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-يُـــقـــر به بـــشـــكل شـــجـــاع- لـــذة
ومتـعة تفـوق لذة اإلثم.. من حيث
"الــدقـــة في الـــتـــعــبـــيـــر" وجتــنب
الــتــعـــلــيق عـــمــومــاً عـــلى بــعض
مـواضـيع الـصـحـافـة الـداخـلـية ال
سـيمـا وأن الصـحـافي واحمللل أو
ـعـلق الـسـيـاسي يـبـني تـعـلـيـقه ا
وحتـــلـــيــله ورأيـه عــلى تـــشـــكــيك
وإضافة مـعلومـاتية ومـعرفية ثم
ـا يــكـتب ويـقـول يـصـدر حــكـمـاً 
فـيـتـقـمص دور الـقـضـاء "الـشـريك
في آخـر مـراحل االغـتـيـال" وكـذلك
فـتي" مع الـقراء الـقضـاة أيضاً "ا
الذين يهتم الهتـمامهم وانتقادهم

هنة اآلثمة. حسب ا
مـرد دقــة تـعـابــيـر الـزين ثــقـافـته
احلقـوقيـة في اجلامـعة اللـبنـانية

موضع نقده للفشل الدولتي–
واجلـامـعي- حـيث درس الـقـانون
ه إلى واحلــقـوق الـذي هــاجـر عـا
عـالم الــصـحــافـة.. ووسط الــعـالم
ـهـنــة وهـاجـر األخـيـر تــدرج في ا
من مـســتـوى ألعــلى قـبل هــجـرته
الصحافية والكـتابية من صحيفة
ألخــرى الـســفـيــر فــالـنــهـار ومن
سـتقل فـكراً ورأياً تيـارٍ كان فـيه ا
ـســتــقـبل ورؤيــةً ومـســتــشــرف ا

ا أوتي من– دون أن يتنطح- 
مـعـرفة تـاريـخيـة وقـدرة تأريـخـية
نـتهـية ومـواكبة تـدقق الوقـائع ا
ــهـــنــة نـــاقــلــة ـــوجب ا راهــنــة 
الـوقائع فـيجـازف بـالتـعلـيق وقد
ــعـــرفي وزاد ضـــاعف رصـــيـــده ا
آفـاق ثقـافـته السـياسـيـة اتسـاعاً
من بـاب "الـعـلم وعـاء يتـسع كـلـما

امتأل". 
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يتـواضع أ. جهـاد بوصف ثـقافته
بـاحملــدودة.. وأي مـحـدوديـة عـنـد
مـن اسـتـرسـل في سـرد الــتـجـارب
ـــــواقـع والـــــدروس واجملــــــازر وا
شهـودة واستطـرد كاتباً مـعلقاً ا
وواصفاً مشاعره إزاء كل الوقائع
الــذاتـيــة و"الــغـيــريــة".. غـيــر هـذا
الزين –في حدود محدوديتي- ما
ابــتـدع أو ابـتـكــر شـخـصـاً وصف
.. بل ولن ــهــنـــة بــاآلثــمــة كَــمَــاهُ ا
يكـون هذا الـقانوني  –الصحافي
مــجـافـيـاً واقع احلـال عـنـدمـا أثَّمَ
ــهـــنـــة حـــتى أثـــمت احملــيـط بـــا
ـهنـة وما وشـهد بـآثام احملـيط وا

هو بذلك "آثم قلبه".

علومات لبنانية. وأشـبع قراءه 
ووقائع وتساؤالت معذبة وعذبة
هـي وقـــــود وزاد تــــعـــــلـــــيــــقـــــاته
وتـوصـيـفـاته الــدقـيـقـة لـلـظـواهـر
الـســلـبــيـة واإليـجــابـيــة عـلى حـد

سواء.
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ـدهش عرض الزين ضمن اإلثم ا
ــتــأرجح بـــ "فــســاد" " ا "الــنـصَ
وارتــيــاب و"تـــنــذيل" و"نــســونــة"
" الــتــحــر هــنــا لــيس و"حتــر
حتــر نص نــقــد الــدين بل نــقــد
اجلـمـاعـات "الديـنـاسـية: الـديـنـية
الــســـيـــاســيـــة". وعَـــبَــر الـــقــاراتَ
ـهـتم بــدراسـة جتـربـة بـالـقــار ا
الـــزين الــــكـــتـــابـــيـــة أو جتـــربـــة
الــصـحــافـة عــمـومــاً واتـصــالـهـا
ال السياسي.. وتناول جتارب با
الـســيـاســة بـاجتـاهــاتـهــا يـسـاراً
عميق الثقـافة والتحليل –يتخلى
رمــوزه عن وهم اإليـــديــولــوجــيــا
حـــال الـــتـــطـــبـــيق والـــتـــنـــســـيق
الــســيـاسي اخلــارجي (مــاوتـسي
ــيـــنــاً واقــعي تــوجن مـــثــاالً)- و
الـرؤيـة عـمـيق الــتـنـفـيـذ وبـسـيط
الــتـــحـــلــيل –يـــســتـــعـــيـــر قــادته
مرجعـيات اليـسار عند الـتخطيط
.(..)-( (دوائـــر أمـــيـــركـــيـــة مـــثــاالً
وتـطـرق لـظـواهـر مـثـيـرة اجلـلـبة
بدءً من احلاكم العثماني لسورية
ولــبــنــان جــمــال بــاشــا الــســفـاح
ـــســـفـــوح مــروراً بـــإربـــاكــات وا
جمال عبدالنـاصر وصدفة تقاطع
صري اإلسرائيلي جتاه وقف ا ا
ـحاكـمات حلف بـغداد ودهـشةً 
ستـه بالقضاة تشاوشيـسكو ا
قـبل صـدام حـس مُـجـفف مـنابع
األهـوار وحـسـني مـبـارك مُـحـتـرِم
القضاة والقـضاء وامتعاضاً من
تـــــســــلـط رجب طـــــيب أردوغــــان
ومــتــابـعــةً لــسـقــوط الــسـوفــيـات
ونــهــوض الــصــ واســتــنــكــاراً
جلـرائـم إسـرائـيل ونـبـشـاً جملـازر
حـرب لـبنـان وتـنـاقضـات سـوريا
ــعـــارضــة واســتــفــادة األســد وا
حــــمــــاس مـن اتــــفــــاق أوســــلــــو
وتـنـويـهـاً بـإصالحـات مـحـمـد بن
ســلــمــان الــســعــوديــة وتــمــاسك
مـصـر قـبل أن يـخــتـتم الـظـواهـر
بأوغدها –طبقاً للزين- وأعقدها:

