
 
القرن  يف  برزن  وعلما  ثقافة  االعظم  البغداديات  الن�ساء 
كانت  بغداد  تراث  �سل�سلة  يف  العبا�سي  العهد  من  االخري 
يف  ظهرن  الالتي  البغداديات  الن�ساء  عن  حما�رضة  لنا 
العبا�سي  العهد  من  االخرية  �سنة  املائة  اي  االخري  القرن 
على  عام ٦٥٦ هج  كان  العبا�سي  العهد  نهاية  ان  وحيث 
يد هوالكو فاإن من �سفات تلك الفرتة الزمنية �سهدت ن�ساء 
والثقافات  واملعارف  العلوم  خمتلف  يف  برزن  بغداديات 
ب�سكل يفوق اي فرتة زمنية اخرى يف بغداد منذ  واالداب 
تاأ�سي�سها عام ١٤٥ هج على الرغم من ان العهد العبا�سي 
منذ  بغداد  �سنة يف  تزيد على خم�سمائة  ا�ستمر ملدة  الذي 
دور امل�سماة ريطة والتي كانت والدة اخلليفة ال�سفاح بهذا 
اال�سم وابنته بهذا اال�سم اي�سا اول من مت دفنه يف امل�سهد 
التي كانت تقود  ابنة اخلليفة املهدي  الكاظمي والبانوقة 
االعظم  االمام  مقربة  يف  دفنه  مت  من  اول  وهي  اجليو�ش 
الهادي  اخلليفتني  وام  الر�سيد  زوجة  باخليزران  مرورا 
الالتي  والقهرمانات  املقتدر  ام  �سغب  وال�سيد  واملهدي 
والر�سائل  املظامل  دواوين  �ساحبات  من�سب  اىل  و�سلن 
وغريهن من القيان واملغنيات مثل عريب ال�ساعرة املغنية 
وُعلية اخت الر�سيد لكن من ظهر من ن�ساء بغداد طيلة العهد 
العبا�سي ال يقف امام العدد الكبري من الن�ساء البغداديات 
العبا�سي  العهد  من  االخرية  �سنة  املائة  الالتي ظهرن يف 
من  الالتي متكن  وفاطمة  وزمرد  �سهده  موقع  قي�ش  لو  اذ 
العبا�سي  احلكم  نهاية  من  قرن  قبل  بغداد  يف  الثقافة 
بجميع من ظهر من الن�ساء يف بغداد قبل هذا القرن لكانت 
ان  فمثال  االخري  القرن  يف  بغداد  ن�ساء  ل�سالح  النتيجة 
العاملة  ف�سلوية  بنت  احل�سني  بنت  فاطمة  البغداديات 
البغدادية كانت واحدة من اربعة ا�ساتيذ كبار تولوا تدري�ش 
ابن اجلوزي عامل التاريخ والفقه واالدب واالجتماع الذي 
الف املئات من الكتب يف جميع فروع املعرفة والبغدادية 
فخر الن�ساء �سهدة بنت الن�رض احمد بن الفرج االأبري ن�سبة 
نقل  والتي  احلديث  اإجازة  اخلليفة  منحت  التي  االبرة  اىل 
عنها ال�سمعاين وذكرها ابن خلكان وكانت ا�ستاذة اخلليفة 
النا�رض لدين اهلل ترجم لها الفرن�سي امل�سيو جوزانا وذكر 
هي  خاتون  وزمرد  وللفقه  الالهوت  اىل  ان�رضفت  انها 
ف�سال  الن�ساء  ا�سهر  االخري  القرن  بغداديات  من  االخرى 
النا�رض  اخلليفة  ووالدة  امل�ست�سيء  اخلليفة  زوجة  وعلما 
�ساحبة القبة العالية يف مقربة الكرخ حيث قربها ودفنت 
اي�سا  وايل  وزوجة  بغداد  والة  احد  بنت  عائ�سة  ذلك  بعد 

والتي يقول اطفال بغداد 
عن القرب:-

طلعت ال�سمي�سة - على قرب عي�سة
لها  واحدة  مبقرن�سات  عاليتان  قبتان  بغداد  يف  اذ 
واالخرى لل�سهروردي التي بقت قائمة اىل االن ومن الن�ساء 
البغداديات املربزات يف ذلك القرن ال�ست بنف�سة بنت عبد 

