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نسـتكمل مـشوار اخلطـوط اجلويـة العراقـية فيـما ذهبت الـيه في مقـالي السابق الـذي نشر
في جريـدة ( الزمـان ) الغراء حـول اخفـاقاتهـا وتراجعـاتهـا في استـراتيجـية عمـلهـا كناقل
ـتـردي  وهي تـتـعـرض الـى الـتـصـدع في مـجـالـهـا وطـني عـراقي واســتـكـشـاف واقـعـهـا ا
ستقبلي ا اثر على وجودها ا احليوي الذي اصاب مفاصل هيكـليتها في البناء التحتـي 
وقـد يـصل بـهل احلـال الى الــتـصـفـيـة وايـقـاف دورهــا في الـتـنـمـيـة نــظـرآ لـكـسل ادارتـهـا
ـا هي فـيـه اضافـة الـى غـيـاب الـرؤية تـعـاقـبـة وعـدم مـهـنـيـتـهـا في الـسـعي النـتـشـالـهـا  ا
عـظم كوادرها اال سـتقبـلية في ضـوء التخـبط وفقدان اخلـبرة العـمليـة والفنـية واحلرفـية  ا
تـقدمة والتي سـتغادر ايـضآ مواقعـها بفعل الـعمر الوظـيفي بعد ان في بعض عنـاصرها ا
ـهـني في مـعـظم سـبق ان غـادرت كـوادرهـا ذات الـكـفـاءة واخلـبـرة واكـتـسـابـهـا الـتـدريب ا
ا ـتـقدمـة في بـعض دول اوربـا وامريـكـا بعـد بـلـوغهـا الـسن القـانـوني  مـعـاهد الـطـيران ا
تمـتلكه مـن خبرة مـيدانيـة متـراكمة وتـدريب لسـنوات طويـلة ساعـدت في صيـاغة شخـصية
تـكله الـطـيار الـعراقي من فـكر وادارة الـكادر الـفني والـتجـاري لـلعـراقيـة اضافـة الى مـا 

ية ويشار اليه بالبنان . وعمل جعله في مصافي العا
عـوقات في ظل التـنافس لـشركات وألجل ادامة اسـتمراريـة عمل الـعراقيـة وأجتـياز كافـة ا
ــيـة في الــعـمـل اجلـوي والــتـخــطـيط الــطـيــران الـتي تــمـتــلك الــكـثــيـر من مــواصــفـات الــعـا
ة مـحلـية سبـق لها واالستـراتيـجيـة في ادارتهـا . البد من الـلجـوء باالسـتعـانة بـكوادر قـد
الـعمل في الـعراقـيـة لفـترة من الـزمن او الـذهاب الى الـكادر االجـنـبي ألدامة الـتواصل مع
دني  ـتـمـدن ألسـتـمراريـة عـمـلـهـا في ظل الـتـطـور احلـاصل في عـالم الـطـيـران ا الـعـالم ا
ا يـخدم تطلـعاتها في للنـهوض بها نـحو الرقي واالزدهـار وانتشالـها من واقعهـا احلالي 
سـتـقبـلي بنـشـاط محـموم ـنافـسـة وفق خارطـة طريـق حتمل بـصمـات الـتخـطـيط اآلتي وا ا
لزيـادة عدد الـركاب عـلى م طائـراتهـا والوصـول بها الـى اكثر من ثالثـ ملـيون مـسافر
سنويآ . و يـرافقها الـبدء في اعادة صيـاغة بنيتـها التحـتية . لالستـفادة من موقع العراقي
تلـكه من مراقد ومزارات دينـية وتاريخيـة ذات أثر مهم في نفوس ا  التاريخي والـديني 
سـلمـ اضافـة الى احتـضان الـعراق الـكثـير من االطالل االثـرية ذات الـطابع الـتاريخي ا
الية ثل حضارة العراق اخلالدة . ألستثمارها اقتصاديآ لزيادة ايراداتها ا القد الذي 

لتأني بالدرجة الثانية بعد النفط ..
وان تشرع ادارة الـعراقيـة االبواب للـمجامـيع السيـاحية من مـختلف الـعالم لـزيادة العراق
تدهورة واحلصول تلكه من ثروة تاريـخية ودينية لدعم ميزانـية الدولة ا لالطالع على ما 
ـسافرين العرب ومن دول على العمـلة الصعبـة بفضل التـخطيط االمثل جلذب الـكثير من ا
عرفة على ما اسالمية واجنبية .. اضافة الى وضع برامج سياحية لهذه اجملاميع التواقه 
يحتضـنه العراق من مواقع ذات قـيمة تاريخـية ودينية . وزيـادة حجم االستثـمار السياحي
في ضـوء تـوقـيع االتـفاقـيـات الـسـيـاحيـة . ومـذكـرات تـفـاهم مع اجلـانب العـربي االسالمي

