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يف ظل م�شاعي بع�ض الكتل ال�شيا�شية ال�شيعية التي تقود 
حركا العادة مللملة التحالف الوطني من جديد عرب دمج 
الوقوف  �شنية  كتل  ،ت�شعى  واال�للشللاح  البناء  حتالفي 
تهديدا يف  ت�شكل  لكونها  امل�شاعي  تلك  امام  كحجر عرثة 
مترير م�شاريعها داخل الربملان وفق الت�شويت باالعلبية 
االنتخابات  يف  الفائزة  ال�شيعية  الكتل  رووؤى  توحيد  بعد 
»اجلورنال  ابلغت  �شيا�شية  م�شادر  وبح�شب  الربملانية. 
نيوز«، ان "الكتل ال�شنية تخ�شى من عودة التحالف الوطني 
من جديد وقوته ال�شابقة واملهيمنة على قرارات الربملان ، 
فهي ا�شتهدفت التحالف ال�شيعي االكرب يف الربملان وادت 
ابرز  ومن  واال�للشللاح.  البناء  هما  لتحالفني  �رشخه  اىل 
الكتل املن�شوية حتت لواء حتالف البناء هي ائتاف دولة 
برئا�شة  الفتح  وحتالف  املالكي  نوري  بزعامة  القانون 
هادي العامري وعطاء برئا�شة الفيا�ض واملحور الوطني 
الكربويل  وجمال  اخلنجر  خمي�ض  ي�شم  الللذي  )ال�شني( 
كل  اال�شاح  حتالف  ي�شم  املقابل  يف  اجلبوري،  واحمد 
من �شائرون بزعامة مقتدى ال�شدر وتيار احلكمة برئا�شة 
عن  ف�شا  العبادي  حيدر  برئا�شة  والن�رش  احلكيم  عمار 
وخالد  النجيفي  ا�شامة  ت�شم  التي  االخرى  ال�شنية  القوى 
�شواء  ال�شنية  "الكتل  ان  امل�شادر  تلك  وا�شافت  العبيدي. 
قيادات  ابللرز  ي�شم  الللذي  البناء  حتالف  يف  املن�شوية 
او  املالكي  ونوري  العامري  هادي  هم  الوطني  التحالف 
وعمار  ال�شدر  مقتدى  ي�شم  الللذي  اال�شاح  حتالف  يف 
احلكيم، با�شتطاعتها مترير اي م�رشوع يف الربملان �شواء 
كان قانون او مر�شح فهي ت�شتمد قوتها من الكتل ال�شيعية.
وا�شارت امل�شادر ذاتها اىل ان "القوى ال�شيعية يف الوقت 

ق�شية  ب�شاأن  موحد  راأي  على  االتفاق  ت�شتطيع  ال  الراهن 
الكتل  بني  ال�شنية  القوى  ن�شبته  الذي  اخلاف  ب�شبب  ما 
حتالفني،  يف  و�شمها  انق�شامها  اىل  ادى  ما  ال�شيعية 
وت�شتيت الراأي ال�شيعي داخل الربملان. واو�شحت ان "يف 
احياء  العادة  وقوية  حثيثة  م�شاع  بداأت  االخرية  االونة 
التحالف الوطني يف الربملان العراقي، اال ان بع�ض القوى 
ال�شنية �شارعت اىل اجهاذ ذلك من خال التاكيد والتحذير 
االمر  الدويل  املحفل  ال�شني يف  التهمي�ض  اعادة ملف  من 
الذي دفع بع�ض قادة الكتل ال�شيعية اىل الرتيث يف ذلك. 
، ر�شالة  ال�شدر، وجه  ال�شدري مقتدى  التيار  وكان زعيم 
طرح  فيما  العامري،  هللادي  الفتح  حتالف  رئي�ض  اىل 
خيارين للعامري اما امل�شي على االتفاق او "ياأخذوا كل 
مغامنهم"، بح�شب قوله. فيما رد رئي�ض حزب احلل جمال 
الكربويل، على زعيم التيار ال�شدري مقتدى ال�شدر، قائا: 
ال�شيا�شيني  "بع�ض  ان  مبينا  وان�شلت"،  بدائها  "رمتني 

