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بغداد  -اجلورنال :اكد النائب عن حتالف �سائرون غايب العمريي ان حتالفه رف�ض خم�ص�صات النواب
وخا�صة ما يتعلق ببدل االيجار واجور احلمايات ،مبين ًا ان هناك توجه نحو توفري احلمايات من قبل مديرية
حماية املن�ش�آت وال�شخ�صيات يف وزارة الداخلية .وقال العمريي يف ت�رصيح �صحفي،ان القانون ين�ص على
ان يكون للنائب � 16شخ�ص ًا يقومون باحلماية وبع�ضهم ي�ؤدون ادوار ادارية اخرى على ان اليزيد عددهم عن
الرقم املذكور .وا�ضاف ان احد النواب قدم مقرتح ًا على ان يكون للنائب  10ا�شخا�ص حماية ،يتم تخ�صي�صهم
من قبل مديرية حماية ال�شخ�صيات التابعة لوزارة الداخلية ،فيما يبقى ال�ستة االخرين عبارة عن مدير مكتب
او �سكرتري او من�سق اعالمي او وظائف ادارية اخرى" .وبني العمريي� ،أن الغاء تخ�صي�صات احلماية وحتويلها
على مديرية حماية ال�شخ�صيات ي�أتي من اجل تقليل النفقات واال�ستفادة من االموال يف م�شاريع او درجات
وظيفية ،اذ من امل�ؤمل ان يطرح مو�ضوعها امام الربملان من قبل احد النواب الذي اقرتح هذا املو�ضوع".
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حراك "سني" لقطع الطريق امام مساع للملمة شتات الكتل الشيعية
بغداد – حسين فالح

يف ظل م�ساعي بع�ض الكتل ال�سيا�سية ال�شيعية التي تقود
حركا العادة مللملة التحالف الوطني من جديد عرب دمج
حتالفي البناء واال���ص�لاح ،ت�سعى كتل �سنية الوقوف
كحجر عرثة امام تلك امل�ساعي لكونها ت�شكل تهديدا يف
مترير م�شاريعها داخل الربملان وفق الت�صويت باالعلبية
بعد توحيد رو�ؤى الكتل ال�شيعية الفائزة يف االنتخابات
الربملانية .وبح�سب م�صادر �سيا�سية ابلغت «اجلورنال
نيوز» ،ان "الكتل ال�سنية تخ�شى من عودة التحالف الوطني
من جديد وقوته ال�سابقة واملهيمنة على قرارات الربملان ،
فهي ا�ستهدفت التحالف ال�شيعي االكرب يف الربملان وادت
اىل �رشخه لتحالفني هما البناء واال���ص�لاح .ومن ابرز
الكتل املن�ضوية حتت لواء حتالف البناء هي ائتالف دولة
القانون بزعامة نوري املالكي وحتالف الفتح برئا�سة
هادي العامري وعطاء برئا�سة الفيا�ض واملحور الوطني
(ال�سني) ال��ذي ي�ضم خمي�س اخلنجر وجمال الكربويل
واحمد اجلبوري ،يف املقابل ي�ضم حتالف اال�صالح كل
من �سائرون بزعامة مقتدى ال�صدر وتيار احلكمة برئا�سة
عمار احلكيم والن�رص برئا�سة حيدر العبادي ف�ضال عن
القوى ال�سنية االخرى التي ت�ضم ا�سامة النجيفي وخالد
العبيدي .وا�ضافت تلك امل�صادر ان "الكتل ال�سنية �سواء
املن�ضوية يف حتالف البناء ال��ذي ي�ضم اب��رز قيادات
التحالف الوطني هم هادي العامري ونوري املالكي او
يف حتالف اال�صالح ال��ذي ي�ضم مقتدى ال�صدر وعمار
احلكيم ،با�ستطاعتها مترير اي م�رشوع يف الربملان �سواء
كان قانون او مر�شح فهي ت�ستمد قوتها من الكتل ال�شيعية.
وا�شارت امل�صادر ذاتها اىل ان "القوى ال�شيعية يف الوقت