واالجنبي لفتح افاق من التعاون لألرتقاء بالعراقية .
وفي ضوء ما تـطرقنا الـيه في اجناح مهمـة العراقـية في مسيـرتها البد لـها من العودة الى
دني الدوليـة بعد ان  تـعليق عضـوية العراق في منظـمة (( االياتا ))  –منظـمة الطيـران ا
ية التسمح للطائرات فروض عـلى العراق وفق قرارات ا نظمة بفعل احلصار اجلوي ا ا
نظمة ا اثر عليها سلبآ . وان العودة الى ا العراقية بالعمل في االجواء الدولية لسنـوات 
بعد رفع احلصـار اجلوي يتيح لهـا العمل في ضوء القـوان الدولية لـتحقيق متـطلباتها أو
تسـاهم في عمل جوي جـاد بالتـعاون مع شـركات طيـران عربيـة واجنبـية يسـاعد طائـراتها
للوصـول الى مختلـف بقاع العـالم  بعد ان  اعـادة مكاتبـها وفتح مـكاتب جديدة في دول
ا لم تـصل اليـهـا العـراقيـة جتـنبـآ الضـرر الـذي سيـلحق بـهـا في حالـة العـمل مـنفـردة دو
نظمة وشـركات الطيران الـدولية مع الدخول في اتـفاقيات جتاريـة ثنائية مع التنسـيق مع ا
كن حتـقيق اهـدافهـا حتت مظـلة (( االيـاتا ))  ألن االحتاد اط كـثيـرة  اقامـة تكـتالت بـأ
دني استـحدث برنامج يدعى  ((IOSA)) وهو مختصـر للسالمة اجلوية الدولي للطـيران ا
وأمن الطيران . وضرورة احلصـول على الشهادة اجلويـة التي يجب ان تتجدد دوريآ وفق
طلـوب للحفاظ عـلى عضويتها في ـستوى ا ـستحدثة علـيها لتبـقى العراقية با التعديالت ا
احتاد النقل اجلـوي . بعد ان فقـدتها لالسباب آنـفة الذكر لـتتوقف جمـيع رحالت العراقية
بعـد احـداث اخلـليج الـعـربي عام  1990 وما حلـق بهـا من خـسارة مـاديـة فادحـة ومـعنـوية
وضررآ كبيرآ أثر على ادائـها بفعل العقوبـات الدولية وفقدت الكثـير من اجنازاتها الدولية
وسمعتها كشركة لم يلحق بها أي حدث طوال تاريخها منذ التأسيس عام  1946 وبعد ان
رفعت الـعقـوبات بـعد احتالل الـعراق وجـدت العـراقية طـريقـها للـعمل واسـتطـاعت الدخول
في الـسوق احملـليـة كـمنـافس لشـركات الـطـيران الـعامـلة فـي العـراق ولو بـاحلد االدني من
نـشود .. لالسـتـفادة من الـتطـورات التي ة مـؤجرة التـفي بالـغـرض ا الـعمل بـطائـرات قـد
حـصلت بـعـالم الطـيـران ومن موقـع العـراق التـاريـخي والديـني لـفتـح ابواب الـسيـاحـية من
ـسـافـرين وان حتـقـيق هـذا االمل  في شـراء طـائـرات حـديـثة شـأنـهـا جـذب الـكـثيـر من ا
ـنـافـسات الـتـجـارية مـع شركـات الـطـيران وبـدعم حـكـومي لـتواصل مـسـيـرتـها في ضـوء ا
الـعـربيـة واالجـنـبيـة وعـدم اللـجـوء الى سيـاسـة تـأجيـر الـطائـرات الـتي تـضر بـهـا وتفـقـدها
ـزايا . واذا مـا اسـتطـاعت بـسيـاسـة رشيـدة وفق تـصورات أنـيـة ومسـتـقبـلـية الـكـثيـر من ا
كن الدارتـها رسم مالمحـها  بـجهد ومـثابرة وتـخطيط ودعم عـملـها ومفـاصيل هيـكليـتها
ؤهالت والـكفـاءة ألدارة خطـطها بعـد تنـظيـمهـا على مـدعومة  بـكوادر مـتخـصصـة تمتـلك ا
ولـتحـقيق اسـتراتـيجيـتهـا وتنـفيـذ مشـاريعـها لـتكن صـرحآ اقـتصـاديآ شـامخـآ ألن العراق
تلك الكثير من اجلذب السياحي ومقومات نهوضه ألهميته دوليآ وأسالميآ وعربيآ . وما
كن تلكه من ارث حضاري  ومعالم بارزة للعيان  يحتله من منصة متقدمة انسانيآ وما 
كن الـقول دن انـدثرت بـفعل الـتـأكل البـيئي واجلـيولـوجي و مـشاهـدة اطاللهـا الشـامخـة 
ـدن مـاذهب الـيه  –الـبـابــا يـوحـنـا بــولص الـثـاني  –حـ أعـلن ان مـديـنـة (( أور )) أحـد ا
ـها الـعراقـيـة االثـرية والـتي لـها شـأن في الـتاريـخ العـراقي وجـزء من حضـارة التـزال معـا
ـا تمـثله من مـوقع متـميـز في التـأريخ االنسـاني وتلـقي بظاللـها في تمـثل قبـلة الـكاثـوليك 
نـفوس الـكاثـوليـكيـ بـأعتـبارهـا امتـدادآ تاريـخيـآ حلـضارة راقـية وزيـارتهـا تمـثل ضرورة
ضمـار ايضآ االمير ( مقدسة كـحجة لها تـأثير ديني كبـير في نفوسهم . ويـؤكد في هذا ا
ميكاسـا ) شقيق االمـبراطور اليابـاني الراحل (( هيـرو هيتو)) بـأن مدن العراق الـتاريخية
حتـتل مـكانـة كـبـيرة في نـفـوس اليـابـانـي واالطالع عـلـيهـا كـأثـار خالـدة لـعصـور مـختـلـفة
ضرورة ملحة ويذهب ( ميـكاسا ) في محاضراته التدريـسية القيمة التي نـلقاها على طلبة
جـامـعـة ( كـوكــو شـيـكـان ) في الــيـابـان لـشـرح اهــمـيـة زيـارة مــديـنـة ((اور)) اخلـالـدة في
ي كـمهـد حلـضـارة وادي الرافـدين ويـسـتطـرد بـالـقول بـأن هـناك الـتـاريخ  االنسـاني الـعـا
صالت محـتملـة ب العـراق القد في عـصوره اخملتـلفة والـيابان مـدينة الـشمس والزالزل
دن التاريخية االخرى دينة خاصة وا ا يجعل الكثير من الياباني يتوقون لزيارة هذه ا
ها وكنـوزها التاريخية وهذا عرفة كثـير من االسرار االثرية واثاراها ومـشاهدة معا عامة 
ما يشـير اليه بعض االسـاتذة مختـص بسـأن حضارة العـراق في محاولة فك الـكثير من
ة غـالق للـكشف عن تـلك العالقـة ب الـعراق الـقد والـيابـان وما الـقته احلـضارة الـقد ا
زيد من عـرفة ا بضاللهـا في نفس الشـعب اليابـاني الذي يجـد صلتـها بالـتاريخ اليـاباني 

