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يفت��ح م�سنع ال�سليمانية للتب��غ القدمي اأبوابه 
جمّدداً كمركز للثقافة على الرغم من امل�ساكل 

املالية والبريوقراطية التي عرقلت تقّدمه.
وُتعترب ال�سليماني��ة العا�سمة الثقافية لإقليم 
كرد�ست��ان الع��راق. ففي ه��ذه املدين��ة، كتب 
�سع��راء مّم��ن ذاع �سيته��م، مثل ن��ايل و�سليم 
باللهج��ة ال�سورانية الكردي��ة يف اأوائل القرن 

التا�سع ع�رش. 
ال�سليماني��ة واحدة من اأكرث امل��دن حترًرا يف 
البالد، فه��ي ت�سّم قاعات مو�سيقى ومكتبات 
ومقاه��ي ال�س��اي التاريخي��ة وحدائ��ق عاّمة 
الن�سفي��ة ملوؤّلف��ن  التماثي��ل  ترتف��ع  حي��ث 
م�سهوري��ن وبحلول نهاي��ة ال�سيف، �ستك�سف 
املدين��ة ع��ن ف�س��اٍء ثق��ايّف وفن��ّي جديد يف 
م�سنع التب��غ التاريخي، وهو جمّمع �سناعي 
�سخم يل��وح فوق �سارع �س��امل املركزي، اأحد 

ال�رشاين الرئي�سية يف املدينة.

واأُن�سئ م�سن��ع ال�سليمانية للتبغ يف منت�سف 
ت�سغيل��ه  ومّت  املا�س��ي  الق��رن  خم�سينّي��ات 
بحلول ع��ام 1961. يف �سنواته الأوىل، كان 
امل�سنع ينتج اأك��رث من 700 مليون �سيجارة 

من نو ع "اجلمهورية" �سنوًيا.
 الفيلم الوثائقي م��ن اإنتاج طاهر عبد الواحد 
يف عام 2010، ُينقل عن حممود عبد الرحمن، 
املدي��ر الع��ام لل�سناع��ة يف ال�سليمانية حتى 
ع��ام 2013، قول��ه اإّن امل�سنع كان ينتج يف 
اأوج ازده��اره يف ثمانينّي��ات القرن املا�سي 
م��ا بن 23 و24 مليون علب��ة �سجائر �سنوًيا 

وكان يوفر دخاًل لثالثة اآلف عائلة
 ،1990 ع��ام  يف  توق��ف  النت��اج  اأّن  غ��ري 
عندم��ا فر���س جمل���س الأم��ن التاب��ع ل��الأمم 
املتح��دة حظ��ًرا �سبه كام��ل على الع��راق بعد 
غزوه للكوينت ويف الع��ام التايل، ثار الأكراد 
�سد نظ��ام �س��ّدام ح�س��ن، مّم��ا اأدى ب�رشعة 

اإىل حك��ٍم �سبه ذات��ي. حتّول اإقلي��م كرد�ستان 
الع��راق �سيا�سًي��ا واقت�سادًي��ا على م��ّر العقد 
الت��ايل. حاولت احلكومة املحلّي��ة اإعادة فتح 
م�سنع التب��غ، منتجًة لفرتة وجي��زة �سيجارة 
م��ن نوع "�سان" �ُسمّيت على ا�سم حاكم تركي 
م��ن القرن الع�رشين من منطقة هورامان على 
احلدود العراقية الإيرانية. مل يتمّكن هذا النوع 
من مناف�سة اأنواع ال�سجائر العاملية الأرخ�س 

�سعًرا وتوقف الإنتاج على الفور تقريًبا.
ومن املفارق��ات اأّن امل�سنع ا�ستمر يف توفري 
فر���س عمل ل���300 �سخ�ٍس ومدي��ٍر الذين ما 
زال��وا ي�ستلم��ون ال�سي��كات م��ن احلكومة. هم 
ياأت��ون كّل ي��وم اإىل م�سن��ع الأ�سب��اح واآلته 
املتهالك��ة. يف معظ��م الأوق��ات، يتجاذب��ون 
اأط��راف احلديث عن الأّيام اخل��وايل وياأملون 
اأن يع��ود اإنت��اج ال�سجائ��ر اإىل امل�سن��ع الذي 
ا�ستك��ى اأحد �س��ّكان ال�سليمانية م��ن هند�سته 
املعمارّي��ة القا�سية التي جعلت��ه يبدو وكاأّنه 

