
Wed.3 Oct. 2018 issue 506تقارير وتحقيقات
االربعاء 3 تشرين االول 2018 العدد 506

الكشف عن عدد أرامل داعش في الموصل ومخاوف من "قنبلة موقوتة""تشابه األسماء".. مأساة يواجهها شباب العراق.. فما الذي يحدث؟

اأن يتم توقيف �شخ�ص من قبل القوات الأمنية 
يف  لكن  ���ش��ادم��ًا،  يكون  ق��د  "ا�شمه"  ب�شبب 
ت�شبب  ظاهرة  امل�شكلة  هذه  اأ�شبحت  العراق 
الأ�شخا�ص، ملجرد  من  للكثري  كبرية  معوقات 
ت�شابه اأ�شمائهم مع اأ�شماء الأفراد الذين كانوا 
اآخرين،  مطلوبني  اأو  داع�ص  لتنظيم  ينتمون 

وخا�شة يف املحافظات الغربية.
حممد عبد اهلل الدليمي، اأحد املعنفني من قبل 
ال�شلطات الأمنية الذي مت توقيفه لأكرث من 48 
ت�شابه  بتهمة  وذل��ك  حتقيق،  دون  من  �شاعة 

ا�شمه مع اإرهابي مطلوب للق�شاء العراقي.
حممد الذي يبلغ من العمر 29 عاما روى جزءاً 
اأ�شبحت  التي  الق�شية  هذه  مع  معاناته  من 
دائرة حكومية،  لأي  لزمة معه عند مراجعته 
يف  املحكومية  ع��دم  ورق��ة  يطلبون  كونهم 
العربية  ملحطة  تقرير  بح�شب  مراجعة.  كل 

ال�شعودية.
اإحدى  يف  اعتقاله  مت  اأن��ه  الدليمي،  واأو�شح 
ال�شيطرات الأمنية يف م�شاء اأحد اأيام مار�ص/
اآذار املا�شي، وقد مت اقتياده بالقوة اإىل مركز 
يعلم  يكن  مل  اعرتاف  لنتزاع  املدينة،  �رشطة 

�شيئًا عن خلفياته.
من  الع�رشات  �شاهد  قد  اأنه  الدليمي،  واأ�شاف 
لل�شبب  التوقيف  اأهايل مدينته كانوا على قيد 
يتم  ومل  اأبرياء  كانوا  اأغلبهم  اأن  مبينًا  ذات��ه، 

اإثبات اأي تهمة �شدهم.
اأي��ام،  ع��دة  م�شي  وبعد  اإن��ه  الدليمي:  وتابع 
معه  ح��ام��ًا  بالكفالة،  ���رشاح��ه  اإط���اق  مت 
ال�شتف�شارات الأمنية لإثبات براءته من التهم 

اخلم�ص  الأمنية  ال��دوائ��ر  من  �شده  املوجهة 
ال�رشطة،  ا�شتخبارات  اجلي�ص،  )ا�شتخبارات 
جهاز املخابرات، جهاز الأمن الوطني، وقيادة 
من  املحكمة  مراجعة  ثم  املحافظة(،  �رشطة 

اأجل احل�شول على قرار عدم املحكومية.
اأما حول ما اإذا كانت هذه الإجراءات هي نهاية 
اإكمال جميع  اأنه مع  الدليمي،  معاناتهم، بنينّ 
الإجراءات الازمة و�شدور قرار املحكمة الذي 
ين�ص "باأنني غري مطلوب يف الوقت احلايل"، 
ت�شكل  بغداد  اإىل  ذهابه  م�شاألة  زالت  ما  لكن 
الروتينية  الإجراءات  ب�شبب  امل�شاكل،  اأعقد  له 
ل��دخ��ول  الأم��ن��ي��ة  ال�����ش��ي��ط��رات  يف  القا�شية 

العا�شمة.
الباد نتيجة هذا  اأن يغادر  الذي قرر  الدليمي 
اإذ  اأخ��رى،  معقدة  م�شكلة  واجهته  التع�شف، 
مديرية  اأن  اإل  برباءته،  املحكمة  ق��رار  ورغ��م 
متديد  عن  متتنع  حمافظته  وجن�شية  اجل��واز 
اأ�شحى  الذي  ال�شبب  لذات  النافذ،  �شفره  جواز 
ال�شباب  من  والع�رشات  حممد  يطارد  ك�شبح 
ال�شجون  يف  اأعواما  يق�شون  بح�شبه،  الذين 

