
 
قبل اأكرث من خم�س �سنوات، وقبل ان تبداأ ُحّمى املدار�س الأهلية 
ب�لت�أثري وال�سغط على تفكري وميزانية ال�رسة العراقية، وتثقل 
ال�ستهالكية  احل�س�ب�ت  �سمن  تكن  مل  مب�س�ريف  ك�هله� 
ابن�ئهم  تدري�س  يف  الأه�يل  اعتم�د  ك�ن  للع�ئلة،  املعت�دة 
ينح�رس ب�سورة كبرية، اإن مل تكن ت�مة على التعليم احلكومي، 
الأمر بتخ�سي�سه�  التي يقوم ويل  امل�لية  وك�نت امل�س�ريف 
اللوازم  وبع�س  الكتب  وحقيبة  املالب�س  على  تقت�رس  لالبن�ء 

الب�سيطة جلزء من القرط��سية وم� �س�به.
فقد ك�ن تعليم الطلبة اجلدد، اأي يف املرحلة البتدائية وحتى 
املتو�سطة، يعتمد على املدار�س احلكومية ب�سورة �سبه ت�مة، 
اإن مل تكن ب�لفعل ب�سورة ت�مة، اإل ان هبوط م�ستوى التدري�س 
الخرى،  ال�سب�ب  وبع�س  تقليدية،  تربوية  ا�س�ليب  واعتم�د 
افتت�ح  على  �س�عد  اأو  اأدى  طبع�،  ال�سي��سية  التغيريات  ومنه� 
عدد  ت�س�عف  بل  املدينة،  يف  اخل��سة  املدار�س  من  العديد 
املدار�س الأهلية ب�سكل لفت للنظر، خ��سة يف ال�سنة الدرا�سية 
وهي  )�س(  مدر�سة  افتت�ح  مت  فقد   ،2015  2014- اجلديدة 
مدر�سة جمهزة ب�أحدث التجهيزات اللكرتونية، وقد لحظن� اأن 
م� حققته هذه املدر�سة من نت�ئج ايج�بية يف ن�سب النج�ح، 
احلكومية،  املدار�س  بع�س  يف  التعليم  م�ستوى  تراجع  مق�بل 
للمدار�س  ابن�ئهم  ار�س�ل  اىل  اله�يل  من  ب�لعديد  دفع  قد 
اخل��سة، على الرغم من ارتف�ع تك�ليفه� امل�دية التي تتعلق 
لحظن�  اأن  وبعد  اخل��س.  التعليم  مق�بل  ال�سنوية  ب�لأق�س�ط 
هذه التحولت يف العملية الرتبوية والتعليمية، ح�ولن� معرفة 
للطلبة  املتزايدة  الرغبة  اىل  ادت  التي  ال�سب�ب  وا�ستق�س�ء 

واله�يل ب�لدرا�سة يف املدار�س الأهلية.
املو�سوع،  هذا  حول  ال�ستطالعية  اجلولة  هذه  لن�  فك�نت 
وك�نت حمطتن� الأوىل مع )ابو فرزدق( ووجهن� له �سوؤال عن 
ال�سب�ب التي تقف وراء القب�ل املتزايد على املدار�س الهلية، 
- وهو اأب لطفل ك�ن يدر�س يف احدى املدار�س احلكومية ملدة 
ثالث �سنوات- ف�أج�ب ابو فرزدق ق�ئال: من اهم ال�سب�ب التي 
دفعتني لإر�س�ل ولدي اىل مدر�سة خ��سة هو ا�ستخدام العنف 
مع الطلبة ال�سغ�ر من الك�در التدري�سي، فك�ن ابني يتعر�س 
بكلم�ت  يتفوه  بداأ  انه  ولحظُت  املدر�سني،  قبل  من  لل�رسب 
يف  اقرانه  ومن  الر�سمية  املدر�سة  حميط  من  اكت�سبه�  بذيئة 
ال�سف، وا�سبح عدواني� وعنيف� مع اخته ال�سغر منه بخم�سة 
م�ألوف،  غري  نحو  على  البيت  يف  م�س�ك�س�  وا�سبح  اعوام، 
الالئق،  غري  ا�سلوبه  ب�سبب  كثرياً  منه  تع�ين  والدته  وك�نت 
واي�سً� لحظت تدين م�ستواه الدرا�سي ومل يعد يرغب ب�لذه�ب 
اىل املدر�سة، ب�سبب ا�ستقب�ل املدار�س احلكومية لأعداد ه�ئلة 
م�  الواحد  ال�سف  يف  الطالب  عدد  يكون  بحيث  الطالب،  من 
الكبري  العدد  املدر�س مع هذا  يتمكن  يق�رب )٥٠( ط�لب�، ول 
ل املعلومة للط�لب ب�سورة �سليمة، كذلك  من الطالب اأن يو�سَّ
ل يتمكن من ال�سيطرة على الطلبة. اأم� حمطتن� الث�نية فك�نت 

