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خلقت فوضى المرور في بغداد مشكالت كثيرة زادتها سيطرة موالين لفصائل مسلحة على مرائب السيارات التي باتت وسيلة 
تجارية تدر أرباحًا كثيرة على حساب السلطات العاجزة واألهالي

»كراجات« بغداد
مرائب غير قانونية بسطوة السالح

بغداد ـ زيد سالم

ــــي وقــــــت تـــشـــهـــد فـــيـــه الـــعـــاصـــمـــة  فـ
مرورية  اختناقات  بغداد  العراقية 
غير عــاديــة تترافق مــع عــدم توافر 
مــواقــف لتلبية احــتــيــاجــات ركـــن الــســيــارات 
الـــكـــثـــيـــرة، تــنــتــعــش ظــــاهــــرة املـــــواقـــــف غــيــر 
أماكنها وتديرها  التي »تخترع«  القانونية 
ــحــة، ويعجز 

ّ
جــهــات تــدعــمــهــا فــصــائــل مــســل

ــو أمــــانــــة  ــ ــــؤولـ ــــسـ رجــــــــال شــــرطــــة املــــــــــرور ومـ
عن  املــســؤولــة  الحكومية  )الــجــهــة  العاصمة 
التي  السيارات  مواقف  إزالتها.  عن  بــغــداد( 
ــم »كــــراجــــات  ــ ــيـــون اسـ ــراقـ ــعـ يــطــلــق عــلــيــهــا الـ
الـــســـيـــارات« تــتــخــذ أرصــفــة وســـاحـــات عامة 
الـــدولـــة وحــتــى حــدائــق ومــســاحــات  تملكها 
خــضــراء، وتــتــحــّول إلــى »مــشــاريــع تجارية« 
تدر عائدات جيدة، إذ إن كلفة ركن السيارة 
لساعة واحـــدة تبلغ 5 آالف ديــنــار )نــحــو 3 
دوالرات(. ويجبر صاحب السيارة على الدفع 
حتى لو كان مكان املوقف رصيفًا أو ساحة 
عامة مخصصة للوقوف مجانًا في األصل. 
وال تملك الــجــهــات الــتــي تــديــر هــذه املــواقــف 
أمــوال  إداري ألخــذ  أو  قانوني  أي ترخيص 
الذين ينشدون تأمني مواقف  املواطنني  من 
اتها إلى  لسياراتهم، في حني وصلت اعتداء
املحاذية لألسواق  الجانبية  والطرق  األزقــة 
الحكومية   املؤسسات  من  القريبة  واملناطق 
التي تشهد عــادة زحمة مــرور مع تدني في 

عدد مواقف السيارات.

حصانة
ــداد إن  ــ ــغـ ــ ــة بـ ــ ــانـ ــ ــي أمـ ــ يــــقــــول مــــســــؤولــــون فـ
على  يسيطرون  الــذيــن  األشــخــاص  غالبية 
هــذه املــواقــف ويديرونها مــوالــون لفصائل 
ــقــــربــــة مـــنـــهـــا،  مـــســـلـــحـــة أو شـــخـــصـــيـــات مــ
ويـــحـــظـــون بــحــمــايــتــهــا الـــتـــي تــحــولــت إلــى 
أشبه بحصانة تجعل أي موظف في أمانة 
بـــغـــداد يــتــجــنــب الــــدخــــول فـــي أي نــــوع من 
املشكالت مع املليشيات تحديدًا، والتي قد 
تمتد الى أسرته في حال اضطر املسلحون 
لــردعــه. وتــفــيــد مــصــادر فــي مــديــريــة املـــرور 
ــــدد الــــســــيــــارات فــي  ــــأن عـ الـــعـــامـــة بـــبـــغـــداد بـ
أن  مليون، في حني   2.5 يتجاوز  العاصمة 
شوارعها ال تتسع ألكثر من نصف مليون، 
وذلك من دون احتساب دخول آالف اآلليات 
مــن املــحــافــظــات أســبــوعــيــًا. وتــشــيــر إلـــى أن 
الجهات التي تستولي على كراجات قديمة 
»غير  بــطــرق  استحدثتها  جــديــدة  وأخــــرى 
شــرعــيــة« تــكــســب عـــشـــرات آالف الـــــدوالرات 
شهريًا، والتي تذهب إلى خزنات الفصائل 
ــئـــات  ــيـ ــهـ ــة عــــبــــر مـــــا ُيـــــعـــــرف بــــــ »الـ ــلـــحـ املـــسـ
االقتصادية«، وشخصيات حزبية مرتبطة 
التيار الصدري وحزب  بجهات نافذة مثل 
ــدعـــوة اإلســـالمـــيـــة. وتــخــتــلــف أجــــور ركــن  الـ
تــتــراوح  لكنها  املــنــاطــق،  املــركــبــات بحسب 
ألـــفـــي ديـــنـــار و5 آالف ديــنــار  بـــني  عــمــومــًا 
للساعة الــواحــدة. أمــا أجـــرة مــكــوث املركبة 
فقد تتجاوز 20 ألف دينار عراقي )نحو 16 

