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باتت سيارات تنظيم داعش جزءًا من ظاهرة السيارات مجهولة المصدر المباعة في ما يعرف بـ»سوق سيارات العلوج« 
في أربيل، والذي يحوي سيارات مسروقة من زمن نظام صدام حسين، أو مخالفة لشروط االستيراد الجمركي وفق 

ما يكشفه التحقيق

غنائم حرب تباع في »سوق العلوج« بأربيل

سيارات 
»داعش«

أربيل ـ نوزاد الجاف

يالحظ الخمسيني الكردي باوكى 
ــار نــظــرة االرتـــيـــاب عــلــى وجــه  ــ رزكـ
شــراء سيارة  عــن  الباحث  صديقه 
جيدة بسعر رخيص، بينما يقوده 
عــبــر طــــرق ودهـــالـــيـــز أكـــبـــر ســــوق لــلــســيــارات 
الــعــراق  املشبوهة فــي عــمــوم إقليم كــردســتــان 
ومدينة أربيل، حيث يمكن للمرء في هذا املكان  
اقــتــنــاء ســيــارة مــســروقــة أو مــخــالــفــة لــشــروط 
االســتــيــراد الــجــمــركــي أو ســيــارة دفـــع ربــاعــي 
اســتــولــى عــلــيــهــا تــنــظــيــم داعــــش مـــن الــجــيــش 
لــونــهــا العسكري  الــعــراقــي، ومـــا زالـــت تحمل 
وربما حتى غبار آخر معركة استخدمت فيها 
عهد  منذ  مسروقة  حكومية  ســيــارة  حتى  أو 

الرئيس العراقي الراحل صام حسني.
ويقع املكان املعروف بسوق »سيارات العلوج« 
الــعــراق على  أربيل شمالي  في جنوب مدينة 
الــذي  بقضاء مخمور  يربطها  الـــذي  الــطــريــق 
أكبر  إقامة  املاضي  أيلول/سبتمبر  في  شهد 
قاعدة أميركية لدعم القوات العراقية املشاركة 
فــــي تـــحـــريـــر مــنــطــقــة الـــحـــويـــجـــة مــــن ســيــطــرة 
مسلحي تنظيم »داعش«، ويمتد على مساحة 
تعمل  معارض  مربع ويضم  كيلومتر  نصف 
بشكل شــرعــي فــي بيع كــافــة أنـــواع السيارات 
القانونية، وأخرى تبيع السيارات التي تجمع 
بــني صــفــتــي عـــدم الــقــانــونــيــة ورخــــص الــثــمــن، 
وهي خلطة يفضلها الكثير من الباحثني عن 
ســيــارة بـــأي ثــمــن، وتــجــعــل مــن حــركــة الــســوق 
ــة االقــتــصــاديــة  رائــجــة بــغــض الــنــظــر عــن األزمــ

التي يمهر بها اإلقليم كما يقول رزكار.

أسعار أقل من السوق
ــى رزكـــــــــار )تـــعـــنـــي بـــالـــعـــربـــيـــة  ــ ــاوكـ ــ يـــتـــولـــى بـ
ــو تـــحـــريـــر( الـــتـــعـــامـــل بـــحـــذر مــــع أصـــحـــاب  ــ أبـ
الــتــي تضم بعضها بضع ســيــارات  املــعــارض 
تــخــص مقاتلي تنظيم داعـــش والــذيــن  كــانــت 
يتحدثون معه ويتفاوضون بريبة وال يبدون 
أي ثــقــة بــالــزبــائــن ويــطــلــبــون ســـعـــرا نــهــائــيــا 
غــيــر قــابــل لــلــمــســاومــة، ألنــهــم ال يــرغــبــون في 
رؤيـــة املــشــتــري مـــرة أخـــرى بــعــد إتــمــام صفقة 
الــبــيــع كــمــا يــقــول ملــعــد التحقيق، ومـــن هــؤالء 

وتزويدها بلوحات التصدير مقابل مبلغ 350 
باستخدامها  رغبنا  حــال  في  أميركيا  دوالرا 
في مناطق األطراف، فيما قام بتعديل املقترح 
بعد سماعه رغبتنا في قيادة السيارة داخل 
أربــيــل وتكفل بتأمني لــوحــات مـــزورة، خاصة 
بــاملــحــافــظــات الــعــراقــيــة الــجــنــوبــيــة مــع بطاقة 

ملكية للسيارة تسمى »أرم«.

