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طرابلس ـ أسامة علي

يــقــبــع مـــئـــات مــــن الـــســـجـــنـــاء مـــنـــذ ســـنـــوات 
الليبية،  الــســجــون  فــي  محاكمات  دون  مــن 
وكــذلــك أشــخــاص جـــرت تبرئتهم مــن دون 
استرجاع  السلطات تحاول  أن  علمًا  اإلفــراج عنهم، 

سيطرتها على السجون، ودعم قطاع القضاء.
ويــحــفــل تــاريــخ الــســجــون فــي ليبيا بــالــعــديــد من 
آثارها باقية حتى  تــزال  التي ال  السيئة  املحطات 
ــو ســلــيــم فــي  ــ ــا مــــجــــزرة ســـجـــن أبـ ــ ــرزهـ ــ الــــيــــوم، وأبـ
أكــثــر من  راح ضحيتها  الــتــي  طــرابــلــس  العاصمة 
1200 ســجــن عـــام 1996، ولـــم يــصــدر الــقــضــاء أي 
حكم في شأنها.  وتشير تقارير األمم املتحدة إلى 
أكثر من  الــدولــة وتضم  التي تديرها  السجون  أن 
فــي مختلف  تــتــوزع على 28 مــركــزًا  8800 معتقل، 
أرجــــــاء الــــبــــاد. لــكــن الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة بــدريــة 
»العربي الجديد« إن »الحكومات  الحاسي تقول لـ
الـــبـــاد ال تــشــرف على  الــتــي تــعــاقــبــت عــلــى إدارة 
الــــ 28 إال فـــي شــكــل اســـمـــي، إذ تخضع  الــســجــون 
املسلحة، وحتى  املجموعات  فعليًا لسيطرة  كلها 
ومنها سجن  ورئيسية،  مركزية  تعتبر  التي  تلك 
الجديدة في العاصمة طرابلس الذي تشرف عليه 

مجموعة مسلحة تعمل باسم الشرطة القضائية«.
وغالبية  للغاية،  سيئ  السجون  »وضـــع  أن  وتــؤكــد 
الزيارات التي تجريها فرق األمم املتحدة والهيئات 
الدولية املعنية بحقوق اإلنسان ال تستطيع الوصول 
إال إلى األقسام األولى منها، فيما تعجز بالكامل عن 

الوصول الى املعتقات املصنفة بأنها سّرية«.
وال تزال عزة حويل التي تسكن في منطقة جنزور 
الحصول على موعد ملثول  تنتظر  غــرب طرابلس، 
زوجها أمام املحكمة االبتدائية في طرابلس، وهو 
»العربي  ما لم يحصل في الفترة السابقة. وتوضح لـ
الجديد« أن مجموعة مسلحة في طرابلس اعتقلت 
زوجها في منتصف عام 2018، وأودعته في سجن 
معيتيقة بطرابلس بتهمة املشاركة في شجار شهد 
استخدام أحد املتورطن فيه ساحًا أصاب آخر في 

مرحلة أولى، ما أدى إلى مقتله الحقا.
الشخص  »اعــتــرف  الــجــديــد«:  »العربي  لـ عــزة  تقول 
الذي أطلق الرصاص بمسؤوليته عن القتل، وأهل 
الــقــتــيــل نــفــســهــم لـــم يـــقـــدمـــوا شـــكـــوى ضـــد زوجــــي، 
ــزال في  مـــا يــعــنــي أن الــتــهــم بــعــيــدة عــنــه، لــكــنــه ال يــ
السجن من دون محاكمة وحتى من دون السماح له 
بالوصول إلى محاٍم. واستطعنا زيارته ثاث مرات 
خال أكثر من أربع سنوات، وراجعنا إدارة السجن 

مرات كثيرة، والتي كررت وعدنا بأن موعد عرضه 
قــرار  لحسمها  تمهيدًا  قــريــب  الــعــامــة  النيابة  على 

محاكمته أو اإلفراج عنه، لكن هذا الوعد لم ينفذ«.
وليست قضية زوج عزة الوحيدة غير املحسومة 
أن وضــعــهــا أفضل  الليبية، وحــتــى  الــســجــون  فــي 
مــن كــريــم بــوضــاويــة الـــذي مثل فــي جلستن أمــام 
املحكمة قبل أن يعلن عن حكم براءته مطلع العام 

املاضي، لكن حكم اإلفراج عنه لم ينفذ حتى اآلن.
ويـــشـــرح رجــــب بـــوضـــاويـــة، والـــــد كـــريـــم، أن ابــنــه 
احتجز منذ إبريل/ نيسان 2020 في سجن قرنادة 
التابع ملليشيات اللواء خليفة حفتر )شــرق( على 
خلفية االشتباه بعاقته مع مسلحن ينتمون إلى 
»العربي  مليشيات تنشط في غرب ليبيا، ويقول لـ
ــقـــب رجـــــــوع الــجــيــش  ــل ذلــــــك عـ ــــد«: »حــــصــ ــــديـ ــــجـ الـ
نفذت  حن  طرابلس،  من جنوب  حفتر(  )مليشيا 
اشتبه  من  جميع  شملت  واسعة  اعتقال  عمليات 
في عاقتهم بمسلحي مليشيات  في الغرب، ومثل 
ــام مــحــكــمــة عــســكــريــة وتــمــت تــبــرئــتــه مـــن التهم  أمــ
املوجهة إليه، باعتبار أن األمر نتج من تشابه اسم 
ابني مع اسم شخص آخــر، لكن حكم اإلفــراج عنه 
لم ينفذ حتى اآلن، ولم اعد أستطيع الوصول إليه 
رغــم أنــنــي حــاولــت زيــارتــه أكــثــر مــن مـــرة«. ويؤكد 