ب�شبب ت�شابه الأ�شماء.
احلكومية  غ��ري  املنظمات  تقارير  واأ���ش��ارت 
نحو  هناك  اأن  اإىل  الإن�شان،  بحقوق  املعنية 
بحقهم  �شدرت  ب��الإره��اب  متهم  األ��ف   60
مل  مم��ن  ال��ع�����رشات  بينهم  ق�شائية،  اأح��ك��ام 
وب�شبب  عليهم،  القب�ص  من  ال�شلطات  تتمكن 
فقد  عنهم،  كاملة  بيانات  قاعدة  وجود  عدم 
مت توزيع اأ�شمائهم الثاثية على ال�شيطرات من 

اأجل حماكمتهم.
ويف هذا الإطار قال النائب عن حتالف القرار 
العراقي، مقدام حممد اإن %60 من املوقوفني 

ق�شية  ب�شبب  هم  املحافظة  �رشطة  مراكز  يف 
يف  املئات  هناك  اأن  مبينًا  الأ�شماء،  ت�شابه 

ال�شجون ب�شبب جمرم واحد.
والإن�شاف  العدل  من  لي�ص  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار 
واحد،  جمرم  ب�شبب  ال�شجن  يف  املئات  اإي��داع 
لها  يتعر�ص  التي  واملعاناة  الأذى  ظل  يف 
وعائلته  رزق��ه  م�شدر  ف��ق��دان  م��ن  امل��واط��ن 
والعائلة،  للفرد  والجتماعي  النف�شي  وال�رشر 
اإج���راءات  ات��خ��اذ  اإىل  الداخلية  وزي��ر  داع��ي��ًا 
نقاط  جميع  اإىل  والي��ع��از  وف��وري��ة  عاجلة 
واملعلومات  ال�شتخبارات  ووكالت  التفتي�ص 
واللقب،  الرباعي  ال�شم  ا�شتخدام  اإىل  الوطنية 
عن  الأذى  لكف  الأم  ا�شم  ا�شتخدام  وكذلك 
املواطنني الأبرياء وجتنيبهم معاناة العتقال 
والحتجاز وما يرتتب عليه من اأ�رشار نف�شية 

واجتماعية لحقة.
ويوؤكد م�شوؤولون حمليون يف املو�شل اأن نحو 
2500 �شخ�ص يف املدينة يعانون من م�شاألة 
على  بع�شهم  ا�شتح�شل  وقد  الأ�شماء،  ت�شابه 
لي�ص  واأنه  والدته  وا�شم  با�شمه  ق�شائي  قرار 
العراقية،  املحاكم  قبل  من  املطلوب  ال�شخ�ص 
اإل  منطقتهم  م��ن  ي��خ��رج��ون  ل  والآخ�����رون 

لل�رشورة الق�شوى.
فاإن  املو�شل  مدينة  يف  اأمني  مل�شدر  ووفقًا 
للمو�شل  جم��دداً  اليوم  ع��ادت  الظاهرة  ه��ذه 

وكذلك باقي مدن العراق.
واأو�شح امل�شدر اأن ذوي املتهم يجربون على 
دفع مبالغ مالية كبرية ت�شل اإىل نحو 1000 
ب��راءة  يثبت  ما  با�شتخراج  للت�رشيع  دولر، 
العتداء لإجباره على  اأبنائهم، ول�شمان عدم 

العرتاف.

بعد  ترملن  الاتي  الن�شاء  عدد  عن  اح�شائية  ك�شفت 
فيما  �شهرا،   38 خ��ال  املو�شل  على  داع�ص  �شيطرة 
قابلة  موقوتة  قنبلة  منهن  البع�ص  ان  اىل  ا���ش��ارت 
لانفجار يف اأي حلظة. وذكرت �شحيفة ال�رشق الو�شط 
ان "جمموع الن�شاء الاتي ترملن بعد �شيطرة داع�ص على 
منها  2014، وطرده  املدة من حزيران  املو�شل خال 
يف متوز 2017، يناهز الع�رشين األف امراأة"، مبينة ان 
"منهن نحو 4 اآلف مرتبطات ب�شات معينة يف داع�ص، 
�شواء بالعمل املبا�رشة معه اأو ارتباطهن ب�شات قربى 
الأخري  "العدد  فان   ، التقرير  وبح�شب  عنا�رشه".  مع 
يف  لانفجار  قابلة  موقوتة  قنبلة  ميثلن  الأرام��ل  من 