الراهن ال ت�ستطيع االتفاق على ر�أي موحد ب�ش�أن ق�ضية
ما ب�سبب اخلالف الذي ن�شبته القوى ال�سنية بني الكتل
ال�شيعية ما ادى اىل انق�سامها و�ضمها يف حتالفني،
وت�شتيت الر�أي ال�شيعي داخل الربملان .واو�ضحت ان "يف
االونة االخرية بد�أت م�ساع حثيثة وقوية العادة احياء
التحالف الوطني يف الربملان العراقي ،اال ان بع�ض القوى
ال�سنية �سارعت اىل اجهاذ ذلك من خالل التاكيد والتحذير
من اعادة ملف التهمي�ش ال�سني يف املحفل الدويل االمر
الذي دفع بع�ض قادة الكتل ال�شيعية اىل الرتيث يف ذلك.
وكان زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر ،وجه  ،ر�سالة
اىل رئي�س حتالف الفتح ه��ادي العامري ،فيما طرح
خيارين للعامري اما امل�ضي على االتفاق او "ي�أخذوا كل
مغامنهم" ،بح�سب قوله .فيما رد رئي�س حزب احلل جمال
الكربويل ،على زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر ،قائال:
"رمتني بدائها وان�سلت" ،مبينا ان "بع�ض ال�سيا�سيني
يفعل ذلك ،وال يخدعون �سوى انف�سهم ،وهم ال ي�شعرون.
من جانبه دعا رئي�س حتالف الفتح ،هادي العامري ،زعيم
التيار ال�صدري ،مقتدى ال�صدر ،اىل ار�سال املعلومات
املتوفرة لديه من �أجل متابعتها مع الق�ضاء .اىل ذلك دعا
القيادي يف حتالف املحور الوطني املن�ضوي بتحالف
البناء حممد الكربويل  ،يف تغريدة له على تويرت اىل دمج
حتالف البناء مع حتالف الإ�صالح ب�أ�سم العراق.
وي��رى مراقبون ان ر�سالة ال�صدر تعك�س مدى اخلالف
العميق بني حتالفي البناء واال�صالح والنا�شئ باال�صل
من حجم ال�صفقات التي تعقدها مكون الكتل ال�سنية
يف التحالفني من اجل احل�صول وزارات يف حكومة عبد
املهدي ،االمر الذي قد يدفع ذلك اىل �صعوبة اعادة دور
التحالف الوطني.

مصير مجالس المحافظات ينتظر اجماع البرلمان
بغداد  -الجورنال

العراقي التجميد عن جمل�س املفو�ض ّية
رفع الربملان
ّ
العليا لالنتخابات يف  10ت�رشين الثاين/نوفمرب
اجلاري ،وذلك بعد �أكرث من �أ�سبوعني على املوعد الذي
كان مفرت�ض ًا لإجراء انتخابات جمال�س املحافظات،
الأم��ر ال��ذي �أع��اد م�صري ه��ذه املجال�س �إىل واجهة
النقا�ش م ّ��رة �أخ��رى وك��ان ال�برمل��ان قد �شكّل جلنة
للتحقيق يف �شبهات تزوير �صاحبت االنتخابات
��ام��ة يف � 12أ ّي��ار/م��اي��و امل��ا���ض��ي ،الأم���ر ال��ذي
ال��ع ّ
تطلّب جتميد عمل مفو�ض ّية االنتخابات وو�ضعها
حتت و�صاية الق�ضاء .كما � ّأن �أ�سباب ًا كثرية �أ ّدت �إىل
ت�أجيل االنتخابات املحل ّية (املحافظات) التي كانت
مقررة يف  22ت�رشين الأ ّول�/أكتوبر املا�ضي ،منها
ّ