105 آالف سيارة مشبوهة في اإلقليم
العميد  البشمركة  وزارة  إعـــالم  مــديــر  يــصــف 
ــتــــي تــم  ــلــــكــــورد حـــكـــمـــت جـــمـــيـــع اآللـــــيـــــات الــ هــ
اإلرهابي  داعــش  االستيالء عليها من تنظيم 
»غنائم الحرب« قائال إنها محفوظة لديهم،  بـ
وال يستطيع أي فرد أن يتصرف بها، قبل أن 
يكمل: »في حال رصد أي عمليات بيع ومتاجرة 
قبل عناصرنا سنقدم هذا  مــن  اآللــيــات  بهذه 
إيقاع  تتولى  عسكرية  محكمة  إلــى  الــجــنــدي 
وأضــاف  بــحــقــه«،  عليها  املــنــصــوص  العقوبة 
ــديـــد« أن »عـــشـــرات  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ هـــلـــكـــورد لـ
الدبابات وعربات الهمر والسيارات املختلفة 
ومئات قطع األسلحة املتنوعة وآالف العبوات 
املفككة التي تم االستيالء عليها أثناء املعارك 
التي خاضتها البشمركة ضد عناصر تنظيم 
داعش، ستستخدم الفتتاح متحف للعمليات 
العسكرية التي خاضتها البشمركة ومن أجل 
أن تطلع األجيال القادمة على جرائم  تنظيم 

داعش اإلرهابي.
الساعدي  الستار  عبد  أحــمــد  العميد  ويتفق 
عــضــو غــرفــة الــتــنــســيــق املــشــتــرك مـــع العميد 
هــلــكــورد، قــائــال »بــشــكــل عـــام جميع مخلفات 
ــوال واألجــــهــــزة  ــ ــاألمـ ــ داعــــــش غـــيـــر الـــحـــربـــيـــة كـ
والكبيرة  الصغيرة  والــســيــارات  اإللكترونية 
العراقية  الــقــوات  قبل  من  عليها  التحفظ  يتم 
ضــمــن لــجــنــة خـــاصـــة بـــذلـــك تـــقـــوم بــمــراجــعــة 
أرقــــــام الـــســـيـــارات تــلــك وظـــهـــر أن نــحــو %50 
التنظيم  قــام  ملواطنني  وتعود  منها مسروقة 
بــاالســتــيــالء عليها فــي حــني تــوجــد أخــــرى ال 
أصل لها وال تحمل لوحات تسجيل وهذه يتم 
التحفظ عليها ولم يتقرر حتى اآلن مصيرها 
كـــون الــتــحــقــيــق فـــي مــلــفــات املــــدن املـــحـــررة ما 
زال قـــائـــمـــا«، لــكــن مـــصـــدرا أمــنــيــا فـــي شــرطــة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »ســيــارات  بــغــداد أكــد لـــ
تابعة لداعش استولت عليها فصائل قاتلت 
ــــى املـــــــدن، وحــالــيــا  الــتــنــظــيــم ودخــــلــــوا بـــهـــا إلـ
رئيس الــوزراء أمر بإيقاف أي سيارة  ليست 
لــهــا أوراق نــظــامــيــة وال تــحــمــل لـــوحـــات كــون 
وهو  من خاللها«،  ارتكبت  الجرائم  من  كثير 
مــا أكـــده ضــابــط بــرتــبــة نقيب متخصص في 
تسجيل السيارات وتحويل ملكيتها في مرور 
كارت  استصدار  تزايد  »رصدنا  قائال  أربيل، 
)أرم( الــتــعــريــفــي الــــذي كـــان فــي األســــاس يتم 
تخصيصه للسيارات الوافدة إلى اإلقليم من 
العراق،  من  والوسطى  الجنوبية  املحافظات 
إلــى وثيقة  الحالي  الوقت  أن يتحول في  قبل 
املجهولة  للسيارات  وشكلية  مؤقتة  تسجيل 

املصدر املوجودة في مدن إقليم كردستان«.
واشــتــرط النقيب عــدم ذكــر اســمــه لحساسية 
ــــوع قــــائــــال »ســـــيـــــارات »داعـــــــــش« جـــزء  ــــوضـ املـ
باتت  إضافي من مشكلة كبيرة نعاني منها 
تعرف بـ »سيارات العلوج« التي يصل عددها 
اإلقليم منها  إلــى 105 آالف سيارة في عموم 
املخالف لشروط االستيراد أو ال تسري عليها 
 
ً
ــيـــم، فــضــال ــلـ تــعــلــيــمــات الــتــســجــيــل داخـــــل اإلقـ

عــن أخـــرى مــســروقــة أو تــم جلبها مــن بــغــداد 

أو املــحــافــظــات خـــالل الــفــوضــى األمــنــيــة التي 
شهدها العراق بعد عام 2003.

