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نوري السعيد وخطيئة حلف بغداد
Û  إن تقديــر مكانة الرجال واالعتراف بفضلهم وعطائهم

هــو عنــوان ثقافــة الشــعوب، وعندمــا نقــول الرجــال ال 
نقصــد هنــا الذكــور فقط، بل يشــمل ذلك اإلنــاث أيًضا، 
وإن األمــم الراقيــة واألنظمــة الواعيــة تحتفظ بذكرى 
رجالهــا وتحافظ عليهــا، وتفخر بعطائهــم وإنجازاتهم، 

وتعتبرهم رموًزا لتراثها وجزًءا من تاريخها.
Û  أمــا األنظمــة التســلطية الضعيفــة فإنهــا تخشــى الكبار

والعمالقــة وتلجــأ إلــى طمس ودفــن ذكراهــم، وإطفاء 
للتشــويه  ومكانتهــم  ســمعتهم  وتعريــض  إشــعاعهم، 
والتجريــح، وفــرض طوق مــن التعتيــم والعزلة عليهم 
لغــرض القضــاء علــى أوجــه المقارنــة بهــم، حيــث إن 
مــن  حقهــم  وإعطائهــم  الرجــال  هــؤالء  شــأن  إعــاء 
المكانة والتقدير ســيعري قادة تلــك األنظمة ويقزمهم 
العالــي  القــدر  وادعــاء  ذاتهــم  تلميــع  مــن  ويحرمهــم 

والمكانة الرفيعة.
Û  ومهما بلغ مســتوى نضج الشــعوب، ومهما كانت متانة

وصابــة حصانتهــا الفكرية فــإن هذا النضج ســيصاب 
بالتراخــي وهــذه الحصانــة الفكرية ســتتعرض للشــلل 
والتعتيــم  التشــويه  وطــأة هجمــات  تحــت  واالنهيــار 
المكثفــة وحمــات التشــهير والتضليــل المركــزة التــي 
تديرهــا أجهــزة األنظمــة الفاســقة ضــد هــؤالء الرجــال 
فيكون مصيرهم االندثار والنســيان، وذلك على الرغم 
مــن قــول هللا ســبحانه وتعالــى فــي ســورة الحجــرات 
“يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إن جاءكــم فاســق بنبــأ فتبينــوا 
أن تصيبــوا قوًمــا بجهالــة فتصبحــوا علــى مــا فعلتــم 

نادمين”.
Û  فــي التاريــخ الحديــث لوطننــا العربــي تعــرض الكثيــر

مــن الرجــال الكبــار إلى محــاوالت التهميــش والتعتيم 
ولــن  للســلطة،  والمتســلقين  المتســلطين  أيــدي  علــى 
نتمكــن مــن ســردهم في هــذه الوقفــة القصيــرة وهذه 
المســاحة الضيقــة، لكننــا ســنكتفي بالتطــرق باختصار 
شــديد وبشــكل عابــر إلــى واحــد منهــم فقــط، وإن لــم 
يكــن أكبرهــم قــدًرا وجاًهــا أو أعاهم قامــة ومكانة أو 
أبعدهــم عــن األخطــاء والخطايا، وهو شــخص عراقي 
يدعى نوري الســعيد، أحد ضحايا التضليل والتهميش 
والتعتيــم اإلعامــي، ولذلــك ال نبالغ إذا قلنــا إن الكثير 

من شباب الجيل الجديد ال يعرفون هذا الشخص ولم 
يسمعوا عنه.