ونقلت  ال�شلطات".  من  معاجلتها  تتم  مل  اإن  حلظة،  اأي 
ال�شحيفة عن م�شوؤولة املراأة والطفل يف ديوان حمافظة 
اأول ور�شة  "نظمت  انها  قوله  �شكينة حممد علي  نينوى 
يف املو�شل لتمكني ومعاجلة هوؤلء الن�شوة املرتبطات 
الأف��ك��ار  م��ن  التخل�ص  ع��ل��ى  مل�شاعدتهن  ب��داع�����ص 
مام�شة  من  خماوفها  �شكينة  تخفي  ول  املتطرفة". 
بداع�ص،  مرتبطات  لن�شاء  املوا�شيع  من  النوع  ه��ذا 
نا�شطات  طالت  التي  الغتيالت  موجة  بعد  خ�شو�شًا 
تعتقد  لكنها  الأخرية،  الأ�شابيع  يف  والب�رشة  بغداد  يف 
التي  واجل��ادة  املهمة  "الأعمال  من  نوعًا  متار�ص  اأنها 
اإىل  الإره��اب  وعودة  الأوان  فوات  قبل  معاجلتها  جتب 
معهن  تعاملنا  التي  الن�شاء  فاأغلب  جديد،  من  املو�شل 
وجود  فرتة  يف�شلن  زلن  وما  احلكومة  على  غا�شبات 

داع�ص على الفرتة احلالية". وتباعت �شكينة ان "احلديث 
عن داع�ص والإعجاب به بات يرتدد �شمن حلقات �شيقة 
الن�شاء  طبيعة  وعن  التوعية.  غياب  نتيجة  املو�شل  يف 
امل�شتفيدات من ور�شة التوعية والتمكني، ا�شارت �شكينة 
واأخ��رى  بطريقة  ارتبطن  ن�شاء  "انهن  اىل  علي  حممد 
بداع�ص، كاأْن يكننّ زوجات اأو قريبات اأو حتى متعاونات، 
لكنهن ينكرن ذلك، حيث ترتاوح اأعمارهن بني 20 �شنة 
فما فوق، واأكرثهن من الأرامل". واو�شحت انها "قامت 
الور�شة عرب  واإقناعهن بح�شور  الن�شوة  بتلك  بالت�شال 
�شبكة عاقات وم�شادر بطريقة �شعبة، لأنهن خائفات 
بثقة  معهن  نتعامل  لكننا  لاعتقال،  يتعر�شن  اأن  من 
معروفات  غري  وهن  املمكنة،  امل�شاعدة  تقدمي  ونحاول 

اأ�شا�شًا لأنهن كن يخفني وجوههن بنقاب".
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املنارة  ان  يبدو   ، بنائها  على  عام   700 بعد 
التاريخية جلامع مرجان مهددة بال�شقوط ، وهي 
الرتاثية  والبيوتات  املباين  من  العديد  من  واحدة 
العراقية التي تعر�شت يف ال�شنوات الأخرية خلطر 
ما  عدا   ، الهمال  بفعل  ال�شقوط  او  املتعمد  الهدم 
ت�شويه  من  العراقية  التاريخية  املعامل  على  طراأ 
من  الرغم  ..وعلى  ماحمها  تغيري  يف  دورا  لعب 
مينع  الذي   2000 لعام   55 رقم  القانون  وجود 
مالكي الرا�شي التاريخية والرتاثية من الت�رشف 
باماكهم باجراء عمليات حفر او تخريب او تغيري 
كافية  حماية  ي�شكل  مل  ذلك  لكن   ، معاملها  يف 
يعني  ..هل  والهمال  املتعمد  التخريب  من  لها 
الرتاثية  املعامل  تلك  انقرا�ص  احتمال  اذن  ذلك 
م�شتقبا ؟ ومل ل يحاول ا�شحاب املباين ادامتها 
وا�شتثمارها اقت�شاديا لأغرا�ص �شياحية بدل من 

تخريبها ؟!