وبحسب املصدر فإن مديرية املرور في أربيل 
خاطبت عبر كتاب رسمي يحمل رقم 16 لسنة 
من  اإلقليم  حكومة  في  الداخلية  وزارة   2005
أجل التحرك لغلق جميع أماكن بيع السيارات 
ــرار حــاســم يــخــص هــذا  املــشــبــوهــة وإصـــــدار قــ
النوع من السيارات، وكرروا املخاطبات الحقًا، 
لـــم يــتــلــقــوا لــحــد اآلن جـــوابـــًا عليها،  ولــكــنــهــم 
وهو ما يعني »وفقًا ملحدثنا« أن الوضع باٍق 
على ما هو عليه، برغم التحذيرات املستمرة 
مـــن الــخــطــورة الــتــي يــشــكــلــهــا هـــذا الـــنـــوع من 
ــنــــي واحـــتـــمـــال  ــيــــارات عـــلـــى الــــوضــــع األمــ الــــســ

استخدامها في أعمال إجرامية.

برلماني سابق: لم نتوصل
إلى حل للمشكلة

مـــن جــهــتــه يــتــفــق الــبــرملــانــي الـــكـــردي الــســابــق 
أربيل حول  مــرور  النقيب في  أراس فتاح مع 
إمكانية استخدام هذه السيارات في األعمال 
اإلجــرامــيــة، وبالتحديد ســيــارات داعـــش ذات 
اللون العسكري، الفتًا إلى وقوع عدد من جرائم 
الــســرقــة بـــاإلكـــراه نــفــذهــا أشـــخـــاص انــتــحــلــوا 
بالدرجة  واستهدفوا  األمنية  العناصر  صفة 
في  االستثمارية  السكنية  املجمعات  األولـــى 
املحافظات  من  الــوافــدون  والتي يشكل  أربيل 

الوسطى والجنوبية أغلبيه ساكنيها.
وكــان البرملان الكردي قد أعد في وقت سابق 
مـــشـــروعـــا مـــشـــتـــركـــا بــــني لــجــنــة تـــعـــود إلـــيـــه، 
وأخرى من الحكومة املحلية في أربيل ووزارة 
الــداخــلــيــة لـــوضـــع تـــصـــور عـــن الــكــيــفــيــة الــتــي 
املشبوهة  السيارات  بها معالجة مشكلة  تتم 
تــخــضــع جميعها  أن  عــلــى  جــــــذري،  وبــشــكــل 
لفحص أمني دقيق يبني إن كانت مسجلة في 
العراق  أجـــزاء  باقي  أو  اإلقليم  مــن  أي منطقة 
عــلــى أنــهــا مــســروقــة أو اســتــخــدمــت فـــي عمل 

إجرامي، وفقًا للنائب السابق.
ويــقــر فــتــاح فــي حــديــثــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
بعدم تحقيق أي تقدم في هذا امللف، سواء من 
قبل البرملان أو وزارة الداخلية أو حتى حكومة 
اإلقليم منذ طرح املوضوع علنا للمرة األولى 
في عام 2005، في وقت تشهد تجارة السيارات 
بعد  وخصوصًا  ملحوظًا  تصاعدًا  املشبوهة 
األزمــة املالية الناجمة عن عدم تسليم رواتب 
املــوظــفــني وتــداعــيــات أحـــداث كــركــوك األخــيــرة 
وهو ما دفع املواطن املنهك ماديًا إلى البحث 
عــن الــســيــارات الــرخــيــصــة فــي املـــعـــارض التي 

تبيع سيارات العلوج.

