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حول مرقد الشيخ عبد القادر اجليالني

سوق تزدهر بعد مغيب الشمس ..وعبادات خيففها منع التجول
احمد السعداوي

(فتشت العبادات كلها فلم اجد افضل
من اطعام الطعام).
( ان كفي مثقوبة ..ولو اعطوني الف
دينار لم يبق منها شيء).
مستحضراً هذه الكلمات املأثورة عن الشيخ
عبد القادر اجليالني جتولت يف احلضرة
القادرية ألملس مصاديق كلماته يف املكان
والناس الذين التقيتهم ،فهذا الرجل الذي
كان يؤثر العمل االجتماعي على العبادات
التقليدية ،ويعتبر خدمة الناس افرض من
غيرها من العبادات ،بقي حاضراً يف قلوب
الناس كواحد من اقدم الدعاة االجتماعيني
للعدالة واملساواة ،ومن اوائل االشتراكيني
يف الثقافة العربية االسالمية  ،على حد تعبير
املفكر الراحل هادي العلوي.
كتجوال حول احلضرة القادرية ،مررنا بالناس
وبالقائمني على احلضرة واملرافق االخرى
املرتبطة بها ،فكان مسيرنا دائرياً يف واحدة
من اقدم مناطق بغداد ،واكثرها عراقة.
سوق ورمضان

الـسـوق املالصق للـسـور اخلـارجي
للحـضرة رمبـا يعـود تأسـيسـه الى
االيـام الـتي بـني بهـا هـذا الـسـور،
وه ـ ـ ـ ــو ح ـ ـ ـ ــالـه كـح ـ ـ ـ ــال االس ـ ـ ـ ــواق
الشبيهـة به مرتبط باملقام ويقدم
لل ــزائ ــريـن اخل ــدم ــات امل ــرتـبـط ــة
ب ــال ــزي ــارة مـن م ـس ــابح وم ـس ــاوك
ومصــاحف وكتـب ادعيـة ،وغيـرهـا
من االشيـاء التي يقـتنيـها الـزائر
عــادة يف مـثل ه ــذا املكــان .وألنـنــا
حت ــركـن ــا يف ه ــذا ال ـس ــوق يف اي ــام
شهــر رمـضــان ،بــدت احلــركــة فـيه
قل ــيل ـ ـ ــة ،واله ـ ـ ــدوء يعــم ارجـ ـ ــاءه،
وحـني س ــألـن ــا اح ــد الـبـ ــائعـني يف
هــذا الـســوق قــال ..شهــر رمـضــان
لـلع ـب ـ ــادة ول ـي ــس لـلع ـمـل ،وله ـ ــذا
يخف العمل يف هذا الشهر.
ويق ــول رع ــد عـب ــود اح ــد بـ ــائعـي
الـسـبح والكـتب الــديـنيــة يف هــذا
الـسـوق :ان عـملنــا يعـتمـد بــشكل
كـبيـر علـى الـزائــرين مـن منـاطق
خ ـ ـ ــارج بـغ ـ ـ ــداد مـ ـثـل ال ـ ـ ــرم ـ ـ ــادي
والـفل ــوج ــة وبـعق ــوب ــة وس ــام ــراء
واملـوصل ،وبـسـبب الـوضع االمـني
غيــر املـسـتقــر قل عــدد الــزائ ــرين
من هذه املناطق.
وعن طبيعـة عمل السـوق يف شهر
رم ـض ـ ــان يق ـ ــول اي ـ ــاد ي ـ ــاســني ان
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــوق يـ ـ ـ ـ ــزدهـ ـ ـ ـ ــر يف االيـ ـ ـ ـ ــام

الــرمضـانيـة بعـد مغيـب الشـمس
حيـث يفطـر الصـائمـون ويبـدأون
بـاحلـركـة واخلـروج الـى السـوق او
لزيارة مرقد الشيخ.

أعمال بطيئة ومواد بناء
نادرة

يف داخل صحن املـرقد كـان الزوار
اثـنــاء ســاعــات الـنهــار مـن القلــة
بح ـيــث تـ ـ ــوزع ـ ـ ــوا علـ ـ ــى امـ ـ ــاكــن
مـتـبــاع ــدة لالسـتــراحــة ،وهـنــا او
هـن ــاك ت ــرى الـن ـس ــاء املــتلـفع ــات
بالعبـاءات السود يف رواح ومجيء
مـن داخل الـضــريـح .ثم ــة أعمــال
للـ ـص ـي ـ ــان ـ ــة واالع ـمـ ـ ــار يف بع ــض
مق ــاطع ال ـس ــور مـن ال ــداخل ويف
املـصلــى اجمل ــاور للـضــريـح ،ولكـن
(السقاالت) املـرفوعـة يف اكثر من
مك ــان تبــدو خ ــالي ــة من الـعمــال.
س ــألـن ــا امل ـشـ ــرف عل ــى احل ـض ــرة
الـ ـسـي ــد خ ــال ــد ش ــاك ــر عــن ذلك
فأجـاب :اعمال االعمار والصيانة
الـتي تــراهــا ك ــانت مــوجــودة قـبل
سقــوط النـظــام ،ولكـنهــا تــوقـفت
بعـد احلـرب ،ثم عــادت االن ولكن
الـع ـ ـمـل ف ـ ـيـهـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـطـ ــيء جـ ـ ـ ـ ــداً،
والـتخـصيـصـات املــاليــة محـدودة
وال تكفي الكمال العمل.
كـ ــان العـمل بـي ــد دائ ــرة ال ـش ــؤون
الهـنـ ــدسـيـ ــة الـت ـ ــابعـ ــة لـ ــديـ ــوان