الذين جرت  بوضاوية وجــود عشرات األشخاص 
تبرئتهم مثل ابنه، لكنهم ال يزالون قيد االحتجاز.
ومطلع يونيو/ حزيران املاضي، تداولت منصات 
أظــهــر سيدة  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مقطع فيديو 
ـــة تـــنـــاشـــد حـــفـــتـــر إطــــــــاق ســــــــراح أبـــنـــائـــهـــا 

ّ
مـــســـن

املحتجزين في سجونه منذ أربع سنوات، وأشارت 
املظلومن  مــن  عــددًا كبيرًا  السجون تضم  أن  إلــى 

الذين دعت حفتر إلى عرضهم على محاكم.

مجتمع
امــرأة تبلغ من العمر 20 عامًا كانت تدفع عربة طفلها في أحد  ذكــرت إدارة شرطة نيويورك أن 
يــوم األربــعــاء. وقــالــت الشرطة إن  الـــرأس  فــي  تلت برصاصة أصابتها 

ُ
ق شـــوارع مدينة نيويورك 

طفلها  أن  بجراحها، مضيفة  متأثرة  توفيت  الطبي حيث  ميتروبوليتان  مركز  إلــى  نقلت  املــرأة 
لــم يمسه ســوء. وفــي مؤتمر صحافي قــرب مكان الــحــادث فــي مانهاتن، ناشد إريــك أدمــز رئيس 
بلدية نيويورك املساعدة في ضبط مطلق النار. وقال: »سنعثر على الشخص املتهم بارتكاب هذه 
)رويترز( الجريمة املروعة. سنجده ونقدمه للعدالة«. 

أعلن مجلس القضاء األعلى في العراق إصدار حكم اإلعدام شنقًا حتى املوت بحق مغتصب طفلة، 
في أول حكم من نوعه خال العام الحالي. وتعود الحادثة إلى مطلع ديسمبر/ كانون األول من 
العام املاضي عندما أقدم شخص في نهاية العقد الثالث من العمر على اختطاف طفلة تبلغ من 
العمر 3 سنوات وبضعة أشهر، واقتادها إلى منزل مهجور وأقدم على اغتصابها وتركها تنزف 
قل في اليوم نفسه وتبن أنه 

ُ
بحالة خطرة. وبعد تحقيقات الشرطة، تم تحديد الجاني الذي اعت

)العربي الجديد( يعمل في أحد أجهزة األمن ومن املتعاطن للمواد املخدرة. 

العراق: اإلعدام شنقًا لمغتصب طفلةمقتل امرأة بالرصاص في نيويورك

تقول الناشطة الحقوقية بدرية الحاسي لـ»العربي 
الجديد« إن ملف السجناء واستمرار تغييبهم في 
الرسمية والسرية مرتبط بظاهرة تفشي  السجون 
امتالك السالح خارج سيطرة الدولة، »لذا لن تنتهي 
تمهيدًا  الدولة  هيبة  برجوع  إال  المأساة  هذه 
سلطتها  واسترجاع  القضاء،  مؤسسات  لدعم 

وسيطرتها على السجون«.

هيبة الدولة

أعزاز ـ فرحات أحمد

ــارة طــبــيــب األســـنـــان من  ــ ــ ال تــعــتــبــر زي
األولويات في مناطق الحروب، وتصبح 
النازحني  مخيمات  فــي  الرفاهيات  مــن 
ــة، لــكــنــهــا مــهــّمــة جــــدًا بــالــنــســبــة  ــاصـ خـ
إلـــى األطـــفـــال وكــبــار الــســن، الــذيــن في 
الغالب ال يستطيعون القيام بمثل هذه 
ــارات بــأنــفــســهــم ويــحــتــاجــون إلــى  ــزيــ ــ ال
مرافق يقودهم إلى عيادة الطبيب. ومن 
»األطــبــاء  منظمة  أوجـــدت  املنطلق،  هــذا 
ودول  سورية  في  العاملة  ون« 

ّ
املستقل

هذه  لتقديم  متنقلتني  عيادتني  الجوار 
الــخــدمــات إلـــى ســكــان مــخــيــمــات ريــف 
املخيمات  قاطنو هذه  يعّد  حلب، حيث 
الشريحة األضعف، في منطقة يقطنها 
ألـــف نــســمــة، يــضــاف إليهم  نــحــو 200 
ــرى الـــصـــغـــيـــرة املــــجــــاورة،  ــقــ ــ ســـكـــان ال
بحسب ما يقول طبيب األسنان العامل 