الترامبية. 
لـلتـعقيـد في أسـلوب جهـاد الزين

من حـديـث مـحـرري الـكـريـسـتـيان
ســايـــنس مـــونـــيــتـــور عن مـــركــز
فيالدلفيا للـمعلومات أثناء دورته

التدريبية ببوسطن.
ــــهـــنـــة اآلثــــمـــة عن ُـــقــــال في ا ا
الـــوقـــائع واحلـــقـــائق الـــواحــدة
ـــشــهــديــة ومــآالت ـــعــايــيــر ا وا
الــربــيع الــعــربي و"ســقــوط جــيل
اإلنـتـرنت سـيـاسـيـاً قـبل أن يـصل
إلى الــســلـــطــة" من حــيث إتــاحــة
ثورة هـذا اجليل عـمليـة "تدلـيتهم
ــصــلــحــة (من Delete) حــذفــهـم 
جيل احلزبيتاريـا والعسكريتاريا
واجلــــمـــــاعــــات الــــديـــــنــــاســــيــــة
"الــــديـــــنـــــيــــتـــــاريــــا". وكـــــيف أن
قراطية لم تعد شرط نهوض الد
في ظل جناح اقتـصادي والعنف
ـنـسـيـ والـصـحـافة والـفـسـاد ا
طلق وتفاهة انشيتات الـوالء ا
ـتفوقة وما التغطـية وإسرائيل ا
تـتـطـلـبه إيــران من عـصـر نـهـضـة
أوروبـي -قـد يـنــجي الـعــربـان من
حِــــــــيل إيـــــــران- وتــــــــســـــــاؤالته
التأريخـية بوحي عقـله السياسي
ـنــطـقـة ومَـصـارع عـن صـراعـات ا
من فيـها باالغـتياالت ومن راجت
عـنـهم الـشـائـعـات بـأن سـلـطـاتـهم
ُقال مُنشط جنسي (...). كل هذا ا
ـسـألة ن عـرف كُـنه ا غـيـر صـادمٍ 
ــشــكــلـة" وأدرك "مــشــكـلــة إدراك ا
كجـهاد الـزين مُدرِك مشـكلـة غياب
"الـــوطـــنـــيـــة الـــدســـــــــــتـــوريــة"
ومـعـضــلـة "الـتـسـمــيـات الـكـبـرى"
وواقع "الـــكـــيـــانـــات الـــصـــغـــرى"
ــرفـوضـة ــقـبــولـة بـتــفـوقــهـا وا ا
بـــتــغـــولــهـــا.بــ الـال مُــقــال –مع
أشــيــاء أخــرى لم تُــقَل صــراحــةً-
أثـنـاء حـديـثه عن الال مَـقـال تـأثر
جـهاد الـزين بقـدرة والـتر لـيبـمان
مـــســــتـــحـــدث تـــعـــبـــيـــر "احلـــرب
الـــبــــاردة" ال عـــلـى اســـتــــحـــداث
ــصــطــلــحــات الــتـــــــــــعــابــيــر وا
فحـسب وعلى التـركيز واقـتطاف
سـاعة لـلقـراءة الفـكريـة والتنـظيم
الــصــارم لـلــوقـت بـعــيــداً عن إثم
تـسـطـيـح األــــخــــــــبـار الـيـومـية.
وهــو خــيـــراً يــفـــعــله دومـــاً عــبــر
الـصـحـيـفــة -ويـومـاً عـبـر كـتـاب-
حينـما ينـقل لقـــــرائه من قراءاته
ثــمــار "كـفــاحه الــتــوثـيــقي" عــبـر
"مــســار جــهـــاده الــتــــــعـــلــيــقي..

الزين".