الــرئــاســة ســابق ـاً ـ يقــول الـسـيــد
خـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد ـ واالن هـ ـ ـ ــو بـ ـيـ ـ ـ ــد وزارة
االعـمـ ــار واالسك ــان بع ــد انـتق ــال
دائــرة ال ـش ــؤون الهـنــدسـي ــة لهــذه
ال ــوزارة .وق ــد خ ـص ـص ــوا العـم ــار
امل ــرق ــد مـبـلغ  200ملـي ــون ديـن ــار،
ويـتركز العمل حالـياً على مصلى
الـن ـس ــاء ،ومـن امل ــؤمل اكـم ــاله يف
س ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــة  ،2006ول ـكـ ــن الـع ـ ـمـل يف
حـقـ ـيـقـ ـتـه يـحـ ـتـ ـ ـ ــاج الـ ـ ـ ــى  4او 5
ملـي ــارات ديـن ــار ع ــراقـي ألمت ــامه
ب ـسـبـب ان امل ــواد امل ـسـتخ ــدم ــة يف
الـبـن ــاء ن ــادرة وك ــانــت جتلـب مـن
خــارج العــراق ،واسعــارهــا محـلي ـاً
م ــرتفعــة وبــالــذات حجــر احلالن
واملرمر.

والـسيـد خالـد شاكـر الذي يـخدم
يف احلـض ــرة من ــذ اكث ــر من عـشــر
سـنــوات يــرى ان االح ــوال تغـيــرت
كـثـي ــراً بع ــد احل ــرب ،ف ــالـن ــاس يف
ايام رمضـان كانت جتلب فـطورها
معهـا قبل مغيب الـشمس وتـفطر
وتـصلي يف احلضـرة ،وكانت صالة
التراويح والتسابيح واالذكار تقام
كل لـيلة بعد صالة العـشاء وحتى
صالة الفجر.
ام ــا االن فال حتـض ــر اال قل ــة مـن

الـنـ ــاس وبـ ــالـ ــذات مـن يـ ـسـكـنـ ــون
ق ــريبـ ـاً من احلـضــرة ام ــا من كــان
ب ـي ــته يف م ـنـ ــطق ـ ـ ــة بع ـي ـ ـ ــدة ،فال
يحضر لعدم الشعور باالمان.
يف ليلـة القدر مثالً ـ يقـول السيد
خـالد ـ كـانت تقام االذكـار النبـوية
وق ـ ـ ــراءة الـق ـ ـ ــرآن وغ ـي ـ ـ ــره ـ ـ ــا مــن
الطقـوس العبـاديـة حتـى الفجـر،
امـا ليلـة القـدر لهـذه الـسنـة فقـد
غـادر النـاس قـبل التـاسعـة مسـاءً،
خـصــوصـ ـاً وان احلكــوم ــة اعلـنـت

حـالــة الطـوارئ ومـنع التجـول يف
بغـ ــداد بعـ ــد العـ ــاشـ ــرة والـنــصف
م ـس ــاءً ،وق ــد اضـط ــررن ــا ألخ ــراج
الـنـ ــاس الـ ــذيـن ارادوا الــبقـ ــاء يف
املـ ـ ــرقـ ـ ــد ق ــبل سـ ـ ــاعـ ـ ــة مــن م ــنع
التجول.

مطبخ اخليرات

رغـم ال ـ ــوضع االمـنـي هـ ــذا إال ان
اخلدمـات التي تقـدمها احلـضرة
الق ـ ــادريـ ـ ــة لل ـ ــزائ ـ ــريــن م ـ ــازالــت