علومات التي تخص هذا االمتداد التاريخي . ا
وفي ضوء اهمية العراق حـضاريآ ودينيآ ال بد لـلحكومة العراقيـة مؤسساتها ذات العالقة
سـتدامة جلذب وشركة اخلـطوط اجلوية الـعراقية في تـشجيع السـياحة ووضع برامـجها ا
سـتقبـلية لالنـفتاح شـاريعهـا االستثـمارية االنـية وا الكـثير من الـسياح وفق خـطط تنمـوية 
على الـعالم وشـرح اهمـية زيارة مـدن العـراق التـاريخـية ومراقـده الديـنيـة مع وضع قوان
ــضي في زيــارة االمـاكن ــسـافــر مع بــعض الـتــســهـيـالت الـتي تــســاعـده عــلى ا تـغــري ا
السياحية التي يعد عامال اقتصاديا مهمآ في دعم ميزانية العراق بالعملة الصعبة اضافة
الى ايجـاد الكـثـير من فـرص العـمل لعـشرات االلـوف من الشـباب الـعاطل واحلـاصل على
شهادات عليـا للعمل في ظل البـرامج السياحيـة التي تعدها شـركات سياحيـة اهلية تنشط
ـا يعانيه في مجال الـسياحـة الدينيـة التي تمـثل العمـود الفقري لـالقتصاد الـعراقي بدل 
من تـراجع واخـفـاق وخـسارة تـؤدي بـدورهـا الى تـصفـيـة عـمل اخلـطـوط اجلويـة الـعـراقـية
ـهتمـ بشـأنها ان تـنشط في اجملـال االعالمي لشـرح مستـجدات الـعمل االيجـابية وعلى ا
عوقـات والتـحديـات الصعـبة مع ضـرورة ايجاد والتي حتـاول النـهوض بهـا لتـتجـاوز كل ا
مرجعية تمتلك بعدآ اقتصاديآ وفنيآ واداريآ ذات ناصية علمية ومهنية تساعدها في وضع
تردي الـتي تعانـيها مع حتـشيد ـزري وا لبـنات النـهوض والتـقدم وانتـشالهـا من الوضع ا
كل اجلـهــود اخلـيـرة فـي ايـجـاد افــضل الـســبل لـعــبـور تــلك احملـنــة واالزمـة بــالـزيـادة من
دربة هنية ا التخطيط وتشريع قوان تدعم توجهاتها اضافة الى حجم اخلبرة والدراية وا
ـساعـدتـها في احـتالل مـفاصـل مهـمة ـعرفـة  بـكـوادر تمـتـلك ناصـيـة العـلـميـة والـعمـليـة وا
ومرافق ذات اجتاهات نيرة في تطوير الـعراقية كشركة طيران تـمتلك مقومات النجاح بدآل
من الـتـعـيـيـنـات الـعـشـوائـيـة احلـاصـلـة االن والـتي تـفـتـقـر شـروط الـعـمل الـنـاجح في ادنى
ــسـاعـدة والـدعم مـسـتـويــاته الن ذلك يـسـاعـد فـي سـقـوطـهــا وخـسـارتـهــا وهـنـا البـد من ا
همـة التي تؤثر ايـجابآ عـلى عملهـا بعد ان كانت بعنـاصر تمتـلك الدراية لـتتبؤ مـفاصلـها ا
عناصرها التي  تعـيينها وال زالت تستـمر بهذا االجتاه السباب كثـيرة ال مجال لشرحها
الي كانـتها الـتاريخـية ومحـاربة من يروج لـفكرة تـصفيـتها في ظل الـعجز ا مع االحتـفاظ 
مع ايـقـاف االفراط بـالـتعـيـينـات الـتي الحتقق شـروط الـعـمل التـخـصصي الن ذلك يـسـاعد
على انهاكها مالـيآ وفنيآ واداريآ ألن العـراقية تتميز عن غـيرها من دوائر الدولة بأن دائرة
عرفة لشؤون الطيران تخصصية البد للعامل فيها ان تتوفر فيه شروط العمل االيجابي وا