يفعل ذلك، وال يخدعون �شوى انف�شهم، وهم ال ي�شعرون.
من جانبه دعا رئي�ض حتالف الفتح، هادي العامري، زعيم 
املعلومات  ار�شال  اىل  ال�شدر،  مقتدى  ال�شدري،  التيار 
املتوفرة لديه من اأجل متابعتها مع الق�شاء. اىل ذلك دعا 
بتحالف  املن�شوي  الوطني  املحور  حتالف  يف  القيادي 
البناء حممد الكربويل ، يف تغريدة له على تويرت اىل دمج 

حتالف البناء مع حتالف االإ�شاح باأ�شم العراق.
اخلاف  مدى  تعك�ض  ال�شدر  ر�شالة  ان  مراقبون  ويللرى 
باال�شل  والنا�شئ  واال�شاح  البناء  حتالفي  بني  العميق 
ال�شنية  الكتل  مكون  تعقدها  التي  ال�شفقات  حجم  من 
عبد  حكومة  يف  وزارات  احل�شول  اجل  من  التحالفني  يف 
دور  اعادة  اىل �شعوبة  ذلك  يدفع  قد  الذي  االمر  املهدي، 

التحالف الوطني.

النواب  خم�ش�شات  رف�ض  حتالفه  ان  العمريي  غايب  �شائرون  حتالف  عن  النائب  اكد  اجلورنال:   - بغداد 
وخا�شة ما يتعلق ببدل االيجار واجور احلمايات، مبينًا ان هناك توجه نحو توفري احلمايات من قبل مديرية 
حماية املن�شاآت وال�شخ�شيات يف وزارة الداخلية. وقال العمريي يف ت�رشيح  �شحفي،ان القانون ين�ض على 
ان يكون للنائب 16 �شخ�شًا يقومون باحلماية وبع�شهم يوؤدون ادوار ادارية اخرى على ان اليزيد عددهم عن 
الرقم املذكور. وا�شاف ان احد النواب قدم مقرتحًا على ان يكون للنائب 10 ا�شخا�ض حماية، يتم تخ�شي�شهم 
من قبل مديرية حماية ال�شخ�شيات التابعة لوزارة الداخلية، فيما يبقى ال�شتة االخرين عبارة عن مدير مكتب 
او �شكرتري او من�شق اعامي او وظائف ادارية اخرى". وبني العمريي، اأن الغاء تخ�شي�شات احلماية وحتويلها 
على مديرية حماية ال�شخ�شيات ياأتي من اجل تقليل النفقات واال�شتفادة من االموال يف م�شاريع او درجات 

وظيفية، اذ من املوؤمل ان يطرح مو�شوعها امام الربملان من قبل احد النواب الذي اقرتح هذا املو�شوع".

عزمها  عن  النيابية،  املالية  اللجنة  اأعلنت 
تغيري  اجللل  من  الللدويل  البنك  مع  االجتماع 
يتعلق  فيما  وخا�شة  العراق،  جتاه  �شيا�شته 
من  العراق  منع  التي  الوظيفية  بالدرجات 

اطاقها ب�شبب االقرتا�ض 
وقال ع�شو اللجنة النائب عبد الهادي موحان 
اللجنة  “اع�شاء  ان  �شحفي،  ت�رشيح  يف 
الت�شاوري  اجتماعهم  خللال  اتفقوا  املالية 
على عقد اجتماع مع مندوب البنك الدويل يف 
الدرجات  بغداد، من اجل مناق�شة منع اطاق 
على  اللللدويل  البنك  فر�ض  حيث  الوظيفية، 
الللعللراق عللدم اطللاق اي درجللات خللال فرتة 

االقرتا�ض منه".
“�شيا�شة العراق املالية  اأن   وا�شاف موحان، 
وهو  الللدويل،  البنك  ل�شيا�شة   100% تخ�شع 
مع  ومناق�شته  عليه،  الللوقللوف  من  البللد  امللر 
البنك، لغر�ض ا�شتح�شال املوافقة على اطاق 