م ـ ـ ـسـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــرة  ،ولـعـل م ــن اشـهـ ـ ـ ــر
االعمـال التـي ارتبطـت باحلـضرة
الق ــادري ــة عـ ــادة تق ــدمي الــطع ــام
للنــاس علـى مـدار الــسنـة ،والـتي
يـداوم ( مـطـبخ اخليـرات) عـليهـا
منــذ زمن بـعيــد ،ينـسـبه الـبعـض
ال ـ ــى زمــن ال ـ ـشــيخ ع ـبـ ـ ــد الق ـ ــادر
اجليـالني نفــسه ،حني كـان يـأمـر
اوالده وغـالمـه امل ـ ـ ـظـفـ ـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ـ ــأن
يخـرجــوا ببـاب املـدرســة ليـوزعـوا
اخلبـز على الـناس ،فكـان يجتمع
الكـثيـر مـن النــاس ،حتــى تعـودوا
عل ـ ــى ذلـك ،وبع ـ ــد وف ـ ــاة الـ ـشــيخ
اسـتـمـ ــر أوالده علـ ــى ذلك ،حـت ــى
وصلت الى عصرنا احلاضر.
الـسيـد حـسـان الــدليـمي مـسـؤول
مـطبخ اخليـرات التـابع للحـضرة
الق ـ ــادري ـ ــة ق ـ ــال ل ـن ـ ــا ان مـ ـط ــبخ
اخلـي ــرات ه ــو تـقلـي ــد مـتف ــرد يف
الع ـ ــال ــم االسالمــي ،فـعل ـ ــى ح ـ ــد
علـمي ال يــوج ــد شيء مـشــابه له
يف اي مـك ـ ــان اخ ـ ــر .وال ــتفـ ـص ــيل
املـهـ ــم يف االم ـ ـ ـ ـ ــر ان امل ـ ـ ـط ـ ـبـخ ال
ي ـتـ ـ ـ ــوقف ع ــن تق ـ ـ ــدمي الـ ــطع ـ ـ ــام
للنـاس علـى مـدار الـسنـة ويف كل
الظروف.
الـ ـسـيـ ــد حـ ـسـ ــان ذكـ ــر ان امل ـطــبخ
اعـتمـد يف حـرب اخللـيج الثــانيـة
( )1991علــى احلـطـب يف الـطـبخ
لـ ــشح ـ ــة الغـ ــاز والــنف ــط يف تلـك
االيــام احلــالكــة ،وكــذلك اعـتمــد
عل ــى م ــاء الـنه ــر ،وتكـيـف مع كل
ال ـظـ ــروف ولـكــنه لـم يـتـ ــوقف وال
ليوم واحد.
جت ـ ــولـن ـ ــا يف امل ـطــبخ حـيـث ك ـ ــان
العــاملـون فـيه يـسـتعــدون النهـاء
طـ ـبـخ وجـ ـب ـ ـ ــة ه ـ ـ ــذا الـ ـي ـ ـ ــوم م ــن
ال ـ ـطـعـ ـ ـ ــام ،واص ـ ـطـف ــت الـقـ ـ ـ ــدور
الكبيرة املليئة بالرز واملرق ،بينما
يـتحــرك بعـض العــامـلني المتــام
الـتفــاصـيل املـتـعلقــة بــاسـتقـبــال
النـاس قبل موعد االفطار بساعة
او اثنتني.
الـ ـسـيـ ــد عـبـ ــد ال ــسالم احلـ ـسـنـي
امل ـشـ ــرف عل ــى ال ـطـبـخ ،يعـمل يف
وظيفته هـذه منذ عـام  1979وهو
اقـدم رجل يف املـطبخ ،وال يـتم أي
شيء من دون الرجوع اليه.
يقـ ــول الـ ـسـيـ ــد عـبـ ــد الـ ــسالم ان
الناس يف الثـمانينيـات من القرن
املـاضي كانـت تأتي وتـأكل للبـركة،
ألن ال ـظ ـ ــروف املعـيـ ـشـيـ ــة كـ ــانـت
مـختلفــة ،فكنـا جنعـل يف الطعـام
الـقل ــيل مــن ال ـ ــرز والـك ـث ـي ـ ــر مــن
اللحم ،وكـان نصف الطعـام الذي
ن ـطـبـخه ال يــنفـ ــد ،وكـنـ ــا ن ـصــنع
ثالث وجبــات خالل اليـوم ونـذبح
 35خروفاً يومياً.
وكانت  90باملئة من اموال املطبخ
تأتي مـن املتبرعني و 10بـاملئة من

ادارة الوقف ثم تغيـر االمر ليغدو
االعـتـم ــاد االكـب ــر يف ه ــذه االي ــام
على ادارة الوقف.
املـطبخ يصنع اآلن وجبتني خالل
ال ـي ـ ــوم االول ـ ــى ل ـ ــزوار احلـ ـض ـ ــرة
والع ـ ــاملــني فــيه ـ ــا وتق ـ ــدم خالل
الظهـر والثـانيـة تقدم قـبل مغيب
الـ ـشـم ــس .وت ـ ــذبح سـتـ ــة خـ ــراف
ي ــومـيـ ـاً الع ــداد الــطعـ ــام ،وخالل
شهر رمضان تقدم شوربة باللحم
كتقليد رمضاني.