دوالرًا( في بعض الكراجات.
 

ملف متفلّت
يقول ناجي الجبوري )43 عامًا(، وهو من 
سكان حي الكرادة قرب الرصافة ببغداد، لـ 
»العربي الجديد« إن »معظم األزقــة املغلقة 
فــي الــحــي ألســبــاب أمنية أو بسبب وجــود 
مقار حزبية أو محطات تلفزيون فضائية 

هوامش

)Getty /زحمة ناس وسيارات في بغداد )سبنسر بالت

ــــات تـــــدر أمــــــوااًل  ــــراجـ ــّولـــت إلـــــى كـ ــحـ بـــهـــا، تـ
إلى  تنتمي  ال  وجــهــات  كثيرة لشخصيات 
الحي. ورغــم أن هذه األزقــة ليست كراجات 
ويفترض أن تتبع أرصفتها منازل السكان، 
اســتــولــت جــهــات حــزبــيــة ومسلحة عليها، 
الـــتـــي  األزقـــــــــة  إلدارة  أشــــخــــاصــــًا  ــنــــت  ــ ــّي وعــ
األهالي  تزعج  للسيارات  مــرائــب  جعلوها 
وتجعلهم يفكرون بترك األحياء«. ويوضح 
أن »هذا األمر ينطبق على أحياء السعدون 
والعرصات والجادرية، وأخــرى في جانب 
والحارثية  واليرموك  املنصور  مثل  الكرخ 
التي تضم مناطق تجارية وعيادات ألطباء 

ومراكز تسوق«.
ومنذ عام 2003، توجد في العاصمة بغداد 
أزقة أغلقت تمامًا باستخدام كتل خرسانية 
ــن الــهــجــمــات  تـــنـــفـــيـــذًا لــخــطــة حــمــايــتــهــا مــ
اإلرهـــابـــيـــة، وبــعــضــهــا فــي مــنــاطــق الــكــرادة 
لكن  وغيرها.  وزيونة  والغدير  والجادرية 
هــذا اإلغـــالق استغلته جهات نــافــذة الحقًا 
ــارة تــحــويــلــهــا إلــــى مــرائــب  ــجـ فـــي تــنــفــيــذ تـ
عشوائية،  بطريقة  مــنــازل  وبــنــاء  مــربــحــة، 
إضــافــة إلــى مــصــادرة معظم املــالعــب داخــل 
ملـــنـــازل  أراض  ــع  ــطـ الــســكــنــيــة، وقـ األحــــيــــاء 

مهّدمة وأرصفة شوارع. 
يــقــول رئــيــس الــلــجــنــة األمــنــيــة الــســابــق في 
الجديد«  »العربي  لـ  املطلبي،  سعد  بغداد، 
ــرور كــبــيــرة جـــدًا في  ــ إن »فـــوضـــى حــركــة املـ
بغداد، وقد تأثرت بإدارة املرائب وتوزيعها 

