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البغداديات يؤسسن أول جمعية نسوية لمكافحة األمية في عام ١٩٣٤

أقالم حرة

9

شقاوات أيام زمان…
هل كانت هناك قيم؟؟

سحر الصالح

د.يوسف السعيدي

يف �سل�سلة تراثيات بغدادية ويف باب وقائع بغدادية كانت
لنا كلمات عن احلركة الن�سوية يف بغداد يف ثالثينات القرن
الع�رشين اذ بعد قيام البغدادية ا�سماء الزهاوي بت�أ�سي�س
نادي النه�ضة الن�سوية وا�صدار بولينا ح�سون زميلتها يف
الن�شاط الن�سوي البغدادي جملة ليلى �سنة  ١٩٢٤وبعد
الر�سائل املتبادلة بني ا�سماء الزهاوي وبني اللبنانية
نور حمادة رئي�سة املجمع الن�سائي العربي �سنة١٩٢٩
وعقد امل�ؤمتر الن�سوي الثاين العربي يف بغداد �سنة١٩٣٢
واحلركة املت�صاعدة للمر�أة البغدادية وخا�صة ال�سيدة امت
�سعيد مديرة التعليم الن�سوي يف وزارة املعارف وغريهن
وخا�صة البغداديات الالتي وردت ا�سما�ؤهن يف الدليل
الر�سمي للمملكة  ١٩٣٦وملا كان ال�سيد جعفر ابو التمن
ا�س�س �سنة ١٩٣٢اول جمعية لل�سعي ملكافحة االمية يف
بغداد وتوىل فتح فروع لها يف جميع مدن العراق ويف
ظل التطورات االجتماعيه التي �شدتها بغداد منذ تتويج
امللك في�صل االول �سنة ١٩٢١فقد عربت املر�أة البغدادية
عن ذاتها يف وقفة ت�ضامنية مع هذه اجلمعية والتي
كان من ن�شاطاتها االجتماعية توفري فر�ص عمل للن�ساء
وم�ساعدة املحتاجات منهن ومعاجلة املر�ضى ورعاية
االعمال الفنية للن�ساء باال�ضافة اىل القيام مبهمة مكافحة
االمية بني الن�ساء البغداديات وبعد انعقاد امل�ؤمتر االول
لهذه اجلمعية بادرت الهيئة االدارية لنادي املعلمات يف
بغداد برئا�سة ال�سيدة خريية نوري بطلب ت�شكيل الفرع
الن�سوي لهذه اجلمعية لفتح فروع ن�سائية ملكافحة االمية
مع قائمة با�سماء ال�سيدات البغداديات املتربعات مببلغ
 ٤٩دينار وثالثة دنانري من ريع رواية الفنون البيتية
لل�سيدات البغداديات امل�شرتكات بهذه اجلمعية وااللتزام
بدفع ا�شرتاك �سنوي قدره ٦٠٠فل�س وال�سيدات البغداديات
الالتي تربعن للجمعية الن�سوية ملكافحة االمية بني الن�ساء
امت �سعيد وعفيفة ر�ؤوف وفخرية ا�سماعيل وح�سيبة احمد
وثمينة توفيق وخريية نوري و�صفية وا�صف ونبيهة �سامح
ونعيمة ندمي ومنرية ف�ضلي وبدرية عادل ونظيمة عبد
الرزاق وروز فرن�سي�س ومديحة حت�سني ومركريت غزالة
اما مبلغ ٤٦دينار وخم�سمائة فل�س فقد تربعن ال�سيدات
التالية ا�سما�ؤهن -:جاللة امللكة الوالدة وهي امللكة
حزمية بنت ال�رشيف نا�رص بنت امللك علي زوجة امللك
في�صل االول وامللكة عالية زوج امللك غازي وبنت امللك
ين و�شقيقة
علي �شقيق امللك في�صل ووالدة امللك في�صل الثا ً
االمري عبد االله و�سمو االمرية عزة �شقيقة امللك غازي
حيث تربعت كل واحدة منهن مببلغ ٦٠٠فل�س وال�سيدات
البغداديات الالتي تربعن مببلغ دينار االوان�س �صبيحة
وماجدة وناهدة و�ساجدة من عائلة الباجة جي البغدادية
امل�شهورة وعقيلة جعفر ابو التمن ومن عائلة االورفة يل
عقيالت مكي ونامق وبهيجة حيث تربعت كل واحدة بدينار