ما �أ�شار �إليه رئي�س املفو�ض ّية معن الهيتاوي ،الذي
�أكّ��د � ّأن "املفو�ض ّية حتتاج �إىل م ّدة نتيجة ما حدث
يف االنتخابات النياب ّية ،وكذلك �إ���ص��دار بطاقات
جديدة للناخبني و��شراء �أجهزة جديدة احرتقت يف
خمازن املفو�ض ّية يف جانب الر�صافة من العا�صمة
لكن الت�أجيل احلا�صل مل يت ّم ب�صفة
االحتاد ّية بغدادّ .
ر�سم ّية وبقرار من الربملان ،كما مل يح ّدد موعد �آخر
لالنتخابات ح ّتى الآن ،رغم � ّأن جمال�س املحافظات
احلال ّية انتهت دورت��ه��ا القانون ّية (� 4سنوات) يف
حزيران/يونيو م��ن ع��ام  .2017وب��ال�� ّت��ايل ،ف��� ّإن
د�ستوري
التمديد لعمل املجال�س املحل ّية هو غري
ّ
وال متتلك ال�سلطات الت�رشيع ّية � ّأي خمرج ي�ستند �إىل
العراقي لتقنني عمل هذه املجال�س ،لكنّها
الد�ستور
ّ
يف �صدد تعديل قانون االنتخابات لتحديد موعد جديد

ا�ستمرت �أكرث من عام.
لالنتخابات بعد فرتة متديد
ّ
ويف هذا الإطار� ،أعلنت املفو�ض ّية العليا لالنتخابات
يف  13ت�رشين الثاين/نوفمرب اجل���اريّ � ،أن رئي�س
ال��وزراء ع��ادل عبد املهدي �أب��دى ا�ستعداداً للتعاون
وتوفري ما يلزم من �أج��ل �إجن��اح انتخابات جمال�س
املحافظات املقبلة ،والت�شاور لتحديد املوعد اجلديد،
فيما �أعلنت رئا�سة الربملان �أنّها ت�سلّمت طلب ًا من 52
نائب ًا لتعديل قانون انتخابات جمال�س املحافظات
وتعيني موعدها اجل��دي��د .و�أو���ض��ح املتح ّدث با�سم
املفو�ض ّية كرمي التميمي � ّأن "املفو�ض ّية بد�أت بالفعل
مبناق�شة �آل�� ّي��ات �إ���ص��دار بطاقة الناخب وتوزيعها
وحتديث �سجالّت الناخبني ،ا�ستعداداً النتخابات
جمال�س املحافظات" ،م�شرياً �إىل � ّأن "اللجان والدوائر
اخلا�صة باالنتخابات.
املخت�صة ق ّدمت خططها
ّ
ّ

وعن املوعد املتوقّع لالنتخابات ،قال كرمي التميمي
املخت�صة يف
� ّإن املفو�ض ّية على توا�صل مع اللجان
ّ
الربملان لالتفاق على املوعد اجلديد يف �ضوء قانون
االنتخابات الذي �سي�صدر عن الربملان خالل الفرتة
املقبلة .وبح�سب ما قاله النائب عن "حتالف الن�رص"
من�صور املرعيد ف��ان هناك �إمكان ّية لتحديد موعد
االنتخابات املحل ّية خالل الأ�شهر الـ 6املقبلة ،وذلك
من �أجل منح مفو�ض ّية االنتخابات املهلة التي حتتاج
واللوج�ستي وتنظيم االنتخابات
الفني
ّ
�إليها لال�ستعداد ّ
ب�صورة ناجحة� .أ�ضاف ان جمل�س الن ّواب �سيناق�ش
االنتخابي بهدف االتفاق على موعد
تعديل القانون
ّ
االنتخابات اجلديد باالعتماد على ر�أي املفو�ض ّية
العليا لالنتخابات ،بعد �أن عادت �إىل ممار�سة عملها
خم�ص�صاتها من
ب�صورة طبيع ّية ،وهي يف انتظار
ّ