في إحدى العيادتني، باسل معراوي.
ويشير معراوي إلى أن خدمات األسنان 
مكلفة ماديًا للمريض، وتتطلب زيارات 
متعددة لعيادة الطبيب، لذلك فإن معظم 
ــارة  ــ الـــنـــازحـــني غـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى زيـ
العيادات، وهذا كان أحد أسباب إيجاد 
كــل مخيم  تــزور  التي  املتنقلة،  الــعــيــادة 
ع على  ــوزَّ ــ وفـــق جــــدول زمــنــي مــحــدد ُيـ

سكان تلك املخيمات. 
املتنقلة  العيادة  تلقى  معراوي،  وبحسب 
 كــبــيــرًا مـــن املــســتــفــيــديــن، وأغــلــب 

ً
إقـــبـــاال

النسب املستهدفة التي تراجع العيادة من 
العيادتان  تقدم  والــنــســاء، حيث  األطــفــال 
املتنقلتان نحو 1850 خدمة طبية شهريًا، 
تشمل الطبابة والدواء واملستلزمات. وقد 
ألف   22 نحو  املقّدمة  الخدمات  عــدد  بلغ 
مــزودتــان  العيادتني  أن  إلــى  خــدمــة، الفتًا 
مـــادة،  أيـــة  األجـــهـــزة، وال تنقصهما  بــكــل 
ــادر كــــل عــــيــــادة مــــن طــبــيــب  ــ ــ ويـــتـــألـــف كـ
ومساعدة، إضافة إلى السائق الذي ينقل 

العربة من مخيم إلى آخر.
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)العربي الجديد(



يشاع بأن غالبية الحوادث مفتعلة. وأؤكد 
أماكن شهدت  في  اندلعت  الحرائق  كل  أن 
مخالفات في التخزين وسوء في تمديدات 
الــكــهــربــاء، ولــيــس فــي أمــاكــن تــوفــرت فيها 

شروط السالمة بالكامل.

¶ ما أسباب االرتفاع املطرد في معدالت الحرائق 
في السنوات األخيرة؟

ــيـــرة أكــثــر  ســجــل فـــي الـــثـــالث ســـنـــوات األخـ
مــــن 30 ألـــــف حــــريــــق ارتـــبـــطـــت نـــســـبـــة 45 
فـــي املـــائـــة مــنــهــا بــمــّس كــهــربــائــي، نتيجة 
الكهرباء بسبب  مخالفات تتعلق بأسالك 
تشابكها أو رداءة نوعيتها، والتي نالحظ 
الــشــوارع  فــي  آخــر  أنها تتوسع يومًا بعد 
واملــبــانــي الــســكــنــيــة واملــــنــــازل. كــمــا نــرصــد 
ــًا أخـــــرى مـــن املـــخـــالـــفـــات فـــي دوائــــر  أنــــواعــ
الـــدولـــة أو مــشــاريــع خــاصــة، فــيــمــا تفتش 
ــع املــخــالــفــة، وتـــحـــدد طبيعة  ــواقـ فــرقــنــا املـ
املخالفات وأنواعها في استمارات خاصة 
تمهيدًا لتغريم املسؤولني عنها وإحالتهم 
ــاوى  ــد تـــحـــرك دعــ إلــــى جــلــســات تــحــقــيــق قـ
ــزور الــفــرق  جــزائــيــة ضـــدهـــم. وبــعــد مـــدة تــ
ثانية إلجــراء كشف  مــرة  املخالفات  أماكن 
متابعة، ولألسف نجد أن الوضع لم يتغير 
املــواطــنــني معالجة  تــجــاهــل  غــالــبــًا بسبب 
املــشــكــالت، مــا يــــؤدي إلـــى حــــدوث كــــوارث.

¶ ما األسباب األكثر شيوعًا للحرائق 
في العراق، وهل يزيد الصيف الحار 

فرص اندالعها؟
تــتــعــدد أســبــاب الــحــرائــق فــي الـــعـــراق، وال 
إذ  الــحــرارة،  بارتفاع درجـــات  ترتبط فقط 
الــحــرارة إلى  تشهد دول مــجــاورة ارتــفــاع 
درجــــات مـــوازيـــة أو حــتــى أعـــلـــى، مـــن دون 
حــصــول حــــوادث. وهـــذا املــوضــوع يرتبط 
تـــحـــديـــدًا بــالــحــجــم الــكــبــيــر لــلــمــخــالــفــات، 
عــلــمــًا أن املــــّس الــكــهــربــائــي يــشــكــل السبب 
البناء سريعة  مــواد  تخزين  ويليه  األهـــم، 
ــال مــــثــــل »الـــــســـــنـــــدويـــــج بــــانــــل«  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ االشــ
و»األلـــيـــكـــوبـــونـــد«، وبــعــضــهــا داخــــل شقق 
أو غرف في مباٍن سكنية لالتجار بها في 
ظــل عـــدم تــوفــيــر شـــروط الــســالمــة، وكــذلــك 
بـــعـــدم مــنــح الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بــطــريــقــة 
مثالية، أو استخدام أسالك رديئة الصنع. 
كما تنتشر أسالك الكهرباء املتشابكة في 
الشوارع واألزقة التي تستخدمها املولدات 
الخاصة، والتي تستعني أيضًا بصهاريج 
وقود تتواجد قربها غالبًا، وتشكل خطرًا 

محدقًا كبيرًا.