Û  ولــد نوري الســعيد فــي بغــداد بالعــام 1888م، وتخرج
من األكاديمية العسكرية التركية في إسطنبول عندما 
العثمانيــة.  الدولــة  العــراق واليــة مــن واليــات  كانــت 
وكغيره من شــباب العرب الواعي في ذلك الوقت فقد 
توصــل نــوري الســعيد إلــى أن االحتــال التركــي الذي 
دام أربعمئــة ســنة قــد نهــب خيــرات البلــدان العربيــة، 
وأن العــرب ظلــوا فــي تخلف ورجعية بســبب الخافة 
دام  مــا  مســتضعفة  أمــة  ســيبقون  وأنهــم  العثمانيــة، 

االحتال التركي جاثما على أوطانهم.
Û  انخــرط نــوري الســعيد فــي خدمــة الجيــش العثمانــي

واعتنــق  العســكرية،  األكاديميــة  مــن  تخرجــه  بعــد 
“الفكــرة العربية” أيام ظهورهــا في العاصمة العثمانية، 
وانتمــى إلى الجمعيات الســرية المنادية بحرية العرب 
واستقالهم عن الدولة العثمانية، ثم شارك في الثورة 
العربيــة الكبــرى مــع الشــريف حســين بــن علــي، التــي 
اعتبرت في ذلك الوقت من بين أبرز تجليات القومية 

العربية.
Û  وبعــد انهيــار الدولــة العثمانيــة كان العــراق مــن بيــن

أطالها المتصدعة، فشــارك نوري السعيد في المقدمة 
العراقــي،  والجيــش  العراقيــة  المملكــة  تأســيس  فــي 
وشــغل منصب رئيس وزرائها 14 مرة من العام 1930 
إلــى العــام 1958، وكان على رأس الحكم فيها لحوالي 
40 عاًمــا، ُعــِرَف خالهــا باإلخــاص واألمانــة والنزاهة 
والزهــد، ولــم يمــد يــده علــى المــال العــام أو حقــوق 
الدولــة، ولــم يكن يملك أطياًنــا أو قصور، وقد وضعته 
األقــدار فــي مواقــف ومواقــع مفصليــة ومصيريــة في 
حيــاة الشــعب العراقــي، فأصبح يعتبر نفســه مســؤواًل 

عن العراق نظاًما وشعًبا.
Û  كان نوري الســعيد عســكري وسياســي بارع، وكان يعد

مــن أقطــاب وأســاطين السياســة العراقيــة والعربيــة، 
وأصبــح الدبلوماســي األول واألكثر شــهرة في العراق 
والعالــم العربي، وقد ســاهم في تأســيس عصبة األمم 
وهيئة األمم المتحدة، كما كان له دور بارز في تأسيس 
جامعــة الــدول العربية ودخل في صــراع مع مصطفى 

النحــاس رئيــس وزراء مصــر فــي محاولتــه لترؤســها 
وتأسيس مقرها في بغداد.