خبراء :تهديد داعش لمناطق شمال وغرب العراق تتطلب قرارات حكومية حاسمة
بغداد  -الجورنال

�سلط تقرير ملركز �صنع ال�سيا�سات للدرا�سات
الدولية واال�سرتاتيجية ،ال�ضوء على عودة ن�شاط
تنظيم داع�ش يف العراق خالل العام  ،2018رغم
�إعالن الن�رص النهائي على التنظيم و�إخراجه من
معظم املناطق التي كان ي�سيطر عليها يف العراق
منذ العام .2014
وق���ال اخل��ب�ير الأم���ن���ي يف ����ش����ؤون اجل��م��اع��ات
الإرهابية ،ه�شام الها�شمي ،بح�سب التقرير �إنه
رغم قيام داع�ش يف املرحلة ال�سابقة على التفنن
يف �صناعة العداء و�سفك الدماء والدفاع امل�ستميت
عن "ار�ض اخلالفة" يف �سوريا وال��ع��راق ،ف�إن
انت�شار التنظيم ال�رسي واملعقد يف املرحلة احلالية
على مدى  3ق��ارات يجعل من ال�صعب اجتثاثه
من جذورها .و�أو�ضح الها�شمي� ،أن �أهم القيادات
الداع�شية لعام  2018الباقيني يف قيادة التنظيم

ون�شاطاته هم كل من� ،شوكرو توجنر وهو من ا�صل
تركي-فرن�سي ،للعمليات اخلارجية  ،و�أبو عمار
ال�سعودي للعمليات اخلارجية ،وابو �صالح ال�شمري
احمد عبد اهلل �سويد ال�شمري ،م�س�ؤول ديوان اجلند
وع�ضو اللجنة املفو�ضة ،ونا�شد فهد العي�ساوي
ابو �صهيب العراقي ،م�س�ؤول الأمن واال�ستخبارات
 ،واب��و �سطام رايف ا�سماعيل الع�سايف ،امل�رشف
الإداري واملايل على واليتي العراق وال�شام ،ومعتز
علي �صالح العيثاوي ابو يا�رس العيثاوي امل�س�ؤول
عن عمليات والية العراق وع�ضو اللجنة املفو�ضة،
وابراهيم حممد عبود العي�ساوي ابو زياد م�س�ؤول
عن عمليات التمويل يف والية العراق ،وم�صطفى
من�صور ال��راوي ابو طلحة ،م�س�ؤول العمليات يف
منطقة الهجني ال�سورية ،وميثاق طالب علوان
اجلنايب ابو عمر ،ع�ضو اللجنة املفو�ضة وامل�رشف
على الأمن لواليتي العراق وال�شام ،وخ�رض احمد
را�شد ابو احمد الفني ،امل�رشف على قاطعي نينوى

و�صالح الدين .و�أ�ضاف �أن "مناطق �صالح الدين
ونينوى والأنبار و�شمال دياىل وجنوب كركوك
يقطنها العرب ال�سنة وي�شاركهم معظم املكونات
واالقليات الدينية والقومية ،وهذا اخلليط املتباين
ومتعدد الثقافات �أنتج مترد ديني متطرف ي�سعى
الحياء اخلالفة على منهاج النبوة " ،ح�سب تعبريه.
وتابع �أن "القوات الأمنية امل�شرتكة �أعلنت الن�رص
على تنظيم داع�ش ع�سكريا العام املا�ضي� ،أكدت
ان داع�ش لن يتمكن جم��ددا من رفع رايته على
�أي بناية مدنية او حكومية �أو ع�سكرية على ار�ض
العراق ،وحتول عنا�رصه �إىل فلول ت�سكن البوادي
وال�صحاري واجلبال والتالل واملناطق الزراعية
ال��وع��رة ،وتعمل على متويل نف�سها ذات��ي��ا ،كما
ان خاليا داع�ش تهدف لإنهاك القوى القتالية
املا�سكة للأ�ض واملرابطة يف الطرق الرابطة بني
املحافظات وعلى �أطـراف املدن والقرى واحلدود،
و�صارت ت�ستهدف املواطن العراقي على الهوية

