل املـك ـتــب ايـ ـ ــة
مسؤولية يف حالة عدم منحه
سمــة الــدخــول يف املـطــار ومن
ثـم اعـ ــادته الـ ــى العـ ــراق عل ــى
الطـائـرة نفـسهـا ،وهـذا غــالبـا
مـا يحصل وعـن عمل املكـاتب،
وم ــا تـتع ــرض له مـن م ـش ــاكل
قـال :مثلما ذكرت هناك حركة
سفـر نــشطـة وقـويـة ســواء عن
طـ ـ ــريق الــب ـ ــر او اجل ـ ــو او م ـ ــا
نعــانـيه نحـن يف ظل االوضــاع
االمـنيــة املعـروفـة ،هــو تعـرض
بعــض املك ــاتـب ال ــى م ــداهـم ــة
مــن ق ـبـل بـعـ ــض االشـخ ـ ـ ــاص
املــسلحـني او العـصــابــات ومـن
ثـم اخـتـطــاف اح ــد الع ــاملـني
للـم ـس ــاوم ــة ويحــصل ه ــذا يف
ظل غـيـ ــاب اي ـ ــة جهـ ــة حتـمـي

املكـاتب العـاملة خالل سـاعات
محدودة من ساعات النهار.
خذ مثال انا شخصيا تعرضت
لالختطـاف من قبل مجموعة
م ــسلح ــة اثـن ــاء خ ــروجـي مـن
املـكتـب واجته ــوا بي الــى جهــة
مـجـهـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــة ومت احـ ـتـجـ ـ ـ ــازي
خلـم ــسـ ــة ايـ ــام بعـ ــدهـ ــا اطـلق
ســراحـي مق ــابل اربعــة دفــاتــر
مـ ــن االوراق املـ ــت ـ ـ ـ ـسـل ـ ـ ـ ـسـل ـ ـ ـ ـ ــة
والصقيلة لالخضر.
مـع ذلــك اق ـ ـ ـ ــول ي ـ ـ ـ ــا (بـالش)
واحلـمد هلل فحيـاتي اثمن من
الوريقات التي دفعتها بكثير.
واضـاف صـاحب شـركـة ().....
لل ــسف ــر وال ـسـي ــاحـ ــة :نك ــاب ــد
كثيـرا يف احلصول علـى تذكرة
سف ــر عل ــى رحالت اخلـط ــوط
اجلــويــة الع ــراقيــة ،اذ يـحتــاج
منـدوب الـشـركـة الـى اكثـر من
خمـس ساعـات للحصـول على
الـتــذكــرة .وال ـسـبـب يعــود الــى
ع ـ ـ ــدم ت ـ ـ ــوف ـ ـ ــر االتـ ــص ـ ـ ــال مـع
ال ـسـيـط ــرة الـت ــابع ــة ل ـش ــرك ــة
اخلطـوط اجلوية العـراقية يف
مطار بغداد ،لالمـانة ،اقول ان
مـ ــوظـف القــطع ي ــسعـ ــى الـ ــى
تقـدمي اخلدمـة للمسـافر لكن
حاجز السيطرة اقوى منه.
احدى مـوظفات شركة ()......
حـدثتنا قائلـة :علينا ان نقول
احلقيقة وجناهر بها :وهي ان
اكثـر الـزبــائن الـذيـن يتـرددون
على شـركتنا هـم من الراغبني
يف احلصـول علـى سمـة دخول
وبخاصة الى الدول االوروبية،
لـيـ ــس لغـ ــرض الـ ـسـيـ ــاحـ ــة او
ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة او أي غ ـ ـ ــرض آخ ـ ـ ــر
ســواهمـا ،عـدا بـعض احلـاالت
والـنــادرة جــدا ،واخـص ب ــذلك
الــسفــر لالغــراض الـتجــاريــة،
امـ ــا االسـب ـ ــاب فهــي معـ ــروفـ ــة
وليست خافيـة على احد ،لكن
مــن اهــمه ـ ــا طــبع ـ ــا االوض ـ ــاع
االمـنـيـ ــة ،فــضال عـن انـت ــشـ ــار
الـبطـالـة بني صفـوف الـشبـاب
تصـور انا املـوظفة ،هنـا كلفني
الـوصـول الــى املكتـب اكثــر من
ثالث ساعـات ...اال تتفق معي
ان هذا الـزمن يكفي الن تصل
به الى احدى احملافظات.
وأثـناء خروجنا سـألنا املواطن
( )....وهـو يهم بـالـدخـول الـى
املـك ـتــب ع ــن وجهـ ـ ــة سف ـ ــره...
فأجابنا متأففاً:
ي ــا أخـي ابحـث عـن فـي ــزا لـيوالســرتـي الــى ال ـســوي ــد ،لقــد
بعت بيتي بـسبعة دفـاتر وبعت
اثـاثـي ،واعتقـد ان املـبلغ كـافٍ
اليـ ــص ـ ـ ــالــي ،واذا لــم نـح ـ ـصـل
عل ــى فـي ــزا مـن بغ ــداد فـنحـن
سـنـتـ ــوكـل خالل اسـبـ ــوع الـ ــى
اسـ ـ ــطـ ــنـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ــول ..نـعـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ــى
اسـطـنب ــول لن ــرتب االم ــور من
هناك!!.