مع املعلمة "�ست ب�رسى" وك�ن له� راأي اآخر خمتلف، اإذ ق�لت: 
حول ا�سب�ب ار�س�ل الطالب للمدر�سة اخل��سة او الهلية، تقف 
او  موظفة  الأم  تكون  رمب�  او  اأكرث،  ل  ال�سمعة  ج�نب  وراوؤه� 
اأمية ل تعرف تقراأ ول تكتب، فتنقل اولده� للمدار�س اخل��سة. 
للمدار�س  الأ�رسة  تف�سيل  ا�سب�ب  اهم  من  اي�سً�:  وا�س�فت 
للمدار�س  قي��س�  ال�سف  يف  التالميذ  عدد  قّلة  هو  الهلية 
احلكومية، ولكن مدر�ستن� –والكالم لل�ست ب�رسى- على الرغم 
من اأنه� )مدر�سة حكومية( لكنه� لي�ست بهذا امل�ستوى املتدين، 
لن ك�دره� قدمي وميتلك خربة جيدة يف التعليم. وعندم� قلت 
امل�س�عف  ب�لعدد  بل  فقط،  ب�خلربة  يتعلق  ل  المر  اأن  له� 
لطالب ال�سف الواحد، وعدم وجود ال�سف النموذجي من حيث 
الر�سمية  للمدار�س  الدعم  وقلة  ذلك،  وغري  الي�س�ح  و�س�ئل 

ب�سكل ع�م، اج�بت: الق�سية تتعلق بطبيعة الدارة اي�س�.

يف  �سنة(  )حممد/12  الأهلية  املدار�س  طلبة  اأحد  و�س�ألن� 
للمرحلة  درا�سته  بع�س  ام�سى  قد  وك�ن  البتدائي،  ال�س�د�س 
املدر�ستني  بني  الفرق  عن  حكومية،  مدر�سة  يف  البتدائية 
املدر�سة  اكره  جعلني  �سيء  اكرث  فق�ل،  والهلية،  احلكومية 
مل  التي  والألف�ظ  املعلمني،  بع�س  عنف  )احلكومية(،  الأوىل 

ا�سمعه� �س�بق�، والَرحالت القدمية، وبع�س الكتب املمزقة!!.
اأبو  )ا�ست�ذ  اخل�سو�سي  املدر�س  مع  وقفتن�،  ك�نت  واأخريا 
وهل  اخل��سة،  املدار�س  بتجربة  راأيه  عن  و�س�ألن�ه  عب��س( 
هو معه� اأم �سده�؟، فق�ل: لي�س هن�ك اأي م�نع من قي�م هذه 
املدار�س، وهي جتربة �س�ئعة يف الدول املتطورة، �سحيح انه� 
املدار�س  هذه  لكن  م�دي�،  مكلفة  الع�ئالت  لبع�س  تكون  قد 
جتعل  كذلك  ين��سبه�،  م�  تخت�ر  كي  للن��س  فر�سة  تعطي 
)احلكومي(  والع�م  )الهلي(  اخل��س  القط�ع  بني  املن�ف�سة 

حت�سني  على  ي�س�عد  وهذا  اجل�نبني،  بني  ب��ستمرار  ق�ئمة 
اأ�سّجع على  التعليمية والرتبوية، لذلك  الطرق  التعليم وتطوير 
وهكذا  ك�فة.  مبراحله  التعليم  يف  التجربة  بهذه  ال�ستمرار 
لن�  تتيح  التي  ال�ستنت�ج�ت  بع�س  اىل  ن�سل  اأن  ن�ستطيع 
ال�سحيح،  ت�سري ب�لجت�ه  التعليم اخل��س،  ب�أن جتربة  القول، 
الذي  امل�دي  اجل�نب  �سوى  م�سكالت  او  معوق�ت  ي�سوبه�  ول 
عراقي  مثل  ذلك هن�ك  ومع  العراقية،  الأ�رسة  ك�هل  يثقل  قد 
الجور  ميلك  ل  فمن  غط�ه(،  كد  على  يتمدد  )كلمن  معروف، 
تبقى  ولكن  الع�مة،  املدار�س  اىل  م�سطرا  بذهب  الك�فية 
املدار�س اخل��سة ع�مل حتفيز للجميع، للع�ئلة كي تبحث له� 
وللمدار�س  اأف�سل،  ب�سورة  اأبن�ءه�  وتعّلم  ا�س�فية  موارد  عن 
التعليم  ت�س�هي  حتى  جهوده�  من  ت�س�عف  كي  الر�سمية 