يف املكتبة القادرية

املكتبـة القادريـة العامـة هي ثـاني
اهــم م ـ ـ ــرفـق بـع ـ ـ ــد ال ـ ـض ـ ـ ــريـح يف
احلـضــرة القــادريــة ،ويعــود تــاريخ
ت ــأسـيــسه ــا ال ــى زمـن ابـي سعـي ــد
اخملـ ــرمـي ،حـيـث كـ ــانـت املـ ــدرسـ ــة
القادريـة تسـمى بـأسمه ( مـدرسة
اخملرمي) ثم زاد عليها اهل العلم
من بعـده ،مـنهم ابــو احلسـن علي
بن عساكر.
ويق ـ ــول االسـت ـ ــاذ ن ـ ــوري محـم ـ ــد
ص ـب ـ ـ ــري املـف ـتــي امــني املـك ـت ـب ـ ـ ــة
القــادريــة  :ميكـننــا القــول أن اول
مـن وضع ن ــواة هـ ــذه املكـتـب ــة ه ــو
املـ ـب ـ ـ ــارك ب ــن عـل ــي اخمل ـ ـ ــرم ــي يف
ح ـ ـ ــدود القـ ـ ــرن ال ـثـ ـ ــانــي عـ ـ ـشـ ـ ــر
امليالدي.
ومجـموع ما هو موجود يف املكتبة
يف ال ــوقـت احل ــاض ــر ح ـسـب كالم
االسـتاذ نـوري يبلغ  66000مـجلد
بـ ـ ـضـ ـمـ ـنـه ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــا يـق ـ ـ ـ ــارب 2000
مخـ ـطـ ـ ــوط وم ــنه ـ ـ ــا اللـ ـ ــوحـ ـ ــات
والوثائق.
ه ـ ـ ــذه املـك ـت ـب ـ ـ ــة م ـ ـ ــازالــت تـق ـ ـ ــدم
خ ــدمـ ــاته ــا لـلق ــراء والـب ــاحـثـني،
وحت ــوي خ ــزانـتهـ ــا مخـط ــوط ــات
نـفيـســة يعــود تــاريخ بعـضهــا الــى
فترات مغرقة بالقدم.
وي ــروي االستــاذ ن ــوري ان املكـتبــة
هي الـوحيـدة رمبـا التي ال تـعطي
استعـارة خـارجيـة للكتـب ،ويفسـر
ذلـك بـ ــوصـيـ ــة الـ ــواقفـني الـ ــذيـن
يشتـرطون عدم اخـراج الكتب من
املكـتبـة ،وهــذه الطــريقــة حفـظت
ك ـتــب املـك ـت ـبـ ـ ــة مــن الـ ـض ـيـ ـ ــاع او
التلف.
ويـ ـسـ ــرد االسـتـ ــاذ نـ ــوري حـ ــادثـ ــة
طـ ـ ــريف ـ ــة عــن اح ـ ــد اب ـن ـ ــاء ع ـ ــزة
الدوري الـذي كان يطالـب بقائمة
مـن الـكـتـب الـن ـ ــادرة لالســتف ـ ــادة
مــنهـ ــا (حـ ـسـب ق ـ ــوله) يف دراسـ ــة
يعـدها ،وبعـد ممانعـات ونزاع معه
قــال لـنــا ( الـبل ــد بلــدنــا وال ـشـيخ
جـدنا) كناية عـن قدرته على اخذ
مـا يريد من املكـتبة ،ولكن احلرب
الـتي قــامت علـى الـنظـام الـسـابق
م ــنع ــته مــن ت ــنف ـي ـ ـ ــذ تهـ ـ ــديـ ـ ــده،
وحفظت كتب املكتبة.

تردها  11ألف دعوى سنوياً معظمها دعاوى زواج وطالق

املحكمة الرشعية يف مدينة الثورة ..غرف ضيقة ال تسع ربع املراجعني!

يف ش ـ ـ ــارع فـلـ ـ ـس ـ ـطــني وخـلـف ج ـ ـ ــدران
اسمنـتية وممـرات متعرجـة تقوم بنـاية
دار العـدالـة ملــدينــة الثـورة الـتي حتـوي
ال عن احملـكمـة الـشــرعيــة محــاكم
فـضـ ً
جـن ــائـي ــة وب ــداءة وج ــزاء ،مــثلـم ــا هـي
احلال يف دور العدالة األخرى ببغداد.
زيادة دعاوى الطالق
هـ ــذا مـ ــا أفـ ــادنـ ــا به ابـ ــو مـ ــؤيـ ــد كـ ــاتـب
العــرائض الــذي اعتــرض سبـيلنــا ظنـ ًا
مـ ـنـه بـ ـ ـ ــانـ ـنـ ـ ـ ــا م ــن أحـ ـ ـ ــد الـفـ ـ ـ ــريـق ــني
(املـتــزوجـني أو املــطلقـني) وحـني عــرف
مبهـمـتـنـ ــا أعلـن اسـتعـ ــداده ملع ــاونـتـن ــا
مج ــانـ ـ ًا ف ـس ــألـن ــاه عـن ن ـسـب ــة ح ــاالت
الطالق الـقامـة يف احملكـمة قـياسـ ًا إلى
ال ـس ــابـق ،فك ــانـت وجه ــة نـظ ــره ،أو م ــا
اسـتطـاع أن يـستـشفه من خـالل عمله،
أن ح ـ ـ ــاالت ال ـ ـطـالق ق ـ ـ ــد ازدادت ه ـ ـ ــذه
ال ذلك
األيــام قيـاسـ ًا إلـى الـسـابـق ،معل ً
بـ ــارتفـ ــاع نـ ـسـب الـب ـطـ ــالـ ــة والـكـثـ ــافـ ــة
الـسكـانيـة الـتي جعلـت البـيت العـراقي
يحوي عدة عوائل.