مرة واخرى على الوالء ال�سيا�سي واملذهبي .وا�شار
الها�شمي� ،إىل ان معدل العمليات االرهابية تزايد
على الطرق والقرى و�أط��راف املدن خالل الأ�شهر
الثالثة االخرية ،حيث �أ�صبحت املئات من القرى
ال�صغرية املنت�رشة يف �أط���راف تلك امل��دن تفقد
�شعورها بالتحرر من �سيطرة داع�ش خا�صة يف
الليل ،مبينا ان مناطق جنوب نينوى وغرب االنبار
و�شمال �رشق دياىل وجنوب غرب كركوك وغرب
�صالح الدين وج��زي��رة �سامراء هي بحاجة اىل
اهتمام �أمني وحكومي وقرارات حا�سمة و�رضبات
�شديدة .وبني �أن �أه��م اخلطوات اال�ستباقية ،هي
الرتكيز يف البحث عن مراكز التحكم لداع�ش ولي�س
على ت�سكني وتهدئة تعر�ضاتها االرهابية ،النها
مواطن القوة الداع�شية ،يف تالل حمرين ومطيبجة
و�صحراء البعاج وجزيرة احل�رض ووادي حوران،
حتديدا وميكن �إجبار قيادات داع�ش وفلولها على
الرتاجع ومغادرة العراق.

العامة ل�سنة  ."2019من جهته� ،أكّد النائب
املوازنة ّ
عن "احلزب
الدميقراطي الكرد�ستاينّ" هندرين دو�سكي
ّ
� ّأن �أع�ضاء جمل�س الن ّواب بغالب ّيتهم م ّتفقون على مقرتح
التحرك
�إلغاء جمال�س املحافظات ،وعازمون على
ّ
لتطبيقه ،م�شرياً �إىل � ّأن ما يعيق �إلغاء هذه املجال�س هو
عدم وجود �إجماع على تطبيق هذا القرار" ،وقالّ �" :إن
هذا املقرتح �ستت ّم مناق�شته يف جل�سات جمل�س الن ّواب
النهائي حوله .ولفت �إىل � ّأن
املقبلة ال ّتخاذ القرار
ّ
متت
"احلكومة ملزمة بتنفيذ هذا املقرتح والأخذ به �إذا ّ
املوافقة عليه باالجماع من قبل جمل�س الن ّواب ..وال
تبدو فكرة �إلغاء جمال�س املحافظات واقع ّية يف الوقت
الراهن ،كونها جمال�س "د�ستور ّية" �أوج��ب الد�ستور
العراقي النافذ ل�سنة  2005قيامها ،ومه ّمة تعديل
ّ
هذا الد�ستور تبدو م�ستحيلة ب�سبب اخلالفات الكبرية

حول موا ّده مبعظمها ،وخ�صو�ص ًا حول املوا ّد املتعلّقة
باملناطق املتنازع عليها بني بغداد و�إقليم كرد�ستان،
�إ�ضافة �إىل �آل ّيات تعديله املعقّدة وعدم وجود رغبة
�سيا�س ّية يف �إث��ارة املزيد من النزاعات حال ّي ًا ،التي
قد ترافق مباحثات التعديل .ومع ذلك ،ف� ّإن الربملان،
بالتزامن مع مطالبات خف�ض نفقات الدولة ومعاجلة
العامة ،ا�ستطاع يف
ّ
"الرتهل" املزمن يف امل� ّؤ�س�سات ّ
التعديل الأخ�ير لقانون "املحافظات غري املنتظمة
يف �إقليم" �إلغاء "جمال�س الأق�ضية والنواحي" يف
�أ ّيار/مايو املا�ضي وتقلي�ص عدد �أع�ضاء جمال�س
�ضمني بف�شل هذه
املحافظات ب�شكل كبري ،كاعرتاف
ّ
ن�ص عليها
املجال�س يف حتقيق فكرة الالمركز ّية التي ّ
الد�ستور ،وعدم قدرتها على �إجناز التنمية املنتظرة
منها يف �ش ّتى املجاالت وتعار�ض �صالح ّياتها مع