والإدارة يف مدار�س القط�ع اخل��س وتتفوق عليه.

ك�نت لن� حم��رسة يف �سل�سلة تراث بغداد عن زواج 
اخلليفة يف بغداد املعت�سد ب�هلل الذي توىل احلكم يف 
الزوجة  ام�  املعتمد  وف�ة  بعد  هج   ٢٧٩ ع�م  بغداد 
فهي قطر الندى ابنة ح�كم م�رس خم�رويه بن احمد 
بن طولون الق�ئد الرتكي حيث ك�ن طولون يف بغداد 
والتي  الطولونية  الدولة  وا�س�س  م�رس  اىل  وذهب 
ذبحه  الذي  ابوه�  خم�رويه  �سالطينه�  اخر  ك�ن 
بغداد  خليفة  زواج  و�سبب  خدمه  بع�س  فرا�سه  على 
املعت�سد من قطر الندى هو ان والده� اراد ان ي�سع 
حدا حلروبه مع الدولة العب��سية ذلك ان ابن طولون 
ا�ستقل مب�رس واأن�س�أ دولة هن�لك ومب� ان العب��سيني 
ق�سوا على حركة الزجن وقتلوا ق�ئده� علي بن حممد
املتمردة  الع��سية  م�رس  نحو  جيو�سهم  وجهوا 
طولون  بن  حفيد  خم�رويه  م�رس  ح�كم  فخ�سى 
هذه  من  �ست�سيبه  التي  ال�رسار  الندى  قطر  ووالد 
بتقدمي  املعت�سد  بغداد  خليفة  اىل  فب�در  املع�رك 
العب��سي  اخلليفة  اىل  وار�سله�  هداي� وحتف عظيمة 
ع�م  اجل�س��س  ابن  امل�سهور  البغدادي  الت�جر  مع 

الدن�نري  الهداي� ع�رسين حمال من  ٢٨٩ هج وك�نت 
و�رسوج  ف�خر  وقم��س  مم�ليك  غلم�ن  وع�رسة 
وك�نت  وغريه�  ديب�ج  واقبية  الف�سة  من  وحراب 
مع الهداي� ر�س�لة يعر�س فيه� زواج ابنته من علي 
يخطب  ان  الع�دة  من  وك�ن  املعت�سد  اخلليفة  بن 
ار�سل اىل  العظيم رجال عظيم� لبنته ولكن اخلليفة 
بدل  �سيتزوجه�  وانه  ت�رسيف�  يزيده  انه  خم�رويه 
الن�س�ء  ابنه علي وك�ن املعت�سد كثري امليل اىل  من 
وهو �سمع بجم�ل قطر الندى ف�أراده� لنف�سه لتمتعه� 
ف�أر�سل  اخللق  وكم�ل  الدب  وح�سن  العقل  بوفرة 
والعراق  والهند  ال�سني  حتف  من  و�سداقه�  مهره� 
وكي�س� من اجلواهر فيه درر وي�قوت وو�س�م واكليل 
بعظمة  يليق  بجه�ز  ابنته  جتهيز  خم�رويه  فتوىل 
وق�ل  ودن�نري  وف�سة  ذهب  من  ودولته  العري�س 
يف  لعل  الدن�نري  هذه  خذ  الت�جر  اجل�س��س  لبن 
بغداد م� لي�س يف بالدن� ف��سرته له� وامر ان يكون 
وبغداد  م�رس  بني  به  تنزل  مك�ن  كل  يف  ق�رس  له� 
الندى  قطر  المرية  من  املعت�سد  اخلليفة  تزوج  وقد 
�سليلة بن طولون ح�كم م�رس ع�م ٢٨١ هج ودخل 
وك�ن  درهم  الف  الف  وا�سدقه�  �سنة ٢٨٢ هج  به� 