دني في مختلف مستوياتها الوظيفية . ا

"كابـيري مـبـوشي" تقـول الراكـبة بـيوتي
موانغو: "أصبحت الرحـلة تستغرق وقتا
أطـــول". رغم ذلـك فـــثـــمـــة أمل في األفق
ـطـردة في عـدد وذلك في ضـوء الـزيـادة ا
مـسـتـخـدمي الـسـكك احلـديـدية مـن ركاب
ـنـطـلق أدى وشـركـات شـحن. ومن هـذا ا
تــزايـد األنـشــطـة فـي مـيـنــاء دار الـسالم
بـالتـزامن مع تـنامي الـثـقة في اسـتـخدام
القطـارات كبديل أقل تـكلفـة وموثوق فيه
لـــلــــنـــقل الـــبـــري إلى إعـــادة هـــذا اخلط

احلديدي إلى مساره الصحيح.
ــتـــوقع أن تـــقــدم وبـــجـــانب ذلك فـــمن ا
احلكومة الصـينية خالل الشهـور القليلة
قـبلـة دعما إضـافيـا جلهـود إحياء ذلك ا
اخلـط فـي صـــــورة قـــــروض ومـــــعـــــدات

جديدة.
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عـلى أي حـال بلـغـنـا اآلن نـهايـة الـرحـلة
مـع وصــول الــقــطــار بــبـطء إلى مــحــطــة
"كابـيـري مبـوشي" قـبل دقائق مـعدودات
من حــلــول الــســاعــة الـــثــانــيــة من بــعــد
منتصف اللـيل أي بتأخيرٍ بلغ  12ساعة
وعـد احملـدد سلـفـا لتـشارف كامـلـة عن ا

مدة الرحلة اإلجمالية نحو  60ساعة.
ومن القطار تـهبط السيـدة موانغو التي
تسـحب حـقائـبـها إلى داخـل احملطـة قبل
أن تلف نفـسها ببـطانية وجتـلس لقضاء
الـلـيل عـلـى هـذا الـنـحـو فـاحلـافـلـة الـتي
ســتــقــلــهـــا إلى حــيث تــقـــطن لن تــغــادر

نطقة قبل الفجر. ا
وتـــقــول مــوانـــغــو: "يــغـــمــرني اإلرهــاق
وأشعر كأنني أوشكت على الوصول إلى
ــنــزل لـكــنــني ال أطـيـق االنـتــظـار ألرى ا

أطفالي".

الـتـقـدم في الـعـمـر بـاتت في خـطـر كـبـير.
فعـربـات القـطارات من تـلك الـتي خرجت
عـن الــســكـــة أو الــتـي تُــرِكت مـــهــجــورة
تــتــنــاثـــر عــلى طــول ذلك اخلط احلــديــد.
ولـلـتـعـرف عـلى مـزيـد من الـتـفـاصـيل في
هـذا الــصـدد حتـدثــنـا مع قـائــد الـقـطـار
وهو رجل يُـدعى "تـشارلـز سـيامي" يـعمل

هنة منذ عام .1983 في هذه ا
وقـال لـنا "سـيـامي" وهـو يـزيـد من سـرعة
قاطـرة الديـزل التي يـقودهـا مُبـتعـدا بها
عن رصـــيف احملــطــة: "يــتــعــ عــلــيك أن
تبـقى مُتـيقـظا وأن تـفكـر ببـراعة". وأشار
إلى أن مــــســــتـــــوى اخلــــدمــــة شــــرع في
التـدهور مـنـذ بدئه الـعمل في هـذا اجملال
قـبل عـقود قـائال: "يُـفـرض عـلـينـا الـسـير
بسـرعة  40كيـلـومتـرا في الـساعـة بـفعل
ـــشــكالت الـــتي تــعـــاني مـــنــهــا بــعض ا
الـــعــربـــات".وبـــســـبب نـــقـص الــتـــمـــويل
ــعـدات يـظل الــعـمــال في الـكــثـيـر من وا
سؤولة ستـودعات اخلاصة بـالشركـة ا ا
عن هـــذا اخلط احلــديــدي بـال عــمل وقــد

ألقوا بأدوات عملهم جانبا.
وتـــــبـــــدو الـــــصـــــورة أوضح فـي ورشــــةٍ
تسودها إضاءة خافتة حيث جند خبراء
ـيــكــانــيــكــا يــعــكـفــون عــلى إصالح فـي ا
عجالت بعض العربات وذلك - في أغلب
األحــيــان - بـاســتــخـدام اآلالت األصــلــيـة
ـسـتـوردة صـيـنـيـة الـصنـع الـتي تـعود ا

اضي. إلى سبعينيات القرن ا
لــــذا صــــارت األعــــطــــال الــــتـي تــــلــــحق
بــــالــــقــــطــــارات وكــــذلـك تــــأخــــرهــــا عن
مـواعيـدهـا من األمور الـشـائعـة. وبـينـما
يـقـتـرب الـقـطـار بـبطء شـديـد من مـحطـته
الـنـهـائـيـة في زامـبيـا والـتي حتـمل اسم

االقـتصـادية عـلى صـعيـد نـقل منـتـجاتـها
ؤدية إلى الشمال. عبر الطرق ا

وقــد عــرض الــزعـيـم الـصــيــني - في ذلك
الـوقـت - مـاو تـسي تــونغ قـرضـا قــيـمـته

د هذا اخلط. ولم 400 مليون دوالر 
يـلـبث أن تــدفق عـشـرات اآلالف من عـمـال
الـسكـك احلديـديـة الـصيـنـيـ عـلى شرق
شروع الذي أفريقيا للمشاركة في هذا ا
كان أول مـشروع هـندسي كـبيـر من نوعه