¶ هل تعتبر أسالك الكهرباء في الشوارع مصدر 
التهديد والخطر األكبر؟

 مــن 
ً
ــددًا هــــائــــال ــ ــراق يـــضـــم عــ ــعــ نـــعـــم، ألن الــ

املولدات، وقبل 3 سنوات أحصت محافظة 
بــغــداد وجـــود 19 ألــف مــولــد فــي العاصمة 
وحدها، في حني أن عددها يــزداد سنويًا، 
وكــل مولد يستعني بخزان وقــود يتواجد 
قربه، ويستخدم شهريًا 10 آالف ليتر من 
ــكـــازويـــل«، كــمــا يــحــتــاج 4 ماليني  مــــادة »الـ
مــولــد صــغــيــر تــوفــر الــكــهــربــاء إلـــى مــنــازل 
وشــركــات إلــى أطــنــان مــن لــيــتــرات البنزين 
تمثل أرقامًا مهولة، ومخاطر تعادل قنابل 

موقوتة.

الحالي، وما  العام  بداية  الحرائق منذ  ¶ ما عــدد 
نسبة املفتعل منها؟

تــجــاوز عــدد الــحــرائــق 10 آالف منذ مطلع 
ــاري، بــمــعــدل نــحــو 80 يــومــيــًا،  الـــعـــام الــــجــ
ونــســبــة املــفــتــعــل مــنــهــا ال تـــتـــجـــاوز 4 في 
التحقيقات  بحسب  منطقية  وهــي  املــائــة، 
الــتــي نجريها عقب كــل حـــادث، وتلغي ما 

كاظم 
بوهان

الحرائق سببها 
مخالفات تغطي كل 

شارع في بغداد

ما يصل إلينا من 
أموال بغداد فتات 

ما نطلبه

كبيرة  كوارث  وتتهدد  العراق،  في  الحرائق  معدالت  والتجاهل  الالمباالة  رفعت 
بالمواد سريعة االشتعال  المرتبطة خصوصًا  أن »المخالفات  باعتبار  بغداد تحديدًا، 
وأسالك الكهرباء تغطي كل شارع وتتنامى بغياب الرقابة« كما يقول مدير الدفاع 

المدني اللواء كاظم بوهان في حواره مع »العربي الجديد«، وهنا النص:

يهدد تواصل االعتداءات 
المرتبطة بمشاريع بناء 

بخروج مواقع في 
تونس من التصنيف 

العالمي لمنظمة الثقافة 
التابعة لألمم المتحدة 
»يونيسكو«. وتطالب 

جمعيات بتدخل وزارة 
الثقافة لحماية هذه 

المواقع

آثار تونس التاريخية »بال أثر« وسط المباني

ال يردع القانون 
المطبق عقوبات 

المخالفات، والغرامة 
األعلى 680 دوالرًا 

يدرس مسؤولو 
مجلس الدولة تعديل 

قانون عقوبات مخالفة 
شروط السالمة

ذكرت وزارة الثقافة 
في بيان أنّها ستحقق 

في التجاوزات

يضبط القانون 
إجراءات الصيانة والحفاظ 

على ميزات اآلثار

1819
مجتمع

تونس ـ مريم الناصري

تــــعــــّرض الـــعـــديـــد مــــن املـــــواقـــــع األثـــــريـــــة فــي 
بتنفيذ  ارتبطت  أعــمــال تخريب  إلــى  تونس 
مــشــاريــع بــنــاء طمست مــعــالــم تــاريــخــيــة في 
بعض املناطق. ففي منطقة العوينة بتونس 
الــعــاصــمــة، شـــّيـــدت خـــالل الــســنــوات العشر 
كبيرة  األخيرة مباٍن سكنية على مساحات 
ــي األثـــريـــة، ويــالحــظ مــن يتجّول  مــن األراضــ
ــود بـــقـــايـــا لــــجــــدران أثـــريـــة  ــ فــيــهــا الــــيــــوم وجــ
ــرق وأرصــــفــــة ومـــواقـــع  ــا طــ ــ تــنــتــشــر فـــي زوايــ

حدائق عامة. 
ــاوي، الـــعـــضـــو فــي  ــ ــرفـ ــ ــــني عـ ــد مــحــمــد أمـ يـــؤكـ
»العربي  جمعية حماية التراث، في حديثه لـ
ــدد هـــذه املــعــالــم كبير جــدًا،  الــجــديــد«، أن »عـ
وتلك غير املكتشفة تحت األرض أكبر أيضًا، 
في  منشآت  أي  تشييد  منع  يفترض  وكـــان 
الوطني  املعهد  تكليف  أو  العوينة،  منطقة 
لحماية التراث اإلشراف على عمليات الحفر، 
ألن دراســات تشير إلــى إمكان اكتشاف آثار 

