
م�سيحيي  من  املئات  اأقام  احلرمان،  من  اأعوام  ثالثة  بعد 
القيامة  باأعياد  االحتفال  �سلوات  العراق،  يف  نينوى 
منها.  داع�ش  تنظيم  طرد  بعد  االأي�رس  ال�ساحل  مناطق  يف 
ويقول رجال دين م�سيحيون اإن نحو 70 % من العائالت 
نينوى  �سهل  يف  مناطقها  اإىل  عادت  املهجرة  امل�سيحية 
ال�ساحل  حتديداً  املحررة،  املحاور  يف  املو�سل،  ومدينة 
غري   . امل�سيحية  العائالت  من  املئات  ي�سم  الذي  االي�رس 
املو�سل،  يف  الكنائ�ش  ع�رسات  اأجرا�ش  ودقت  ماألوف 
واأ�سور،  كلدان،  من  امل�سيحية  للطائفة  االأي�رس  وال�ساحل 
 2014 يونيو)حزيران(  منذ  ماألوف  م�سهد غري  واأرمن يف 
اأهلها،  وتهجري  املحافظة،  على  داع�ش  تنظيم  �سيطرة  بعد 
وتدمري االأديرة، والكنائ�ش للطوائف امل�سيحية، وقتل اأعداد 
اأجواء  اأن  كبرية منهم، بينهم رجال دين، وق�ساو�سة ورغم 
املدينة  معامل  على  تخيم  تزال  ما  الدمار  ومظاهر  احلرب 
والكنائ�ش، اإال اأن امل�سيحيني تدفقوا اإليها لالحتفال، واأداء 
امل�سيحيني  اإ�رسار  يعك�ش  م�سهد  يف  وال�سلوات،  القدا�ش، 
الق�ش  وقال  باأر�سهم.  والتم�سك  املحنة  هذه  جتاوز  على 
ح�رسوا  امل�سيحيني  الدين  رجال  اأغلب  اإن  خو�سبا  عماد 
اليوم، واأقاموا �سلوات القدا�ش واالحتفال باأعياد القيامة، 
و�سلب  احلرمان،  من  اأعوام  ثالثة  بعد  املو�سل  مدينة  يف 
وب�سالة  بقوة  ديارنا  اإلينا  وُردت  وممتلكاتهم،  حقوقهم 
والرد  املكافحة،  جهاز  من  العراقية  القوات  رجال  من 
ال�رسيع واالحتادية  واأ�ساف خو�سبا الذي اأقام اأكرب قدا�ش 
مل�سيحيي املو�سل يف كني�سة تايتانك داخل ال�ساحل االي�رس 
باملو�سل، اأن "الفرحة والبهجة ارت�سمت على وجوه العوائل 
اأرمن،  من  مذاهبهم  بكافة  اجتمعوا  فراق،  بعد  امل�سيحية 
و�سط  جديد  من  واأرثوذك�ش،  وكاثوليك  واأ�سور،  وكلدان، 
املو�سل، ومن منازلهم التي ا�ستبعدوا منها ق�رساً منذ قرون
وذكر اأن جتمع امل�سيحيني اليوم يوؤكد اأنهم �سعب اأ�سيل وال 
ي�ستطيعون االبتعاد عن مدينتهم التي عا�ش فيها اأجدادهم 
اأجواء  ظل  يف  العي�ش  اإال  ي�ستطيعون  ال  واأنهم  قرون  منذ 
االأمن وال�سالم وقالت ال�سيدة اأم فرن، التي عادت اإىل منزلها 
بعد غياب ثالث �سنوات مع اأوالدها االأربعة "قررت العودة 
اىل املنزل، واالحتفاظ به، ومقاومة اإرهاب داع�ش، والكف 

من التهجري، والغربة عن موطن امل�سيحيني يف نينوى   .  
ونكهة جميلة عن  لذة  له  اليوم  القيامة  عيد  اأن   واأ�سافت 
ت�سهد  مل  اأعوام،  ثالثة  ومنذ  الأنه  املا�سية،  االأعياد  باقي 
وموطنهم  منازلهم،  داخل  احتفاالت  امل�سيحية  العوائل 
مئات  ت�رسدت  اإذ  والتهجري،  الغربة،  بعد  نينوى  االأ�سلي 
وجنحت    . العراق   وخارج  داخل  امل�سيحية  العائالت 
الكردية،  البي�سمركة  قوات  من  بدعم  العراقية  القوات 
الدويل، يف طرد داع�ش  التحالف  ال�سعبي، وطريان  واحل�سد 
معارك  بعد  املو�سل،  من  االأي�رس  ال�ساحل  مناطق  من 
العائالت  من   70% عودة  يوم  مئة  جتاوزت  متوا�سلة 
امل�سيحية  الطائفة  "كنائ�ش  اأن  حبابة  وائل  الق�ش  وذكر 