للص في القارة األفريقية.
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وحـالــيــا تــمــد بــكـ خــطــوطــا لــلـســكك
احلـــديــــديــــة في كل دول شــــرق الــــقـــارة
تــقــريـبــا وسط انـتــقــاداتٍ مـوجــهـة لــهـا
بدعـوى انتـهاجهـا ما يُـوصف بسـياسات
"االسـتـعـمـار اجلـديـد" ومـنـحـهـا قـروضـا
بـــشـــكل ســـري مـــا يـــرهق كـــاهـل الــدول
ـتابعة رحلة النامية بـالديون. وإذا عدنا 
الــقــطـار فــســنــجـده يــواصل بـال كـلل أو
هوادة مـسـيرته في الـصـعود لـيصل إلى
ارتفاعٍ يُقدر بنحو  1,800متر فوق سطح
الـبحـر وذلك عـنـد مـروره بتالل مـتـنـاثرة
يـســودهـا طـقس بــارد تـقع حــول مـديـنـة
مبيا التنزانيـة قبل أن ينحدر بشكلٍ حادٍ

لدى عبوره احلدود مع زامبيا.
ورغـم أن هـــذا اخلـط احلـــديــــدي قــــد مُـــدَ
ألسـبـاب اقــتـصـاديـة فـإنـه يـعـني مـا هـو
أكــثـر من ذلك بـالــنـســبـة لـلــعـائالت الـتي
ـنــاطق الـواقــعـة عـلى جــانـبـيه. تــسـكن ا
فتـلك الـتجـمعـات السـكنـية اعـتمـدت على
خدمة السكك احلـديدية هذه ألكثر من 40
ـدارس عـامـا سـواء لـنـقل األطـفـال إلى ا

أو تلبية احتياجات أخرى.
ؤسف أن هـذه اخلـدمـة اآلخذة في لكـن ا

وأمام األبـواب اخلـشبـيـة الدوارة يـعكف
فـتشـون على ثـقب كعـوب التـذاكر وفي ا
طـابقٍ أسـفل مـنـهم تـوزن الـبـضـائع ذات
األوزان الــثــقــيــلـة مــثل األرائـك وهـيــاكل

األَسِرّة في اخملزن اخلاص بالطرود.
وفـي تــمــام الــســاعـــة الــواحــدة من بــعــد
ـــؤديـــة إلى الـــظـــهـــر تُـــفـــتـح األبـــواب ا
الـــرصــيف لــتــتــســـابق جــمــوع الــركــاب
مُـنـدفــعـةً إلى الـقــطـار أمال في اجلـلـوس

قاعد اجملاورة للنوافذ. على ا
ـضي الـقـطـار وبـعـد مـغــادرته احملـطـة 
ـزارع بـاخلــروج من دار الـسالم لــيـمـر 
اســتـــوائـــيـــة قــبـل أن يــدخـل مــحـــمـــيــة
"سيلوس جَيم" مع غروب الشمس تماما.
كن للـركاب أن يلقوا نطـقة  وفي هذه ا
نــظــراتٍ خــاطـــفــةٍ يــرون عـــبــرهــا - بــ
ـتشـابكـة - حـيوانـاتٍ من نوع األشجـار ا
"الــظــبي األفــريـقي" و"الــربــاح" وهــو قـرد
أفريـقي ضـخم اجلثـة قـصيـر الذيل وذلك

قبل أن يُسدل الليل أستاره.
لـكن يُــقـال لـلـركـاب عــنـدمـا يـدخل الـظالم
ُــطـبق عــلـيــهم إن الـضــبـاع والــزرافـات ا
ليست بعيدة عنهم كثيرا. ويروي الركاب
والـعـمـال كـذلك قـصـصـا عن الـفـيـلة الـتي
تُـوقِفُ الـقـطـار أحـيـانـا خالل سـيـره عـلى

القضبان.
ـشــهـد يــبـدو مـخــتـلــفـا عــلى نـحـو لــكن ا
مــدهـش مع شــروق الــشــمس. فــالــنــاظــر
وقــتـهــا يـرى الــضــبـاب وقــد غـشى غــابـةً
ضي الـقطار في نـاخ بيـنمـا  معـتدلـة ا
مـــســارات مــلـــتــويــة حـــول تاللٍ شــديــدة

االنحدار وعبر أودية سحيقة.
فـــخالل الــلـــيل كــان الـــقــطـــار قــد مــضى
صـاعـدا إلى ارتـفـاعٍ بـلغ نـحـو  600مـتر
ـعـروفـة ـنـطـقــة ا أثـنــاء سـيـره بـاجتــاه ا

باسم "وادي الصدع العظيم".
وكــانت مــرحـلــة مــد اخلط احلــديـدي إلى
نطقـة قد شكلت أصعب حتدٍ واجه هذه ا
شـروع فـقد سـؤولـ عن ا ـهنـدسـ ا ا
أدى ذلك إلى أن يفجر الـعمال فجواتٍ في
ـــــوجــــودة هــــنــــاك أضــــخـم اجلــــبــــال ا
بـاسـتـخــدام الـديـنـامـيت. وإلدراك أهـمـيـة
هذا اخلط احلديدي يتعـ علينا العودة
إلى الوراء قـلـيال حتديـدا إلى عام 1964
حـــ حـــصـــلت زامـــبـــيـــا وهي الـــدولـــة
احلـبيـسة (الـتي كـان يُـطلق عـلـيهـا آنذاك
اسم روديسيا الشمالية) على استقاللها
من بريطـانيـا واستعـادت السيـطرة على
عـدنيـة. لكن جارتـها روديـسيا ثرواتـها ا
ــبـابـوي حـالــيـا) اتـخـذت اجلـنــوبـيـة (ز
مــوقـفـا عــدائـيـا مــنـهـا وفــرضت رسـومـا
بــاهــظـة عــلى الــنـحــاس الــذي يُـنــقل إلى
ـوانئ اجلنـوبـية ألفـريـقيـا. فبـاسم نـشر ا
االشـتـراكـيـة في مـخـتـلف ربـوع أفـريـقـيا
اتفق الرئيـسان نيريـري وكاوندا على مد
خـط ســكك حـــديــد "أوهـــورو" وتــمـــهــيــد
الــطــريق أمــام زامــبــيــا لــنــيل حــريــتــهــا
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يـشـكل خط ســكك حـديـد أوهـورو - الـذي
تد بطـول ما يقارب  1,860كيلومتراً -
شريـان حياة حـيوي يـربط ب جتـمعات
سـكنـيـة في منـاطق ريـفيـة تـقع في بعضٍ
ــنــاظــر من أكــثـــر الــبــقــاع احلـــافــلــة بـــا