رجو من توثيق كتاباته بخالف ا
بـاغـتــنـا الـصـديق األســتـاذ جـهـاد
الـزين بــأن نـقــدَ أسـلــوب كـتــابـته
وجـعل نـفـسه جـزءً من الـكـتـابة. ال
ــتــمــيـز الــعــكس.. فــزيّن جــهـاده ا
بـالـتـعـلـيق الـسـيـاسي عـبـر كـتـابه
الـــنـــاقـــد جتـــربـــته فـي الـــكـــتـــابــة

هنة اآلثمة". السياسية "ا
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ـكن أن يـهــوى وجـاهل أكــبـر من يـظن أن جـاهل من يــعـتـقــد ان جنم الـعــراق 
ا يقف أسيرا  كن أن يُقّزم قد يُغّيب وقد يُحّجم حـينا وقد يُقيد ور العـراق 
ستـبدون لـكنه ما يـلبث أن يـنتفض لـنفـسه على واقعه بفعـل سياسـات حكـامه ا
فالـعراق كبيـر بتاريـخه وجغرافـيته وأرثه ورجالـه وثرواته وعقـوله ويقيـناً أن بلد
ـكن اال ان يـكون نـتـاجه غزيـر وعـمـله كبـيـر  وقراراته ـقدمـات ال  ـلك هـذه ا

يزة . حاسمه  ومواقفه 
كـبـيـر انت يـا عـراق شـيـدت تـاريــخـا وبـنـيت حـاضـرةً وأقـمت مـدنـيـةً خّـرجت
ـا تُـزل تفـخر بـهم البـشـرية وأنـتجت مـؤسـستك الـدينـية ساللـة عـلمـاء  كانت و
ا يـزل يعتقد الـبعض انك قابل للتـقز وحتجيمك اجيال مـتصلة من الـفقهاء  و
تناول فراح يتـأمر ويخطط ويبذل ويـتصل كي تقف في مؤخرة الركب  امر بـا
ـنـتـظـرين بـفـعل تـأمـر من ولـيـتـهم أمـرك  لـكن انـتـظـارك لن قـد تـقف في صف ا

يطول فوقوفك قصير وصبرك طويل ومؤهالتك كثير وانتفاضتك مدوية .
قهور وذدت عن أسست جملـدك  وشيدت ألشقـائك وبنيت جليرانك. سـاندت ا
ظـلوم ودعـمت الضـعيف وبـذلت للـمحـتاج ومـا ان قهـرك بعض  حـكامك من ا
أجـورين أنقلب عليك من وقفت اليهم داعما. إشكالية الكبير محسود وعادت ا

التابع الهث أسير لكل باذل .
عـريق انـت يـا عــراق نــلت اســتـقـاللك والـغــالب االعـم من جـيــرانك كــان أســيـر
احملتل كـتبت دسـتـوراً ال يزال تـاريخك يـفخـر به وكان بـعض جوارك ال يـعرف
رسم احلروف ويـجهل مخـارج الكلـمات وضعت عـلى الئحة سـاستك قائـمة لها
بدايـة وليس لـها نهـاية  في وقت لم تـكن فيه بـعض البالد جتـد من يكـتب قانون
تأسـيسهـا أقمت مجـالس وأسقطت حـكومات وأسـست احزاب وبالد جوارك
ـرض يــفـتك بـشـعـوبــهـا وتـتالقـفـهـا اسـيـرة االحـتالل اجلـهل يــعـصف بـهـا وا
االهـوال  بـ مـحـتل وغـاصب وفـاقـة وحاجـة وانت كـبـيـر تـذود عن الـضـعيف
ـلـهـوف لـكـنك تـبـقى مـحـسـود يـتـربص بك حـاسدك وتـكـرم احملـتـاج  وتغـيث ا
ـكر بك من اعـتقـدت صديقـك لكن اجل ضـعفك قـصير ويتـآمر عـليك قـريبك و

وامد قوتك طويل .
كنت قـائـد تأسـيس مظـلة الـعـرب اجلامـعة سـنة 1945 لـتجـعل مـنهـا احلاضـنة
اجلامـعة للقادة بـها تُطرح اإلشـكاليات وفِي ظلـها تُنضج احلـلول ومن رحمها
تولـد القرارات  ومن اجل هذه الغايات السامية أعطيت  ومولت ومنحت وقدمت
ـا تـزل لكـنك رفـضت اال ان تكـون كـبيـر قـائد جـار علـيك الـصديـق والشـقيق و
والقريب والـبعيـد بفعل سـياسات سـلسلـة من حكامك الـذين لم يعـرفوا للـوطنية
ذوق أو لون او رائـحة  لـكـنك باق وإعـمـار الطـغاة قـصـار فالـكـبيـر يأبى اال ان
ينـتفض ان لم يـكن لنـفسه فـلتـاريخـه  وان لم يكن لـسلـفه فلـخلـفه  وان لم يكن

اضيه فلحاضره ومستقبله .
مُـنـذ ولـدت يا عـراق كـبـير بـآدم ونـوح عـمالق بـهود وصـالح وايـوب وذي الـكفل
ـلك هــذا الـتـاريخ يـأبى اال ان وعـلـي واحلـسـ وساللـتـهـم من االطـهـار  ومن 
يكـون كبير. قهـرك االحتالل وخذلك بعض من احسن شـعبك الظن بهم  وقعت
أسيـر اللـص واالرهاب وتـآمر كل مـنـحرف أثـيم  لكـنك ابـيت اال ان تكـون حرا
ـتـعبـد بديـنك ويـتعـلم السـاعي من فـقه رجالك ويتـيمن ا ثل بـرجالـك  يـضـرب ا
فعـدت قويا معـافى قائد غيـر مقود  متـبوع غيـر تابع مبادر حلل اإلشـكاليات 
مـقـرب لـلـفرقـاء مـفـكك لالزمـات سـاعـياً دومـاً إلخـمـاد نـيـران أوقـدت حلرب لن
يكـون فيها رابح لكن اجلميع خاسر ال محال . سينحني اجلميع اجالالً واكباراَ
ا جال في خاطر بعض القادة عـهودة  حتدثت  واقـفك اجلليلة وشجاعتك ا
ن حبس الـكلمات في صدره كي ال يظهر مغردا خارج السرب مجدفاً باجتاه

مــعــاكـس خــشــيــة اتــهــامـه بــرأيه ومــوقــفـه لــكن الــتــاريخ
سيـسجل للـعراق مـوقفه ولقـادته شجـاعتهـم فقد أعـلنوا
وصرحـوا ونصحوا وأخلصوا من اجل إنقاذ الشعوب
من ويالت احلـرب واالوطــان من بـركـان ان تــفـجـرت

نيرانه ستأتي على اجلميع واجلميع فيها خاسر .
فسـالم علـيك يـا عراق يـوم ولـدت كـبيـر ويـوم أجنبت
قادة شـجعان ويوم قلت قولـتك احلق نصرة للشعوب

وحماية لألوطان والعاقبة للصادق الشجعان.