يف كل حارة من حواري بغداد ومدن العراق االخرى ،كان هناك
�شخ�ص او عدد من اال�شخا�ص ممن امتهنوا انتزاع ما يرومون
بالقوة ،وي�ؤكدون وجودهم بالقوة ،ويعلون �شهرتهم بالقوة،
وباخت�صار انهم ي�ستخدمون القوة او التلويح با�ستخدامها .ه�ؤالء
هم (ال�شقاوات) الذين لكل منهم معاونون ،واتباع ،ومريدون،
و�ضحايا ،ولكل منهم �سطوة تتنا�سب مع قوته ،وجراته ،ومدى
الروح االقتحامية عنده ،كان �سالحهم االهم هو ال�سكني او
(الب�شتاوة) والبوك�س حديد ،والع�صا ،واخري ًا ولي�س او ًال
امل�سد�س.
كانوا مهابني من رجال ال�شرطة واالمن ويح�سب ه�ؤالء ملواجهتهم
الف ح�ساب ،وكان ردا�ؤهم يف الغالب الطاقية والي�شماغ التي
تو�ضع على الكتف ليتدىل جانباها على ال�صدر والظهر ،ثم القمي�ص
االبي�ض و�سروال الكايل ،اما احلذاء فهو اخلف او (الكيوة)
االبي�ض اخلفيف ،و�أما م�شيتهم فهم ي�سريون بطريقة تظهر
قوة اخلطى ،والتحدي ،وانتفاخ ع�ضالت ال�ساعدين .كانت هذه
احلرفة هي م�صدر رزقهم من ال�شباب حتى ا�ضمحالل القوة…
وكانت ملغامراتهم حكايات يتبادلها النا�س يف املقاهي وجل�سات
ال�سهر… ولكن:كان الواحد من ه�ؤالء كاالفعى ال يل�سع اال اذا قمت
با�ستفزازه ،او مناف�سته ،او التجاوز على مركز ن�شاطه .كان له�ؤالء
اي�ضا قيم ال ي�ؤمن بها وال ميار�سها او يخ�ضع لها اليوم الكثريون
من دعاة التدين والوطنية ،و(امل�ستوظفني) عند ر�ؤ�ساء عدد من
االحزاب ورجال ال�سيا�سة .عندما يدخل (ال�شقاوه) حملته او زقاقه
فانه يغ�ض الطرف عن كل امراة من حملته حياء ًا وتعففا… كان
يعني ال�ضعيف وال ي�سلب منه �شيئا بل كثري ًا ما يعطي عما زاد عن
حاجات يومه ،فهو ليومه يعي�ش .كان ال ي�سرق من اهل حملته وال
يخدع احد ًا منهم ،وال يعتدي على احد ،وال يهدد جاره بالتهجري
او يقوم بتهجريه النه من هذه الطائفة او تلك .على العك�س كان
(ال�شقاوة) حامى ذمار املحلة ،واملدافع عنها ،والرا�صد لكل غريب،
ومعيد احلق ملن �سلب منه… ولهذا فان اهل املحلة كانوا يقفون
معه �ضد كل (عدوان خارجي) يقع عليه ،وعندما تداهمه ال�شرطة،
فانهم يخبئونه يف بيوتهم .حتى (ال�شقاوات) كان عندهم (خط
احمر) ال يتجاوزونه ،وكانت لهم قيم متفق عليها ،ومعايري �سلوكية
ال تقبل النق�ض ،واال فان من ينق�ضها لي�س (�شقاوة) حمرتف بل هو
جمرم عادي و�شتان بني االثنني كما يقولون .اما يف الريف العراقي
فان الل�ص حتى الل�ص عموما كان ال ي�سرق جاره وال قريته ،وال
املقربني ،الن هذا لي�س (مرجلة) امنا هو اخالل بال�شرف .كان الل�ص
ال ي�سرق �سيدة وحيدة يف بيتها الن هذا لي�س من الرجولة يف
�شيء… ومما يروى عن ه�ؤالء ان احدهم دخل ذات يوم دار ًا ،ومل
يكن يعرف انه لي�س يف الدار �سوى امراة وطفلها ،فر�ش عباءته يف
فناء الدار وراح يجمع ما خف حمله وغلى ثمنه قيا�سا اليه ذلك ان
النا�س يف الريف مل يكونوا ميتلكون ما هو غال حقيقة اال يف عرفهم
طبقا مل�ستوى معي�شتهم املتوا�ضع… كانت ربة الدار م�ستيقظة
وهي ت�ضم طفلها اىل �صدرها وتراقب ما يجري ،وعندما هم الل�ص
برفع احلمل… تف�أجا الل�ص ب�سيدة الدار تخاطب ابنها قائلة (وخر
ميه) اي ابتعد يا بني (خليني اعاون خالك) ،ا�ضفت على الل�ص اذن
�صفة االخ وكلمت ابنها مب�ساعدة خاله ،بذكاء كان ذلك هو �سالح
مقاومتها املا�ضي انه القيم فما ان �سمع الل�ص كلمة (خالك) حتى
�صارت الكلمات حقيقة وانتماءا فما كان منه اال ان اعاد امل�سروقات
اىل اماكنها ،ومللم عباءته ،ومر خارجا ليغلق الباب خلفه…