ممرات مكتظة

ممـ ــرات احملـكـمـ ــة وبـ ــاحــتهـ ــا مـكـت ـظـ ــة
بـاملـراجعني وبـساللم طـوابقهـا الثالثـة
ال ب ــالـن ـس ــاء
تـب ــدو وكـ ــأنه ــا ت ـسـيل سـي ً
والــرجــال .كــان أحــدهـم ميــسك أوراق ـ ًا
بني يــديه ويـهم بــاخلــروج مـســرع ـ ًا من
داخـل احملـك ـم ـ ـ ــة حــني اس ـت ـ ـ ــوقـف ـن ـ ـ ــاه
وسـألنـاه إن كـانت لـديه معـاملـة زواج أو
غـير ذلك وعن الوقت الـذي استغرقته.
فـأجـابنـا منـزعجـ ًا بـالقـول أن معـاملته
ال وق ــد بلغـت
اسـتغــرقـت اسـبــوع ـ ًا ك ــام ً
تـكـ ــالـيـفهـ ــا الـثـمـ ــانـني ألـف .وبعـ ــد ان
أطلعني علـى معاملته تـبني أنها دعوى
مق ـ ــام ـ ــة مــن ق ـبـله وب ـ ــوك ـ ــالـ ـ ــة مح ـ ــام
لـلمـصــادقــة علــى عقــد قــران ســابـق لم
يـتـم بــواسـط ــة احملكـمــة ال ـشــرعـي ــة بل
ب ـ ــواسـ ـط ـ ــة "ال ـ ـس ـي ـ ــد" أو وك ــيل خ ـ ــارج
احملكمـة .ثم عـاد ليشـرح لنـا أن فحوى
مع ـ ــاملــته هـي م ـصـ ــادق ـ ــة عقـ ــد قـ ــران
"سيـد" يـريـد تــوثيق زواجه وقـد حـصل
علــى ذلك بــواسـطــة محــام ومت تــوثـيق
زواجـه بـقـ ـ ـ ــرار صـ ـ ـ ــادر م ــن احمل ـكـ ـمـ ـ ـ ــة
الشرعية.

نصائح محام!

لـكن الغريـب وغير املـتوقع من أمـر هذا
الـشــاب الــذي أص ــابنــا بــالــدهـشــة ،هــو
كـشفه لنـا بـطيبـة خـاطــر أنه لم يتـزوج
إلى اآلن ،وأن قرار الـزواج املصدق عليه
مــن قــبل احملـك ـم ـ ــة يف حقــيقــته غ ـي ـ ــر
واقعي .وأنه سـوف يتـزوج "إن شـاء اهلل"

يف الق ــريـب الع ــاجل ص ــراح ــة .كـن ــا يف
حي ــرة من األمــر فــأم ــامنــا زوج رسـمي
ولـكـن مـن غـيـ ــر زوجـ ــة .فــطلـبـنـ ــا مــنه
شرح ًا لهذه احلالة وطبيعة اإلجراءات
الـطــويلــة العــريـضــة والال قــانــونيــة يف
الــوقت نفـسه الـتي يقــوم بهـا ،فــأوضح
أنه لم يحـصل على شـهادة جنـسية وال
ال ــزوج ــة امل ـسـتقـبلـي ــة حـ ــاصلـ ــة عل ــى
الشهـادة ،ويف هذه احلـالة فـإن احملكمة
سوف تـرفض القيـام بإجـراءات الزواج.
هـ ــذا مـن جـ ــانـب ومـن جـ ــانـب آخـ ــر إن
إج ــراءات احملكـمــة يف هــذا الـنــواع مـن
املع ــامالت أصـبحـت مـطــولــة وخــاصــة
إجـراءات الفحص الـطبي ،لـهذا اقـترح
علـيه احملــامـي سلــوك هــذا الـط ــريقــة
ال ــذي اسـت ـط ــاع مـن خـالله احل ـص ــول
على إقرار زواج من احملكمة دون شهادة
جنسية أو إجراءات فحص طبي!!
وعـن مق ــابل مــا حــصل علـيه احملــامـي
ذك ـ ــر أنه أخـ ــذ مــنه مــبلـغ ثالثــني ألف
دينار فقط ال غير.
ونحـن ب ــدورن ــا نـت ـسـ ــاءل :نق ــول كـيف
ميكـن صيــانــة القــان ــون وحم ــايتـه من
عبث املتحايلني على القانون؟

قاض وسط اجلموع

إن ول ــوج غ ــرف احملكـم ــة ي ــوحـي إلـيك
بـ ــأنهـ ــا مـن املـمـكـن اســتخـ ــدامهـ ــا ألي
غرض باستثنـاء أن تكون بناية حملكمة
فممـراتهـا ضيقـة وغـرفهـا أضـيق ،ومن
شـ ـ ــدة الـ ـ ــزح ـمـ ـ ــة ي ــتحـلق احملـ ـ ــامـ ـ ــون
وأصحـ ــاب املعـ ــامالت حـ ــول الق ــاضـي،
وشـرطــة احملكمــة يف حيــرة من أمــرهم
فـكـثـ ــرة الـنـ ــاس وامـتـالء الغ ـ ــرف بهـم
يـجعل القـاضـي يف منــاداة دائمــة علـى
الـشــرطي لـتفــريـق اجلمــوع ،وقــد شكــا
لـي أح ــد ش ــرطـ ــة احملكـمـ ــة أنه يع ــانـي
األمرين لفرض النظام بني اجلموع.