اهلل التي بنت يف باب االزج- باب ال�سيخ- و�سلمت املدر�سة 
عام  ورباط  قنطرة  وبنت  فيها  للتدري�ش  اجلوزي  ابن  اىل 
٥٦٨ هح و�سهدة ٥٧٤ هج التي �سمعت احلديث من ال�رضاح 
و�سلجوقة  ا�سنادها  لعلو  كثري  خلق  عليها  و�سمع  وطراد 
وال�سيخة  امل�سهور  الرباط  �ساحبة  هج   ٥٨٢ خاتون 
خا�سة ٥٨٥ هج بنت ال�سيخ املبارك االن�سارية البغدادية 
الواعظة والتي تعظ برباط لها و رمردة خاتون ٥٨٩ هج 
التي بنت مدر�سة ورباط ومقربة و�سمي النهار ٥٩١ بنت 
الزاهدة  الفا�سلة  البغدادية احلربية املحدثة  الربكات  ابي 
الها�سمية  الغنائم  ابي  ال�رضيف  بنت  فاطمة  وال�رضيفة 
ابي  بنت  هج   ٥٩٥ فنون  وال�سيخة  هج   ٥٩١ البغدادية 
وبنف�سة  الزاهدة  املحدثة  احلربية  البغدادية  �سعود  غالب 
اخلريات  كثرية  كانت  التي  امل�ست�سيء  حظية  هج   ٥٩٨
ابنة  �سمائل  احل�سن  ام  وال�سيخة  وال�سدقات  واالح�سان 
وزمردة  هج   ٥٩٨ املحدثة  موهوب  من�سور  ابي  االمام 

امل�ست�سيء  ووالدة  امل�ست�سيء  اخلليفة  زوجة  خاتون 
٥٩٩ هج �ساحبة االموال الكثرية والتي فرقها اباها بعد 
وال�سيخة  واالعيان  والزوايا  والربط  املدار�ش  وفاتها على 
�ست املعاين بنت من�سور بن عبد الرحمن البغدادية احلربية 

التي ا�سمعت وروت احلديث ٥٩٩ هج
وال�سيخة عائ�سة ابنة ال�سيخ ابي طاهر البغدادية احلرميية 
التي ا�سمعت وروت وحدثت ٦٠٢ هج وال�سيخة ام ا�سماعيل 
لبانة بنت ال�سيخ ابي حممد بن هبة اهلل البغدادية احلربية 
ابنة  العني  قرة  وال�سيخة  وروت ٦٠٢ هج  �سمعت وحدثت 
احلربية  البغدادي  يو�سف  بن  يعقوب  حممد  ابي  ال�سيخ 
�سمعت وحدثت وروت واأجازت ٦٢٢ هج وال�سيخة ال�ساحلة 
البغدادية  ال�سيخ ابي من�سور يون�ش بن احمد  فاطمة بنت 
الف�سل  ام  وال�سيخة  هج   ٦٢٤ وروت  وحدثت  �سمعت 
وروت  �سمعت  البغدادية  احلربية  احمد  ال�سيخ  ابنة  لبابة 
اأمة  الن�ساء  �رضف  ال�ساحلة  وال�سيخة  هج   ٦٢٥ واجازت 

اهلل ابنة احمد بن عبد اهلل �سمعت وحدثت وروت وانفردت 
عائ�سة  حممد  ام  وال�سيخة  هج   ٦٢٦ والدها  عن  بالرواية 
بنت ال�سيخ عبد الرزاق بن الفقية اجلليلة البغدادية �سمعت 
العزيز  عبد  ابنة  زهرة  وال�سيخة  هج   ٦٢٨ وحدثت  وروت 
اأُجيزت وحدثت وروت ٦٣٢ هج واأمة الرحيم اآمنه ابنة عبد 
�ست  الدر  و�سجرة  هج   ٦٣٣ وروت  وحدثت  �سمعت  العزيز 
وعائ�سه  هج  النا�رض٦٣٤  اخلليفة  حظية  الرتكية  �سمائل 
ال�ساحلة  الفريوزجية(   ( املعروفة  امل�ستنجد  ابنة اخلليفة 
التي بنت رباطا يعرف با�سمها ٦٤٠ هج و�سجر بنت امللك 
املظفر احلربية روت وحدثت ٦٤٥ هج وهاجر ام اخلليفة 
هج   ٦٤٦ فيّه  دفنت  الذي  الرباط  �ساحبة  امل�ستع�سم 
وال�رضيفة بنت املهتدي �سيخة م�سيخة رباط الن�ساء ٦٥٢ 
هج و�ست ال�رضف ابنة اخلليفة امل�ستن�رض وغري هذه الن�ساء 
الثقافة واملعرفة يف  الكثري ممن حملن �سعلة  البغداديات 

بغداد يف املائة �سنة االخرية من العهد العبا�سي .