�سجن.
مّت اق��رتاح خطط خمتلف��ة لتدمري امل�سنع بعد 
ع��ام 2004 وا�ستبدال��ه مببن��ى للمكات��ب اأو 
حت��ى حديق��ة. ولكن يف ع��ام 2012، جاءت 
جمموع��ة من الفّنانن بفك��رة خمتلفة: اإن�ساء 
اأكرب مركز للفن��ون والثقافة يف العراق، اإن مل 

يكن يف ال�رشق الأو�سط باأكمله
اأرادوا حتوي��ل الف�ساء ال�سناع��ي الرمزي اإىل 
"م�سن��ع ثقايف" مل��يء باملعار���س وور�س 

العمل وم�ساحات ترفيهية ومكتبة.
كانت حجج الفّنان��ن للبناء بدًل من التدمري 
مقنع��ة وتوقيته��م منا�سًب��ا. قام��وا ب�رشع��ة 
بت�سكي��ل منظمة غري حكومية يف عام 2012 
حتت ا�سم الثقافة والتنمية امل�ستدامة و�سّكلوا 
جمموع��ة على موق��ع فاي�سب��وك لالإعالن عن 
خططه��م وال�سغ��ط م��ن اأج��ل احل�س��ول على 

الدعم. 
وق��ال مدي��ر الربنام��ج يف املنظم��ة "�رشوان 
الت��ي  كرد�ست��ان  اإقلي��م  "حكوم��ة  اإّن  كان"، 
كان��ت تفي�س بال�سفق��ات النفطي��ة املربحة 
وخطط البن��ى التحتية الطموح��ة وافقت على 
امل�ساهم��ة بنح��و 50 ملي��ون دولر لأعم��ال 

الرتميم للم�رشوع".
وفًق��ا للخط��ط الأولّي��ة، تق��وم وزارة التجارة 
وال�سناع��ة بنق��ل �سلط��ة امل�سن��ع اإىل وزارة 
الثقاف��ة. وتق��وم م��ن بعدها املنظم��ة باإدارة 
الربنامج الثق��ايف. ا�ستعانت املنظمة ب�رشكة 
يف  املتمرك��زة  املعماري��ة  للهند�س��ة  جلب��ي 
عراقي��ان،  �سقيق��ان  اأ�ّس�سه��ا  والت��ي  فيين��ا 
لت�سمي��م اخلط��ة الرئي�سي��ة وقام��ت بان�س��اء 
جلن��ة توجيهية من خمتل��ف اأو�ساط املجتمع 
ال�سليم��اين املبتك��ر. ت�سمن��ت الت�ساميم عّدة 
م�ساح��ات عم��ل فني��ة وت�سميمي��ة وم���رشح 
وا�ستودي��و ت�سجي��ل وحديقة نباتي��ة واأماكن 

اإقامة للفّنانن الزائرين، بالإ�سافة اإىل ملحق 
مكتب��ة مت�سل باملكتبة العام��ة الرئي�سية يف 
املدينة والت��ي تقع على مقرب��ة من امل�سنع. 
وكان واحد من املب��اين �سي�سّم اآلت ووثائق 
من امل�سنع الأ�سلي، حيث كان �سيتّم توظيف 
بع�س عّمال امل�سنع املتبقن للقيام بجولت 
]للزائري��ن[ يف داخل��ه وامل�سارك��ة يف ���رشح 

تاريخ امل�سنع �سفوًيا
عل��ى الرغم م��ن هذه اخلط��ط الطموحة، واجه 
امل���رشوع ال�سخ��م ع��ّدة عقب��ات بريوقراطية 
ومالية يف ال�سنوات الت��ي تلت. فقد ا�ستغرقت 
عملي��ة نق��ل �سلط��ة امل�سن��ع ب��ن الوزارتن 
خم���س �سن��وات، واجهت يف خالله��ا حكومة 
الإقلي��م �سل�سل��ٍة م��ن الق�ساي��ا املت�ساع��دة: 
عالق��ات متوترة مع بغداد، وانخفا�س اأ�سعار 
وال�ستفت��اء  داع���س  تنظي��م  وب��روز  النف��ط، 
امل�سوؤوم حول ا�ستق��الل الإقليم. اأّدى كّل ذلك 