يوم� م�سهودا يف بغداد واقيمت الزينة واملهرج�ن�ت 
يف دار اخلليفة يوم ٤ ربيع الول وجلبت اليه الليلة 
الندى  قطر  دراهم  الول ومت �رسب  ربيع   ٥ الت�لية 
زوجه�  اىل  تهديه�  ان  لجل  خ��سة  فئة  ذات  وهي 
ثالثة  ي�س�وي  الدراهم  هذه  من  درهم  وكل  اخلليفة 
خلم�س  ا�ستمر  الزواج  ان  والعجيب  ع�دية  دراهم 
وف�ة  قبل  اي  هج   ٢٨٧ ع�م  توفيت  اذ  فقط  �سنوات 
ع�م  تويف  حيث  ب�سنتني  املعت�سد  اخلليفة  زوجه� 
٢٨٩ هج وتوفيت وهي يف ع�رسين�ت العمر وي�سف 
بغداد  اىل  الندى  قطر  موكب  دخول  املوؤرخني  احد 
ونزوله� يف دار �س�عد بن خملد مك�نه� مدينة الطب 
احل�لية الر�س�فة ونقلت من هذه الدار اىل دار اخلليفة 
قرب املحكمة يف �س�رع النهر وك�ن انتق�له� ب�سفينة 
الطريق  ولي�س  دجلة  نهر  طريق  عن  احلراقة  ت�سمى 
الربي ومع �سفينته� عدة حراق�ت و�سذوات اي �سفن 
�سغرية وامر اخلليفة ان ين�دى بج�نبي بغداد ان ل 
ابواب  غلق  يتم  وان  اليوم  بذلك  احد يف دجلة  يعرب 
جميع الدروب التي تف�سي اىل دجلة ومنع ال�س�كنني 
لئال  البلكون(  اي)  دورهم  اجنحة  يف  يظهروا  ان 

ي�س�هدوا قطر الندى .

بني  املعا�صر،مغرتب  العراقي  الت�صكيل  يف  املتميزة  الأ�صماء  من   
اململكة املتحدة وفرن�صا من �صنوات، فما اأن ندخل عامله حتى نخرج 
لتلك  جارف  حب  وموجة  الت�صاوؤلت  من  جلة  يف  نغرق  ونحن 
املخلوقات احللمية املنت�صرة على �صطوح لوحاته الغارقة بطفوليتها 
املحببة، وامل�صتقاة من جذر حكائي �صعبي موروث، فهو يعتمد يف 
ب�صريًا  خطابًا  تبنى  اإذ  اأ�صا�صي،  ب�صكل  ال�صكل  ماهية  على  اإبداعه 
الوعي  اأ�صطورية  من  معاملها  ت�صتنبط  مغايرة  جمالية  لغة  قوامه 

الثقايف املكون لوعيه كفنان واإن�صان مبدع.
حتى  املحلية  من  قالب  اإطار  يف  يفهم  عنده  الت�صويري  فال�صكل 
ن�صتطيع اأن ن�صتوعب القدرة التو�صيلية والتعبريية، فهو يجتهد يف 
اأ�صكاًل ورموزًا ذات  لت�صبح  التي يختزن  الذاكرة اجلمعية  حتويل 

معنى اإن�صاين اأو�صع مفهومًا ومقبوًل عامليًا ومن �صتى الثقافات.
فهو ي�صتغل على عدة عوامل توؤثر يف اأ�صطرة هذه الأ�صكال املعربة 
عن تلك القيم الجتماعية واجلمالية واملوروث ال�صعبي وكلها منابع 
الذي  الإبداع  خمزن  هي  والتي  للفنان  الفردية  الذاكرة  يف  ت�صب 
يعود اإليه ليج�صد ظاهرية الأ�صياء ب�صريًا، وغالبًا ما يكون م�صحونًا 
على  املحلية  ثقافته  مع  متفاعلة  باطنية  ومعاٍن  ترابطية  بعاطفة 

امل�صتوى القيمي.
للواقع.  نظرته  تعك�س  ذاتية  فل�صفة  من  جزًء  تكون  املعنى  وبهذا 
معاين  يختزن  خ�صو�صًا  واحليواين-  الإن�صاين  البدائي-  فال�صكل 
اأ�صكال  اأنها  من  بالرغم  للوحة  العام  املعنى  بناء  يف  ت�صهم  متعددة 
م�صكونة  ذوات  لكونها  تراكبية؛  اأو  تعقيد  اأي  حتمل  ول  ب�صيطة 
وا�صح  م�صمون  ذات  ب�صرية  �صياغات  اإىل  ت�صتند  متوالدة  مبعان 
املعامل بع�صها يطفح بها �صطح اللوحة يف حني يظل بع�صهم الآخر 
راب�صًا يف العمق م�صترتًا ي�صتع�صي على الإم�صاك وينتظر الك�صف 