غالف الكتاب

ال أخــاله أثِمَ وقــد شــهـد وأشــهـر
مـن غِـــــمـــــدِه مـــــصـــــطـــــلـــــحـــــات
وتــوصـيــفـات مــكـثــفـة ألســلـوبه
تــــســــتـــــحق الــــدرس بـــــحق مع
قــصـــائـــده وذكــريـــاته الـــقـــافــزة
"كـــضـــفـــادع" أو "اســـطـــنـــبـــول"
عـاناة اإلنسانية وشخصت كل ا
"من غـرفـة الـعـنـايـة الـفـائـقـة" في
"شلل مـستـطيـر" قصـيدة "قوس"
أوجزها تكـثيفاً وكشـفاً لِكَم يكره

العالم نفسه:
"مطـر يكـرهه غيـمُه سمك يـكرهه
ماؤه شِعر يكـرهه بحرُه ما هذا

احلقد الرائع في الواحات..!"
الواحـات احمليطـة بجـهاد الزين
ــوحـيــة بــالـفــســاد والـنــذالـة وا
الــغـامـرة هـواءهـا ونـصـوصـهـا..
ـهـنة لـهـا تـاريخ أرختـه سطـور ا
اآلثمة تـوكيداً على صـحة قناعة
وجتربة- األستاذين فؤاد مطر–
وريـاض الريس بـقدريـة وثـنائـية
ؤرخ. لن تـسـتـغرب الـصـحافـي ا
هـنـا تـوثـيق إجـابـة الـوزيـر فـؤاد
بـطـرس عـلى تـسـاؤل جـهـاد لـدى
ـنــزل بـطـرس جـدار مــقـصــوف 
تؤرخ ضبابية الـرؤية السياسية
.. من حـيث "تـسـلـيم الـبالد عـامــةً
ا هو لقيادة ميليـشياوية تالفياً 

! أسوأ" كأن ذلك األقل سوءً
تأريخُ الـزين وذِكره نتـاج القرب
من مــــســــرح مـــجــــازر وعــــبـــور
شــوارع مــذابح مــحــظــوظــة إمــا
بــالـتـجـاهل واالسـتـنـكـار ومـآس
عامة وهجرات نـخبوية هي نبذ
ـــا عــده "احـــتـــقـــار الــســـيـــاســة
للذاكرة وتزويرها للتاريخ".. مع
إقــــرار صـــريح بـــحـــاالت ذاتـــيـــة
اضـطــرتـهــا أجـواء احلــرب و"مـا
بـعـده"  فـجـسـدت احلـقـيـقـة و"مـا
بــعـدهــا".. في بــلـدٍ نــامٍ نــامَ عـلى
الـفـســاد وصـحـا عـلـى نـفـايـاته..
وهنـا تُنتـقد التـجربة بـرُمتِها و..
رِمـتـهـا!ومن خيـر آثـامه مـواكـبة
كل تــطــور (وتـدهــور!) وارحتـاله
من تـخــطــيط الــورق إلى نــقـرات
الـــديــــجـــيـــتــــال وخـــوض عـــالم
ـغـمـور الــتـواصل االجـتـمــاعي ا
بـآثـام إمالئـية ولـغـويـة ينـتـقـدها
ا الزين بطبيعة احلال. ويفخر 
بـلـــــــــغ من امتـيـازات تدقـيق ما
لـذ وطــاب من مــعـلــومــات وكـتب
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للتثبت).
ولـــفت قـــاضـي الـــتـــحــــقـــيق إلى أن
(مجـلس القضـاء االعلى يـتعامل مع
وجب القوان الدولية لف  هذا ا
واالتفاقيـات إذ يتم ابالغ السفارات
ـثليـها جلسـات احملاكمة حلضور 
الـــتي جتـــرى لــــرعـــايـــاهـم من قـــبل
احملـاكم الـعـراقـيـة اذ جـرت مـفـاحتة
جــمــيع الــسـفــارات والــقــنـصــلــيـات
ن تـــعـــود ـــوجـــودة بـــالــــعـــراق  ا
أصـــــول هــــؤالء األطــــفــــال إلــــيــــهــــا
لـلـمـراجـعـة مـن أجل تـسـلّم األطـفـال
الــذين يـعــودون إلـيــهم بــعـد إكــمـال

االجراءات).
وأكـد الـقـاضي أن (أغـلب الـسـفارات
ـــراجــعــة الـــتي خـــوطــبت هـــمّت بــا
ـقــابـلـة واخـذت االذن من احملــكـمــة 
الـنـسـاء واألطـفال وجـرى ذلك داخل
احملكمة بإشراف مباشر من مجلس
الــقـــضــاء االعــلى الـــذي تــولى أخــذ
علومـات والتأكد من اجراء بعض ا
الفـحوصات) مـشيـرا إلى أن (هناك
دوال شـرعت فــعـلـيــا بـتـســلم أطـفـال
تعود أصـولهم اليهـا بعد ان جهزت
كل األوراق الـــثـــبــــوتـــيـــة وأكـــمـــلت