اإىل  الثقاف��ة  اإىل تخفي���س ميزاني��ة م�سن��ع 
اأربعة مالي��ن دولر وهو مبلغ، اإذا اأخذنا كّل 
الأمور بعن العتبار، كان ل يزال يظهر مدى 

اهتمام احلكومة ودعمها للم�رشوع
الي��وم، ل ت��زال خط��ة جلب��ي الرئي�س��ة قائمة 
ولك��ن مّت جتدي��د مبنى واح��ٍد فق��ط لالأن�سطة 
الثقافي��ة. يق��ّدم فريق م�سن��ع الثقافة برامج 
وور���س عمل ثقافية ولك��ن تبقى ال�سلطة على 
املب��اين يف اأيدي وزارة التجارة ومن الأف�سل 
ح��اًل، يج��ب اأن يت��ّم نقلها يف نهاي��ة ال�سيف 
قب��ل اإط��الق احلمل��ة العام��ة لتق��دمي الف�ساء 

الثقايف اجلديد اإىل �سّكان املدينة.
ي�س��ّكل امل�سن��ع حالًي��ا موقع تعاي���س غريب 
ب��ن عّمال امل�سن��ع القدماء الذي��ن ل يزالون 
ياأمل��ون، رمبا ب�سذاج��ة، عودة الإنت��اج اإليه، 
والفريق الثقايف التّواق اإىل انطالقة الربنامج 
الع��ام بالكام��ل ولك��ن "كان" ل ميكن ردعه. 

ويقول"اإّن امليزانية املحدودة هي يف الواقع 
فر�سة اإبداعي��ة للتطوير الع�سوي"، موؤكًدا اأّن 
هذا التوجه �سي�سمح لقي��ادة امل�سنع الثقايف 
بالب��دء با�ستخدام مبنى واح��ٍد وف�سح املجال 
اأم��ام اللج��ان امل�ستقبلي��ة لتحدي��د اأولويات 

امل�ساريع الأخرى وقيادتها اأثناء تطورها
مّت حتوي��ل عّدة نق��اط احلرا�س��ة الأ�سلية اإىل 
م�ساحات عر�س فنية �سغ��رية. ي�سّم الطابق 
العل��وي الف�سي��ح من املبنى ال��ذي مّت ترميمه 
مركز ال�سباب "اإك�س لي��ن"و الذي ي�ست�سيف 
ور���س عم��ل للفّنان��ن ال�سب��اب الطموح��ن، 
وم�ساح��ة تدري��ب لفرقة روك تدع��ى "نوفا"، 
وقاع��ات اجتماع��ات لأندي��ة علمي��ة واأندية 
تديره��ا  �سغ��رية  تزحل��ق  ومنت��زه  كت��اب، 
جمموع��ة لتزحل��ق والكتاب��ة عل��ى اجل��دران 
ه��ذه  معظ��م  افتت��اج  مّت  "بونل���س".  تدع��ى 

امل�ساحات يف عام 2017.

فنانو العراق يحولون مصنع تبغ متهالك إلى مركز للثقافة
بغداد - متابعة

"المسحرجي": طقس رمضاني فقد نكهته العراقية "المحيبس" لعبة رمضانية تعود للعصر العباسي

نازحو العراق بعد االنتخابات: الوعود تالشت وال أمل في حل أزمتنا

ي�سكن  ال��ذي  امل�سهداين  ع��ب��داهلل  اأح��م��د  احل��اج  يقول    
املتعلق  الرم�ساين  الطق�س  اإّن  ببغداد،  ال��ريم��وك  حي 
هذه  كانت  لقد  ال�سابق،  عن  كثريا  تغرّي  ب�"امل�سحرجي" 
الذين  املعروفن  املنطقة  اأحد رجالت  اإىل  ت�سند  املهمة 