مع القاضي األول

السـيد فالح حـسن البـرزجني القـاضي
األول يف احملكـم ــة ال ـش ــرعـي ــة مل ــديـن ــة
الثـورة كان مـتفهمـ ًا لعملـنا الـصحفي،
وه ــو من طــراز أولـئك ال ــذين أضــافــوا
إل ــى اخـتـص ــاصهـم الق ــان ــونـي ثق ــاف ــة
بـنف ـسـي ــة الـن ــاس س ــألـن ــاه عـن ارتف ــاع
ن ـ ـس ـب ـ ــة ح ـ ــاالت ال ــطالق يف احملـك ـم ـ ــة
فقــال :إن أزمــة الـسـكن اخلــانقــة الـتي
تع ــانــيه ــا امل ــديـن ــة أف ـضـت إلـ ــى إنه ــاء
الرابـطة الزوجية .إن اضطرار الزوج أو
ال ـ ــراغـب يف ال ـ ــزواج لـلعـيـ ــش مع أهـله
وزوجـته يف دار والــده يـخلق حــالــة مـن
الـتـن ــازع االجـتـم ــاعـي وع ــدم ان ــسج ــام

عبد الزهرة املنشداوي
*أال تـرون معنـا أن البنـاية غـير مـؤهلة
ألن تكون دار ًا للمحكمة؟
 املـبـن ــى بح ــد ذاته م ـشـكلــة وال يـتــسعألع ــداد امل ــراجعـني ،وه ــو يـضـم مجـمع
مح ــاكـم م ــديـن ــة الـث ــورة ،ففـيه رئ ــاس ــة
مـحكمـة اجلنـايـات والتـحقيق بــاجلنح
والـبداءة ومحـكمة األحـوال الشخـصية
املعــروف ــة بكـثــرة م ــراجعـيهــا ،ف ــالغــرف
صغيـرة وال تـزيــد أبعـادهــا عن 3 × 2م2
وغـي ــر مـت ــوف ــرة فـيه ــا أدن ــى ال ـش ــروط
الـصـحي ــة ،ولم يــؤخ ــذ بنـظــر االعـتبــار
إعـ ــداد مـكـ ــان السـتـ ــراحـ ــة املـ ــراجعـني.
وبذكر الـسبب يبطل العجـب ،كما يقال
فالبنـاية هذه استأجرها وزير العدل يف
زمـن الـن ـظـ ــام الـ ـس ـ ــابق .بـب ـ ــدل إيجـ ــار
سـن ــوي مق ــداره " "48ملـيــون ديـنــار مـن
أجل إفـادة مـالك الـبنـايـة الـذي يلـتقي
مشكلة بحاجة إلى حل
معه بـصلـة قـربــى .علمـ ًا بــأن مثل هـذا ويـشـارك احملـامي جنـاح نـاصـر الـزيـدي
امل ـبـلغ ك ـ ــان ميـكــن أن تق ـ ــام به ب ـن ـ ــاي ـ ــة بــاحلــديـث عـن امل ـش ــاكل الـتـي يعــانـيهــا
محكمة وفق املواصفات.
احملـامون فيذكر أن لديه كتاب ًا رسمي ًا ال
يحتم حضور صاحب العالقة الذي قام
جلسة سرية
دعانـي القاضـي وهو يـتنقل بني حـشود بتـوكيل محـام له يف حني إن اإلجـراءات
امل ـ ـ ــراجـعــني احملـ ـ ـش ـ ـ ــوريــن يف الـغ ـ ـ ــرف احلــالـيــة جتـبــر احملــامـي علــى إحـضــار
لالنـ ـض ـم ـ ــام إل ـيـه يف جل ـ ـس ـ ــة س ـ ــري ـ ــة م ــوكلـيـه خالل اجلل ـسـ ــة ،لكـن الـنـظ ــام
يقـيـمهــا ،وقــد حـضــر الــزوج والــزوجــة الـ ـسـ ــابـق عهـ ــد إلـ ــى إح ـض ـ ــار أصحـ ــاب
وثالثــة أطفـال وأمـر بـغلق الغـرفــة .ثم الـعالق ـ ــة مـع مح ـ ــامــيهــم لـكــي يع ـ ــرف
ال عن مـدى توجهاتهم ومـواقفهم من النظام ونأمل
بـدأ بــاستجـواب الـزوجــة أو ً
صح ــة ن ـسـب اثـنـني مـن األطف ــال إل ــى بأبطال هذا اإلجراء مستقبالً.
الزوج الذي يقف بقربها فأقسمت على
حني يختلف احملامون!
أنهــا اجنـبـتهـمــا مـن صلـبه .فق ــاطعهــا وعن حـاالت الـطالق دار حـديـث مطـول
بأن املعهـد الطبي ينفـي نسب الطفلني بـني احمل ــامـني عـن ــد إثـ ــارته بـني م ــؤي ــد
إلـيه وتقـريـره أمـامه اآلن .وبعـد صـمت لـت ـصـ ــاعـ ــد معـ ــادالته ومـ ـشـكـك بـ ــذلـك
الـزوج والـزوجـة عـرض علـيهمـا معـاودة منتدب احملامني الـسيد حامت اخلزاعي
الـفحـ ــوصـ ــات وتـ ــزويـ ــد احملـكـمـ ــة بهـ ــا .يـرى أن حـاالت الـطالق انخفـضت هـذه
وعندمـا سألتـه مستفـسر ًا عن سـر هذه األيـ ـ ـ ـ ــام ،ودعـ ـ ـ ـ ــواه يف ذلــك أن احلـ ـ ـ ـ ــرب
القـضيـة أجــاب أن احملكمـة لـديهـا شك واملشاكل التـي افتعلها النظـام املباد وما
يف صحـ ـ ــة نـ ـ ـســب اث ـنــني مــن األب ـنـ ـ ــاء عـانـاه الـشعـب من ظلـم وقسـوة أدت إلـى
فطلـبت رأي املعهـد الـطبي الـذي أيـدت اتخــاذ مــوقـف متـش ــدد من قـبل الــرجل
فحوصاته دعـوى احملكمة وذكر أن املرأة جتـاه املـرأة .بـينمـا األمــور اآلن يف سبيل
ل ــديهــا  6مـن األبـن ــاء ثالثــة مـنهـم مـن االنفراج ،أي إن (الـطالقات) يف الـسابق
زوج آخر.
أعلى منها اآلن.
وعن نــسبــة مـثل هــذه الــدعــاوى أجــاب احملـامي عمـران عيسـى خالـفه الرأي إذ
بـأنهـا ال تتجـاوز األربعـة أو اخلمـسة يف ذكــر أن الـطالقــات قــد زادت اآلن بـسـبب
ان الـبيـوت يف املـدينـة صــارت تضـم أكثـر
األلف.
مـن عـ ــائلـ ــة ممـ ــا زاد يف كـثـ ــرة املـ ـشـ ــاكل
يف غرفة احملامني
دعــانــا احمل ــامي املـنتــدب الــسيــد حــامت املـ ـ ــؤديـ ـ ــة إلـ ـ ــى االنفـ ـصـ ـ ــال بــني الـ ـ ــزوج
والزوجة.
اخلـزاعـي للجلـوس يف غـرفـة احملـ
ـامني ودعنـا احملــامي املعـتمــد وشكـرنــاه علـى
ـرين
ـ
ك
بعــد أن ودعنــا القــاضي
األولـتشـاغـ ــرفـ ــة تعــاونه ،وحـني غــادرنــا غــرفــة احملــامـني
ن
ـا
ـ
ـ
ك
ـا.
حـ ـسـن اســتقـبـ ــاله لـنـ ـ
كحال غرف احملكمة كـان اجلدال بـينهم مـستـعر ًا حـول زيادة
احملامني
مزدحمةمـي املـنـت ــدب أن ه ــذه حاالت الطالق من عدمها!
كـله ــا وذك ــر احمل ــا