من عني املتلقي ووعيه.
قيمة  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  تعتمد  داوود(  )�صعدي  الفنان  اأعمال  اإن 
الفعل الدرامي العفوي لي�صوغ املعنى ال�صوري، مما يجعلنا ندر�س 
الدراماتيكي  التطور  من  واحدة  وحدة  اإنها  على  الوا�صعة  جتربته 
لفنان يحاول اأن يطرح همومه بو�صفها جزًء من موروث ذاتي يعرب 
ب�صكل اأو باآخر عن هموم جمموعة عا�صت وتعي�س تلك اللحظات التي 
بالتمويهات  املغرق  الطفويل  ال�صتذكار  فينا روح  ي�صجلها م�صتفزًا 

الذاتية املرت�صبة يف تكوين ذاكرتنا فهو يوؤرخ لها بنحو ما.

في كل عام دراسي.. المدارس األهلية تستحوذ على رغبات األهالي 
بغداد ـ متابعة

بغداد ـ طارق حرب 

اناقة  على  تدل  عبارات  العمال  و�صيدة  العمال  رجل 
املظهر وفخامة امل�صكن و�صيارات نادرة او حديثة ال�صنع 
متنوعة  �صهادات  ا�صحاب  مبوظفني  م�صهورة  و�صركات 
ال  فعال  تكتمل  ل  التي  ال�صكلية  المور  من  وغريها 
العمل مبا يخدم املجتمع  بوجود الأخالق واحلر�س على 
م�صريف  ح�صاب  يف  املبالغ  ايداع  على  اي�صا  يقت�صر  ول 
على  حا�صلني  يكونوا  ان  فالهم  ذكرتهم  ممن  اىل  عائد 
بالآخر يف  ال�صعور  ال وهي  بها جمتمعيا  �صهادة معرتف 
باملقارنة  امللحوظ  والرتاجع  الوطنية  التحديات  و�صط 
اما يف حالة   ، الطرح  الظهور وحديثة  مع �صعوب جديدة 
ت�صمية رجل العمال من دون ر�صيد يف امل�صارف او �صركة 
خملد  �صرف  و�صام  بحق  فهي  ي�صتقلها  �صيارة  او  ميلكها 
ال�صعور  ابتعادنا عن من ل يحمل �صفة  مع  روؤيته  نع�صق 
�صاهدته  فما   ، فقط  بنف�صه  يفكر  وهو  ر�صيده  كان  ايا 
الثقايف  ال�صرح  �صوب  القدام  على  ال�صري  طريق  يف 
احدى  يف  يق�صدها  ومن  حولها  وما  بالق�صلة  ُعرف  الذي 
يف  للتجمع  الذهبي  الوقت  واعني  العطل  ايام  �صباحات 
ُيعر�س  الروحية والفكرية مما  املتنبي وال�صتفادة  �صارع 
هواء  ل�صتن�صق  هناك  اىل  ذهبت  حيث  وكتابيا  مرئيا 
الثقافة وا�صتمتع مب�صاهدة التحف الفنية وا�صتمع لحلى 
الكلمات باح�صا�س هائل تفرزه الل�صن والعقول من ارواح 
كارتونية  حمال  �صادفتني  املزدحم  طريقي  ففي   ، با�صمه 
ال�صارع  من  مرتين  او  مرت  تاأخذ  تكاد  وخ�صبية  وحديدية 
ور�صيفه وهي م�صدر رزق لعوائل �صتى اتخذت من هذه 
يوم  وطوي  للك�صب  طريقتا  ال�صقوف  املعدومة  اللواح 
من ايام ال�صرب وابان ذلك جذب انتباهي جتمع للع�صرات 
اقدامي نحو ما اهتموا  فاأخذتني  ل�صيء ما  وهم ينظرون 
البطاطا  ملئتها  �صغرية  حديدية  طاولة  وجدت  حيث  به 
�صكني  بيده  يحمل  ال�صفيحة  و�صاحب  متنوعة  با�صكال 
و�صريعة  غريبة  بطرق  وتقطيعها  البطاطا  لتق�صري  �صغري 
ما  عرفت  وحينما  العمل  نهاية  يف  جميلة  �صحون  لري�صم 
ي�صبوا اليه اده�صني حقا فهو يجذب النا�س لغر�س الدعاية 
فمن ُيعجب بطريقته يتفق معه على اداء ذلك يف املنزل يف 
اوقات املنا�صبات لتقدمي �صكل جديد مبنظر لئق لقاء مبلغ 
ب�صيط يودعه يف جيبه لطعام عائلته اذن هو رجل اعمال 
اجتهد لي�صع فكرة جديدة من دون راأ�س مال وا�صتطاع ان 
يفعل ذلك امام ا�صعة ال�صم�س وارتفاع درجات احلرارة فما 
كان مني ال واُخرب قلبي ب�صعادة افتقدتها حني جلو�صي مع 
رجال العمال غري املبالني مبا يجري يف بلدهم لقول له 
اهداأ يا �صاحب النب�س فقد وجدت يف رجل اعمال البطاطا 
يوما  يكرتثوا  مل  الذين  الموال  روؤو�س  يف  اجده  مل  ما 
قاماته  ال�صن  على  ُطبعت  جمتمع  يف  وامثاله  الكبري  لهذا 