ي�ستخدمون الطبل وعبارات متداولة وماأثورة.
اأبواب  امل�سحرجي يقوم بطرق  "كان  امل�سهداين  وي�سيف 
اأو  البيت  هذا  يف  ال�سوء  ير  مل  حال  يف  املنطقة  منازل 
يدعونه  كانوا  املنطقة  �سكان  بع�س  اأن  مبينا  ذاك"، 
من  وطاب  لذ  مبا  تزويده  اأو  ال�سحور،  وجبة  ملقا�سمتهم 
الأكالت الرم�سانية، اأما الآن فكل �سيء تغري، قرع الطبول 
اإىل مو�سيقى، والعبارات امل�سهورة بداأت تختفي"،  حتول 
اليوم  يتفاعلون  ل  اأ�سبحوا  املناطق  �سكان  اأن  مو�سحا 
من  جمموعة  عن  عبارة  هم  الذين  "امل�سحرجية"  مع 
ال�سباب ياأتون من خارج املنطقة من اأجل احل�سول على 
جانبه،  من  املبارك.  الفطر  عيد  اأيام  اأول  يف  "العيدية" 
زيونة  حي  ي�سكن  معلم  وهو  اخلالق  عبد  علي  يو�سح 
بلهفة  ننتظره  كنا  الذي  "امل�سحرجي"  اأّن  بغداد،  �رشق 
قيام  بعد  اليوم  قلق  م�سدر  اإىل  حتول  �سغارا  كنا  حن 

بع�س ال�سباب ب�رشقة بع�س الأغرا�س املنزلية واإطارات 
كامريات  اأن  مبينا  "امل�سحرجية"،  غطاء  حتت  ال�سيارات 
الذين  الأ�سخا�س  بع�س  اأظهرت  منطقته  يف  املراقبة 
مّرت  اإن  وما  ال�سيارات،  اإح��دى  اإط��ارات  تفكيك  حاولوا 
وبداأوا  الطبل  اأخرجوا  حتى  بقربهم  اأ�سخا�س  جمموعة 

يوقظون النا�س لل�سحور.
"كل �سيء تغري يف ما يتعلق بطقو�س رم�سان  وي�سيف: 
يكتفي  اأنه  مو�سحا  ال�سابق"،  عن  لياليه  تختلف  الذي 
كان  اأن  بعد  منزله  اإىل  يعود  ثم  الرتاويح  �سالة  ب��اأداء 
�سابقا يق�سي ليل رم�سان حتى ال�سحور اإما مع اأ�سدقائه 
يف لعبة املحيب�س، اأو مع اأ�رشته يف احلدائق واملتنزهات. 
اأما عمر الف�سلي فيو�سح اأن التكنولوجيا احلديثة مل ترتك 
اأية قيمة لدور "امل�سحرجي"، ف�سبط منبه الهاتف النقال 
يغني عن اأي و�سيلة اأخرى ملعرفة وقت ال�سحور. ويو�سح 
الأ�سواق  اإىل  اخلروج  يتجنبون  الذين  العراقين  اأغلب  اأن 
يف ليايل رم�سان يق�سون اأم�سياتهم اأمام �سا�سات التلفاز 
حتى يحن وقت ال�سحور، م�سريا اإىل تراجع الإقبال على 
القتلى  مئات  �سقوط  ب�سبب  الت�سوق  واأم��اك��ن  احلدائق 
يف  ملدنين  جتمعات  ا�ستهدفت  بتفجريات  واجل��رح��ى 

الأ�سواق خالل ال�سنوات املا�سية..

تعد لعبة "املحيب�س" عادة رم�سانية قدمية يف العراق 
يعود تاريخها للعبا�سين، ويكرث الإقبال عليها خالل 
ولقاء  امل��ب��اراة  متعة  بن  جتمع  لأنها  ال�سهر،  ه��ذا 