الهائلة في  املناطق، والزيادة  ونشرها في 
عـــدد املــركــبــات الــتــي تــدخــل الــعــاصــمــة من 
دون أي تخطيط. وأدى ذلــك إلــى اضطراب 
فـــي تــنــظــيــم وجـــــود هــــذه املـــركـــبـــات، ودفـــع 
ــزاب وفــصــائــل  ــ أشــخــاصــا يــنــتــمــون إلـــى أحـ
ــة«.  وعــصــابــات منظمة إلــى اســتــغــالل األزمـ
على  عــاديــة  شخصيات  »تسيطر  يضيف: 
ــكـــراجـــات فـــي املــنــاطــق الــشــعــبــيــة.  مــعــظــم الـ
وهؤالء من أهالي املناطق نفسها، في حني 
أمانة  وتــحــديــدًا  املحلية  السلطات  تسعى 
بغداد إلى اإلمساك بامللف، لكنها تصطدم 

بتهديدات وضغوط لنافذين«.
مــن جــهــتــه، يــصــرح عــضــو لجنة الــخــدمــات 
فــي الــبــرملــان الــعــراقــي جــاســم البخاتي بأن 
عليها  تستحوذ  الرسمية  غير  »الكراجات 
عصابات استغلت مساحات تحت جسور 
ــي بــــغــــداد،  ــ ــات مـــهـــمـــة فـ ــ ــاحــ ــ وشـــــــــــوارع وســ
وجــعــلــتــهــا مـــرائـــب لــركــن الـــســـيـــارات، وذلـــك 
ــرأى ومـــســـمـــع مــــن أمــــانــــة بــــغــــداد.  ــ ــ تـــحـــت مـ
وتــتــعــدد األمـــاكـــن املــســتــغــلــة لــغــايــات غير 
الــدولــة أيــة فوائد  شرعية مــن دون تحقيق 
الذوق  إلى  أنها تشّوه وتسيء  منها، علمًا 
»هذه  يتابع:  بغداد«.  في  والجمالية  العام 
الـــظـــاهـــرة هـــي جــــزء مـــن مــظــاهــر أخـــــرى ال 
تراعي الجوانب البيئية والصحية، وبينها 
انتشار معامل املاء وتعديها على شبكات 
ــع بــال  ــاريــ املــــيــــاه وربـــطـــهـــا بـــعـــشـــرات املــــشــ
موافقات رسمية. وعرضنا هذه املالحظات 

ــــذي يــفــتــرض أن يجد  ــام أمــــني بـــغـــداد الـ ــ أمـ
اإلفصاح  لها، ويتحلى بجرأة   جذريًا 

ً
حــال

عــن هوية مستغلي هــذه األمــاكــن واملــرافــق 
املخصصة للعامة«.

األرصفة الباقية قليلة 
وال يــتــردد الــرائــد حــيــدر عــلــوان، مــن دائــرة 
»العربي الجديد«  مرور الكرادة، في القول لـ
إن »عــــدد الـــكـــراجـــات فـــي الــعــاصــمــة بــغــداد 
بــاتــت أكــثــر مـــن عـــدد األرصـــفـــة املخصصة 
للمشاة وكذلك الشوارع في بعض األحياء 
الــخــاضــعــة لــســلــطــة األحــــــزاب واملــســلــحــني، 
وتخلو من أي ضوابط على صعيد تنظيم 
الحركة فيها، أما األهالي فهم غير قادرين 
بغداد  في  ويوجد  الظاهرة.  مواجهة  على 
ــا مـــئـــات مــــن الــــكــــراجــــات، لـــكـــن تــلــك  وحــــدهــ
البلدية  لــدوائــر  والتابعة  رسميًا  املسجلة 
وأمانة بغداد ال تمثل إال ربع عددها املنتشر 
على األرض«. يضيف أن »السلطات املحلية 
وأمــانــة بغداد ال تستطيع مواجهة خروق 
العصابات الحزبية والجهات النافذة على 
صعيد خلق كراجات وإغالق شوارع وفتح 
منافذ تمتد من أحياء سكنية على شوارع 
رئــيــســيــة مـــن دون الــلــجــوء إلــــى الــســلــطــات 
اإلداريـــة  قــراراتــهــا  التي تعرضت  املختصة 
األحــزاب  أن  إلضعاف كبير ومتعمد، علمًا 
التي  الحكومية  الـــدوائـــر  فــي  أيــضــًا  ممثلة 

يفترض أن تحاسب املخالفني«.