كرد�ستان،  اإقليم  يف  مهجرة  عائلة  اأي  عودة  تفر�ش  مل 
بل  داع�ش،  ب�سبب جرائم  فيه  قطنوا  اأي مكان  اأو  بغداد،  اأو 
على العك�ش قامت الكنائ�ش با�ستبيان لكل عائلة من التي 
ترغب بالعودة اإىل منازلها، وكانت النتيجة اأن %70 من 
العائالت املهجرة عادت اليوم اإىل مدينة املو�سل، و�سهل 

اإىل وجود  واأ�سار  اأكرث".   اأو  اأ�سهر  نينوى، منذ قرابة ثالثة 
من ينتظر العودة، لكن عاجز عنها ب�سبب االأ�رسار الكبرية 
اأن  واأو�سح  وم�ساكنهم  مناطقهم،  يف  داع�ش  خلفها  التي 
ال�سلوات،  على  مقت�رسة  كانت  القيامة  اأعياد  احتفاالت 
ودق االأجرا�ش، والدعوات، وتوزيع احللوى، احرتمًا واإجالاًل 

الأرواح القتلى من املدنيني، والقوات التي تخو�ش املعارك، 
ومازالت يف اأجزاء قليلة من غربي املو�سل وتقّبل م�سيحيو 
العراق اليوم التهاين من القيادات ال�سيا�سية، وال�سعبية، يف 
وحدة  على  والتاأكيد  املجيد،  القيامة  عيد  مبنا�سبة  البالد 

العراقيني من جميع الطوائف، والعي�ش بحرية واأمان.

ال�سحف  احدى  ن�رست   2017/4/16 يوم 
املنقولة  االموال  وم�سادرة  حجز  قانون  البغدادية 
ال�سابق  النظام  اركان  اىل  العائدة  املنقولة  وغري 
 2017/4/15 يوم  الربملان  عليه  �سوت  والذي 
توىل حجز  انه  القانون جند  هذا  احكام  دققنا  واذا 
برتبة  كان  ملن  املنقولة  وغري  املنقولة  االموال 
عميد فما فوق �سواء كان عميدا يف ال�رسطة او عميدا 
يف  عميد  برتبة  كان  من  جميع  ان  اي  اجلي�ش  يف 
ال�سابق  النظام  الدفاع زمن  ووزارة  الداخلية  وزارة 
امواله  حجز  القانون  هذا  من  الثالثة  املادة  قررت 
املنقولة وغري املنقولة ذلك ان هذا القانون بالن�سبة 
او  تقييد  دون  عاما  �سامال  مطلقا  جاء  عميد  لرتبة 
فلقد  او بعمل معني  �سواء بدرجة حزبية  تخ�سي�ش 
اموالهم  حجز  قررت  فئات  الثالثة  املادة  حددت 
كان  من  هي  الفئات  وهذه  املنقولة  وغري  املنقولة 
بدرجة ع�سو فرع يف احلزب فما فوق اوال ومن كان 
بدرجة عميد او ما يعادلها فما فوق ثانيا ومن كان 
يف من�سب مدير امن ثالثا ومن كان حمافظا رابعا 
ومن كان من فدائيي �سدام خام�سا باال�سافة اىل 