درجات وظيفية �شمن املوازنة".
“ال�شيا�شة املالية خاطئة، وهناك  واو�شح ان 
الكثري من احللول لت�شحيحها واحدها اجللو�ض 
العراق  مع  �شيا�شته  لتغيري  الدويل،  البنك  مع 
والدرجات  باالقرتا�ض  يتعلق  فيما  وخا�شة 
التي  االمور  الكثري من  الوظيفية، حيث هناك 
من املمكن ان ي�شتغلها العراق لت�شديد قرو�شه 
ومنها الفائ�ض عن حاجة املوازنة من ايرادات 

النفط".

للدرا�شات  ال�شيا�شات  �شنع  ملركز  تقرير  �شلط 
ن�شاط  عودة  على  ال�شوء  واال�شرتاتيجية،  الدولية 
2018، رغم  تنظيم داع�ض يف العراق خال العام 
من  واإخراجه  التنظيم  على  النهائي  الن�رش  اإعان 
معظم املناطق التي كان ي�شيطر عليها يف العراق 

منذ العام 2014.
وقلللال اخلللبللري االأملللنلللي يف �لللشلللوؤون اجلللمللاعللات 
اإنه  التقرير  بح�شب  الها�شمي،  ه�شام  االإرهابية، 
التفنن  ال�شابقة على  رغم قيام داع�ض يف املرحلة 
يف �شناعة العداء و�شفك الدماء والدفاع امل�شتميت 
فاإن  والللعللراق،  �شوريا  يف  اخلافة"  "ار�ض  عن 
انت�شار التنظيم ال�رشي واملعقد يف املرحلة احلالية 
اجتثاثه  ال�شعب  من  يجعل  قللارات   3 مدى  على 
القيادات  اأهم  اأن  الها�شمي،  واأو�شح  جذورها.  من 
الداع�شية لعام 2018 الباقيني يف قيادة التنظيم 

ون�شاطاته هم كل من، �شوكرو توجنر وهو من ا�شل 
عمار  واأبو   ، اخلارجية  للعمليات  تركي-فرن�شي، 
ال�شعودي للعمليات اخلارجية، وابو �شالح ال�شمري 
احمد عبد اهلل �شويد ال�شمري، م�شوؤول ديوان اجلند 
العي�شاوي  فهد  ونا�شد  املفو�شة،  اللجنة  وع�شو 
االأمن واال�شتخبارات  العراقي، م�شوؤول  ابو �شهيب 
امل�رشف  الع�شايف،  ا�شماعيل  رايف  �شطام  وابللو   ،
االإداري واملايل على واليتي العراق وال�شام، ومعتز 
علي �شالح العيثاوي ابو يا�رش العيثاوي امل�شوؤول 
عن عمليات والية العراق وع�شو اللجنة املفو�شة، 
م�شوؤول  زياد  ابو  العي�شاوي  عبود  حممد  وابراهيم 
وم�شطفى  العراق،  والية  يف  التمويل  عمليات  عن 
يف  العمليات  م�شوؤول  طلحة،  ابو  الللراوي  من�شور 
علوان  طالب  وميثاق  ال�شورية،  الهجني  منطقة 
اجلنايب ابو عمر، ع�شو اللجنة املفو�شة وامل�رشف 
احمد  وخ�رش  وال�شام،  العراق  لواليتي  االأمن  على 
را�شد ابو احمد الفني، امل�رشف على قاطعي نينوى 