يتجاوز عدد السيارات 
في بغداد 2.5 مليون، 

في حني أن شوارعها ال 
تتسع ألكثر من نصف 

مليون

■ ■ ■
فوضى حركة املرور 
كبيرة جدًا في بغداد، 

وقد تأثرت بإدارة 
املرائب وتوزيعها 

ونشرها في املناطق، 
والزيادة الهائلة في عدد 

املركبات التي تدخلها

■ ■ ■
ال تستطيع السلطات 
املحلية وأمانة بغداد 

مواجهة خروق 
العصابات الحزبية 

والجهات النافذة على 
صعيد خلق كراجات 

وإغالق شوارع

باختصار

سعدية مفرح

قــادنــي حــديــث عميق مــع ســيــدة رائــعــة، التقيتها بعد 
التي  الــصــداقــة  إلــى محاولة فهم معنى  غــيــاب طــويــل، 
ــّر، مــنــذ ســنــوات  ــ ـــنـــي أمـ

ّ
تــجــمــع بـــني اثـــنـــني. قــلــت لــهــا إن

قــلــيــلــة، بــمــرحــلــة الــتــخــفــف مـــن مــعــارفــي الــكــثــر الــذيــن 
كنت أسميهم أصدقائي. ووافقتي الرأي بشأن أهمية 
ها، كما بدا لي، تمّر باملرحلة نفسها، وقد 

ّ
املوضوع، ألن

للصداقة،  والجليل  الجميل  املعنى  ة 
ّ
حاف إلــى  وصلت 

السنني.  الــزمــن وخــبــرات  بــتــجــارب  املــعــجــون  بوعيها 
ــدت إلــى  ، فــقــد عـ

ً
ــر مــهــم بــالــنــســبــة لـــي فـــعـــال وألّن األمــ

ني على وشك االنتهاء 
ّ
التفكير فيه الحقًا، ألكتشف أن

تقريبًا بتلك املرحلة تحت شعار؛ صديق الجميع ليس 
صديقًا ألحد!

لــم أعـــد أحــتــفــظ بقائمة األصـــدقـــاء ســـوى بــاألصــدقــاء 
الحقيقيني الذين تعّرضوا، من دون قصد وال تخطيط 
واملــعــمــقــة،  البسيطة  الــزمــن  مــنــي، الخــتــبــارات  مسبق 
ونــجــحــوا فــيــهــا مـــن دون قــصــد وال تــخــطــيــط مسبق 
ــهــا ال تحتوي 

ّ
مــنــهــم. وقــائــمــتــي لــيــســت طــويــلــة، ولــعــل

ســـوى عــلــى أربــعــة إلـــى خــمــســة أســمــاء وحــســب. هــذا 
أحيانًا،  الحّد  فائض عن  ه 

ّ
لعل بل  يكفيني جــدًا،  العدد 

 
ّ

إال أغــادرهــا  الــصــداقــة، وال  بفكرة  أحتفي كثيرًا  فــأنــا 
بعد أن أشبعها بما يعّززها في وجــودي، ويرّسخها 
في وجداني، وينميها في يقيني وإيماني. هذا يعني 
أّن عددًا يفوق ذلك العدد سيكون مرهقًا بالنسبة لي 
االهتمام به بما يكفي أو الخضوع الهتمامه املفترض، 
تــبــدو، في  الــصــداقــة،  فعلى بساطة فكرة  ينبغي.  كما 
يمكن  وال  التعقيد،  شــديــدة  املــهــمــة،  مفاصلها  بعض 
إلى  بــاإلشــارة   