 
عن  حما�رضة  لنا  كانت  بغداد  تراث  �سل�سلة  يف 
يوم  بغداد  يف  ت�سكيلها  مت  حكومة  او  وزارة  اول 
الرحمن  عبد  ال�سيد  برئا�سة   ٢٥/١٠/١٩٢٠
الوزارة  هذه  وات�سفت  امتازت  حيث  النقيب 
�سائر  عن  بها  متيزت  وميزة  بها  ات�سفت  ب�سفة 
التاريخ  من  بغداد  يف  ت�سكيلها  مت  التي  الوزارت 
ت�سكيلها  اخر وزارة مت  �سنة ١٩٢٠ حتى  ال�سابق 
�سنة ١٩١٤ والتي مازالت باحلكم اي ان الوزارة 
الوزارات  جميع  عن  تختلف  وزارة  كانت  االوىل 
العهود  جميع  ويف   ١٩٢٠ منذ  ت�سكيلها  مت  التي 
امللكية واجلمهورية وهذه ال�سمة وامليزة وال�سفة 
الوزراء  ان  هي  بها  وتت�سم  وتت�سف  متتاز  التي 
وزراء  ان  اي  بوزارة  الوزراء  من  اكرث  وزارة  بال 
بال  والوزراء  احلكومة  وزراء  من  اكرث  الدولة 
وزارية  بحقيبة  الوزراء  من  اكرث  وزارية  حقيبة 
من  اقل  العاملني  الوزراء  فان  اخرى  وعبارة 
من  اقل  حقيقة  الوزراء  ان  اي  العاملني  الوزراء 

الوزراء �رضفا والتي متنح لهم �سفة وزير دولة او 
بال وزارة او بال حقيبة وزارية وهكذا كانت اول 
ملدينة  الوزاري  التاريخ  يف  ت�سكيلها  مت  وزارة 
بغداد حيث كان عدد الوزراء بوزارة اي العاملني 
ت�سعة وزراء يف حني ان عدد الوزاء بال وزارة اي 
غري العاملني بال عمل كانوا اثنى ع�رض وزيرا اما 
بغداد  ت�سكيلها يف  التي مت  بالوزارة  الوزراء  اول 

�سنة ١٩٢٠ هم:-
للوزراء وطالب  النقيب رئي�سا  الرحمن  ال�سيد عبد 
وزيرا  ح�سقيل  و�سا�سون  للداخلية  وزيرا  النقيب 
وال�سيد  للدفاع  وزيرا  الع�سكري  وجعفر  للمالية 
اللطيف  وعبد  للعدل  وزيرا  االآلو�سي  م�سطفى 
املنديل وزيرا للتجارة وال�سيد حممد علي فا�سل 
وزيرا للمعارف وقد مت ا�ستيزاره بعد اربعة ا�سهر 
من ت�سكيل الوزارة وكان الدكتور حنا بگ اخلياط 
بال  تعيينهم  مت  الذين  الوزراء  اما  لل�سحة  وزيرا 
وزارة وبال حقيبة وزارية وكانوا وزراء بال عمل 
يف  ملوقعهم  ت�رضيفا  الوزير  �سفة  لهم  ومنحت 
الثقايف وهم ١٢ وزيرا  او  الع�سائري  او  املجتمع 

فهم ال�سيخ حممد ال�سيهود �سيخ ع�سرية ال�سودان 
وال�سيخ �سامل اخليون �سيخ بني ا�سد وال�سيخ عجيل 
احليدري  الرحمن  عبد  و  زبيد  �سيخ  ال�سمرمد 
وعبد  ال�ساوي  املجيد  وعبد  اخلياط  اجلبار  وعبد 
ال�سانع وجنم  واحمد  يو�سفاين  وداود  كبه  الغني 
البدراوي ومت عقد اول اجتماع الول وزارة ت�سكل 
الوزارة  يف بغداد يوم ٢/١١/١٩٢٠ وقد قدمت 
ب�سبب  عليها  �سنه  مدة  مت�سي  ومل  ا�ستقالتها 
يوم  العراق  على  ملكا  االول  في�سل  امللك  تتويج 
٢٣/٨/١٩٢١ امل�سادف ١٨ ذي احلجة ١٣٣٩ 
هج بذكرى يوم الغدير حيث تعمد امللك ان يكون 
اليوم امل�سهور عند ال�سيعة موعدا لتتويجه وتوىل 
تتويجه ال�سيد حممد �سدر الدين �رضف الدين نور 
الدين الذي توىل بعد ذلك تتويج االبن امللك غازي 
واحلفيد امللك في�سل الثاين وكان الوزير �سا�سون 
ح�سقيل اذ اعتمد املبداأ املقرر يف الدول االوروبية 
وهو ا�ستقالة الوزاره عند تغيري حاكم الدولة حتى 
ولو كان احلاكم اجلديد ابن احلاكم ال�سابق وهذا 