Û  ،نوري الســعيد كان دبلوماسًيا مناوًرا من الطراز األول
ومؤمًنــا بمبــدأ “خــذ وطالــب” وصاحــب رؤيــة واقعيــة 
واضحــة كانــت تتقاطــع فــي الكثيــر مــن األحيــان مــع 
إلــى  يميــل  فــكان  اإلنجليــز ومخططاتهــم،  سياســات 
الوطنــي  حســه  رغــم  معهــم  واالصطفــاف  مهادنتهــم 
الجــارف، إذ كان يعتقــد بــأن بريطانًيــا ال تــزال تؤلــف 
قــوة عالميــة مؤثــرة وأنــه البــد للعــراق أن يعتمــد على 
دولة كبرى لردع أعدائه. كان نوري السعيد يبحث عن 
صيغة تحفظ للعراق الوليد ســيادته وســامة أراضيه، 
وتحميه من الخطر والمد الشيوعي الزاحف الذي كان 
يتخوف منه، والهجوم السوفييتي الموهوم الذي كان 
يتوقعــه، وكان يســعى لارتبــاط بعاقات حســن جوار 
وتحالــف مــع جارتيــه تركيــا وإيــران؛ دفًعــا ألطماعهما 
الحدوديــة  المناطــق  ببعــض  التاريخيــة  وادعاءاتهمــا 
مــع العــراق، تلك كانــت بعض الدوافــع والمبررات التي 
دفعــت نــوري الســعيد إلى التقــاط واحتضــان فكرة أو 
المفــرط لانضمــام  مشــروع “حلــف بغــداد” وحماســه 
إليــه، حيــث ظن أنه وجد ضالتــه فيه، فقد رأى أن هذا 
الحلــف ســيضم فــي البداية إلــى جانب العــراق 3 دول 
إســامية كبرى هي إيران وتركيا وباكســتان باإلضافة 
المتحــدة  الواليــات  وبرعايــة  العظمــى  بريطانيــا  إلــى 
األميركية التي طرحت الفكرة في األساس العام 1953 
فيمــا ُعــرف بمشــروع “الحزام الشــمالي”؛ ليكــون حلقة 
متممــة لألحــاف التــي اســتهدفت تطويــق المعســكر 
االشــتراكي، والسيما االتحاد الســوفياتي السابق. كان 
نوري الســعيد على قناعة راســخة بــأن انضمام العراق 
للحلــف مــن شــأنه أن يعزز موقــع العراق علــى الصعيد 
الدولــي ويضمن تدفق المســاعدات العســكرية الغربية 
لــه وللعــرب عامة، كان قلًقا من ضعف العراق عســكرًيا 
ومدرًكا لحاجته إلى التسلح وإعادة بناء الجيش وفق 
األســاليب الحديثــة، وأن مــوارد العــراق االقتصادية ال 
تســمح بذلــك، أمــا إذا نجــح فــي دفــع األقطــار العربية 
األخرى في االتجاه نفســه فان ذلك قد ينال بشــكل أو 

بآخر من حظوة الكيان الصهيوني لدى الغرب.

Û  24 وقــد تــم اإلعــان عــن تأســيس حلــف بغــداد فــي
وزراء  رئيــس  نهــرو  جواهــرالل  وكان   ،1955 فبرايــر 
الهنــد مــن أوائــل مــن عــارض فكــرة الحلــف؛ ألن ذلــك 
ســيمد الباكســتان بالكثيــر مــن عناصــر القــوة والمنعة، 
الرئيــس جمــال عبدالناصــر  وشــاركه فــي االعتــراض 
الوحــدة  يهــدد  الحلــف  هــذا  أن  أخــرى منهــا  ألســباب 
العربيــة، وتــم االتفــاق بينهما على ســحب البســاط من 
تحــت أقــدام نــوري الســعيد بتأســيس منظومــة بديلة 
باســم “حركة عدم االنحيــاز” يكون عبدالناصر من بين 
من ســيتربع على رأســها، وانضم إليهما صديق االتحاد 
الســوفيتي الزعيم االشتراكي اليوغسافي الماريشال 
جوزيــف بــروس تيتو للمشــاركة في حمــات التصدي 

للحلف ولنوري السعيد.
Û  مبــادرات خطــورة  إســرائيل  أدركــت  وبالفعــل 

وإســتراتيجيات نــوري الســعيد علــى مصالحها، وأعلن 
رئيس وزرائها دافيد بن جوريون أن “مبادرة الغرب إلى 
عقد اتفاق المســاعدات العســكرية، وتنظيمات الدفاع، 
مــع الــدول العربية، قــد أخلت بالتوازن السياســي، في 
منطقــة الشــرق األوســط، فــي غيــر مصلحتنــا، وأضــر 

بمصالحنا، وزادت من األخطار المحدقة بسامتنا”.
Û  شــنت إســرائيل حملة مركزة ضد نوري السعيد وحلف