الدين  "مناطق �شاح  اأن  واأ�شاف  الدين.  و�شاح 
كركوك  وجنوب  دياىل  و�شمال  واالأنبار  ونينوى 
املكونات  معظم  وي�شاركهم  ال�شنة  العرب  يقطنها 
واالقليات الدينية والقومية، وهذا اخلليط املتباين 
ي�شعى  اأنتج مترد ديني متطرف  الثقافات  ومتعدد 
الحياء اخلافة على منهاج النبوة "، ح�شب تعبريه. 
اأعلنت الن�رش  "القوات االأمنية امل�شرتكة  اأن  وتابع 
اأكدت  املا�شي،  العام  ع�شكريا  داع�ض  تنظيم  على 
على  رايته  رفع  من  جمللددا  يتمكن  لن  داع�ض  ان 
اأي بناية مدنية او حكومية اأو ع�شكرية على ار�ض 
البوادي  ت�شكن  فلول  اإىل  العراق، وحتول عنا�رشه 
الزراعية  واملناطق  والتال  واجلبال  وال�شحاري 
كما  ذاتلليللا،  نف�شها  متويل  على  وتعمل  الللوعللرة، 
القتالية  القوى  الإنهاك  تهدف  داع�ض  خايا  ان 
بني  الرابطة  الطرق  يف  واملرابطة  لاأ�ض  املا�شكة 
اأطلراف املدن والقرى واحلدود،  املحافظات وعلى 
الهوية  على  العراقي  املواطن  ت�شتهدف  و�شارت 

مرة واخرى على الوالء ال�شيا�شي واملذهبي.   وا�شار 
تزايد  االرهابية  العمليات  معدل  ان  اإىل  الها�شمي، 
االأ�شهر  خال  املدن  واأطللراف  والقرى  الطرق  على 
القرى  من  املئات  اأ�شبحت  حيث  االخرية،  الثاثة 
تفقد  املللدن  تلك  اأطلللراف  يف  املنت�رشة  ال�شغرية 
يف  خا�شة  داع�ض  �شيطرة  من  بالتحرر  �شعورها 
الليل، مبينا ان مناطق جنوب نينوى وغرب االنبار 
وغرب  كركوك  غرب  وجنوب  دياىل  �رشق  و�شمال 
اىل  بحاجة  هي  �شامراء  وجللزيللرة  الدين  �شاح 
اهتمام اأمني وحكومي وقرارات حا�شمة و�رشبات 
هي  اال�شتباقية،  اخلطوات  اأهللم  اأن  وبني  �شديدة. 
الرتكيز يف البحث عن مراكز التحكم لداع�ض ولي�ض 
النها  االرهابية،  تعر�شاتها  وتهدئة  ت�شكني  على 
مواطن القوة الداع�شية، يف تال حمرين ومطيبجة 
حوران،  ووادي  احل�رش  وجزيرة  البعاج  و�شحراء 
وفلولها على  داع�ض  قيادات  اإجبار  حتديدا وميكن 

الرتاجع ومغادرة العراق.

املفو�شّية  جمل�ض  عن  التجميد  العراقّي  الربملان  رفع 
الثاين/نوفمرب  ت�رشين   10 يف  لانتخابات  العليا 
اجلاري، وذلك بعد اأكرث من اأ�شبوعني على املوعد الذي 
املحافظات،  جمال�ض  انتخابات  الإجراء  مفرت�شًا  كان 
واجهة  اإىل  املجال�ض  هللذه  م�شري  اأعللاد  الللذي  االأمللر 
جلنة  �شّكل  قد  الللربملللان  وكللان  اأخللرى  مللّرة  النقا�ض 
االنتخابات  �شاحبت  تزوير  �شبهات  يف  للتحقيق 
اأّيللار/مللايللو املللا�للشللي، االأملللر الللذي  الللعللاّمللة يف 12 
وو�شعها  االنتخابات  مفو�شّية  عمل  جتميد  تطّلب 
اإىل  اأّدت  كثرية  اأ�شبابًا  اأّن  كما  الق�شاء.  و�شاية  حتت 
كانت  التي  )املحافظات(  املحلّية  االنتخابات  تاأجيل 
منها  املا�شي،  االأّول/اأكتوبر  ت�رشين   22 يف  مقّررة 