عودة أخيرة 
بــالــرجــوع مـــرة أخــيــرة إلـــى مــعــارض ســيــارات 
الــعــلــوج فـــإن الــوســيــط أزاد حــمــه كـــان يشرف 
على اللمسات األخيرة لبيع سيارة أوبل طراز 
لـــوحـــة تــســجــيــل مــعــمــولــة من  1990 وتــحــمــل 
بــاهــتــة، كتبت  قــديــمــة وبـــألـــوان  قطعة صفيح 
عليها عبارة »نينوى فحص مؤقت«  وبسعر 
إمكانية  إلــى  املشتري  ويطمئن  دوالر،   1200
تسجيلها بنظام كارت )أالرم( دون وجود أي 

مشاكل أو مخاوف.
تعقيبًا على ســؤال مرافقنا باوكى رزكــار عن 
إمكانية أن تكون السيارة مسروقة أو مطلوبة 
قــائــال »دفــع  بــنــبــرة عصبية   أمــنــيــة رّد  لجهة 
الغرامات ورسوم فحص املتانة، هو املهم لدى 

دائرة املرور«.

بــني  الــــوســــيــــط  دور  يـــمـــثـــل  الـــــــذي  ــه  ــمـ حـ أزاد 
املشتري وشخصني كانا يعمالن ضمن قوات 
البشمركة الكردية ويمتلكان سيارتني حصال 
في  التنظيم  عناصر  مع  معركة  بعد  عليهما 

منطقة سنجار التابعة ملحافظة نينوى.
ويرفض البائع سيد إدريس الهبوط بالسعر 
إلى أقل من 11 آالف دوالر أميركي في مقابل 
سيارة تويوتا هاي لوكس طراز 2013 مؤكدًا 
أن مثيالتها تباع بــ17 ألف دوالر في األسواق 
القانونية  األوراق  انــعــدام  ولــكــن  االعــتــيــاديــة 
لــلــســيــارة تــجــعــلــه يــقــبــل بـــهـــذا الـــســـعـــر، فيما 
أميركي  دوالر  ألــف   15 بمبلغ  زميله  يتمسك 
لبيع سيارة شيفروليه سلفرادو طــراز 2014 
مـــذكـــرًا بــــأن ثــمــنــهــا لـــو كــانــت مــســجــلــة بشكل 
أصولي لن يقل عن 21 ألف دوالر أميركي في 

األسواق.
وال يملك سيد إدريس حاليًا غير هذه السيارة 
ضــمــن فــئــة »داعــــــش« وال يــنــوي الـــتـــنـــازل في 
سعرها، ولكنه أرشــد بــاوكــي رزكـــار الــى أحد 
 103( ديانا  أبناء عمومته ويسكن في قضاء 
كم شمال أربيل( ويمتلك سيارة مشابهة وهو 
بــحــاجــة ســريــعــة لــلــمــال، وربــمــا يبيعه إيــاهــا 
بسعر جيد مـــزودا إيـــاه بــرقــم هاتفه ورســالــة 

توصية شفهية منه.

كيف يتجولون بسيارات مسروقة؟ 
يمكن ملشتري سيارات »داعش« أن يستعملها 
بـــاتـــبـــاع إحـــــدى طــريــقــتــني، األولــــــى أن يــكــون 
عــنــصــرًا أمــنــيــًا ويــســتــخــدم هـــويـــة الــتــعــريــف 
الـــخـــاصـــة بـــه فـــي اجـــتـــيـــاز أي نــقــطــة تفتيش 
عــســكــريــة أو مـــروريـــة، وهـــو فـــي هـــذه الــحــالــة 
يــحــتــاج إلـــى لــوحــة مــــزورة تحمل اســـم وزارة 
الــبــشــمــركــة أو قـــــوات الـــزيـــرفـــانـــي »الــنــخــبــة« 
وربما ال يحتاجها إذا كان يتنقل في منطقة 
بعيدة عــن مــركــز املــديــنــة، بينما يــوجــد خيار 
آخر خاص باملدنيني ويتلخص بإزالة الطالء 
ولكن  أيضا  مــزورة  لوحة  العسكري وتركيب 
بالتصدير، وهي  أجنبيا خاصا  رقما  تحمل 
شائعة في مناطق أطراف أربيل، وفق ما قاله 
الــعــســكــري كـــــوران بـــرادوســـتـــي قــريــب الــبــائــع 
سيد إدريـــس، والـــذي عــرض خدماته بتوفير 
ــيـــارة  مــــن يــــزيــــل الــــطــــالء الـــعـــســـكـــري عــــن الـــسـ

105 آالف سيارة 
مشبوهة في 

إقليم كردستان

مرور أربيل طالب 
داخلية كردستان 

بإغالق أماكن البيع 
المشبوهة
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