ّ
إال لها  مــانــع  اإلحــاطــة بتعريٍف جــامــٍع 

قة في 
ّ
نماذجها املتحققة في الحياة. ونماذجي املتحق

ه رائعة، إلى الدرجة 
ّ
حياتي على مدى سنوات عمري كل

التي أصبحُت أشعر فيها أّن القدر يدللني بمثل هؤالء 
األصدقاء في حياتي، ويعوضني عن كثير من الفقد 
أجــلــس إلحصاء  ما 

ّ
كل أستشعرها  أخـــرى،  أمـــور  فــي 

الخسائر واألرباح في مشوار الحياة. 
هل يعني هذا أّن علينا خسارة كل من نعرفهم حولنا 
ــوانـــب كــثــيــرة مــفــعــمــة بــاملــحــبــة  ــن الــصــالــحــني فـــي جـ مـ
الصادقة والود واالحترام املتبادل واملجامالت اللطيفة، 

وغــيــرهــا مـــن مــشــاعــر تــجــمــل الـــعـــالقـــات، وتــســيــر بها 
فمن  ال،  بالتأكيد  والــرضــا؟  الطمأنينة  مــن  مزيد  نحو 
املفيد لنا ولهم أن تستمر مثل هذه العالقات واملعارف 
القوية التي ال ترقى إلى مستوى الصداقات، وال تحقق 
العالقات  من  لكثير  قابلة  فالحياة  الدقيقة،  امتيازاتها 
الــلــطــيــفــة الــتــي تــجــمــعــنــا بــآخــريــن ســـنـــوات أو شــهــورًا 
تؤذينا  ال  ها 

ّ
أن فاملهم  قليلة،  أو حتى ساعات  أيامًا  أو 

وال تؤذيهم، وتمضي بنا من دون شعوٍر بالنقص أو 

أو  أو قصروا  إن غابوا  الخذالن،  أو  الخديعة  أو  الجرح 
ابتعدوا بسبٍب أو بال سبب. 

ف من عالقات الصداقة غير الحقيقية 
ّ
علينا، إذًا، أن نتخف

 ما 
ّ

نتعّمد فقدانها، فكل أن  قدر استطاعتنا، من دون 
علينا إعادة ترتيب أوراق تلك العالقات لنجد أنفسنا، 
في نهاية املطاف، إن سارت األمور بهدوء جريان النهر 
في أواخره، وقد وصلنا إلى تلك املنطقة الحّرة الجميلة 
التزامات صعبة،  بال  املشترك،  والفهم  باملحبة  املفعمة 

وال اشتراطات مسبقة، وال استحقاقات ملّحة. 
بهذه املناسبة، أود أن أعّبر عن مدى امتناني ألصدقائي 
الـــذيـــن كـــانـــوا دائـــمـــًا بــالــقــرب مــنــي، وإن فـــّرقـــت بيننا 
رأيــت  فبعيونهم  الزمانية،  حتى  أو  املكانية  املــســافــات 
وبقلوبهم  السفر.  أستطيع  ال  كنت  عندما  ه، 

ّ
كل العالم 

ه، عندما كانت تحيط بقلبي جبال 
ّ
شعرت بالدفء كل

أتــجــاوز  كنت  وبمسانداتهم  الــجــهــات.   
ّ

كــل مــن  الجليد 
الصعاب دائمًا. وعلى الرغم من حرصي الشديد على 
ه، كنت أشعر بالتقصير دائمًا. وعذري 

ّ
مبادلتهم ذلك كل

هم، أفضل مني في مقدار العطاء وحجم 
ّ
هم كانوا، كل

ّ
أن

الحّب ودرجة اليقني بفكرة الصديق... شكرا لهم.

تخّففوا من صداقاتكم

وأخيرًا

علينا أن نتخّفف من 
عالقات الصداقة غير الحقيقية 

قدر استطاعتنا، من دون أن 
نتعّمد فقدانها
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