الطبيعية اخلالبة في تنزانيا وزامبيا.
في عـام  1970دشن الــزعــيــمــان الــلـذان
قــادا زامـبــيــا وتـنــزانـيــا إلى االســتـقالل
مـــشـــروع مـــد خط الــــســـكك احلـــديـــديـــة
ـعـروف كذلـك باسـم "أوهورو" "تـازارا" ا
والـذي شق طـريـقـا يـصل بـ مـديـنـة دار
ـنـطـقة الـسالم الـتـنـزانـيـة الـسـاحـلـيـة وا
عروفة باسم حزام النحاس الواقعة في ا

وسط زامبيا.
في ذلك الوقت كـان األمل يـحدو الـرئيس
الــتـنــزاني جـولــيـوس نـيــريـري ونــظـيـره
الزامـبي كيـنيث كـاوندا في أن يـوفر هذا
ــواطـنــ ونـقل اخلط الــفـرصــة لـتــنـقل ا
البـضائع بـ الـبلـدين بعـيدا عن جـنوب
بابوي أفريقيا وروديسيـا اجلنوبية (ز
حاليـا) وهما بلـدان كان يسـيطر علـيهما
حـكام بـيض الـبشـرة حـينـذاك. لـذا أطلق
الرئيسان على خط الـسكك احلديدية هذا

اسم "خط سكك حديد احلرية".
ــثل وحـــتى الــيـــوم ال يــزال ذلـك اخلط 
ــئــات مـن الــتــجــمــعــات شــريــان حــيــاة 
السـكـنيـة القـاطنـة عـلى جانـبيه إذ يـنقل
الــفالحــون الـذين يــزرعــون الـذرة واألرز
والــطـــمـــاطم مـــحــاصـــيـــلـــهم عـــلى مــ
دن والـبلدات القطـارات لتـسويقـها في ا
بـيـنـمـا يـسـتـخـدم الـتـجـار وسـيـلـة الـنـقل
نفسهـا جللب سلعٍ استـهالكية إلى سكان

القرى.
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وبــفـضـل هـذا اخلـط احلـديــدي اتــسـعت
رقعة قرى صـغيرة لـتصبح بلـدات كبيرة.
بــجـانـب ذلك يـشــكل مــا يُــعـرف بـ"قــطـار
كــلـيــمـنــغـارو الــعـادي" - وهــو واحـد من
ثـالثــة قــطــارات ركــاب تــســـيــر عــلى خط
"تازارا" - وسيلة النقل الرخيصة واآلمنة
ــتــوافــرة لــدى الــكــثـيــر من الــوحــيــدة ا

مواطني تنزانيا وزامبيا.
أمـا الـقـطـار فــيـشـكل سـوقـا في حـد ذاته.
ئة ففي كلٍ من محطاته التي تزيد على ا
يُـــدلّي الــركــاب أجـــســادهم مـــنه لــشــراء
ــوز يُــضــطــرون عــنــاقــيــد كــبــيـــرة من ا
لضـغطـها لـكي يتـسنى لـهم إدخالـها عـبر
نـوافـذه الـضــيـقـة بـيـنـمـا يـجـرب الـبـاعـة
ـــراته عــارضـــ صــنــادل حـــظــهم في 

بالستيكية ومشروبات غازية.
وفي ضــواحي دار الــسالم تــقع مــحــطـة
قــــطــــار "تــــازارا" وسط مــــزيج مُــــرقع من
ـصنوعـة من الصـفيح. وبيـنما األسطح ا
تـسـلـلت الـشـقوق إلى الـواجـهـة الـعـتـيـقة
للمحـطة ال يبدو أن الـكثير من الـتغيرات

طرأ عليها منذ تشييدها.

نــقص هــذا الـــهــرمــون إلى اإلصــابــة
بـهــشــاشــة الــعــظـام وتــقــلــيل كــمــيـة
الـــــــعـــــــضـالت فـي اجلـــــــسم. وقـــــــال
بــروفــيــســور الــبــرتــو فــيــرلــ الـذي
أشـرف عـلى هذه الـدراسـة إن الـرجال
صـاب بـالعـقم معـرضون لـإلصابة ا

بإمراض تؤثر على نوعية حياتهم.
ولـكن العـلمـاء الـذين قامـوا بالـدراسة
لفتوا االنتباه إلى أن شح احليوانات
ــــنــــويـــــة في حــــد ذاتـه ال يــــســــبب ا
ذكورة لكن هناك صلة ما األمراض ا
بــ األمـريـن. وأشـار دكــتــور كــيــفـ
ـسالك مـاكـلـيـني أخـصـائي أمـراض ا
الـبولـيـة إلى أهمـيـة الدراسـة في لفت
انتـباه األطبـاء الذين يعـاجلون رجاال
ـنـوية يـعـانـون من شح احلـيـوانـات ا
إلى ضـــرورة فــحــصــهم لـــلــتــأكــد من
خـلــوهم من أمـراض أخـرى قـد تـكـون
مـرتـبطـة بـذلك. وقـال بروفـيـسور أالن
بـيـسي من جـامعـة شـيـفيـلـد إن هـناك
ضـرورة لــلــمـزيــد من األبــحـاث لــفـهم
ـنـوية الـعالقـة بـ شح احلـيوانـات ا

واإلصابة ببعض األمراض.