متطلبات االستالم). 
ويكشف قاضي الـتحقيق أن (بعض
الـــســــفــــارات طــــالــــبت بــــاألطــــفـــال
وتــســـلــمــتــهم) لــكــنه أكــد أن (هــذه
احلــالـــة لــيـــست شــائـــعــة فـــهــنــاك
ســــفـــارات حتــــاول الــــتــــمــــلص عن
تـســلـمــهم وإعـادتــهم الى بـلــدانـهم
واغلب هذه السفـارات تابعة لبلدان
عربية مثل األردن وسوريا ومصر).
وأفــاد قــاضي احملــكــمــة اجلــنــائــيـة
ـــعـــنــــيـــة بـــاإلرهـــاب بـــأن (الـــدول ا
االوربيـة وبلـدان شرق آسيـا تعـتمد
حتلـيل الـ  دي أن أي  لالم والـطفل
فــإن ثــبت انه طــفــلـهــا تــعــتــبـره من
ـطـالـبـة به) رعـايـاهـا وتـقـدم عـلى ا
الفــتــا إلى أن (دوال أخــرى الســيــمــا
الـعــربـيـة تـطــلب نـسـبــة الـطـفل الى
االب مــثل االردن ومـن الــصـــعــوبــة
ـــكـــان حتــــقـــيق هــــذا ألن آبـــاءهم
اإلرهابيون منهم من قتل ومنهم من

هرب).
وعن اخــتالف اإلجــراءات بــ دولـة
وأخـرى في قــضــيـة تــسـلم األطــفـال
أكــد أنــهــا مــخــتــلــفــة الفـتــا إلى أن
(بــعض الــدول تــطــلب مــوافــقـة االم
حـتى تـقــوم بـأخـذ الـطــفل الى بـلـده
وذلـك من خـالل تــــوقـــــيع األم عـــــلى
وجـبه يُسمح لهذه الدولة مستند 
بـــنـــقـــلـه الى بـــلــــده ومن ثم جتـــري
ـــتــــهـــمـــة هـــنـــاك مــــراجـــعـــة ذوي ا
ـالـية وأال لـتـحـميـلـهم كـافة االمـور ا
تـتــحـمل احلــكـومــة أي مـبــلغ سـواء
كــان الـــنـــقـل او غــيـــرهـــا ومـن هــذه

انيا). الدول فرنسا وأ
وثــمـة دول أخــرى كــروسـيــا يــقـول
الــقـاضي إنـهــا (ال تـأخـذ رأي والـدة
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يـــتـــعـــامـل الـــقـــضـــاء الـــعـــراقي مع
مـصـائـر أكـثـر من ألف طـفل أجـنـبي
ألبـوين انـتـمـيـا إلى تـنظـيم "داعش"
اإلرهابي وخـلفـاهم في العـراق بعد
دحر الـتنظـيم وحترير األراضي من

قبضته.
وتـعود أصـول أغـلب هؤالء األطـفال
إلى دول شـــــرق أوربــــا الســـــيــــمــــا
طــاجــاكــســتــان وروســيــا وتــركــيــا
ركزية وتتولى احملـكمة اجلـنائيـة ا
في بـغـداد تــسـلـيـمــهم كل إلى بـلـده
األم بـعـد إجـراءات قـانونـيـة دقـيـقة
الفــــتــــة إلى أن دوالً تــــطـــــالب بــــهم
وأخـرى تتنـصل عن تـسلـمهم فـيما
كــشـــفت عن أعـــداد األطــفـــال الــذين
جــرى تـرحــيــلـهـم حـتـى وقت إعـداد

هذا التقرير.
ويـتـحـدث قـاضي حتــقـيق احملـكـمـة
ركـزيـة اخملتـصـة بنـظر اجلـنـائيـة ا
قـــضـــايـــا اإلرهــــاب عن (مـــتـــابـــعـــة
الـقضـاء مـلفـات أكـثر من  ألف طفل
أجنـبي مودعـ في دوائر اإلصالح
العراقية من أبوين ينتميان لتنظيم

داعش اإلرهابي).
وقـــال الـــقـــاضي اخملـــتص بـــنـــظـــر
قـــضـــايـــا األجـــانب ومـــلف أطـــفـــال
داعش إن) هـؤالء األطفـال مـنهم من
ـتــلك أوراقــا ثـبــوتـيــة كـونه دخل
الى الــــــبـالد مع ذويـه مـن بــــــلـــــدان
مـخـتـلــفـة ومـنـهـم من ال يـحـمل أيـة
أوراق لــعـدة أسـبـاب مــنـهـا أنه ولـد
في طــريق الــقــدوم الى الــعــراق في
بـلـدان مـجاورة مـثل سـوريـا ومـنهم
أيــــضـــا مـن ولــــد في احملــــافــــظـــات
الـعراقـيـة الـتي كانت حتت سـيـطرة
داعـش) الفـــتـــا إلى (والدات أخـــرى
حصلت داخل دور االصالح التابعة

لوزارة العدل).
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وأضاف قاضي التحقيق أن (أعمار
األطفال تتراوح ب حديثي الوالدة
(أقل من عــام) الى عــمـر 16 ســنـة)
مــؤكـدا أنــهم (مــودعـون حــالــيـا في
دور اإلصالح العـراقية مع أمـهاتهم
احملــكـــومـــات بـــأحـــكـــام تـــصل الى
ـؤبــد او اقل من ذلك عن االعــدام وا
جرائم انـتمـائهن الى تـنظيم داعش
ـشـاركـة في الـعـمـلـيات اإلرهـابي وا