العراق يسعى القناع البنك الدولي
الستحداث درجات وظيفية
بغداد – الجورنال

�أعلنت اللجنة املالية النيابية ،عن عزمها
االجتماع مع البنك ال��دويل من اج��ل تغيري
�سيا�سته جتاه العراق ،وخا�صة فيما يتعلق
بالدرجات الوظيفية التي منع العراق من
اطالقها ب�سبب االقرتا�ض
وقال ع�ضو اللجنة النائب عبد الهادي موحان
يف ت�رصيح �صحفي ،ان “اع�ضاء اللجنة
املالية اتفقوا خ�لال اجتماعهم الت�شاوري
على عقد اجتماع مع مندوب البنك الدويل يف
بغداد ،من اجل مناق�شة منع اطالق الدرجات
الوظيفية ،حيث فر�ض البنك ال���دويل على
ال��ع��راق ع��دم اط�لاق اي درج��ات خ�لال فرتة

االقرتا�ض منه".
وا�ضاف موحان� ،أن “�سيا�سة العراق املالية
تخ�ضع  100%ل�سيا�سة البنك ال��دويل ،وهو
ام��ر الب��د من ال��وق��وف عليه ،ومناق�شته مع
البنك ،لغر�ض ا�ستح�صال املوافقة على اطالق
درجات وظيفية �ضمن املوازنة".
واو�ضح ان “ال�سيا�سة املالية خاطئة ،وهناك
الكثري من احللول لت�صحيحها واحدها اجللو�س
مع البنك الدويل ،لتغيري �سيا�سته مع العراق
وخا�صة فيما يتعلق باالقرتا�ض والدرجات
الوظيفية ،حيث هناك الكثري من االمور التي
من املمكن ان ي�ستغلها العراق لت�سديد قرو�ضه
ومنها الفائ�ض عن حاجة املوازنة من ايرادات
النفط".

الموصل ..حمالت شبابية تخوض معركة تحرير العقول والقلوب من الكراهيات
بغداد– الجورنال

بعد عدد من احلفالت املو�سيق ّية التي �أقامها فنّانون
عراق ّيون يف املو�صل ،ا�ست�ضافت املدينة التي كانت
حتت �سيطرة تنظيم "داع�ش" االرهابي لأكرث من �سنتني،
املهرجان الأ ّول للأغنية الوطن ّية ،يف  1و 2ت�رشين
الثاين/نوفمرب� ،شارك فيه مطربون وف��رق ف ّن ّية من
خمتلف حمافظات العراق ،منها فرق �شعب ّية للفلكلور
آ�شوري� ،إ�ضافة
ال�شبكي ،الإيزيدي ،والكلدو�رسياينّّ �-
ّ

�إىل فرقة الب�رصة للفنون ال�شعب ّية .ومل يكن هذا التح ّول
املو�صلي امل�ستم ّرة
ممكن ًا لو مل تت ّم جهود ال�شباب
ّ
واملكثّفة لرت�سيخ الثقافة املدن ّية يف املو�صل خالل
فرتة ما بعد حتريرها .يتذكّر بندر العكيدي ( 22عام ًا)
كيف تغيرّ ت �أفكاره جذر ّي ًا بعد حترير مدينة املو�صل
من تنظيم "داع�ش" ،فبد ًال من الهجرة� ،أخذ يعمل من �أجل
حت�سني واقع مدينته ،ويقول" :يف ر�أ�س ال�سنة امليالد ّية
التي �أعقبت حترير املدينة ،ارتديت مالب�س بابا نويل
يف قلب املو�صل القدمية ،وتنقّلت بني املنازل املد ّمرة