وكذلك تربع بهذا املبلغ وجيهة حممد حديد ومليحة حكم
وعقيلة برقي بك وعقيلة جميل بك بابان وعقيلة ولده جالل
بك جميل ووالدة عبد احل�سني البحراين اما باقي ال�سيدات
البغداديات اخلم�سني فتربعن بنف�س املبلغ الذي تربعت
به العائله املالكة وهو ٦٠٠فل�س وهن عقيلة جمال بك
بابان ووالدتها ومنيبة اجلادرجي وعقيلة حممد �صدقي بك

المواطن و المسؤول

شكوى حول اإلحالة على التقاعد
بموجب كتاب بلديات كربالء
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم .

.احلت على التقاعد مبوجب كتاب بلديات كربالء املرقم
 4005يف  18/6/2007وبناءا على طلبي لكون لدي
خدمه فعلية تزيد على � 19سنه ومواليد  1960وا�ستنادا
اىل قانون التقاعد املوحد واملرقم  27ل�سنة 2006
ومبوجب كتاب االنفكاك ال�صادرمن من مديرية بلدية
كربالء واملرقم ب 9307/يف  1/7/2007وبعنوان
مدير ومبوجب االمر االداري ال�صادر من بلديات
كربالء واملرقم  2905يف  7/5/2007وبالقائمة
املرفقة طيا احت�ساب مدة الف�صل ال�سيا�سي من الفرته
 7/10/1987ولغاية  8/4/2003ومبوجب االمر
االداري املذكور اعاله وابلغ من العمر االن  57عاما
ومتعبه �صحيا وم�ستوفية ال�رشوط املطلوبة لالحالة
على التقاعد علما انني مل ا�ستلم ا�ستحقاقاتي التقاعديه
وال حتى راتبي التقاعدي منذ تاريخ االنفكاك يف
 1/7/2007واىل يومنا هذا وذلك نتيجة اهمال
معاملتي التقاعديه وعدم ترويجها وفقدانهم بع�ض
اوليات املعامله من قبل دائرة تقاعد كربالء ومل توعز
دائرة التقاعد ولال�سف اي ا�شعار او تبليغ ر�سمي يف
وقتها اىل بلدية كربالء وكاجراء ر�سمي وقانوين من
قبلها لتعلمها بذلك وتبليغ موكلتي املخوله ملتابعة
املعامله ومبوجب الوكاله القانونيه وال�صادره من كاتب
عدل حمكمة كربالء من قبلي لها قبل �سفري اىل خارج
العراق اىل الواليات املتحده االمريكيه واهملت دائرة
التقاعد معاملتي التقاعدية فرته � 18شهرا والفرته جدا
طويله ومما ترتب عنه �رضر يل ماديا ومعنويا انا�شدكم