اإلرهابية وارتكاب جرائم أخرى).
وعن إجراءات الـقضـاء في التـعامل
مــعــهم بـــ الــقــاضي أن (مــجــلس
الـقـضـاء األعـلى اتـخـذ خـطوة اولى
بـأخـذ عيـنـات دم من جـميع الـنـساء
األجانب وجمـيع األطفـال وإرسالها
الـى وزارة الـصـحــة إلجـراء حتــلـيل
الـ  دي أن أي لــلـمـضـاهـاة ومـعـرفـة
مـا إذا كـان هـؤالء األطـفـال يـعودون
فـــعال إلى الـــنـــســـاء الالتي يـــدعــ
أمـــومــتــهـم من عــدمـــهــا مع إجــراء
حتــقـيـق كـامـل مع جــمـيـع األطـراف

الطفل بل تقوم بتقد طلب مباشر
لـلقـضـاء العـراقي الـذي يقـدر بدوره
مـصـلـحـة الـطفل ومـسـألـة حـضـانته
ــــــكـــــان أفــــــضـل مـن بـــــقــــــائـه في

السجن).
وأشــــار إلى أن "الــــقــــضــــاء بــــدوره
يــــتـــــعــــامل مـع هــــذا الــــطـــــلب وفق
الـقـوانـ الـدولـية وتـعـلـيـمات األ
ــتــحــدة والــيــونــيــســيف ويــجـري ا
تـسـلـيم الطـفل بـعـد عـمر 3 سـنوات
لــبــلــده وتــصــدر له أوراق ثــبــوتــيـة
ــعــنـــيــة كــافــة وتــتـــحــمل الــدولـــة ا
مـــصـــاريف نـــقـــلـه ورعـــايـــته كـــونه

بحاجة ماسة لهذه الرعاية".
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وأكـد قـاضي الـتحـقـيق أن (الـقـضاء
ـسـؤول الـوحـيـد عن الــعـراقي هـو ا
مـلف تـسـلـيم األطــفـال الى بـلـدانـهم
بــعــد إكـمــال اإلجــراءات الــتي تــبـدأ
بتـقد طـلب الى احملكـمة اخملـتصة
مــرفق به جـمـيع االوراق الــثـبـوتـيـة
الـتي يـجـري تـدقـيقـهـا مـلـيا ومن ثم

إصدار موافقة بتسليمهم).
الفـتـا إلى أن (دور الـقـضـاء يـسـتـمـر
حـــتى في طـــريــقـــة تـــســلـــيـــمــهم إذ
ترافقهم قـوة امنية بـإشراف مباشر
مـن جـــهــــاز االدعــــاء الـــعــــام الى ان
يـــصـــلـــوا الى داخـل الـــطـــائــرة ألن
هـــؤالء أطـــفـــال وهم في الـــنـــهـــايـــة
ضـــحـــيــة من ضـــحـــايـــا الــتـــنـــظــيم

االرهابي).

وعن أعـــداد األطـــفـــال الـــذيـن جــرى
تــســلــيـمــهــــــــم كـشـــــف انه (بــعـد
إكــمـــال االجــراءات جـــرت عـــمــلـــيــة
ترحيل  90طفال طـاجاكـستـانيا من
مـــــــخـــــــتـــــــلف االعـــــــمـــــــار ومـن كال

.( اجلنس
وأضاف القاضي أن (التسليم شمل
أيــــضــــا 252  طــــفـال مــــنــــهم 77 
ـثـلـون روسـيا و 35 تـركـيـا وهم 
االعـداد الـكـبـيـرة من االطـفـال الذين
 تـرحيـلهم بـعـد طاجـاكسـتان وثم
يــأتي بــعــدهم أطــفــال عـائــدون إلى
اذربـيــجـان بـ 22طــفال وكـذلك 10 
انـيا اما االطـفال الفـرنسيون من ا

فقد  تسليم  5 منهم).
واكــد أن (احلـــكـــومـــة الــســـويـــديــة
تــســـلــمـت أيــضــا  3 مـن رعــايـــاهــا
االطــفــال وجـورجــيــا وبــيالروســيـا
تــســلــمــا ثـالثــة ايــضــا واحلــكــومـة
الفنلندية متمـثلة بالسفارة تسلمت
اثـن وكل من سـويسـرا وأوكرانـيا

تسلما طفال واحدا).
الفتا إلى أن (كل هذا االعداد سلمت
بـــاشــــراف مـــبـــاشـــر مـن الـــقـــضـــاء
الـعراقي بـعـد التـأكـد من االجراءات

واالوراق الثبوتية لهم).
ـرحــلـ كــانـوا وأفـاد بــأن (أغـلـب ا
ـــــوافـــــقـــــة االم وإرادتـــــهـــــا ومن
ضـمنـهـا حالـتـان لم توافق االمـهات

فيـها وكل ام لـديها  3 اطفال إذ 
تـــرحـــيل حـــالـــتـــ مــنـــهـم كــونـــهم

جتـــاوزوا عــــمـــر الــــثالث ســــنـــوات
وبـحاجـة ماسـة لـلرعـاية وتـرك طفل
واحد النه في مقتـبل العمر ال يقوى

على الذهاب).
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ـــدعي من جــــانـــبـه أوضح نـــائـب ا
ركزية العام في مـحكمـة التحقـيق ا
تبقي من هؤالء األطفال ان (العدد ا