بـــــــضــــــرورة فــــــحـص الــــــرجــــــال ذوي
ـنـخفـضـة للـتـأكد ـدنـية ا احلـيـوانات ا
من عــدم إصـــابــتــهـم بــأمــراض أخــرى.
ويــعـتــبــر انـخــفــاض عـدد احلــيــوانـات
نـوية أو ضعـفها عـوامل مسبـبة لعدم ا
ن احلمل لدى واحدة من كل   3نساء 

يواجهن صعوبة في احلمل.
وفــحص الـعــلــمـاء الــذين قــامـوا بــهـذه
الـدراسـة أزواجا يـعـانـون من الـعقم في
إيـطـالـيـا لـيـعـرفـوا مـا إذا كـان لـنـوعـيـة
نـويـة تـأثيـر عـلى احلـالة احلـيـوانـات ا

الصحية للرجال.
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ووجـد العـلـماء أن مـعظـم الرجـال الذين
كــانـــوا يــعــانــون مـن شح احلــيــوانــات
ــنـــويـــة كــانـــوا يـــعـــانــون مـن بــعض ا
ـرتبطة بأمـراض مثل مؤشر العوامل ا
نسـبـة الطـول إلى وزن اجلسم وارتـفاع
ضغط الدم وهي بدورها تـعتبر عوامل
ـرض الــســكـري مـؤثــرة في اإلصــابــة 
وأمراض القلب واجللطات. وكان هؤالء
الــرجـال أكــثــر عـرضــة لـنــقص هــرمـون
الــتــسـتــوسـتــيـرون بـ  12مـرة ويـؤدي

الـكــولـســتـرول الــضـار بــنـســبـة  20في
ئـة. ووجدت الـدراسة أيـضا أن هؤالء ا
الـــرجــــال أكـــثـــر عـــرضــــة النـــخـــفـــاض
مـسـتـويــات هـرمـون الـتـســتـوسـتـيـرون
لــــديـــــهم. وأوصـى مــــعـــــدو الــــدراســــة

ووجــدت الــدراســة الــتي شــمـلت 5177
رجالأن الـــرجــال الـــذين تـــشح عـــنــدهم
ـنـوية كـانـوا أكثـر عـرضة احلـيـوانات ا
الرتـــفـــاع ضـــغط الـــدم وزيــادة نـــســـبــة
الــدهـون في اجلــسم وزيـادة في نــسـبـة
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خـــلــــصت دراســــة حــــديـــثــــة إلى أن
الـــــرجــــــال الـــــذيـن تـــــشـح لـــــديــــــهم
ـنويـة معـرضون بـشكل احليـوانات ا

أكبر لألمراض.
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ونــحن نـشـتــري هـذه األنــابـيب بــأسـعـار
ـقـاولـ ألن لـديـهم زهـيـدة لـلـغــايـة من ا
إنـتـاجا فـائـضـا ومجـانـيـا كل عـام. وبدال
من هدرها فإنـهم يبيعونـها لنا بأرخص
األســـعــار".ويــضـــيف: "ثم نــحـــصل عــلى
ـكنـنا جتـهيـزها ال و زيـد من رأس ا ا
دون أثـــاث مع وجـــود حــمـــام ومـــطــبخ
كن حتـويله إلى أريكة. صغير وسـرير 

وعلى الفور يكون لديك منزل".
ولـهـذا الـنـوع من الـبـيـوت طـراز عـصـري
صناعي مـصمم خصيـصا ليـعدله سكانه

ستقبل. في ا
ويـقـر لـو بـأن هذا لـيس حـال طويـل األمد
ألزمة السـكن في هونغ كـونغ. لكن هذا لم

يكن أبدا هدفه.
ويـقـول: "ال أعـتــقـد في أي حلـظـة أن هـذا
األوبـود هــو احلل لـلــمـشـكــلـة ألن هـنـاك
ـتشـابـكـة في هذه الـكثـيـر من الـقضـايـا ا
ــكن لـلــعــمـارة ــشــكـلــة بــرمـتــهــا. فال  ا

الفردية أن حتل كل شيء دفعة واحدة".
وكـان هـنـاك سـبب آخـر البـتـكـار األوبود
ـسـاحة وهـو عدم فـهم كـيفـيـة اسـتغالل ا
في هونغ كـونغ. ويـصر لـو على أن الـلوم
فـي قـــلـــة األراضـي عـــادة مـــا يــــقع عـــلى
ارتــفــاع أســعـار الــعــقــارات وهــذا لـيس

سوى جزء من الصورة.
ويــضــيف لـو: "هــونغ كــونغ مــديــنـة ذات
كــثـافـة عــالـيــة. ومع ذلك فـإن الــقـول إنه
لــيس لــديـنــا مــا يــكـفي مـن األرض لـيس

صحيحا تماما".