هل يجوز كل ذلك التاخري والتق�صري من قبل دائرة
تقاعد كربالء ؟؟؟ املفرو�ض يعاقب املوظف املخت�ص
والدائره على ذلك التاخري والتق�صري بعدها بفرته اوعزة
بلدية كربالء اىل دائرة التقاعد خماطبة اياها بيان �سبب
عدم ترويج املعاملة لفرته � 18شهرا ولفرته لي�س بقليله
الحلاقها ال�رضر يل وذلك بكتابها املرقم 17834يف
 11/7/2016والفرته لي�س بقليلة من تاريخ متابعة
االحاله على التقاعد املذكور اعاله وتاريخ االنفكاك
اجابة هيئة التقاعد بلدية كربالء اجابة غري وافيه
وغري مقنعه عن فرتة تاخري املعامله ولفرتة 18
�شهرا على انه خدمتي اقل من  15عاما معتمده قرار
جلنة التحقق وال�صادر م�ؤخرا اي بعد فرتة � 18شهرا
واملرقم  1/8417/2008يف 2008 /12 /21
والذي �صدر بعد تاريخ االحاله على التقاعد ب� 18شهرا
حيث ان اقراين بنف�س القائمه املرفقه وكتاب احت�ساب
مدة الف�صل ال�سيا�سي اعاله قد احيلو على التقاعد وانا
تاخرت احالتي وال�سبب اهمال دائرة تقاعد كربالء
وبالقانون املواطن اليتحمل اخطاء الدائره وتق�صريها
بهذا التاخري والذي �سبب يل �رضر مادي ومعنوي لذا
ارجو منكم ان�صايف ب�رصف ا�ستحقاقاتي التقاعدية
واطالق راتبي التقاعدي ا�سوة باقراين بالقائمه املرفقه
اعاله ولكم فائق ال�شكر والتقدير..

النائب واحلجية �شموتة ووالدة عزيز الدهان وعقيلة �صادق
اجللبي وعقيالت حممود و�صادق اال�سرتابيدي وال�سيدة �شمة
االزري ووالدة عبد العزيز اجللبي وفاطمة احمد وال�سيدات
من عائلة الباجة جي زكية وعفيفة وحقيقة و�سارة وجميلة
واالن�سة �صربية ح�سن وعقيلة عبد الرزاق اجلرام وعقيلة
ر�شيد اخلوجة وبعبارة اخرى ان اغلب البغداديات تربعن

للجمعية البغدادية ومنهن اي�ضا عطية اخل�ضريي ورفيعة
عبد الباقي وال�سيدة ماري وزير �سكرترية نادي النه�ضة
و�سليمة وماجدة وال�سيدات من عائلة االورفة يل اح�سان
ورمزية ومدام �سو�سة والوحيدة التي تربعت ب ٥٠٠فل�س
عفيفة ا�سماعيل اجلوربة جي ويالحظ ان اكرث عوائل بغداد
من الن�ساء تربعا هي عائلة الباجة جي.