الأهايل مبختلف مكوناتهم وانتماءاتهم
وتعتمد اللعبة على اإخفاء املحب�س، وهو اخلامت يف يد 
اأحد اأع�ساء الفريق، الذي يتاألف من ع�رشين اأو ثالثن 
حماولة  )اخل�سم(  الثاين  الفريق  على  وينبغي  ع�سوا، 
كما  مقبو�سة،  يد   60 بن  من  وا�ستخراجه  اكت�سافه 
اإىل  اللعب،  خالل  وكلمات  عبارات  ا�ستخدام  تتطلب 
جانب اأدب اجللو�س وح�سن التعامل مع اخل�سم، و�سول 
اإىل هتافات امل�سجعن التي تزيد من حما�سة الالعبن

وتبداأ هذه اللعبة بعد �سالة الرتاويح يف �سهر رم�سان 
ويعود  اأح��ي��ان��ًا،  ال�سحور  م��وع��د  ب��اق��رتاب  وتنتهي 
تاريخها اإىل جمل�س اأحد اخللفاء العبا�سين، اإذ يحكى 
اخلالفة  خلامت  جل�سائه  اأح��د  اإخفاء  بعد  ظهرت  اأنها 
الأمر  وراق  فانت�رش اخلرب  وبدء تخمن مكان وجوده، 
للكثريين، فلعبوها ومن ثم انت�رشت اإىل خارج الق�رش 

ببغداد.
عامًا(،   56( ال�سامرائي  وليد  يقول  ال�سياق،  ويف 
"كانت هذه اللعبة يف فرتات ما�سية تقام يف املقاهي 
ينظم  دوري  فلها  اليوم  اأم��ا  وال�ساحات،  والطرقات 
جميع  من  فرقًا  وي�سم  اللعبة،  هذه  حمرتيف  قبل  من 
لعب   )100( ي�سم  فريق  وك��ل  ال��ع��راق،  حمافظات 
اأثناء مباريات الدوري، اأما اإذا كانت خارج مناف�سات 

وميكن  فقط،   )30( الالعبن  ع��دد  فيكون  ال���دوري، 
متيزت  فرق  وهناك  قلياًل،  ينق�س  اأو  العدد  يزيد  اأن 
هذه  يف  باخلربة  يتمتعون  لعبن  لوجود  بغداد  يف 
ال�سعلة(،  الأعظمية،  الكفاح،  )الكاظمية،  كفرق  اللعبة 
فرق  باملقدمة  تكون  العراقية  املحافظات  فرق  ومن 

)كربالء، النجف، احللة، الكوفة، الديوانية، دياىل(.
ينظر  فاملحرتف  الفرا�سة،  على  اللعبة  هذه  وتعتمد 
اأيديهم  وح��رك��ات  ووج��وه��ه��م  الالعبن  ع��ي��ون  اإىل 
"املحب�س"  على  احل�سول  ي�ستطيع  وفطنته  وبذكائه 
م��ن ي��د اخل�����س��م، ح��ي��ث يتغري الأخ����ري غ��ال��ب��ًا حن 
مالحمه  على  وتظهر  ي���ده،  يف  "املحب�س"  يخبئ 
ومميزون  م�ساهري  لعبون  وهناك  التغريات،  بع�س 
اخل�سم  من  "املحب�س"  جلب  بفرا�ستهم  ي�ستطيعون 
الأ�سود وكرمي اخلطاط،  الالعبن جا�سم  ب�سهولة، مثل 
اأبو �سيف، وعبد اهلل  وخالد عليوي، و�ساملن، و�سالح 
برو�س وفا�سل الكرادي و�سامل النقا�س، ومن ال�سباب 
حجي �سهيل وحممد الدجيلي يف الوقت احلا�رش، حيث 

ميكنهم ك�سف املحب�س ب�رشعة.
وامل�سهور  م��راد،  جنم  �سهيل  احل��اج  يقول  جهته،  من 
يوم  اأول  من  اللعبة  دوري  "يبداأ  �سهيل(،  ب���)احل��اج 
الفرق املتناف�سة على لقب  اأحد  رم�سان وينتهي بفوز 
البطولة  وهذه  رم�سان،  من  يوم  اآخر  يف  العراق  بطل 
ت�سم )32( فريقًا من كافة حمافظات العراق، ونعتمد 
على العدد الفردي يف البطولة )16 يف 16( ثم )8 يف 
8( ثم )4 يف 4( حتى ي�سعد للنهائي فريقان للمناف�سة 
على  "نعتمد  م��راد:  وي�سيف  ال��دوري  بطل  لقب  على 