كـبيـر يـقدر بـ 600 طفل بـعد ان 
تـــســلـــيم عـــدد مـــنـــهم ومـــؤخــرا 
تـســلـيم  نـحـو188 طـفال مـن حـمـلـة
اجلـنـسـية الـتــــــركـيـة الى بـلـدانـهم
واالجـــــراءات مسـتمرة لـلتدقيــــــق
فـي االوراق اخلــــــاصــــــة بــــــهـم ومن
ـقـبـلة ـؤمل تـسـلـيـمهم في االيـام ا ا

من هذا الشهر).
وعــــن رعــــايــة هــــــــؤالء األطـــــفـال
قـــال إن (مــجــلـس الــقــضـــاء االعــلى
يــتــكــفل بــهــا وتــشــتــرك مــعه وزارة
الـــعــدل فـي مــوضـــوع إيــداعـــهم كل
ــوجـــهـــة المـــهــات حـــسب الـــتــهـم ا

االطفال). 
الفــتـا الى أن (مـعـــــــامـلـتـهم جتـري
ـــــــعـــــــاهــــــدات وفـق الــــــشـــــــروط وا
ــــتــــحــــدة ــــــــــوقـــــعــــة مـع اال ا ا
ومـــنــــــــــظـــمــات حـــقــوق االنـــســان
ويـعــــــامـلـون كالـبالـغـ من ناحـية
شـرب والـرعايـة الـصحـية ـأكل وا ا
وكـلة الى وزارة الصـحة العـراقية ا
وكل هذا يتم باشراف جهاز االدعاء

العام).

ـا اتــسم به من اعـتـزاز بـالـذات
ـــســتـــقل فـــكــريـــاً وصمَ بــاإلثم ا
تـاعب وأحرز الـصحـافة مـهنـة ا
سبقاً بهذا األسلوب الرائد.. ولن
يـقـال عن أسـلـوبه "تـاريـخي" وقد
انـــتـــقـــدت ســـطـــوره إيـــراد هـــذا
التعـبير –حد اإلسـفاف- على كل
شـاردة وواردة
يــــــــومــــــــيــــــــة
مستحقة وغير
مستحقة كمن
ال يـسـتـحـقـون
أخــــذ مـــواقف
مــــــــفــــــــيــــــــدة
لـــصـــاحلــهم..

حد قوله.
يُظَن وبـعضه
لـــــيس بــــإثم;
أن الـــــكـــــاتب
أثِـمَ وظــــــــــلم
كــــــــتـــــــــابه -
الــصــادر عن
ريـــــــــــــــــــاض
الــــــــــــــــريـس
لـــــــلــــــكــــــتب
والـــــنـــــشــــر

م-2018
عندما قصر
عــــــــنــــــــوان
الـــــكـــــتــــاب
الــــــفــــــرعي
بـــأنـه نـــقــد
جتـــــربـــــته
فـــــــــــــــــــــــي
الـــكــتــابــة
بيـنمـا نقد
جُـــــمـــــلـــــة
ظـــــواهـــــر
دولـــــــيــــــة
ـــــيــــة عــــا
وإقــلــيـمــيــة عـربــيــة ومـحــلــيـة
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عنـد مغيب الـشمس ومع االنـتهاء من اعـداد مائدة االفـطار تـبدأ األسر بـالترقب
وبعضهم يحـضن القرآن الكر عـلى صدره قبل أن ينهي قراءته لوقت االفـطار 
مـن آياته هـنـا يـزدحم األطفـال في بـاحـات البـيـوت وفي الـشـرفات لـسـماع آذان
وقت الغـروب إيذانا ببدء موعد االفطار عنـدما يصدح االطفال مرددين " ماجينا
اجينا يا ماجـينا حل الكيس واعطيـنا " حتى أن بعض العائالت تنـتظر صوت ا
بـلـسان األطـفـال موعـدا إلفـطارهم. وبـرغم الـتـطور والـتـحوالت االجـتـماعـيـة التي
اجينا بقيت حلنا جميال محببا وعالقا طرأت للمجتمع العراقي اال أن أنشودة ا
في اذهـان الـنـاس يـرددهــا لـيس األطـفـال فـحـسب بـل الـكـبـار الـذين يـتـذكـرون
صبـاهم وآباءهم وأجـدادهم وذكـرياتـهم اجلـميـلة فـي شهـر الفـضـائل سيـما في
تأصلة. وروثات الشعبية ا كونها من ا ناطق الشعبية والريفية  ة وا دن القـد ا
يز شهر أكثر ما  تخصص بالتراث الشعبي العراقي صالح السامر  ويقول ا
ـبـارك في الـعـراق فضـال عن تـأدية الـعـبـادات والـطـقـوس والـشـعـائر رمـضـان ا
وروثات الـشعبية ينـشط الناس في أحيائه  فان التقـاليد االجتمـاعية وا الدينـية 
وتسـبق العائالت حلول شهر رمضان لتتوجه إلى الشورجة أكبر أسواق بغداد
التجـارية لـلتـبضع وشـراء ما لـذ وطاب من احـتيـاجاتـهم التي سـيجـتمـعون حول
مائدتـها وهي مائـدة رمضانـية تتـميز بالـتنوع وتـعدد األكالت العـراقية الـشهية
اش  والل الـبارد وأنواع التـمر والبرياني تتـقدمها شوربـة حساء العـدس أو ا
صالوية أو الكـبة العراقية ة والكـبة ا قلـوبة ومرق البامـيا والدليمـية  والدو وا
وخبـز عروك وفي جمـيعـها يكـون حلم اخلرفان أو الـعجـول سيدهـا الذي ال غنى
ــغـرب بـشـكل عـنه.  ويـردف الــسـامـر بــعـد االنـتـهــاء من اإلفـطـار واداء صالة ا
نازل يـأتي دور تناول وجبة الشـاي العراقي" الزنك ساجد أو ا جمـاعي في ا
برائحته ونكـته الزاكية التي تفوح فـعم بجمال قدحه الزجاجي " اإلسـتكان "  " ا