إجراءات وزير الداخلية بشأن المساءلة والعدالة توافق الدستور والقانون
بغداد ــ طارق حرب

املقابلة التي اجراها وزير الدخلية يوم
 ١٦/٥/٢٠١٧مع احدى الف�ضائيات والتي
ذكر اال�سباب الواقعية التي دفعته التخاذ هذه
االجراءات وخا�صة كيف ان احد ال�ضباط اجلرحى
اثناء مقاتلة داع�ش يف املو�صل وهو م�ستمر
بالقتال على الرغم من كتاب امل�ساءلة والعدالة
تكرمي مثل هذا املقاتل ولي�س ابعاده
وكيفية
ّ
وطرده نقول ان اجراءات الوزير توافق احكام
الد�ستور واحكام قانون الهيئة الوطنية العليا
للم�ساءلة والعدالة رقم( )١٠ل�سنة  ٢٠٠٨ذلك
ان مو�ضوع امل�ساءلة والعدالة مو�ضوع م�ؤقت كما
قرر الد�ستور ذلك حيث ان الد�ستور اورد امل�ساءلة
والعدالة يف االحكام االنتقالية للد�ستور حيث
عنون الد�ستور الف�صل االخري الذي توىل الد�ستور
تنظيم امل�ساءلة والعدالة يف هذا الف�صل ذلك ان
عنوان االحكام االنتقالية الذي و�ضعه الد�ستور
قبل املادة ( )١٣٢واىل نهاية مواد الد�ستور مبا
فيها املادة ( )١٣٥من الد�ستور التي نظمت احكام

امل�ساءلة والعدالة واالحكام االنتقالية وامل�ؤقتة ال
بد من الغائها بعد مدة قليلة النها م�ؤقتة وانتقالية
واالن م�ضت مدة تزيد على (� )١٤سنة من تاريخ
ا�سقاط النظام ال�سابق ومع ذلك مل يتم الغاء هذه
االحكام خالفا لقاعدة الت�أقيت وحكم االنتقالية
الذي قرره الد�ستور ملو�ضوع امل�ساءلة والعداله
وعلى الرغم من ان كثريا ممن يقاتلون االرهاب
واجلرمية مهددون ب�سيف امل�ساءلة والعدالة الذي
ا�صبح قدميا وانتهى مفعوله لكن الربملان مل
يتول الغاء هذا املو�ضوع على الرغم من م�ضي
هذه املدة الطويلة وعلى الرغم من االندفاع يف
اداء الواجب وعلى الرغم من ان الفقرة ثانيا من
املادة ( )١٣٥من الد�ستور منحت الربملان �سلطة
حل الهيئة الوطنية للم�ساءلة والعدالة باب�سط
اغلبية وهي اكرثية احلا�رضين من النواب اي
لي�س اغلبية االع�ضاء او اغلبية الثلثني او الثالثة
االربعاء كما هو مقرر د�ستوريا بالن�سبة لبع�ض
الق�ضايا الد�ستورية االخرى وقد اخذ الد�ستور بهذه
القاعدة ا�سوة بالدول التي مرت مبثل الظروف
العراقية كاملانيا وجنوب افريقيا و�رصبيا حيث

مل ي�ستمر املو�ضوع اال خلم�س �سنوات فقط وال اعلم
مدى �صحة خرب ان مريكل رئي�سة وزراء املانيا
كانت م�س�ؤولة حزبية يف النظام ال�سابق واملثل
الوا�ضح االخر هو جمهورية ايران اال�سالمية
كذلك ف�أنه ال يوجد اي اثر يف املجتمع العراقي
حاليا للنظام ال�سابق ولل�سيئ الذكر هدام العراق
كذلك ف�أن اجراءات وزير الداخلية ب�ش�أن امل�ساءلة
والعدالة توافق احكام املادة ( )١٢من قانون
امل�ساءلة والعدالة رقم ( )١٠ل�سنة  ٢٠٠٨والتي
منحت جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح الوزير
اال�ستثناء من هذه االجراءات واملطلوب التو�سع
يف هذه ال�صالحية خا�صة بالن�سبة ملن يقاتل
داع�ش ومن ي�ؤدي خدمة عامة يف الوظائف
احلكومية ي�ؤكد ذلك ان الربملان قبل ايام ا�صدر
قانون اموال رموز النظام ال�سابق وبالتايل ف�أن
مو�ضوع امل�ساءلة والعدالة ا�صبح اثرا بعد عني
د�ستوريا وواقعيا ولكن الغاء هذه الهيئة ال بد
ان يت�ضمن احتفاظ موظفي الهيئة بدرجاتهم
وحقوقهم وهي منا�شدة للربملان وان كنا نعتقد
ان املحا�ص�صة �ستقف امام هذه املطالبة.