اأي  على  احل�سول  دون  الدوري  هذا  اإقامة  يف  اأنف�سنا 
ونكهة  خ�سو�سية  اللعبة  لهذه  اأن  علمًا  حكومي،  دعم 
تاريخها  يعود  حيث  عامة،  وعراقية  خا�سة  بغدادية 
اأ�سل  لها  لي�س  التي  الأخرى  اللعب  للعبا�سين، بعك�س 
عراقي ولها جلان وموؤ�س�سات واأندية، بعك�س ما كانت 
الأوملبية  اللجنة  كانت  2003، حيث  العام  قبل  عليه 
تويل الهتمام بهذه اللعبة وكانت م�سجلة اآنذاك �سمن 

األعاب القوى اخلفيفة"
كل  من  لعبا   )32( "ي�سم  ال��دوري  اأن  مراد  ويو�سح 
فريق، واملباراة الواحدة تنتهي ب�)12( نقطة، والوقت 
املقرر لكل نزلة هو )5( دقائق، واإذا بقي )3( لعبن 

ومل يح�سلوا على املحب�س ت�ساف للوقت دقيقتان.
 واأطلق على دوري هذا العام )بطولة النخبة( 2018، 
وبداأت يف الأول من �سهر رم�سان وتنتهي يف اآخر يوم 
منه"، ويف املقابل، يو�سح فوؤاد البغدادي، اأحد مطربي 
فن املربع البغدادي، اأّن عالقة املربع البغدادي ولعبة 
تاأخذ  اللعبة  لأن  جداً،  ومتالزمة  وثيقة  "املحيب�س" 
يقوم  ال��ذي  الوقت  يف  دخولنا  فيكون  طوياًل،  وقتًا 
)التبياتة(، حيث  املحب�س وي�سمى  باإخفاء  فيه  الفريق 
الالعبن  اأيدي  يف  "املحب�س"  باإخفاء  الكابنت  يقوم 
الفريق  اأعن  من  للخال�س  خلفه  �ستارة  على  معتمداً 
اخل�سم، هنا يربز دور "املربعات البغدادية" يف تلطيف 
اجلو واإ�سفاء البهجة على اأجواء املكان، وكذلك توزع 
احللويات مع �سماع املربع البغدادي ليحلو ال�سمر يف 
اللهجة  حيث  من  خ�سو�سية  فللمربع  بغدادية،  اأجواء 

والنكتة التي يطلقها مطرب املربع.

ما اإن انتهت النتخابات الربملانية يف العراق، 
املر�سحون  قّدمها  التي  الوعود  تال�ست  حتى 
وتاأهيل  اأزمتهم  بحّل  للنازحن  والأح���زاب 
مناطقهم، ما جعلهم يفقدون الأمل باأي حلول 
قريبة مللفهم الذي كان ن�سيبه الإهمال. ووفقًا 
الهجرة  وزارة  عن  ال�سادرة  التقارير  لآخ��ر 
العراقية، فاإن اأكرث من مليونن ون�سف مليون 
عراقي ما زالوا نازحن مل يعودوا اإىل منازلهم.
ويتواجد النازحون يف مناطق عدة من العراق 
الأمم  عليها  ت�����رشف  مع�سكرات  �سكل  على 
الأحمر  وال�سليب  الهجرة  ووزارة  املتحدة 

الدويل.
الذي  النازحن،  اأح��د  وه��و  ع��الء،  اأب��و  وق��ال 
مو�سم  انتهاء  "مع  بالرمادي  منزله  اإىل  عاد 
كانت  فقد  ���س��يء،  ك��ل  تال�سى  الن��ت��خ��اب��ات، 
جهات �سيا�سية متار�س �سغوطًا علينا للعودة 
العودة،  على  واأجربتنا  املدمرة،  مناطقنا  اإىل 
كما اأّن املر�سحن والأحزاب كانوا ياأتون اإلينا 
ويقدمون الدعم املادي وامل�ساعدات، والوعود 