لكي �أوزّع الهدايا على الأطفال .كانت الأ ّيام الع�صيبة
التي م ّرت حتت �سيطرة تنظيم "داع�ش" ،واملمار�سات
الوح�ش ّية التي مار�سها مقاتلوه �ض ّد الأهايل قد دفعت
العكيدي �إىل اتّخاذ قرار الهجرة ،لكن بعد حترير ال�ساحل
الأي�رس من املدينة ،خ��رج �إىل ال�شارع وتنفّ�س هواء
احل ّر ّية .كان م�شهد املدينة املد ّمرة ير�سم �شكل امله ّمة
اجلديدة� ،إرجاع املدينة �إىل و�ضعها ال�سابق .يقول بندر:
"بعد �شهر من حترير ال�ساحل الأي�رس ،بادر متط ّوعون
�شباب �إىل تنظيف �إحدى امل�ست�شفيات ،ث ّم �رسعان ما

االجتماعي ،فانطلق
�شاعت الفكرة يف مواقع التوا�صل
ّ
جي�ش من املتط ّوعني لإعادة احلياة �إىل املدينة ،ومع
مرور الأ ّيام ،التحق �آالف ال�شباب بهذه الفرق التط ّوع ّية،
وجرت مناف�سة بينها يف تنظيف ال�شوارع �أ ّوالً ،ومن ث ّم
املدار�س وامل�ست�شفيات ،وبعدها اجلامعات ،ويف غ�ضون
�أ�شهر قليلة ،تغيرّ م�شهد املدينة ك ّل ّي ًا.
وغ
ال�شباب
��ن
م
احلما�سي العديد
�أل��ه��م ه��ذا اجل�� ّو
�ّي رّ
ّ
قناعاتهم� ،إذ ال ي�ص ّدق املد ّون وال�شاعر جميل اجلميل
ال��ذي ن�ش�أ يف عائلة م�سيح ّية يف املو�صل �أن تتغيرّ

املدينة بهذه ال�رسعة ،ال �س ّيما بعدما طرده �سكّانها قبل
� 6سنوات لأنّه كان م�سيح ّي ًا .يقول اجلميل بفرح غامر:
ال�شعري "النازح رقم  "7يف جامعة
"وقّعت كتابي
ّ
املو�صل التي مل �أدخلها مل ّدة � 6أعوام ،و�شعرت باحل ّر ّية
�أث��ن��اء التفاف م��ئ��ات امل�سلمني م��ن ح��ويل يطلبون
كتابي ،كانت هذه بالن�سبة �إ ّ
يل حلظة حت ّرر مطلقة من
ك ّل كراهيات الذاكرة .مل يكن هذا التح ّول �سه ًال �أو �سل�س ًا،
بل تط ّلب �شجاعة منقطعة النظري ،فحياة اجلميل يف
ح ّد ذاتها متثّل �سل�سلة من الأحداث الدافعة �إىل كراهية

الآخر ،وي�رشح اجلميل " �سياق هذا التح ّول بقوله" :على
العربي،
الرغم من ح ّبي ل ّلغة العرب ّية وكتابتي ال�شعر
ّ
فقد ا�ضطررت �إىل ترك درا�سة اللغة العرب ّية يف جامعة
املو�صل يف عام  2008ب�سبب تهديد داع�ش الذين كانوا
م�سيحي لغة القر�آن" .وي�ضيف
ال يرغبون يف �أن يتع ّلم
ّ
ب�أ�سى وا�ضح" :وتع ّر�ضت �إىل حروق يف وجهي وج�سدي
يف � 2أ ّيار/مايو  2010بعد انفجار يف منطقة كوكجلي
كان ي�ستهدف حافلة تق ّل الطلبة امل�سيح ّيني �إىل جامعة
املو�صل".