الذي  الهيتاوي،  معن  املفو�شّية  رئي�ض  اإليه  اأ�شار  ما 
حدث  ما  نتيجة  مّدة  اإىل  حتتاج  "املفو�شّية  اأّن  اأّكللد 
بطاقات  اإ�للشللدار  وكذلك  النيابّية،  االنتخابات  يف 
يف  احرتقت  جديدة  اأجهزة  و�للرشاء  للناخبني  جديدة 
العا�شمة  من  الر�شافة  جانب  يف  املفو�شّية  خمازن 
االحتادّية بغداد.  لكّن التاأجيل احلا�شل مل يتّم ب�شفة 
اآخر  موعد  يحّدد  مل  كما  الربملان،  من  وبقرار  ر�شمّية 
املحافظات  جمال�ض  اأّن  رغم  االآن،  حّتى  لانتخابات 
يف  �شنوات(   4( القانونّية  دورتللهللا  انتهت  احلالّية 
فللاإّن  وبللالللّتللايل،   .2017 عللام  مللن  حزيران/يونيو 
د�شتورّي  غري  هو  املحلّية  املجال�ض  لعمل  التمديد 
اإىل  ي�شتند  خمرج  اأّي  الت�رشيعّية  ال�شلطات  متتلك  وال 
لكّنها  املجال�ض،  هذه  عمل  لتقنني  العراقّي  الد�شتور 
يف �شدد تعديل قانون االنتخابات لتحديد موعد جديد 

لانتخابات بعد فرتة متديد ا�شتمّرت اأكرث من عام.
لانتخابات  العليا  املفو�شّية  اأعلنت  االإطار،  هذا  ويف 
رئي�ض  اأّن  اجللللاري،  الثاين/نوفمرب  ت�رشين   13 يف 
للتعاون  ا�شتعداداً  اأبللدى  املهدي  عبد  عللادل  الللوزراء 
جمال�ض  انتخابات  اإجنللاح  اأجللل  من  يلزم  ما  وتوفري 
اجلديد،  املوعد  لتحديد  والت�شاور  املقبلة،  املحافظات 
فيما اأعلنت رئا�شة الربملان اأّنها ت�شّلمت طلبًا من 52 
املحافظات  جمال�ض  انتخابات  قانون  لتعديل  نائبًا 
با�شم  املتحّدث  واأو�للشللح  اجلللديللد.   موعدها  وتعيني 
بالفعل  بداأت  "املفو�شّية  اأّن  التميمي  املفو�شّية كرمي 
وتوزيعها  الناخب  بطاقة  اإ�للشللدار  اآلللّيللات  مبناق�شة 
النتخابات  ا�شتعداداً  الناخبني،  �شجّات  وحتديث 
"اللجان والدوائر  اأّن  اإىل  جمال�ض املحافظات"، م�شرياً 

ة باالنتخابات. ة قّدمت خططها اخلا�شّ املخت�شّ

التميمي  كرمي  قال  لانتخابات،  املتوّقع  املوعد  وعن 
يف  ة  املخت�شّ اللجان  مع  توا�شل  على  املفو�شّية  اإّن 
الربملان لاتفاق على املوعد اجلديد يف �شوء قانون 
الفرتة  خال  الربملان  عن  �شي�شدر  الذي  االنتخابات 
الن�رش"  "حتالف  النائب عن  املقبلة. وبح�شب ما قاله 
موعد  لتحديد  اإمكانّية  هناك  فللان  املرعيد  من�شور 
وذلك  املقبلة،  الل6  االأ�شهر  خال  املحلّية  االنتخابات 
من اأجل منح مفو�شّية االنتخابات املهلة التي حتتاج 
اإليها لا�شتعداد الفنّي واللوج�شتّي وتنظيم االنتخابات 
�شيناق�ض  النّواب  جمل�ض  ان  اأ�شاف  ناجحة.   ب�شورة 
موعد  على  االتفاق  بهدف  االنتخابّي  القانون  تعديل 
املفو�شّية  راأي  على  باالعتماد  اجلديد  االنتخابات 
عملها  ممار�شة  اإىل  عادت  اأن  بعد  لانتخابات،  العليا 
من  �شاتها  خم�شّ انتظار  يف  وهي  طبيعّية،  ب�شورة 