بحل اأزمتنا يف حال انتخابهم".
واأ�ساف "منذ اأن انتهت النتخابات مل ي�سلنا 

له،  يرثى  املهدمة  مناطقنا  يف  فحالنا  اأح��د، 
ومنازلنا التي عدنا اإلها متهالكة وغري �ساحلة 
لل�سكن"، وتابع "لقد كان حالنا يف املخيمات 
اأف�سل بكثري من حالنا اليوم، فمناطقنا ل ماء 
واحلياة  مدمرة،  وال�سوارع  كهرباء،  ول  فيها 

م�سلولة فيها".
من جهته، قال ع�سو مفو�سية حقوق الإن�سان 
"معاناة  اإّن  ال��ف��راج��ي،  ج��م��ال  ال��ع��راق��ي��ة، 
النازحن يف اخليم ويف املناطق التي اأجربوا 
اأّن  مبينًا  للغاية"،  �سعبة  اإليها،  العودة  على 
النتخابات  قبيل  دعمتهم  التي  اجلهات  "كل 
الوعود  كل  من  وتن�سلت  اليوم،  عنهم  تخلت 

التي قطعتها لهم".
اإليها  عاد  التي  املناطق  "اأغلب  اأّن  واأ�ساف   
زالت  ما  العراق،  وغربي  �سمال  يف  النازحون 
ت�سم خملفات ومتفجرات تركها داع�س، والفرق 
كما  اأهملتها،  بل  تطهريها  تنجز  مل  الهند�سية 
اأُهملت  املناطق  تلك  تاأهيل  اإعادة  اأّن عمليات 

وتركت ب�سكل وا�سح".
والتحركات  واحلمالت  الوعود  "كل  اأّن  واأك��د 
املناطق  لتلك  التاأهيل  لإع���ادة  ج��رت  التي 
احل�سول  لأج��ل  خطة  �سوى  تكن  مل  وكاأنها 
انتهاء  مع  وانتهت  النازحن،  اأ���س��وات  على 

النتخابات".
لدعم  خ��ط��وات  "اتخاذ  اإىل  احلكومة  ودع���ا 
اأنه  يبدو  الذي  ملفهم  اإهمال  وعدم  النازحن، 

ن�سي بعد املو�سم النتخابي".
وبن م�سوؤولون اأّن اأزمة النزوح ل ميكن حلها 
ووع��ود  احلكومية  ال��وع��ود  على  بالعتماد 

الأحزاب، بل حتتاج اإىل دعم دويل.
ريا�س  ال��ق��وى،  حتالف  يف  ال��ق��ي��ادي  وق��ال 
امل�سوؤولة  واجل��ه��ات  احلكومة  اإّن  ال�سمري، 
اأربع  للنازحن، على مدى  تقدم  والأح��زاب مل 
"هذه  اأّن  مبينًا  فقط"،  الوعود  �سوى  �سنوات، 
امل�سوؤولن  من  اأح��د  ول  ن�سيت  التي  الأزم��ة 
يتحدث عنها اليوم، ل ميكن حلها اإّل من خالل 

الدعم الدويل".
هذا  "متابعة  اإىل  الدولية  املنظمات  ودع��ا 
امللف وم�ساعدة النازحن العراقين يف جتاوز 

اأزمتهم امل�ستع�سية".
مل  العراقين،  النازحن  مالين  اأّن  اإىل  ي�سار 
مناطقهم  اإىل  �سنوات  اأرب��ع  نحو  منذ  يعودوا 
�سيطرة  منها  ك��ث��رية،  لأ���س��ب��اب  امل���ح���ررة، 
امللي�سيات على مناطقهم، والإهمال احلكومي 
من  وغريها  املناطق  اإع��م��ار  وع��دم  مللفهم، 

الأ�سباب الأخرى.

الجورنال – متابعة  الجورنال – متابعة 

الجورنال – متابعة 

اعتاد العراقيون على االستيقاظ 

لتناول وجبة السحور على وقع 

صوت "المسحرجي" الذي يجوب 

األحياء واألزقة إليقاظ النائمين 

بالقرع على طبله وترديد عبارات 

مشهورة. إال أن هذا الطقس 

الرمضاني تغّير كثيرا، وبدأ يفقد 

خصوصيته ونكهته ألسباب 

كثيرة.
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