ا�سماء  حددت  والتي  بالقانون  احلقت  التي  القائمة 
52 �سخ�سية من النظام ال�سابق واملادة االوىل التي 
تكلمت عن �سدام ح�سني وعائلته ولكن الذي يالحظ 
يف املادة الثالثة انها قررت حجز االموال املنقولة 
النظر  ب�رسف  وللمحافظ  للعميد  املنقولة  وغري 
وزير  ان  حني  يف  خدمته  زمن  او  خدمته  مدة  عن 
ال�رسطة  لعميد  االعلى  املرجع  هو  الذي  الداخلية 
غري م�سمول باحكام احلجز ال�سيما وان بع�ش وزراء 
الداخلية ووكالء وزارة الداخلية من غري الع�سكريني 
ان  ذلك  باحلجز  م�سمولني  غري  ال�رسطة  غري  ومن 
يرد  مل  ممن  البع�ش  ا�سغلها  مثال  الداخلية  وزارة 
ا�سمه يف القائمة ووزارة الدفاع كذلك باال�سافة اىل 
ان الكثري ممن كان برتبة عميد زمن النظام ال�سابق 
يف  واجاد  اجلديد  النظام  يف  اي�سا  الوظيفة  توىل 
االرهابيني واملجرمني  واح�سن يف مقاتلة  وظيفته 
اوالئك  �سمن  من  العميد  ايراد  وراء  �سببا  نعلم  وال 
وغري  املنقولة  اموالهم  حجز  القانون  قرر  الذين 
�سدام  لفدائيي  مقبوال  القول  كان  فاذا  املنقولة 
جند  فال  فوق  فما  فرع  وع�سو  االمنية  وللجهات 
كان  من  على  احلكم  هذا  النطباق  وتربيرا  م�ساغا 
برتبة عميد يف ال�رسطة او عميد يف اجلي�ش ال �سيما 

بعد م�سي مدة تزيد على 14 �سنة من تاريخ �سقوط 
و�سع  اجلديد  القانون  فان  وهكذا  ال�سابق  النظام 
ل�سنة  و)88(   )76( احلكم  جمل�ش  قراري  احكام 
النظام  اموال  وم�سادرة  بحجز  واخلا�سة   2003
هذين  احكام  ت�سفية  االوىل  كان  وكم  ال�سابق 
وقد  االنتقالية  القوانني  من  انهما  طاملا  القرارين 
انتهت الفرتة االنتقالية منذ عدة �سنوات حيث كانت 
2005 وجزء من �سنة  احلكومة االنتقالية يف �سنة 
ايار  �سهر  يف  الدائمة  احلكومة  ت�سكيل  ومت   2006
االنتخابية  العمليات  من  العديد  اجراء  ومت   2006
ب�سكل  القانون  هذا  تعديل  امكانية  هو  نراه  والذي 
ال�سابق  النظام  اركان  على  احكامه  تطبيق  يوؤمن 
كان  كمن  االخرى  احلاالت  على  تطبيقه  وعدم 
القانون �سحيح  هذا  مقرر يف  هو  كما  عميد  برتبة 
ان القانون فتح املجال ملن كان برتبة عميد فاعلى 
الوزراء  جمل�ش  يف  �سكلها  جلنة  امام  لالعرتا�ش 
ولكن حجز االموال املنقولة وغري املنقولة �سيوؤدي 
اىل اثار غري قليلة االهمية خا�سة بالن�سبة للجانب 
وللعمداء  اخلدمة  يف  هم  الذين  للعمداء  العتباري 
الذين ا�ست�سهدوا منذ 2003/4/9 وحلد االن الذين 

كان باالمكان ا�ستثناءهم .

عام  بغداد  مواليد  من  عراقي  �سيناريو  وكاتب  و�ساعر  روائي  هو 
واملوؤ�س�سات  واملجالت  ال�سحف  من  العديد  يف  عمل   .1973
ال�سحفية املحلية، وعمل مرا�ساًل للبي بي �سي يف بغداد -2005
واأعداد  الوثائقية  االأفالم  وكتابة  اإنتاج  يف  حاليًا  يعمل   .2007
لوكالة  مرا�ساًل  عمل  ال�سيناريو.  وكتابة  التلفزيونية  الربامج 
ال�سباح  �سحف  يف  وين�رس  برلني.  ومقرها  االأملانية   )MICT(
وال�سباح اجلديد واملدى واملجالت االأ�سبوعية كال�سبكة وتوا�سل 
وجميعها ت�سدر يف بغداد. حاز على اجلائزة االأوىل يف مهرجان 

ال�سحافة العراقية فرع الريبورتاج 2004
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اجلائزة العاملية للرواية العربية  )عن عمل:فرانك�ستاين يف بغداد( 
يف   )P166( امل�ستلمة  اجلوائز  خا�سية  قيمة  تعديل    )2014(
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اإنه يحلم، اأو يلعب، اأو ميوت، دار املدى، دم�سق 2008. حازت على 
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ق�س�سه 
اللعب يف الغرف املجاورة، خمطوطة، ن�رست اأغلب ن�سو�سها يف 

ال�سحف والدوريات العربية والعراقية.
كتب م�سرتكة 

ال�ساقي،  دار  �سهادات ملوؤلفني عراقيني،  النخيل،  �سجر  جروح يف 
لندن 2007.