مت تطبيقه بعد ذلك يف كل احلاالت املماثله

اعر الظل واجلوانّيات والهمهمة الداخلية، هذا ال�ساعر املنعزل 
والبعيد هو �ساعر مقل، غري مطمئن وم�سكك بكمال الق�سيدة، 
اأية ق�سيدة، فكيف اإذا كانت الق�سيدة هذه من �سنيعه، فهو 
اأخرى  مرة  لينهمك  فيها،  النظر  واإعادة  تاأملها  عن  يكف  ال 
الق�سيدة  تكاد  حتى  واحلذف  وال�سوغ  ال�سقل  بادرة  يف 
من  م�سغرة  �سورة  عن  عبارة  النهاية  يف  لتبقى  ت�سمحل، 
ال�سورة االأوىل والكبرية. هكذا، نظفر بلمحة من بقايا معنى، 
تزول  وال  الذهن  يف  حتفر  راقية،  ا�ستعارة  من  ت�سكل  معنى 

لدقة ال�سنعة وِمكنة البناء.
�ساعراً  طهمازي،  عبدالرحمن  ال�ساعر  عرفنا  هكذا  اإذاً، 
واأ�س�ش  واأبهاء  قليلة، ولكنها ذات طبقات  ي�سكن يف ق�سائد 
متينة، جتعله يدمي �سكناه يف هذا املبنى ال�سعري املحفوف 
والكنايات  الفريدة  باال�ستعارات  وامل�سّجر  بالدالالت 
املتطاولة كظالل و�سط هذا املبنى، وهو مبنى لغوي ورمزي 

حافل باملوحيات، �سّيده ب�سعوبة فنية بالغة.
اجليل  ال�ساخب،  ال�ستينات  جيل  اإىل  طهمازي  ينتمي 
الراديكايل، جيل الغ�سب واملو�سة والتحرر من املوا�سعات 
اأ�س�ش  جيل  واحلياة.  الفن  يف  التقليدية  واالأ�سكال  العامة 
باحلرية  طالبت  خمتلفة،  واأ�ساليب  جديدة  �سبل  عن  للبحث 
واملتداول  املوروث  �سد  واالنتفا�ش  وبالثورة  والتحديث، 
واملعمول به على مدار قرون. هذا اجليل يعد متقدمًا بروؤاه 
نكو�ش  من  االآن،  يحدث  ما  مع  مقارنة  عملية  اأجرينا  لو 
الثقافية  �سعدها  خمتلف  على  العامة  احلياة  جماالت  يف 

واالجتماعية وال�سيا�سية.
ال�ساخبة، تقنيات جمالية وفنية يف  الفرتة  تلك  ظهرت يف 
وافدة  وثوروية،  وفانتازية  �سكالنية  ال�سعري،  التعبري  حقل 
يف الغالب من مدار�ش عاملية، �سوريالية، دادائية وم�ستقبلية، 
كالق�سيدة  وغرائبية،  هند�سية  ت�سكيالت  منها  تتفرع 
التي  والكونكريتية  املدفعي  قحطان  كتبها  التي  الب�رضية 
نادى بها اأنور الغ�ساين والدائرية التي ب�رض بها ح�سب ال�سيخ 
ق�سيدة  يف  ال�سايغ  �سادق  ج�ّسدها  التي  والت�سكيلية  جعفر 
فا�سل  منذجها  التي  الروؤيوية  والراديكالية  املرحوم«  »قرب 
العزاوي يف ق�سائد »لنخرج اإىل ال�سوارع ونن�سف العامل القدمي 
بالقنابل« و »تعاليم ف العزاوي اإىل العامل« و »اأنا ال�رضخة 
اأية حنجرة تعزفني« وال�سكلية التي اأظهرها حميد املطبعي 
التي  وال�سوريالية  بول�ش  �رضكون  اأبدعها  التي  واجلمالية 
ج�سدها عبدالقادر اجلنابي والفانتازية التي لّوح بها �سالح 
فائق والدادائية التي طرحها جان دمو، واأخرياً عبدالرحمن 
طهمازي الذي اأوحى بالنافر والوح�سي والدفني يف مناطق 
فنية جمهولة وبالغرائبي املن�سي، لتكون الق�سيدة يف االآخر 