مبدعون

من العراق

عبد األمير العضاض

ولد عبد الأمري الع�ضا�ض عام  1945يف بيت �أدبي ثقايف
�سيا�سي يف النا�رصية ،وهو البيت الذي �ضيف ال�شاعر
حممد �سعيد احلبوبي� ،أخ��واه ال�شاعران جليل الع�ضا�ض
وعادل الع�ضا�ض ،وهم جميع ًا من رواد احلركة ال�شعرية
ومن رعيل ال�شاعر الكبري مظفر النواب .كتب ال�شعر يف
بداية العقد ال�ستيني مت�أثراً بكتابات ال�شاعر الكبري مظفر
النواب ،و�ساهم يف املهرجان الأول لل�شعر ال�شعبي عام
 1969وبقية املهرجانات التي تلت يف الب�رصة والعمارة
واملثنى .ن�رشت له ع��دة ق�صائد عرب الإذاع���ة العراقية
وال�صحف وامل��ج�لات ،كما �ساهم يف ت�أ�سي�س جمعية
الفنون والآداب يف النا�رصية� .سجن ال�شاعر الراحل عام
� 1963ضمن حملة �شنت �ضد �أبناء النا�رصية ،بتهمة
االنتماء حلزب �سيا�سي معار�ض .جميع ق�صائده خمطوطة
بخط يده وحمفوظة .رحل ال�شاعر عبد الأمري الع�ضا�ض
�إىل مثواه الأخري يوم الرابع من �آب عام � .2009إثر نوبة
قلبية ،وهو ي�ؤدي واجبه الوظيفي.
�شعره كتب الراحل عبد الأمري ق�صائد باهرة ،ون�صو�ص ًا
�شعرية راق��ي��ة .كما �ساهم بوعي يف حتديث الق�صيدة
ال�شعبية العراقية مبا �أجنزه من �سل�سلة متقدمة من فنون
الإبداع ال�شعبي .وقد خ�ص�ص برنامج "مواويل و�شعر" حلقة
لل�شاعر الراحل ،مقدم ًا بع�ض �شهدات زمالئه و�أ�صحابه
مثل �شهادة ال�شاعر املبدع رحيم الغالب وغريها ،وعار�ض ًا
بع�ض ق�صائده اجلميلة ،التي منها ق�صيدة بعنوان (على
الطريق) ،يقول فيها:
ابدرب ال�صدفة �شفت ابن �آدم مي�شي وتاكل خده الدمعة
�شايل ظيم الدنيه �أبوجهه ح�سبه ات�شيله وح�سبه اتوكعه
ابحنية ابن �آدم لنب �آدم كتله ام�ض ِّيع جاوب كبل ال�سانه
الربعة وهاي الدمعة هوية
ابدمعه ال عامل ،وا�سكِن هاي
َّ
ولنهم ذوله �أطفاله ال�سبعة �أطفاله ال�سبعة
ذوله ُ
ويف ق�صيدة (امل�شنوق) ،يقول الراحل الع�ضا�ض
البج�سمه م�سافر واملتاع
چانت چانت اعيونه غريبة ودم
َّ
دم��وع دم��وع �شبان املحلة وحبل للودع عراقه وروحه
وخمدوها وع ّلكوا ما بني
چانت روحه چانت روحه �شمعة
َّ
بيبان ال�سجن هذي البطاقة بيها خطوا كل جرمهم وبيها
احلوت �صبغة الدم وبيها �صلبوا جثة
طمغوا �صورة الچف َّ
التعبان واحل�س ابعراقه ايريد مل وبيها كل�شي بيها �سيف
وبيها طف وبيها وج��ه اب��ن �آدم ال�سمعوا على ا�شفافه
منهم اخلايب املاله �سيف
الن�ضال ابحركه رف وال�سِ َلم ُ
والله چف املاله �سيف والله چف