ان من  على  تاريخ/  مدر�ص   / اكرم طالب  يوؤكد   
من  ماحدث  ان  اىل  م�شريا  له  لجديد  له  لقدمي 
�رشقات لآثار العراق ومااعقبها من تدمري واهمال 
كبري  حد  اىل  يرتبط  والرتاثية  التاريخية  ملعامله 
بالتوجهات الطائفية لبع�ص افراد الطبقة احلاكمة 
فهي حرب خفية بني الأديان واملذاهب وال ملاذا 
ب�شكل  والعبا�شية  الأموية  الق�شور  تهدمي  يتم 
مق�شود وملاذا يتم تكفري مكان وحترمي اآخر كما 
يحدث مع مدينة بابل التي يحرم البع�ص زيارتها 
ومثلها ملوية �شامراء ..املو�شوع عقائدي اذن – 
معاجلة  �رشورة  على  م�شددا   – طالب  يرى  كما 
كل  قبل  جمتمع  ثقافة  لأنها  اجلذور  من  امل�شكلة 

�شيء ...
ان هناك  بقوله  ما�شبق  احمد  الرحمن  ويوؤيد عبد 
النا�ص بوجود عنا�رش  من يتاجر حاليا باوجاع 
والف�شاد  الف�شاد  يف  غارقة  وو�شولية  انتهازية 

يهتم  لن  الب�رش  حياة  يحطم  ومن   ، وال�شتبداد 
هناك  ان  م�شيفا   ، البنايات  بتهدمي  بالتاكيد 
25 مليون كتاب و300 طن من املخطوطات مت 
تدمريها ، وهذا يعني اننا بحاجة اىل بناء النف�ص 
الب�رشية لنتمكن من حماية العراق واآثاره وتراثه 
، اما الفو�شى ال�شائدة الآن فلن تقدم لنا مان�شبو 

اليه .. 
 / القادرحممد  عبد  فيه  يوؤكد  الذي  الوقت  يف 
موظف يف وزارة ال�شياحة/ على ان مايعوزنا هو 
يحول  ان  ميكن  الذي  والثاري  ال�شياحي  الوعي 
لدى  توفر  لو  تراثية  حمميات  اىل  البنية  تلك 
احلكومة واملواطن على ال�شواء ، مت�شائا عن �شبب 
الثقافة  وزارة  مع  والثار  ال�شياحة  وزارة  دمج 
الثار  بناء  ميكنها  ولن  اأ�شا  ك�شيحة  انها  مع 
واملحافظة عليها وكان احد وزرائها يعترب الآثار 
الرتاثية  البيوت  بع�ص  حتولت  بينما   ! ا�شناما 
وباع  لاأحزاب  مقرات  اىل  مثا  حيفا  �شارع  يف 
الأهايل البع�ص الآخر يف �شارع الر�شيد مثا ليتم 

حتويلها اىل خمازن وحمال جتارية ..
تخريب  ظاهرة  اىل  املتخ�ش�شون  ينظر  كيف 
واهمال املعامل الرتاثية وهل يتوقعون انقرا�شها 

؟...
من جهته ، يرى الدكتور كمال ر�شيد العكيلي من 
جامعة  يف  العربي  العلمي  الرتاث  احياء  مركز 
تعر�شت  بغداد  يف  الرتاثية  املباين  ان  بغداد 
قرابة  ان  اح�شائية  افادت  اذ  والهدم  لاأهمال 
)4000( مبنى تراثي تعر�ص للهدم من اأ�شل �شتة 
، ماميثل هدرا  بغداد  يقع يف مدينة  اغلبها  الف 
لرثوة لتقدر بثمن ، لذا اأ�شبح لزاما على اجلهات 
تقوم  ان  والرتاث  بالثار  العاقة  ذات  الر�شمية 
بت�رشيع قوانني �شارمة متنع هدم املباين الرتاثية 
والثرية ، كما ان قانون الثار العراقي رقم )55( 
املتعلقة  القوانني  اف�شل  من  2000يعد  لعام 
يف  فقرة  هناك  وان   ، العربي  الوطن  يف  بالثار 
القانون املذكور تن�ص على ان كل من يقوم بهدم 
يحكم  الدولة  موافقة  او  علم  بدون  تراثي  مبنى 
كما  البناء  واعادة  �شنوات  �شت  بال�شجن  عليه 
كان عليه ، ال ان هذا القانون مل يت�شن العمل به 
ب�شبب الغزو المريكي عام 2003 ، حيث تعر�شت 
بغداد  يف  والثرية  الرتاثية  واملواقع  املباين 
وعموم العراق للهدم والتدمري و�رشقة الثار التي 
اىل  غلبها  تهريب  وا�شع ومت  نطاق  على  حتتويها 
وال�شيانة  املحافظة  على  ، وعاوًة  الباد  خارج 
لهذه املباين الرتاثية بات من ال�رشوري اإتخاذها 
و�شياحية  وفنية  وثقافية  ح�شارية  كمعامل 