الغـرفة يـؤمها  250محـامي ًا وهي بـأبعاد
 5. × 7وعــن نـ ـس ـب ـ ــة مع ـ ــامالت ال ـ ــزواج
والطالق قيـاس ًا بـالعهد املـاضي قال :إن
حاالت الـزواج زادت هذه األيـام أكثـر من
السـابق إذ وصل عـدد عقـود القـران إلـى
 100عقـد يـوميـ ًا ممـا أدى إلـى أن حتـدد
احملكمـة عقود الـزواج بـ 40عقد ًا يـومياً.
وعن املـشاكل والـصعوبـات التي تـعترض
(سـبيل) هـذه املعـامالت قـال إن مـشكلـة
ال يف ه ــذه
الـفحــص ال ـطـبـي تـقف حـ ــائ ً
األيـام دون سرعـة تنفيـذ العقود ،فغـالب ًا
مـ ـ ــا يع ـتـ ـ ــذر امل ـ ـس ـت ـ ــشفـ ـ ــى عــن إجـ ـ ــراء
الـفح ــص ب ـ ـس ـبــب ع ـ ــدم ت ـ ــوف ـ ــر (م ـ ــواد
الفحص) وهـذا مـا اضطـر الـبعض إلـى
تزوير نتائج الفحوص.

الـ ــزوجـ ــة مـع األهل ،وبـ ــالـتـ ــالـي يـكـ ــون
مصير هذا الزواج الفشل.
وعن نسب الـدعاوى املقامـة يف احملكمة
خالل هــذا العــام حتــدث قــائالً :جتــاوز
العـدد  11ألف دعـوى النـسبـة العـظمـى
مــنهـ ــا دعـ ــاوى ت ـص ـ ــديق زواج ودعـ ــاوى
تفـ ــريـق وطالق ،والــبقـيـ ــة تـ ــوزعـت بـني
دعاوى متـفرقة :إثبـات وفاة أو تصحيح
اسم أو إثبات نسب وما إلى ذلك.