مرشح القـــــــــانون يـــــــذهب
للتكـــــــنولوجيا ومرشح العـــــــلوم إىل اآلداب!
البصرة /عبد احلسني الغراوي

*الطلبة اجلدد الذين
لم تظهر اسماؤهم يف
الكليات التي اختاروها
يتساءلون:
اعتراضاتنا هل لها
نتيجة من قبل الوزارة؟

*مدير شؤون الطلبة يف
جامعة البصرة يؤكد :ال
تقبل االعتراضات اال يف
ثالث حاالت والدوام
الرسمي للطلبة اجلدد
يف 2006/11/1
منـذ ان اعلنـت وزارة التعلـيم العـالي
والــبحـث الـعلـمـي أسـمـ ــاء ال ــطلـبـ ــة
املقـب ــولـني يف اجلـ ــامعـ ــات واملع ــاه ــد
الفـنـيــة والـتقـنـيــة والــطلـبــة الــذيـن
رسـم ــوا احالم ــا وردي ــة بقـب ــولهـم يف
الـكلـيــات وح ـسـب مع ــدالتهـم جــاءت
الـرياح عكـس ما خطـطوا له ،الكـثير
من الـطلبـة قـدمـوا اعتـراضـات علـى
نـ ـت ـ ـ ــائـج الـقـ ـب ـ ـ ــول الـ ـت ــي الـ ـت ـ ـ ــزم ــت
بتنفيذها اجلـامعات واملعاهد خيبت
آمــال الـطـلبــة ،وال خيــار امــامـهم اال
خيــار واحــد هــو الـقبــول بــالكـليــة او
املعهد الذي ظهر فيه اسمه.
بعــض الــطلـب ــة اك ــدوا ع ــدم ع ــدال ــة
اج ــراءات قـبـ ــولهــم عكــس رغـبـ ــاتهـم
ولكن كيف..؟

قبول رغم االنف

يقــول الـط ــالب عـلي مـنعـم :مع ــدلي
 73وكنـت ارغب بــااللـتحــاق يف كـليــة
الـعلـ ــوم وحـ ـسـب تـ ــرشــيحــي لهـ ــا يف
االس ـت ـم ـ ــارة ،لـك ـن ـنــي ف ـ ــوج ـئــت ب ـ ــأن
قبــولـي ظهــر يف ق ــوائم كـليــة االداب،
هـذا ظلم واجحـاف بحقـنا انه قـبول
رغـم االنف ..السنوات السـابقة كانت
االجراءات فيهـا اسهل وليس امـامنا
امل ســوى االعـتــراض او الـنقل الــى
كلية اخرى.

الزراعة واالداب

زميله مصطفى محمد قال :معدلي
 60وقـ ـبـل ــت بـكـلـ ـي ـ ـ ــة االداب يف ح ــني
رغبت االلتحـاق بكليـة الزراعـة ،وانا
لم اتوقع ان اقبل يف كلية االداب وانا
فـرع علمـي ،ومصطـفى محـمد لـيس
امامه خيـار اال ان يجد له مقعدا يف
احدى قاعات كلية االداب النه اذا لم
يلحـتق ستـضيع عـليه الفـرصـة وهـو
مقتنع بخياره.
اما الطالب وليد خالد فقد اشار:
معـ ـ ــدل ــي  67رشح ــت كل ـيـ ـ ــات االداب

الق ـ ــان ـ ــون االدارة واالقـت ـص ـ ــاد وك ـ ــان
امـل ــي ان اح ـ ـصـل عـلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــا ارغ ــب
الـدراســة يف الكليــة التي قـدمت لهـا،
لكني وجدت نفـسي مقبوال يف معهد
الـتكـنــولــوجـي ــا ولكـي ال اضـيع سـنــة
دراسـيـ ــة سـ ــأقـ ــدم لـلقـب ـ ــول يف كلـيـ ــة
االدارة واالقـ ـت ـ ـصـ ـ ـ ــاد (م ـ ـ ـسـ ـ ـ ــائ ــي)..
ال ـطـ ــالـبـ ــة غـ ــادة كـ ــاظـم قـ ــالـت وهـي
تذرف الدموع:
معـ ـ ــدل ــي  83.5عل ـمــي وك ـنــت ارغــب
االلـتحــاق بــالكـليــة الـتقـنيــة وجــدت
نفـ ـســي مقـبـ ــول ـ ــة يف كلـيـ ــة الـعلـ ــوم،
وال ــده ــا ك ــاظـم ب ــاش ــا ق ــال :ام ــامـن ــا
فرصة واحـدة وهي ان نقدم اعتراضاً
االن ابـنتي تـرغـب يف الكليـة الـتقنيـة
الن هـذه رغـبتهـا وهـي متـأملـة بـسـبب
قبولها يف كلية العلوم.
ويقول الطالب داود سلمان:
كـ ــانـت رغـبـتـي بـ ــأن اقـبـل يف كلـيـ ــةاالدارة واالقـت ـص ــاد وح ـص ــولـي عل ــى
معـدل  60درجـة لـكن قبـولي ظهـر يف
املعهد التقني وانا االن حائر.