مــدفــونــة كــثــيــرة قـــد تــكــون الـــجـــرافـــات دمـــرت 
اإلبقاء على  رغــم  أو طمستها  العديد منها، 
بعضها فــقــط فــي أمــاكــن مــتــفــرقــة«.  ويــنــّص 
 
ّ
أن التراث على  الفصل 45 من مجلة حماية 

تشييد املناطق املجاورة للمعالم التاريخية 
املــحــمــيــة أو املــحــيــطــة بــهــا يــجــب أن يحصل 
على مسافة ال تقل عن 200 متر. أما الفصل 
46 فيمنع القيام بأي نوع من األشغال داخل 
هذه املناطق إال بعد الحصول على ترخيص 
الــتــراث. كما  مسبق مــن الــوزيــر املكلف ملف 
ــه ال يــمــكــن تــنــفــيــذ أي  ــ يــــــورد الـــفـــصـــل 28 أنـ
أشــغــال تــهــدف إلـــى تــرمــيــم عـــقـــارات محمية 
أو إصالحها أو تغييرها أو إجراء إضافات 
فيها أو إعادة البناء فيها، من دون الحصول 

على ترخيص مسبق من الوزير ذاته.
وفي 5 يونيو/ حزيران املاضي، زارت وزيرة 
القرمازي  قطاط  الدكتورة  الثقافية  الشؤون 
معلم »الحنايا« األثري الروماني الذي يضم 
جسورًا معلقة تعلوها شبكة مياه أو سواٍق 
مغطاة، تنبسط فوق أقواس وأعمدة شيدت 

مــــن صـــخـــور صــلــبــة تــمــتــد عـــلـــى طـــــول 132 
إلى  العذبة من زغــوان  املياه  كيلومترًا، لنقل 
قــرطــاج، وعــايــنــت االعـــتـــداءات الــتــي طاولته، 
وشملت هــدم أجـــزاء منه ونــقــل أحــجــار بعد 
تنفيذ عمليات حفر عشوائية في إطار خطط 
للتوسع العمراني في املنطقة. واطلعت أيضًا 
التاريخية  للقيمة  تــجــاوزات  مجموعة  على 
ملعلم الكراكة في ضاحية حلق الوادي، شملت 
البيع في محاذاته، في  بناء عدد من أكشاك 
انــجــاز مطعم ومقهى،  تتواصل عملية  حــني 

ما يخرق بالكامل اإلجراءات املتبعة.
ها ستحقق 

ّ
وذكرت وزارة الثقافة في بيان أن

ــاوزات، وتــطــبــق اإلجـــــــراءات  ــجــ ــتــ فـــي هــــذه الــ
املــطــلــوبــة فـــي حـــق مــرتــكــبــيــهــا اســتــنــادًا إلــى 
الــتــشــريــعــات واملــعــتــمــدة. لــكــن ذلـــك ال يمنع 
ــمـــرار الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــرافـــات فـــي حفر  ــتـ اسـ
مساحات شاسعة باملنطقة من أجل تشييد 
مباٍن جديدة، وهو ما تندد منظمات عدة به.

وشــهــدت املــواقــع األثــريــة فــي منطقة قرطاج 
بتونس العاصمة، أحد أشهر املعالم األثرية 

بهدم مخالفات منذ عام 2011، لكن معظمها 
ــذ. ويــوضــح املعهد الــوطــنــي لحماية 

َّ
ُيــنــف لــم 

 غالبية املــشــاريــع نــفــذت مــن دون 
ّ
الــتــراث أن

أخــــذ رأيـــهـــا، مـــا يــخــالــف تــمــامــًا الــتــرتــيــبــات 
املعمول بها. ويشير إلى أنه ال يملك سلطات 
بشكل  الــبــلــديــات  بــإبــالغ  ويكتفي  تنفيذية، 
سريع بكل التجاوزات املرصودة، باعتبارها 
الهدم  قـــرارات  تنفيذ  قانونًا  املخولة  الجهة 

بالتنسيق مع مصالح الوالية.
وتواصل منظمات عدة تعنى بحماية التراث 
قـــــــرارات لتنفيذ  تــنــظــيــم احـــتـــجـــاجـــات ضـــد 
عــمــلــيــات هــــدم، وتــطــالــب بــحــمــايــة مـــا تبقى 
 أن الــقــانــون رقــم 35 الــصــادر 

ّ
مــن آثـــار، علما

عام 1986 ينص على تولي السلطات مهمة 
واملــواقــع  التاريخية  واملــعــالــم  اآلثـــار  حماية 
الــطــبــيــعــيــة والـــعـــمـــرانـــيـــة، وصـــيـــانـــة تــراثــهــا 
الحضاري والثقافي والجمالي الذي خلفته 
حماية  وكــذلــك  املتعاقبة،  البشرية  األجــيــال 
وصـــيـــانـــة آثـــــار شـــعـــوب وحــــضــــارات أخـــرى 
ومــواقــعــهــا ومــعــاملــهــا الــتــاريــخــيــة الــقــائــمــة، 