املوازنة العاّمة ل�شنة 2019".  من جهته، اأّكد النائب 
عن "احلزب الدميقراطّي الكرد�شتايّن" هندرين دو�شكي 
اأّن اأع�شاء جمل�ض النّواب بغالبّيتهم مّتفقون على مقرتح 
التحّرك  على  وعازمون  املحافظات،  جمال�ض  اإلغاء 
لتطبيقه، م�شرياً اإىل اأّن ما يعيق اإلغاء هذه املجال�ض هو 
عدم وجود اإجماع على تطبيق هذا القرار"، وقال: "اإّن 
هذا املقرتح �شتتّم مناق�شته يف جل�شات جمل�ض النّواب 
اأّن  اإىل  ولفت  حوله.  النهائّي  القرار  الّتخاذ  املقبلة 
"احلكومة ملزمة بتنفيذ هذا املقرتح واالأخذ به اإذا مّتت 
وال  النّواب..  جمل�ض  قبل  من  باالجماع  عليه  املوافقة 
تبدو فكرة اإلغاء جمال�ض املحافظات واقعّية يف الوقت 
الد�شتور  اأوجللب  "د�شتورّية"  جمال�ض  كونها  الراهن، 
تعديل  ومهّمة  قيامها،   2005 ل�شنة  النافذ  العراقّي 
الكبرية  اخلافات  ب�شبب  م�شتحيلة  تبدو  الد�شتور  هذا 

حول مواّده مبعظمها، وخ�شو�شًا حول املواّد املتعّلقة 
باملناطق املتنازع عليها بني بغداد واإقليم كرد�شتان، 
رغبة  وجود  وعدم  املعّقدة  تعديله  اآلّيات  اإىل  اإ�شافة 
التي  حالّيًا،  النزاعات  من  املزيد  اإثللارة  يف  �شيا�شّية 
قد ترافق مباحثات التعديل.  ومع ذلك، فاإّن الربملان، 
بالتزامن مع مطالبات خف�ض نفقات الدولة ومعاجلة 
يف  ا�شتطاع  العاّمة،  املوؤ�ّش�شات  يف  "الرتّهل" املزمن 
املنتظمة  غري  "املحافظات  لقانون  االأخللري  التعديل 
يف  والنواحي"  االأق�شية  "جمال�ض  اإلغاء  اإقليم"  يف 
جمال�ض  اأع�شاء  عدد  وتقلي�ض  املا�شي  اأّيار/مايو 
هذه  بف�شل  �شمنّي  كاعرتاف  كبري،  ب�شكل  املحافظات 
املجال�ض يف حتقيق فكرة الامركزّية التي ن�ّض عليها 
املنتظرة  التنمية  اإجناز  على  قدرتها  وعدم  الد�شتور، 
مع  �شاحّياتها  وتعار�ض  املجاالت  �شّتى  يف  منها 
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

فّنانون  اأقامها  التي  املو�شيقّية  احلفات  من  عدد  بعد 
كانت  التي  املدينة  ا�شت�شافت  املو�شل،  يف  عراقّيون 
حتت �شيطرة تنظيم "داع�ض" االرهابي الأكرث من �شنتني، 
ت�رشين  و2   1 يف  الوطنّية،  لاأغنية  االأّول  املهرجان 
من  فّنّية  وفللرق  مطربون  فيه  �شارك  الثاين/نوفمرب، 
للفلكلور  �شعبّية  فرق  منها  العراق،  حمافظات  خمتلف 
اإ�شافة  والكلدو�رشيايّن-اآ�شورّي،  االإيزيدي،  ال�شبكّي، 

اإىل فرقة الب�رشة للفنون ال�شعبّية. ومل يكن هذا التحّول 
امل�شتمّرة  املو�شلّي  ال�شباب  جهود  تتّم  مل  لو  ممكنًا 
خال  املو�شل  يف  املدنّية  الثقافة  لرت�شيخ  واملكّثفة 
فرتة ما بعد حتريرها. يتذّكر بندر العكيدي )22 عامًا( 
املو�شل  مدينة  حترير  بعد  جذرّيًا  اأفكاره  تغرّيت  كيف 
من تنظيم "داع�ض"، فبداًل من الهجرة، اأخذ يعمل من اأجل 
حت�شني واقع مدينته، ويقول: "يف راأ�ض ال�شنة امليادّية 
نويل  بابا  ماب�ض  ارتديت  املدينة،  حترير  اأعقبت  التي 
القدمية، وتنّقلت بني املنازل املدّمرة  يف قلب املو�شل 