عكس الرياح

بيـنمـا يقــول الطـالب حـسني نـاصـر:
معـدلي  61وحـسب االنـسيـابيـة ظهـر
اس ـمــي يف كل ـي ـ ــات ال ارغــبه ـ ــا فـ ـ ــأن ـ ــا
طل ـبــت كل ـي ـ ــة االداب وط ـم ـ ــوحــي ان
اكـمل فيهـا دراسـتي لكـن قبـولي جـاء
عكـس الـريــاح وقبلـت يف كليـة االدارة
والقـت ـصـ ــاد الـتـي لـم اقـ ــدم لهـ ــا ولـم
ارشحها يف االستمارة فماذا افعل؟.

خارج االرادة

التقـينــا الطـالبـة اميـان عبـد الـرضـا
التي جاءت معهـا امها العجـوز برغم
اشتداد املرض عليها قالت:
معـدلـي  63علمـي ،رغبـت االلتحـاقبكـلي ــة الت ــربيــة لكـن اسمـي ظهــر يف
مـعـهـ ـ ـ ــد االدارة رغـ ـبـ ـت ــي يف ان ادخـل
ق ـ ـســم ال ـ ــري ـ ــاض ـي ـ ــات النــي اح ــبه ـ ــا

وأجيـدهـا ،ثـم تسـاءلت مـاذا افعل يف
معهد االدارة وفرعي علمي؟.
ولتــوضـيح الـصــورة الـتقـينــا الــسيــد
سهــيل عـبـ ــد اهلل الـتـمـيـمـي ،مـ ــديـ ــر
شــؤون الــطلـبــة يف ج ــامعــة الـبـصــرة
الذي اوضح تعليمات الوزارة قائال:
قــرار ال ــوزارة واضح وص ــريح ب ـش ــأنمنع االنتقال بني الكليات الن االلية
التي اعـتمدتهـا وزارة التعليـم العالي
والـبحث الـعلمـي يف القبـول املـركـزي
مـن خالل نتائج القبـول التي ظهرت
مـت ــأخ ــرة ب ـسـبـب االوض ــاع االمـنـي ــة
واول جـامعـة تـسلـمت قـوائـم القبـول
يف الع ـ ــراق هــي جـ ـ ــامع ـ ــة ال ـب ـص ـ ــرة.
واضـ ــاف مت قـبـ ــول اعـ ــداد كـبـيـ ــرة يف
كل ـي ـ ــات اجلـ ـ ــامع ـ ــة ف ـ ــاقــت اخلـ ـط ـ ــة
االستـيعــابيــة التـي وضعـتهــا كمــا ان
ال ـتـعل ـي ـم ـ ــات اك ـ ــدت ع ـ ــدم ال ـنـقل او
تعـ ـ ــديل ال ـتـ ـ ــرش ــيح اال يف احلـ ـ ــاالت
االستثـنائية اخلـاصة بابـناء االطباء
والتدريـسيني واملديرين العامني ،وان
زي ــادة اع ــداد الــطلـبـ ــة حتقق ب ـسـبـب
ن ـ ـســب ال ــنجـ ـ ــاح العـ ـ ــال ـيـ ـ ــة ،وتـكـ ـ ــون
املـ ـ ــراجع ـ ــة ل ـ ـش ـ ــؤون ال ــطل ـب ـ ــة م ـ ــدة
اسبــوعني وتقـرر ان تبـدأ الـدراسـة يف
االول مـن تـ ـشـ ــريـن الـثـ ــانـي ،وحـ ــول
اعتراضات الطلبة اشار التميمي:
يـحق لكل طــالب ان يقــدم اعتــراضه
وبــدورنــا نتـسلـمهــا ثم نــدرسهــا بعــد
ذلـك ن ـ ـ ــرسـلـه ـ ـ ــا ال ـ ـ ــى ال ـ ـ ــوزارة وهــي
صاحـبة القـرار وبني ان االعتـراضات
ت ــؤخ ــذ اذا لـم يــظه ــر اسـم الـط ــالـب
ح ـســب مع ــدلـه ومقـب ــول يف الـكلـي ــة
الـتي اختـارها ميـكن القبـول يف كلـية
اخـ ـ ــرى لــم تـ ـ ــدرج يف االس ـت ـمـ ـ ــارة او
ه ـنـ ـ ــاك خـ ـطـ ـ ــأ مــن ق ــبل الـ ـ ــوزارة يف
املعـدل او اجملمـوع واكــد التمـيمي مـا
ع ـ ـ ـ ـ ــدا ه ـ ـ ـ ـ ــذه احل ـ ـ ـ ـ ــاالت ال يـج ـ ـ ـ ـ ــوز
االعتراض.