ــــارج حـــدودهـــا  ــتــــرام مـــا يـــوجـــد مــنــهــا خـ واحــ
تنفيذًا لالتفاقات الدولية التي التزمت بها، 

ولقواعد القانون الدولي. 
ويضبط القانون رقم 35 إجــراءات الصيانة 
ــــاظ عــــلــــى مـــــيـــــزات اآلثــــــــــار واملــــعــــالــــم  ــفـ ــ ــــحـ والـ
والعمرانية  الطبيعية  واملــواقــع  التاريخية 
واملناطق  التاريخية  األهمية  ذات  املوجودة 
ما  إلعـــادة  ويعمل  لحمايتها،  بها  املحيطة 
األصلي  مظهرها  تسترجع  كي  منها  اندثر 

من خالل عمليات الترميم واإلحياء.
ويــشــيــر الـــصـــادق بـــن بــوعــزيــز املــتــخــصــص 
فــي الـــتـــراث، وهـــو مــديــر مــتــقــاعــد مــن املعهد 
»الـــعـــربـــي  ــلــــتــــراث، فــــي حـــديـــثـــه لــــ ــنـــي لــ الـــوطـ
 »العديد من املواقع األثرية 

ّ
الجديد«، إلى أن

في جميع املحافظات شهد اعتداءات كبيرة 
نفذها أشخاص يبحثون عن كنوز قرب هذه 
املـــواقـــع، أو شــركــات مــقــاولــة شــّيــدت مباني 
ــاحـــات شــاســعــة  ســـكـــانـــيـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مـــسـ
ألراٍض أثــريــة، مــا طمس الــعــديــد مــن املعالم 

التاريخية في مناطق مختلفة«. 

ف موقَع تراث عامليًا منذ 
ّ
في البالد، واملصن

ــتـــداءات األكــبــر حجمًا خــالل  عـــام 1979، االعـ
مباٍن  األخيرة، حيث جرى تشييد  السنوات 
فيها.  أثــريــة  أراض مصنفة  عــلــى  فــوضــويــة 
ــدرت بــلــديــة قــرطــاج أكــثــر مــن 300 قــرار  وأصــ

إزالتها  وعــدم  املخالفات  استمرار  يرتبط  هل   ¶
بواقع أن العقوبات غير رادعة؟

ــقـــوبـــات الـــتـــي يــفــرضــهــا  ــعـ الــحــقــيــقــة أن الـ
القانون الحالي للدفاع املدني الذي يحمل 
رقـــم 44 وصـــدر عـــام 2013 لــم تــعــد رادعـــة، 
إلى  تصل  لغراماته  األعــلــى  الحد  أن  علمًا 
لــلــمــخــالــفــة.  دوالرًا(   680( ديـــنـــار  مــلــيــون 
واقــتــرحــنــا تــعــديــل الـــقـــانـــون عــبــر تــشــديــد 
العقوبات ورفع مبالغ الغرامات، ونأمل في 
أن يرى النور عبر تشريع نيابي، علمًا أنه 
مسؤولي  قبل  مــن  حاليًا  لــدراســة  يخضع 
مجلس الدولة )هيئة عراقية مستقلة تقوم 

بوظيفة الصياغة التشريعية(.

¶ ما أبرز التعديالت املقترحة؟
اقــتــرحــنــا تطبيق عــقــوبــة إغـــالق املــشــروع 
الـــــذي يــخــالــف مــتــطــلــبــات الــــدفــــاع املــدنــي 
الـــعـــقـــوبـــة  ــة، عـــلـــمـــًا أن  ــيـ ــنـ ــهـ ــة املـ ــســــالمــ والــ
املــطــبــقــة حــالــيــًا تــشــمــل مــالــك املـــشـــروع من 
أي  مـــنـــع  كـــذلـــك  اإلغـــــــالق،  تــلــحــظ  أن  دون 
ــروع وفـــتـــحـــه مــــجــــددًا إال  ــشــ نـــشـــاط فــــي املــ
ــهـــادة ســـالمـــة من  بــعــد الـــحـــصـــول عــلــى شـ
ــدنــــي تـــؤيـــد إزالـــــــة املـــخـــالـــفـــات.  الــــدفــــاع املــ
إلى  األعلى  الغرامات  حّد  االقتراح  ويرفع 
ونتوقع  دوالر(،   6800( ديــنــار  مــاليــني   10
ــتـــعـــديـــالت بـــعـــد تــشــريــعــهــا  إن تــطــبــيــق الـ

كبير،  شكل  فــي  املخالفات  عــدد  سيقلص 
ويقلل عدد الحرائق.