ما ذنب املهجرين؟

خالل حـ ــديـثــي مع الـ ـسـي ـ ــد القـ ــاضـي
دخلت إحدى احملـاميات وعـرضت عليه
معـاملـة للحصـول علـى تـوقيـعه ،ولكنه
عنـد قراءته لهـا استشـاط غضبـ ًا وهدد
احملامـية التـي أسرعت بـاخلروج سـالته
عمـا أغـضبه فـسـارع إلـى القـول :بـأنهـا
ق ــد ق ــدمــت له مع ــامل ــة سـبق أن أب ــدى
رأيه فيهــا ورفضهـا ،ولـكنهـا ،كمـا يبـدو،
أرادت اسـتـغالل انـ ــشغ ـ ــاله ب ـ ــاحل ـ ــديـث
ل ـت ـم ـ ــري ـ ــره ـ ــا .وم ـ ــوض ـ ــوعه ـ ــا أن أح ـ ــد
املهجــريـن .يف زمـن الـنـظــام املـبــاد إلــى
إيـران يـريـد الـزواج ،واملـشكلـة أن جـميع
قيود هـؤالء املهجريـن مرقنـة وال ميكن
االعـتـمـ ــاد علــيهـ ــا ب ـصـ ــورة رسـمـيـ ــة يف
الـوقت الــراهن يف األقل ،فجـرتـني هـذه
املشكلة إلى حديث آخر..

قضايا ملحة

سـ ـ ـ ــألـ ـتـه ع ــن إش ـكـ ـ ـ ــاالت املـفـقـ ـ ـ ــودي ــن

  250محامياً يحشرون يومياً يف غرفة واحدة! بعضهم يزور الفحوص الطبية إلمتام الزواجواملستشفيات تشكو عدم توفر مواد الفحص!
واألسرى لدى احملاكم الشرعية فقال:
لقـد أصـدر الـنظـام املبـاد القـرار املـرقم
 1244ل ـسـن ــة  82مـنع مب ــوجـبه سـم ــاع
الـ ـ ــدعـ ـ ــاوى اخلـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ـ ــاملـفقـ ـ ــوديــن
واألسرى ،وقبل هـذا كان القانون يجيز
سـمــاع دعــوى الــزوج ــة بعــد م ــرور أربع
سنـوات على أسـر أو فقد الـزوج ،إذ يعد
الـزوج مـيتـ ًا بحـكم القـانـون بعـد مـرور
هـذه املدة الـزمنـية ،وبـالتـالي يحق لـها
الــزواج من آخـر ،وبعـد سقـوط الـنظـام
لـم يـصــدر ت ـشــريـع يلغـي القــرار 1244
ل ـسـن ــة  82لكـن احملــاكـم بــدأت مــؤخــر ًا
بسمـاع دعاوى مـن هذا النـوع ،مسـتندة
ب ـ ــذلـك ألحـك ـ ــام امل ـ ــادتــني  93و 94مــن
قـانون رعـاية الـقاصـرين رقـم  78لسـنة
 80الـ ــذي اشـتـ ــرط م ـ ــدة أربع سـنـ ــوات
ل ـسـمــاع الــدعــوى .واآلن ت ــرد احملكـمــة
الكـثيـر من هـذه الـدعـاوى ،ألن مـدينـة
الث ــورة من املــدن الـتي قــدمـت الكـثيــر
من الضحايا يف حروب النظام املباد.
*ومــاذا عـن عـملـيــات تــزويــر الــوث ــائق
وموقف احملكمة منها؟

 إن "احتالل" صـدام للعـراق طـوال مـايـزيـد علـى ثالثـة عقـود كـان أشـد وطـأة
من أي احتالل آخـر ،فقد أصاب الـبنية
األخالقيـة بالـصميم فـانتـشرت ظـاهرة
االحـتي ــال والتــزويــر علــى نـطــاق واسع
مـن قــبل جه ــات واسع ــة .اقـت ــرفـت ه ــذا
الفعل الـتخريـبي الذي طـال مؤسـسات
ال ـ ــدول ـ ــة ج ـم ـيـعه ـ ــا .ول ـ ــدي اآلن ه ـ ــذه
الـدعـوى (كـان ممـسك ـ ًا بهــا بيــده) فهي
من عريضة الـدعوى إلى القرار الصادر
ب ـشـ ــأنه ــا كـله ــا اوراق م ــزورة وقـ ــد قل ــد
الــبعــض اخ ـت ـ ــام احملـك ـم ـ ــة ل ـت ـمـ ـش ـي ـ ــة
املـعامالت! ناهيك عن التقـارير الطبية
املقدمة إلى احملكمة من أجل معامالت
الـزواج التـي مت قطع دابـرهـا من قـبلنـا
وذلـك بـ ــاالتفـ ــاق مع إدارة مـ ـسـت ــشفـ ــى
الث ــورة عن طــريق اخــذ منــاذج تــواقـيع
األطباء واالحتفاظ بهـا لدينا ،وكذلك
ح ـت ـم ـنـ ـ ــا علـ ـ ــى أن ال تعـ ـطـ ـ ــى ن ـتـ ـ ــائج
الفـحص الطـبي لصـاحبهـا مبـاشرة بل
يعـتمــد علــى مــوظف مـن قبـلنــا يقــوم
بتسلمها.