�صعارات اعالمية .
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ق�ل مواطنون يف الوقت الذي تت�س�بق به دول الع�مل ل�ستحداث 
منتج�ت  اىل  النف�ي�ت  لتحويل  متطورة  وو�س�ئل  تكنولوجي� 
العراق  البيئة يف  البيئة، ل تزل دوائر  جديدة واقل �رسار على 
يوجد  ول  النف�ي�ت  من  التخل�س  يف  القدمية  الطرق  ت�ستخدم 
يرغم  الواقع  ار�س  على  وع�دل  �سحيح  ب�سكل  مطبق  ق�نون 
اأن  العلم  ب�للتزام واملح�فظة على نظ�فة مدينته مع  املواطن 
اأم�نة بغداد فر�ست غرامة م�لية تبلغ 500 األف دين�ر على من 
اإنه�  الع�مة،غري  ال�سوارع  يف  والنف�ي�ت  الأنق��س  برمي  يقوم 
الرئي�سية  �سوارعه�  اغلب  يف  النف�ي�ت  تراكم  من  تع�ين  لزالت 
وحتى الفرعية وتزداد هذه النف�ي�ت يف بع�س من�طقه� ال�سعبية 
ب�سكل  النف�ي�ت  ملف  اأدارة  يف  بغداد  اأم�نة  عجز  هو  وال�سبب 

�سحيح و�سعوبة تطبيق الق�نون.
بطريقة  الغرام�ت  فر�س  تطبيق  يف  احللول  بع�س  وتكمن 
على  للق�س�ء  احلقيقي  وال�سعي  البلد  اأنح�ء  جميع  يف  م�سددة 
وتكثيف  التثقيفية  والدورات  الإر�س�د  خالل  من  الظ�هرة  هذه 
م�دة اأعالنية موؤثرة بجميع و�س�ئل الإعالم لغر�س هذه الثق�فة 

واملفهوم يف عقول اجلميع.
وعلى الرغم من اأن النظ�فة حث عليه� الر�سول ب�أح�ديث كثرية 
قبل 1400�سنة، وامل�سلمون يف اأرج�ء املعمورة يعون ويفهمون 
ويدركون جيدا اأهمية النظ�فة، فم� ب�ل اأرا�سي امل�سلمني ت�سكوا 
من الأو�س�خ والنف�ي�ت؟!، رغم التقدم والتطور الذي ط�ل جميع 
ترى  العراق  يف  وجهك  وليت  م�  اأين  ومل�ذا  العربية؟.  البلدان 
الأعي�د  ويف  واأرك�نه�؟!.  ال�سوارع  ب�أطراف  مكومة  النف�ي�ت 
وقن�ين  التنظيف  الع�مة مبن�ديل  وال�س�ح�ت  املتنزه�ت  متتلئ 
امل�ء الف�رغة واأغلفة احللوي�ت وغريه� من الأو�س�خ التي ت�سوه 

منظر املك�ن رغم توفري �سالل املهمالت؟!.

إلى األمانة... هل سنرى بغداد 
يومًا بال نفايات؟ 

المواطن و المسؤول
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