بغداد  مدينة  وتاريخ  تراث  متثل  لأنها  وترفيهية 
اخلالدة.  اأما الباحث املتخ�ش�ص يف جمال الرتاث 
املباين  تهدمي  بكون  يجزم  فا  العرداوي  عادل 
الرتاثية واهمالها متعمدا بل يعزو ذلك اىل رخاوة 
هكذا  مبنع  ال�شادرة  والتعليمات  القوانني  تطبيق 
الع�شائرية  التهديدات  ظاهرة  وا�شتفحال  ظواهر 
احلكومية  الرقابة  و�شعف  احيانا  وامليلي�شياوية 
عام  بعد  والثار  املتاحف  �رشقة  ان  اىل  م�شريا   ،
تقويته  فاأن  لذا  القانون  هيبة  اأ�شعفت   2003

ميكن ان حتافظ على تلك البيوت ..
يوؤكد  الرتاثية  حيفا  �شارع  بيوت  ا�شتغال  وعن 
تراثية  بنايات  اأزال  ال�شابق  النظام  ان  العرداوي 
اأبنية  منها  بدل  واأقام  حيفا  �شارع  طول  على 
حديثة اذ وجد املخططون اأنذاك ان تطوير املدينة 
وبع�ص  لل�شقوط  اآيلة  بيوت  بازالة  ال  يتم  لن 
اجلوامع والتكايا ، لكنه يجد ان من الن�شاف ان 

اثريا  بيتا   21 مايقارب  ترك  امل�رشوع  ان  يذكر 
منها  البغدادي  واحلو�ص  البغدادية  الريازة  متثل 
موجودة  لتزال  وكلها  والدفرتي  ال�شويدي  بيت 
من  وكانت   ، اجلها  من  ال�شارع  م�شار  تغيري  ومت 
تراثية  بواجهات  الحتفاظ  ىنذاك  العقد  �رشوط 
، اما ن�شب احلرية فقد جاء فريق عمل قبل فرتة 
وابرموا  خرائط  له  واخذوا  ليدر�شه  ا�شبانيا  من 
عقدا مع امانة بغداد موؤكدين على ان الن�شب غري 
مهدد بال�شقوط بل يحتاج فقط اىل الرتميم ، كما 
ب�شكله  الحتفاظ  مع  حمادة  �شوق  بناء  اعادة  مت 
البغدادي يف العمارة وهناك منازل يف الكاظمية 
عملية  لكن  الرتاثية  مباحمها  حتتفظ  لزالت 
م�شرتكة  تكون  ان  لبد  املعامل  تلك  على  احلفاظ 
مابني احلكومة وا�شحاب البيوت الرتاثية ،علما ان 
هنالك فر�شة كبرية للحفاظ على الرتاث العراقي 
يهتم  م�شوؤول  اجلديد  الوزاري  الت�شكيل  ما�شم  اذا 

بالثار كان يكون نائب رئي�ص وزراء متخ�ش�ص 
بهذا اجلانب فقط ..

القانوين  اخلبري  يرى   ، القانونية  الناحية  ومن 
الرتاث  قانون  من   28 املادة  ان  حرب  طارق 
والحياء  املباين  على  التجاوز  منعت  والثار 
الرتاثية اأو تغيري وظيفتها ال�شا�شية التي منحتها 
ال�شفة الرتاثية وا�شتغالها ملمار�شة مهن خمتلفة 
الكبرية  التجاوزات  مينع  مل  القانون  هذا  لكن   ،
على الرموز الرتاثية ل�شيما التي تخ�ص احلكومة 
املوظف  ان  اىل  م�شريا  امللكي  العهد  يف  العراقية 
هو  وامل�شوؤول  الآثار  خرب  الذي  هو  الفا�شد 
مقرات  اىل  ليحولها  الرتاثية  البيوت  يوؤجر  الذي 
احفاد  من  ال�رشعيني  الورثة  مطالبا   ، لاأحزاب 
كما  لها  ملكيتهم  باثبات  املواقع  تلك  ا�شحاب 
الرغم من  (على  )�شارة خاتون  ح�شل يف منطقة 

حتولها اىل مبان و�شوارع حديثة.

الحفاظ على البيوت التراثية العراقية من التخريب واالهمال 

مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن
بغداد - عدوية الهاللي 