نازل.  بأجواء ا
أن شـهـر رمــضـان نـظـام حــيـاة خـاص الـوقت مــحـسـوب فـيه ويـكـمل الـســامـر 
ومـقـسم الـى فـقـرات وهـنـا يـأتي وقت صالة الــعـشـاء والـتـراويح وأغـلب الـنـاس
ـة رمـضـان ـنـازل .  أو مع عـائـالتـهم في ا ـسـاجـد  يـتـمـسـكـون بـتـأديــتـهـا في ا
بقـدر ما حتـمل من األلـفة والـود واحملبـة بـ النـاس فأنـها الـديـنيـة االجتـماعـيـة 
تمثل تـشكيلة من الطقوس والعبادات واللقـاءات االجتماعية التي غالبا ما يجتمع
األحــبـة فـيـهـا عـلى مـائــدة من مـوائـد الـغـنـيـة  اذ تـعــود لألجـواء لـعـبـة احملـيـبس
الـشعـبـية الـشـهيـرة في الـعراق ورهـانـها بـالـنهـايـة الفـوز بـصواني مـن حلـويات
قـلدة  والـفوز  هنـا يكون البقالوة والـزالبيـة أو الكنـافة الـعراقيـة أو النابـلسـية ا
للـرابح واخلاسـر فكلـهم يتـقاسـمون األكـلة بـينـهم. ويقـول رجل الدين والـداعية 
بارك  تكثر الفضائل والنعم  في رمضان ا نعم الفياض  الشيخ اجلليل عبد ا
وتشيع ثـقافة التسامح ان والعبادات وقـراءة القرآن  وتتـرطب قلوب الناس بـاإل
واحملبة والـوئام وينشط احملـسنون بالتـبرع للفـقراء واحملتاج وتـتبارك الناس
ومن فضـائل  شـهر ـوائد االفـطـار اجلـماعـيـة  يتـقـاسم فيـهـا الفـقـير والـغـني 
ـبــارك تــبـادل األكالت بــ األهل واجلــيـران حــيث تــقـوم كـل عـائــلـة رمــضــان ا
بإرسـال طبق مـع مـن األكالت إلى جيـرانهـا وكذلك بـتبـادل زيارات الـعائالت.
ـتخصص بالتـراث الشعبي الـعراقي الدكتـور سعدي اجلمـيلي يشكو من لكن ا
حتـوالت اجتـماعـية أفـرزتـها طـبيـعة الـتطـور التـكـنولـوجي وتبـدل مفـاهيم احلـياة
طاعم الـفارهة قـاهي وا منهـا انتشـار ا بعض الشـيء وينظـر لها نـظره مخـيفـة 
التي أصـبحت أماكن جـذب يقصدهـا الناس لقـضاء ساعـات من وقت الليل تلك
مظاهـر عصرية سرقت الـكثير من نكهـة ليال رمضان اجلـميلة التي كنـا نعيشها
لـيـئة بـاحلـيويـة وشكـلت خـدمة ومـسحـت من ذاكرة الـنـاس جمـاليـة الـبسـاطـة ا
االنتـرنت وانتشار تـطبيقـات ومنصات االعالم االجـتماعي على االجـهزة الذكية
قوة مـؤثرة وضـاغطـة على واقع حـياة الـنـاس أفقـدهم الكـثيـر من متـعة االتـصال

واجهي العفوية.  ا
سـحرجي ذلك الـصوت الذي ا ويردف وبـحركـة يد ونظـرة فيـها عـودة للمـاضي 
يـرافـقه صـوت "الـطـبل " وهـو يـصـيح سـحـور سـحـور سـحـور  أكـعـد يـا نا
... وهـكـذا من مـرادفــات عـدة كـنـا نــسـمـعـهـا ســحـور أكـعـد وتــسـحـر يـا صــا

وأصبحت من الترثيات رغم تواجدها بشكل محدود.  
واذا كان "الـقصـخون" في لـيالي رمـضان بـالعـراق ايام زمـان هو الـصوت الذي
ويروي ـعـلومـات وعـاشـقي الـقـصص اخلـيـالـيـة  يـتـجمـهـر حـوله الـبـاحـثـ عن ا
ـدن الـعـراقـيـة حـتى الـلـحـظة فـأن بـعض حـارات ا غـرائب الـقـصص وعـجـائـبهـا 

تـعـشق روح الــقـصـخـون الـذي انـتـهى دوره بــتـوفـر تـقـنـيـات
االعالم  فـلـتـلـجأ الـى اقامـة جتـمـعـات شعـبـيـة بـيـنهم من
يـتــمـتع بـأســلـوب الـســرد الـشـعــبي والـفــكـاهي واثـارة
الـنـقـاش حـتى تنـتـهي تـلك اجلـلـسـة بـصيـنـيـة الـزالبـيا
وقــبل ذلـك ارتــشــاف قــدح الــشــاي الـذي والــبــقالوة 
يعـتاد العـراقيون على تـناوله في كل االوقات بـاعتباره

عنوان الضيافة العراقية وأنيس اجللسات...