من�سية وغريبة مثله، غريبة املالمح والن�سب وال�سكل.
ناهيك عن �سلته ومتابعته املتاأنية ل�ساعر رائد هو حممود 
النقية  ال�سورة  فيه  ليجد  اإليه  اجنذب  بحيث  الربيكان، 
لل�ساعر، البعيد من م�ساقط ال�سوء وال�سهرة، ال�ساعر املتواري 

وراء كلمات يعّدها لقلتها ويعيد �سوغها من جديد.
�سياقًا  طهمازي  عبدالرحمن  ال�ساعر  اختط  املنحى  هذا  يف 
خا�سًا يف الكتابة ال�سعرية والنقدية، خ�سو�سًا درا�ساته يف 
الفن الت�سكيلي التي ال تقل غمو�سًا عن �سعره، تلك الكتابات 
التي �سّدْت فراغًا يف ما هو خمتلف، فوجدناه يقول يف اإحدى 

ق�سائده: »الفراغ هو اأمل ال�ساعر، العجز وحرا�سة البالهة.

العصر العباسي.. عصر النساء "األعظم" ثقافة وعلمًا 
بغداد ـ خاص 

بغداد ـ طارق حرب 

يف  �أبدع  �لبع�ض   ، �لأ�شياء  من  قلياًل   ، �لأ�شماء  بعيد�عن 
مدن وعو�مل �خليال لين�شج منها لحقًا جتاربًا تفوح منها 
�أنفا�شًا �إن�شانية جميلة ، و�لبع�ض متدد يف  نب�ض �مل�شاغل 
ت�شهل  كيف  عرف  �لبع�ض  كذلك   ، وهمومها  �حلياتية 
تاأتي  وكيف   ، كلماته  ت�شرق  كيف  �ألف  و�لبع�ض  مدياته 

على وقعها �لأبد�عات  و�ملنجز�ت .
ن�شوق هذ� �لتو�شيف ونحن جند بني �لفينة و�لفينة من 
، �شو�ء  �أو ذ�ك  �لعمل  لهذ�  �لثناء و�لطر�ء  ليكيل  ينربي 
ول   . وتفاعلها  عدته  لتكامل  �أم  �ملنجز  �شاحب   ) )لأ�شم 
�شك فان �ملعايري من �لرت�شحات �لأن�شانية �جلميلة تبقى 
هي �لأن�شب يف قيا�ض جدية و�جتاهات �لكاتب و�لكتابة 
�إزد�ن  من  وهناك  �لعالية  �لقيمة  بهذه  ظفر  من  وهناك   ،
بها ، ويف كلتا �حلالتني يكون �ل�شعاع �شاهدً� و�لتو��شل 

ر�فدً� ،
عدة   ، حكمًا  تكون   ، �لأن�شانية  �مل�شاعل  تقييم  عملية  �إن 
نقدية جدلية عميقة لنموذج متكامل متناغم متفاعل ،وهذ� 
لالأعمال  �لعاملية  �جلو�ئز  حتكيم  جلان  عليه  درجت  ما 
�لأبد�عية ومنها جائزة نوبل ، وما يعنينا هنا هو جمال 
هذ�  عرب  لنيلها  �لأ�شماء  من  �لكثري  �شف  مت  فقد   ، �لأدب 
�لأ�شماء  �أن جند من بني  ، ويندر  ذ�ك  �أو  �لأدبي  �جلن�ض 
�إ�شمًا جمع وبرع يف عدة �أجنا�ض . نورد هذ� �لأمر ونحن 
نرى كتابات عذبة عميقة �أنيقة ب�شفاء �لأن�شانية وجمالها 

ل ز�لت تنتظر �لأ�شتحقاق �ملطلوب .
فا�شل �لعز�وي مثاًل ، �نظرو� �ليه

�إنه �شاعر عاملي كبري ، و�أور�د ق�شائده حتلق طوياًل ، وقد 
�إحتفت مهرجانات �ل�شعر �لعاملية به دورة بعد دورة ،