ــوذجي ثالثــة مــسـتــويــات من األسـرّة
. ومن أجل تــوفـيـر األمـان ذات الـطــابـقـ
ــوجـة واخلــصــوصــيـة هــنــاك شــبـكــة 
نـطقتك. وهي تـشبه السجن إلى حتيط 
ــعــيــشـة حــد مــا. إنه شــكل من أشــكــال ا

الرهيبة قطعا.
ويـتـحــتم عـلى الـنـاس أن يــدفـعـوا مـبـالغ
مــالـيـة كــبـيـرة في الــواقع لـلـعــيش بـهـذه
ــقــســمـة الــطــريــقــة. إذ تــكـلـف الــشــقــة ا
ساحة تتراوح ب  50و 100قدم مربع
ما ب  300و 600جنيه استرليني (418
إلى  837دوالر أمــــيـــــركي). وفـي الــــوقت
ذاته فـإن وحــدة الـقـفـص لـيـست أرخص
بــكـــثــيــر إذ تـــكــلف حــوالي  300جــنــيه
استرليني في الشهر حسب قول جيمس

لو.
ـكن. ويـحاول لذلـك توصل لـو إلى حل 
معـمـاريون مـثله ابـتـكار طـرق لالستـفادة
ـتـاحـة (وال يـوجـد الـكـثـير ـسـاحـة ا من ا

منها).
وإحدى األفـكار التي يـعمل عـليـها لو هي
بـنـاء بــيـوت يـطـلق عــلـيـهـا اسم "أوبـود"
وهي بــيـوت صـغــيـرة تــبـنى بـاســتـخـدام
ـكن أنــابـيب مــيـاه خــرسـانـيــة عـمالقــة 
جتميعها فـيما بعد فوق بـعضها البعض
وتـثــبـيـتـهـا في مـســاحـات حـضـريـة غـيـر
مسـتغلـة. وهي طريقـة سريـعة لبـناء برج

من الشقق السكنية.
ويقول لـو: "إنها (أنـابيب) تسـتخدم عادة
حتت األرض لــتــصــريـف مــيــاه األمــطـار.

ساحات إلى وحدات صغيرة ألنه ليس ا
بـــإمــكــان الــنــاس احلـــصــول عــلى شــقــة

عادية".
وال ينتهي األمر هناك. فقد بدأ الناس في
الـعثـور عـلى أماكـن إقامـة هي بـاألساس

مجرد أقفاص.
وال يبـقى أمـام آالف األشخـاص أي خـيار
سـوى اسـتـئـجـار مـسـاحـة تبـلغ  16قـدما
مربعـا تبنى من مواد جتـعل منهـا قفصا

عنى احلرفي. با
ويـقـول لو: "سـيـكـون لـلـبـيت وهـو قفص

هـونغ كــونغ كـيف أصـبــحت هـونغ كـونغ
ســـيــئـــة الـــســـمـــعــة فـي أمـــاكن اإلقـــامــة
الـصـغــيـرة في مـبـاني الـشــقق الـسـكـنـيـة
ـبـاني الـتـجـارية ـقـسمـة إلى أجـزاء وا ا
أيضـا التي تقـسم إلى مسـاحات داخـلية

صغيرة.
نازل ال يدخلها ضوء ويقول لو إن هذه ا
الشمـس وال حتظى بتـهويـة جيدة وهي
مـقصـورات صـغيـرة لـلـغايـة أُسـست على

نحو  50قدما مربعا.
الك األرض لـتقسيم وتابع: "إنها طـريقة 
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هناك العديد من السكان في هونغ كونغ-
والـبالغ عـدد سـكـانـها  7,4مـليـون نـسـمة
بـشكل أكـثـر حتديـدا- كـلـهم يعـيـشون في
مـنـطـقـة تـبـلغ مـسـاحـتـهـا  106كـيـلـومـتر
مربع. وإلى جانب هذه الكثافة السكانية
ارتفـعت األسعـار بسـرعة هـائلـة ما جعل
الـكـثيـرين مـنـهم غـيـر قـادرين عـلى حتمل

ذهل في أسعار العقارات. االرتفاع ا
ولـهـذا الـسـبب يـرغب مـهـنـدس مـعـماري
محلي في حتويل أنـابيب مياه خـرسانية
عـــمالقـــة إلى شـــقق صـــغــيـــرة من خالل
رصها فوق بعضها البعض في مساحات
األراضي اخلالـية. ويـبدو ذلك كـأنه موقع
بناء من بعيد  لكنه قد يكون حال مبتكرا

شكلة السكن في هونغ كونغ.
إنها قـضية حتـتاج إلى حل منـذ فترة من

الزمن.
لــقــد طــرح الــبــحث عـن مــنــازل بــأســعـار
مـعـقـولة بـالـفـعل بـدائل أصـغـر وأحـيـانا
ـعـمـاريـ غـريـبـة جـدا. ويـجـرب بـعض ا
إقامـة شـقق صغـيرة لـلـغايـة تعـرف باسم

"منازل النانو".
ـنـازل مـؤخـرا وهو وقـد بـيع أحـد هـذه ا
أصـغـر من مـكـان لـوقـوف سـيـارة إذ تبـلغ
بلغ 242,805 مساحته  121قدم مربع 
مـلـيـون دوالر أمـيـركي وهـو مـبـلغ ضـخم
جدا بالنسبة للناس إليجاد مكان يدعونه

منزال.
ــعــمــاري جــيــمس لــو ومــقـره ويــصف ا
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