الدرا�سات  معهد  عراقيني،  لكتاب  ن�سو�ش  العراقي،  املكان 
االإ�سرتاتيجية يف بريوت 2008.

ن�رست له اأخبار االأدب امل�رسية ملفًا خا�سًا عن كتابه " راأ�سي "، 
يف عددها االأخري لعام 2000، والكتاب عبارة عن اربعني لوحة 
مقاالت  امللف  ت�سمن  باجل�سد.  الراأ�ش  عالقة  عن  كاريكاتريية 
الكتاب  24 لوحة من  الكتاب امل�رسيني مع  احتفائية جلملة من 

مبا فيها لوحة غالف العدد

أجراس الكنائس تدق في الموصل بعد صمت 3 أعوام
بغداد ــ متابعة   

طارق حرب  

الر�ساالت  كل  وحر�ست  االأر�ض،  يف  الله  خليفة  االن�سان 
ور�سم  كرامته  وحفظ  اإن�سانيته  حتقيق  على  ال�سماوية 
وتعاىل  �سبحانه  بالله  وعالقته  الدنيا  احلياة  يف  طريقه 
اإ�سكاالت  العالقة  هذه  اأ�ساب  وقد  االن�سان.  باأخيه  وعالقته 
كبرية منذ بدء اخلليقة، جت�سدت ب�سكل �سلبي مع اول حادث 
اأخاه هابيل، ف�سنَّ بذلك  قتل على االأر�ض، عندما قتل قابيل 
�سريعة القتل التي امتدت اىل يومنا هذا.. وهي اأي العالقة 
بني االن�سان واالن�سان وان كان القتل ا�سدها ب�سبب اخلالف 
واالختالف، فان هناك حاالت خالفية عديدة اأدت اىل ن�سوب 
من  املاليني  موت  يف  ت�سببت  وازمات  و�سراعات  حروب 
اخذت  بل  الدهور،  عرب  احلاالت  تلك  تتوقف  ومل  الب�سر. 
�سمات  وحملت  عديدة  اطر  يف  ودخلت  خمتلفة  ا�سكاال 
الع�سر الذي تن�سب فيه. فالغرية واحل�سد واال�ستحواذ على 
والتجاوز  باالألقاب  والتنابز  باالخر  واال�ستهانة  الغري  مال 
ال�سراعات  تلك  اىل  اأدت  حاالت  كلها  واالفعال،  باالألفاظ 
والنزاعات، مرة بني االأ�سخا�ض، واأخرى بني اال�سر، وثالثة 
كبرية  حروبا  ان  حتى  الدول،  بني  ورابعة  الع�سائر،  بني 
القول  خال�سة  ال�سلبية.  القيم  تلك  انت�سار  نتيجة  ن�سبت 
ُتنتهك  االن�سان  كرامة  ومازالت  م�ست  ال�سنني  اآالف  ان 
وُتتهن.. تتغري االأنظمة وهذه الكرامة على املحك، وت�سدر 
�سلم  اخر  يف  واحلقوق  والكرامة  االن�سان،  حقوق  لوائح 
املعتدي،  �سالح  اىل  اأحيانا  الكفة  تيل  بحيث  االهتمامات 
يف  هي  الطويلة  املقدمة  هذه  مرتني..  عليه  املُعتدى  فيظلم 
املرات  ع�سرات  تكررت  خطرية  حالة  اىل  مدخل  احلقيقة 
الذي قبل بالدميقراطية منهجا، ور�سي بالتغيري،  يف بلدنا 
والت�سلط  والعنجهية  الدكتاتورية  ع�سر  وجتاوز  ا�سلوبا 
من  وتعمل  االن�سان  حترتم  دولة  موؤ�س�سات  حملها  ليحل 
اجل احقاق حقوقه وكرامته.. احلالة هنا هي اعتداء القوات 
املواطنني  على  املقرات  من  وغريها  ال�سيطرات  يف  االأمنية 
وباأ�سلوب ب�سع ي�سري اىل �سوء خلق بع�ض املنت�سبني الذين 
ح�سب ما يبدو يخ�سعون ل�ستى الفحو�سات �سوى الفح�ض 
االأخالقي. في�ستغل هذا البع�ض الذي نتحدث عنه منا�سبهم 
ووجودهم فيعتدون اثناء اأداء واجباتهم على املواطنني يف 
االأمنية  القوى  منت�سبي  بع�ض  ان  املارة...  وامام  ال�سارع 
الذين يعتدون على املواطنني �سواء ب�سبب او بدون �سبب، 
وهذا "اأمر واأدهى"، مدانون ب�سوء ت�سرفهم و�سوء اخالقهم، 
تكون  ان  تنينا  طاملا  التي  املوؤ�س�سة  لهذه  ي�سلحون  وال 
بعيدة عن هذه الت�سرفات، وتكون مثلما ترفع �سعارها بانها 
موؤ�سر  هناك  كان  فاذا  حلمايته..  وتعمل  ال�سعب  خدمة  يف 
عت  على اأي مواطن او خمالفة فان ال�سياقات والقوانني و�سُ
و�ُسرعت للتعامل مع هكذا حاالت. اأما الت�سرفات ال�سخ�سية 
فهي مدانة وهي اإ�ساءة وا�سحة للمواطن اأوال، وللموؤ�س�سة 
ذلك  الن  للعراق،  وا�ساءة  ثانيا،  املنت�سب  فيها  يعمل  التي 