¶ أوقع الحريقان في مستشفى ابن الخطيب في 
بغداد والحسني في ذي قار عام 2021 عشرات 
الضحايا بسبب استخدام ألواح »سندويج بانل« 
في بناء الــردهــات. فهل اتخذت إجــراءات رسمية 
تكرار  وتجنب  تــحــديــدًا،  املخالفات  هــذه  ملعالجة 

حصول حوادث كارثية؟
إجـــــــــراءات  الـــصـــحـــة  وزارة  طـــبـــقـــت  نــــعــــم، 
ــتــــي تــضــم  صـــــارمـــــة، وحـــــّولـــــت األمـــــاكـــــن الــ
مــخــالــفــات إلـــى مــراكــز صــحــيــة أو عــيــادات 
فــقــط، ولـــم تــعــد تــســتــخــدم كـــردهـــات ملكوث 
املـــــرضـــــى. وقــــدمــــنــــا تــــوصــــيــــات بــالــحــلــول 
املناسبة صادقت الحكومة عليها، ما مّهد 
لالستعانة بأصباغ منتجة بإشراف وزارة 
الصناعة، وأثبتت التجارب التي خضعت 
لها نجاحها في منع الحرائق. ما يمكن أن 

 ناجعًا للحفاظ على املنشآت.
ً
يوفر حال

أحدثها،  التي  والــكــوارث  استخدامه  منع  رغــم   ¶
ما زال »السندويج بانل« يستورد ويدخل العراق 

على نطاق واسع. من املسؤول عن ذلك؟
بــأن استخدام  العراق  االعتقاد في   يسود 
البناء،  عمليات  يسّرع  بانل«  »السندويج 
مـــا يــشــجــع عــلــى مــواصــلــة اســـتـــيـــراده رغــم 

الـــوزراء بمنع  قــرار األمــانــة العامة ملجلس 
استخدامه، لذا يجب تفعيل تنفيذ القانون، 

ومنع إدخال املادة.

¶ هل ترتبط الحرائق بمخاطر أخرى؟
نعاني من املخاطر املرتبطة بمنح تراخيص 
ــن غـــيـــر مـــؤهـــلـــة لــتــشــيــيــد مـــبـــاٍن،  ــاكــ ــي أمــ فــ
استخدام  على  املحاسبة  عــدم  مــن  وأيــضــًا 
مـــواد ســريــعــة االشــتــعــال فــي الــبــنــاء. ورغــم 
عـــدد الــحــرائــق الــهــائــل يــومــيــًا، تــشــّيــد آالف 
طــوابــق املــبــانــي بــاســتــخــدام مــــواد سريعة 
االشــتــعــال، وكــذلــك آالف املــخــازن بــال رقابة 
البلديات  إدارات  أن  فــي حــني  اعــتــراض،  أو 
وأمانة بغداد يجب أن تتصدر التجاوزات 
وتوقف املخالف. وعلى سبيل املثال، خالف 
مشروع مطعم ليلى وسط العاصمة بغداد 
الــــذي شــهــد كـــارثـــة حــريــق فـــي مـــايـــو/ أيـــار 
املــاضــي، شـــروط الــســالمــة، إذ أغــلــق وأعيد 
فتحه بعد شهر ونصف الشهر من تاريخ 
حصول االنفجار داخله. والسؤال املطروح، 
مـــن ســمــح بـــإعـــادة فــتــحــه؟ عــلــمــًا أنـــه يمكن 
ــازن املــخــالــفــة أيــضــًا  إحـــصـــاء عـــشـــرات املـــخـ
وسط مدن وداخــل مناطق سكنية تحّولت 
إلى مخازن، وهذا خطر كبير تعيشه بغداد 
نقّدر  ونحن  بــكــوارث،  وينذر  واملحافظات، 
عدد املخالفات في مناطق بغداد الجديدة 

واملــنــصــور فــي بــغــداد نفسها وكــل مناطق 
العاصمة بعشرة آالف مخزن على األقل.

¶ اشتكى أصحاب مشاريع من أن تقصيرهم مرده 
املعايير.  فــي تحديد  مــوحــدة  عــدم وجـــود مرجعية 

ملاذا تتعدد املدونات الخاصة بشروط السالمة؟
املعمول  املرجعي  اإلرشــــادي  الدليل  صــدر 
به حاليًا والــذي يشكل املرجعية األســاس 
في املشاريع املشّيدة عام 1996، ونقّر بأننا 
تأخرنا كثيرًا في تحديثه، لكننا نفعل ذلك 
اآلن للتصدي للتطور الذي طرأ على أنواع 
املواد وبالتالي املخالفات. ورغم ذلك نشدد 
عــلــى أنـــه لـــو طــبــقــت بــنــود الــقــانــون نفسه 
لكان الوضع أفضل على صعيد الحوادث.

¶ تتحجج الدوائر الحكومية بأن قلة املخصصات 
املــالــيــة املـــرصـــودة ملــتــابــعــة مــســألــة عـــدم االلـــتـــزام 
بــشــروط الــســالمــة تــحــدث حــرائــق مــتــكــررة، مــاذا 

تعلقون على ذلك؟
تفرض املادة 26 من قانون الدفاع املدني رقم 
مخصصات  تــوفــيــر   2013 عـــام  الـــصـــادر   44
مالية لدوائر الدولة من أجل تأمني الوسائل 
االحـــتـــرازيـــة الــخــاصــة بــالــدفــاع املـــدنـــي، لكن 
املــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــحــكــومــة تــضــحــي غــالــبــًا 
بهذه املخصصات املهمة لشروط السالمة في 
سبيل تعويض أقسام أخرى ترى أنها أكثر 