�إ�شافة �ىل نيله حائزة ديو�ن �ل�شعر �لعاملي ،
�إن  �إذ  �لزمان  هذ�  وفر�دة  �لأن�شان  وجع  من  ورو�ياته 
( و  �لقلعة �خلام�شة   ( ( و  �لأ�شالف   ( ( و  �ملالئكة  �آخر   (
)خملوقات فا�شل �لعز�وي �جلميلة ( تعد مديات �إن�شانية 
تنرث على �لأمكنة �أ�شو�تًا تنزف للغد �لآتي ، وهي حر�ح 
بال دماء ، وعذ�بات ت�شتفز �لأحياء مثلما هي �شيمفونيات 

ت�شعل يقظة �ل�شباح وبهجة �مل�شاء ،
وكنه  �ملحبة  �شريورة  مع  تتعاطى  �لأخرى  وكتاباته 
 ، وت�شرخ  تلوح  �لأن�شاين  �لنزوع  قلب  ويف   ، �لروح 

حتاور وحولها تعبق �لأجو�ء من عبري �لروؤيا �لأزلية .
�ألي�ض كل هذ� ما ي�شتلزم من جلنة �لتحكيم بدون ) وباء 
�ل�شيا�شة ( و ) فايرو�شها �للعني ( و ) نزعات من �خلبل ( 
�أن تعيد كتابة تاأريخ ينبت من جذور �لأ�شجار ومن ن�شيم 

�لورود ، ول ير�شم من �شورة كالمية م�شتوردة ؟ 
�لعو�مل  لكل  �إمتد�د�  تعد  �ملده�شة  �لعز�وي  �أعمال  �إن 
�لعذبة و�لندية حلملة جائزة نوبل لالآد�ب ، و�لتي ت�شتقبل 

بني فرتة و�خرى �إ�شمًا يبقى يغني على �أوتارها. 

مبدعون
من العراق "وزارة بغداد األولى".. أكثر وزارة أحتوت وزراء بال حقيبة وزارية

عبد الرحمن طهمازي

بين نوبل وفاضل 

العزاوي "إنتظار"

 بقلم / هشام القيسي 

أقالم حرة

نا�سد مواطنون من بابل مدير �سحة بابل ومدير عام م�سفى 
"الرتكي" هذا  لدينا زيارة اىل م�سفى  : كان  الرتكي قائلني 
ال�رضح العظيم الذي �سيد يف حمافظة بابل وا�ستغرق �سنوات 
بغداد  يف  الطب  مبدينة  ا�سبه  وكان  واجنازه  لبنائه  عديده 
امل�سفى..اواًل  يف  مزرية  الو�سعيه  كانت  اال�سف  مع  ولكن 
ا�سبحت  وبذلك  الليلي  لل�سفت  ا�ستعالمات  موظفو  يوجد  ال 
يرافقه  املري�ش  ودب..ثانيا  هب  من  امام  مفتوحة  امل�سفى 
٣ نفرات يقومون بحفلة ع�ساء و"تعلوله" واالزبال التكفي 
الن�ساء  بني  م�سرتكة  الردهة  كرثتها..ثالثا  من  احلاويات 

والرجال.
رابعا عمال النظافة عددهم جدا حمدود وقليل ب�سبب اجورهم 
اليوميه القليله التي ترتاوح بني 6 وخم�سة االف ومعظمهم 

من قرى ونواحي بعيده التكفي اجورهم حق املوا�سالت.
خام�سا املرافقني للمر�سي يفرت�سون بطانيات امل�سفى على 
�ستعلق  واالوبئة  املكروبات  من  فكم  ينامون  حتى  االر�ش 

بها؟ خ�سو�سًا ان مر�ش الكولريا منت�رض !

اين مدير امل�سفى د.عادل حمي النجار من هذا كله؟ 
اين مدير �سحة بابل ؟

�سيء  املري�ش  بحق  االهمال  وهذا  الف�ساد  هذا  متى  اىل 
خمزي ان يكون و�سع امل�سايف هكذا ونحن يف عام ٢٠١٧ 
ال�سحة يف تراجع  �سارفنا على ٢٠١٨ وما زال قطاع  وقد 

م�ستمر. .

المستشفى التركي في بابل 
"مكب للنفايات"

المواطن و المسؤول
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