يتنافى  مع الدين والعرف واملبادئ والقيم واالأخالق.

مبدعون
من العراق القانون يحجز أموال عميد الشرطة وال يحجز أموال وزير الداخلية

أحمد سعداوي

)عين الزمان( 
اإلنسان قيمة عليا

عبد الزهرة الطالقاني

أقالم حرة

 \ العلوم  كلية  النهرين  جامعة  طلبة  من  عددا  �سكا 
ق�سم الكيمياء من نق�سا �سديدا يف املواد الكيميائية 

املختربية  والتي تدخل يف املحا�رسات التطبيقية .
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  وطالبوا 
و  جدا  ب�سيطة  كونها  املطالب  هذه  اىل  بااللتفاف 
العلمي  امل�ستوى  على  توؤثر  لكنها  الدولة  التكلف 
للطالب  اأثناء مراحل درا�سته اجلامعية وبعد تخرجه 
م�سريين اىل ان اغلب طلبة كلية العلوم ق�سم الكيمياء  
يف اغلب اجلامعات يعانون من م�سكلة نق�ش املواد 

الكيميائية واداواتها يف خمتربات اجلامعة .

الزعفرانية جنوبي  قال عددا من مواطني �سكنة منطقة 
ال�سيف  ف�سل  يف  اننا   من  بالرغم  ان   : بغداد  رق 

الن�ستطيع ال�سري يف �سوارع نظيفة .
ب�سبب  املنطقة  �سكنة  من  علي  قي�رس  املواطن   وقال  
املح�سوبية  وانت�سار  املدينة  تعم  التي  الفو�سى 
واملن�سوبية ا�ستطاع البع�ش من احل�سول على مقاوالت 
هذا  ان  اال  املنطقة   �سوارع  واك�ساء  ر�سف  لغر�ش 
ولقد  ونريده  نتمناه  الذي  بامل�ستوى  يكن  مل  االك�ساء 
كرثت  االك�ساء  عملية  من  معدودة  ايام  بعد  ذلك  ظهر 
مافيا  هناك  ان  ب�سبب  واالزقة  ال�سوارع  يف  التخ�سفات 
تاأكد  او  فح�ش  دون  املنجزة  امل�ساريع  با�ستالم  تقوم 
يزيد  والذي  ال�سيف  ف�سل  يف  تطفح  ال�سوارع  جند  لهذا 
 ، االآ�سنة  املياه  تخلفها  التي  الروائح  تلك  معاناتنا  يف 
باالإ�سافة للزحامات املرورية ب�سبب تلك التخ�سفات يف 
ال�سارع . مطالبني اأع�ساء املجل�ش البلدي يف الزعفرانية 
واأمانة بغداد اأك�ساء ال�سارع وتخلي�ش املواطنني من تلك 

املعاناة ..

طلبة  جامعة النهرين يشكون 
نقص المواد المختبرية 

الزعفرانية تشكو قلة 
الخدمات 

المواطن و المسؤول
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