الع�شيبة  االأّيام  كانت  االأطفال.  على  الهدايا  اأوّزع  لكي 
واملمار�شات  "داع�ض"،  تنظيم  �شيطرة  حتت  مّرت  التي 
دفعت  قد  االأهايل  �شّد  مقاتلوه  مار�شها  التي  الوح�شّية 
العكيدي اإىل اّتخاذ قرار الهجرة، لكن بعد حترير ال�شاحل 
هواء  وتنّف�ض  ال�شارع  اإىل  خللرج  املدينة،  من  االأي�رش 
املهّمة  �شكل  ير�شم  املدّمرة  املدينة  م�شهد  كان  احلّرّية. 
اجلديدة، اإرجاع املدينة اإىل و�شعها ال�شابق. يقول بندر: 
متطّوعون  بادر  االأي�رش،  ال�شاحل  حترير  من  �شهر  "بعد 
ما  �رشعان  ثّم  امل�شت�شفيات،  اإحدى  تنظيف  اإىل  �شباب 

فانطلق  االجتماعّي،  التوا�شل  مواقع  يف  الفكرة  �شاعت 
ومع  املدينة،  اإىل  احلياة  الإعادة  املتطّوعني  من  جي�ض 
مرور االأّيام، التحق اآالف ال�شباب بهذه الفرق التطّوعّية، 
وجرت مناف�شة بينها يف تنظيف ال�شوارع اأّواًل، ومن ثّم 
املدار�ض وامل�شت�شفيات، وبعدها اجلامعات، ويف غ�شون 

اأ�شهر قليلة، تغرّي م�شهد املدينة كّلّيًا.
وغللرّي  ال�شباب  مللن  العديد  احلما�شّي  اجلللّو  هللذا  األللهللم 
اجلميل  جميل  وال�شاعر  املدّون  ي�شّدق  ال  اإذ  قناعاتهم، 
تتغرّي  اأن  املو�شل  يف  م�شيحّية  عائلة  يف  ن�شاأ  الللذي 

املدينة بهذه ال�رشعة، ال �شّيما بعدما طرده �شّكانها قبل 
6 �شنوات الأّنه كان م�شيحّيًا. يقول اجلميل بفرح غامر: 
جامعة  يف   "7 رقم  "النازح  ال�شعرّي  كتابي  "وّقعت 
املو�شل التي مل اأدخلها ملّدة 6 اأعوام، و�شعرت باحلّرّية 
يطلبون  حللويل  مللن  امل�شلمني  مللئللات  التفاف  اأثللنللاء 
من  اإيّل حلظة حتّرر مطلقة  بالن�شبة  كانت هذه  كتابي، 
كّل كراهيات الذاكرة. مل يكن هذا التحّول �شهًا اأو �شل�شًا، 
يف  اجلميل  فحياة  النظري،  منقطعة  �شجاعة  تطّلب  بل 
اإىل كراهية  الدافعة  االأحداث  حّد ذاتها متّثل �شل�شلة من 

االآخر، وي�رشح اجلميل " �شياق هذا التحّول بقوله: "على 
العربّي،  ال�شعر  وكتابتي  العربّية  لّلغة  حّبي  من  الرغم 
اللغة العربّية يف جامعة  اإىل ترك درا�شة  فقد ا�شطررت 
املو�شل يف عام 2008 ب�شبب تهديد داع�ض الذين كانوا 
القراآن". وي�شيف  لغة  يتعّلم م�شيحّي  اأن  ال يرغبون يف 
باأ�شى وا�شح: "وتعّر�شت اإىل حروق يف وجهي وج�شدي 
يف 2 اأّيار/مايو 2010 بعد انفجار يف منطقة كوكجلي 
كان ي�شتهدف حافلة تقّل الطلبة امل�شيحّيني اإىل جامعة 

املو�شل". 