ــوال. ونــحــن غــيــر راضــــني أبــــدًا عن  ــ حــاجــة ألمـ
ُمخجلة  املخصصات  أن  ونعتبر  األمـــر،  هــذا 
ومحبطة جدًا قياسًا بحجم التحديات، علمًا 
أن تمويلنا يحصل من موازنة وزارة الداخلية 
باعتبارنا إحدى مديرياتها، والوزارة مثقلة 
بالتشكيالت القتالية وواجباتها، وبصراحة 
ــتــات الــفــتــات، فــفــي عــام 

ُ
مــا يــصــل إلــيــنــا هــو ف

2021، حددنا احتياجاتنا املالية بـ 152 مليار 
دينار )103 ماليني دوالر(، وجــرى منحنا 5 

مليارات فقط )3.4 ماليني دوالر(.

¶ هل يعني ذلك أنكم أمام مشكلة كبيرة بسبب 
قلة األموال؟

نعم، تجاوزت كل معدات وأجهزة وسيارات 
ــاع املـــدنـــي 3  ــدفـ إطـــفـــاء أســـطـــول مــديــريــة الـ
ــتــــراضــــي لــخــدمــتــهــا.  ــعــــاف الـــعـــمـــر االفــ أضــ
وعلى سبيل املثال، يملك الدفاع املدني في 
األردن األقل مساحة من العراق ويضم عدد 
سكان أقل بأضعاف، 52 ألف سيارة إطفاء، 
في حني نملك 13.400 فقط، والعمر األدنى 

لهذه اآلالت هو 42 عامًا.

البشرية، وهل يجري  الكوادر  ¶ هل يكفي عدد 
تجديدها سنويًا؟

ال يــحــصــل ذلــــك، ونــحــن نــعــانــي مــن كــارثــة 
النقص في األعداد وتقدم بعض املنتسبني 

في السن. ولــم يعنّي أي عنصر جديد منذ 
الحاليني  عــمــر  مــعــدل  يــقــل  عـــام 2007، وال 
عن 45 عامًا، علمًا أننا نحتاج إلى 4 آالف 
عنصر جــديــد على األقـــل، وال نـــزال ننتظر 

املوافقة على التعيينات.

ــم عــلــى اتــهــام عــنــاصــر الـــدفـــاع املــدنــي  ¶ مــا ردكــ
العراقي بالتأخر في الوصول إلى أماكن الحرائق؟

ال يراعي هــذا االتــهــام الــواقــع. تشهد شــوارع 
بــغــداد زحــمــة كــبــيــرة غالبية فــتــرات الــنــهــار، 
ويتطلب قطع مسافة قصيرة ساعة أحيانًا، 
ــم نــقــف مــكــتــوفــي األيـــــــدي، ونــشــرنــا  لــكــنــنــا لـ
ــــواق واملــنــاطــق الــتــجــاريــة  ــيـــارات فـــي األســ سـ
وقرب الطرقات لتسريع الوصول إلى مواقع 
الــحــوادث. أيــضــًا، نــواجــه مشكلة التأخر في 
اإلخبار عن الحرائق التي يصورها أشخاص 
الــتــواصــل،  ويــنــشــرون لقطاتها عــلــى مــواقــع 
يكلفون  أن  دون  مـــن  بــالــتــأخــر  ويــتــهــمــونــنــا 
الحريق.  لإلبالغ عن  االتصال  عناء  أنفسهم 
وهناك مشكلة أخــرى تتمثل في عدم وجود 
مداخل طــوارئ في األســواق الكبيرة، ومنها 
الــذي اندلع  ســوق أبــو دشير جنوبي بغداد 
حريق كبير فيه دفعنا إلــى إرســال 50 عربة 
إطفاء لم تستطع الوصول إلى قلب السوق، 
كما ال وجود ملمرات طوارئ في الشوارع من 

أجل تسريع الوصول إلى أماكن الحوادث.

مقابلة
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اآلليات القديمة التي 
يستخدمها الدفاع 

المدني العراقي 
لمكافحة الحرائق

حريقًا المعدل 
اليومي للحرائق التي 

يشهدها العراق، 
وآالف المخالفات 

تهدد بغداد

ماليين دوالر قيمة 
الموازنة التي قدمها 

الدفاع المدني 
العراقي، وخصص له 

3.4 ماليين

أجراها 
حسام الزبيدي

◆ من مواليد بغداد عام 1968. 

تولى منذ عام 1986 مناصب 
عدة في مديرية الدفاع 
المدني العراقية، وترقى 

بعدما اكتسب خبرة طويلة في 
العملين الميداني والتنظيمي، 
إلى منصب المدير العام عام 

2016، الذي ال يزال يشغله.
◆ شارك في عمليات لتنظيم 

وإعداد خطط الطوارئ 
واإلخالء وتأمين المباني 

والمنشآت العامة، ولعب دورًا 
كبيرًا في المعارك ضد تنظيم 

»داعش« بين عامي 2014 
و2017 ضمن الجهود التي 
بذلها عناصر الدفاع المدني 

لدعم الجيش.
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