بغــداد، إلــى جانــب الحــرب اإلعاميــة الشرســة التــي 
شــنها الرئيــس جمــال عبدالناصــر ضدهمــا مــن خــال 
خطاباته التعبوية المؤثرة وباســتخدام محطة “صوت 
العرب” النافذة ومذيعها العنيف أحمد ســعيد بأســلوبه 
التحريضي الاذع، واصطفت الدول العربية كلها وراء 
عبدالناصــر فــي هــذه الحرب، فســقط الحلــف واغتيل 
نوري السعيد وُسحلت جثته في شوارع بغداد في 15 
يوليو 1958. وضاع العراق بعدها، وتوسعت إسرائيل 
وتوثقت عاقتها بالغرب وألحقت هزيمة مؤلمة بمصر 
فــي حــرب العــام 1967، ولــم تتحقق الوحــدة العربية! 
للبريطانييــن  وعميــًا  خائًنــا  الســعيد  نــوري  كان  هــل 
كمــا اتهمــه أعداؤه ومناوئــوه؟ أم كان سياســًيا محنًكا 
صاحب رؤية ثاقبة ملتزًما بقناعاته ومتمســًكا بمبادئه 

ومخلًصا لقضايا وطنه وأمته؟

عبدالنبي الشعلة

النفيعي: االحتفاالت بسالمة سمو رئيس الوزراء رد للجميل
ــة” واقـــــــع مـــعـــاش ــ ــي ــ ــان ــ ــس ــ ــر اإلن ــ ــيـ ــ ـــ “أمـ ــ ــوه بـ ــ ــم ــ وصــــــف س

قال عضــو مجلــس النــواب إبراهيــم بــن خالــد النفيعــي إن االحتفــاالت 
البحريــن  مــدن  تــزال-  -وال  غمــرت  التــي  الكبــرى  والوطنيــة  الشــعبية 
المختلفــة، حمــدا على ســامة ســمو رئيــس الوزراء هــي )رد للجميل( من 
الشــعب لســموه الكريم على كل تضحياته، ومســاعيه الكبرى، ألن تكون 

البحرين كما نراها اليوم من تطور، وحداثة، ونهضة شاملة.

لــه،  بيــان  فــي  النفيعــي  وأوضــح 
االحتفاليــات،  هــذه  اســتمرار  أن 
وتنوعهــا، وتصاعــد وتيرتهــا، تظهر 
الحــب الكبيــر الــذي أوجــده رئيــس 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
األمير خليفة بن ســلمان ال خليفة، 
فــي قلــوب مواطنيــه، عبــر ســنوات 
واالهتمــام  الرعايــة،  مــن  طويلــة 

الوافر.
مــن  البســطاء  بــأن مشــاركة  وبيــن 
المواطنيــن، في التعبير عن الفرحة 
الكثيريــن  بســامة ســموه، وتعنــي 

لذلــك،  البعيــدة  المســافات  منهــم 
سابقة كبرى على مستوى المنطقة، 
ودروس مســتفادة رســخ مفاهيمها 
بأفعالــه  الــوزراء،  رئيــس  ســمو 

الكريمة والطيبة.
وأكمــل “وصــف المواطنيــن لســموه 
وأميــر  اإلنســانية،  بأميــر  الكريــم 
الواقــع  صميــم  فــي  هــو  العطــاء، 
تلمســه  الــذي  المعــاش  اليومــي 
المواطن البحريني من ســموه، بكل 
المــدن والقــرى، وفي شــتى المواقع 
وهــو  والوظيفيــة،  االجتماعيــة 

واقــع تؤكــده مواقفه الكبــرى، أولها 
مــع  وااليجابــي  المباشــر  تجاوبــه 
المواطن في كل ما ينشر ويبث في 
المنصــات اإلعاميــة المختلفــة، من 

طلبــات توظيــف، واســكان، وعاج، 
وغيرها”.

وختــم النفيعي “منجــزات البحرين 
أرجــاء  كل  فــي  اليــوم  القائمــة 
المعمــورة، خيــر شــاهد ودليــل على 
خدمــة  فــي  البالــغ  ســموه  حــرص 
مــن  الدائــم  القــرب  وفــي  الشــعب، 
المواطنين، ومن عوائلهم، وأبنائهم، 
كأســاس من أســس الحكم الرشــيد، 
أنه رجل استثنائي بكل المقاييس”.

إبراهيم النفيعي

المحرق- مكتب النائب إبراهيم النفيعي

اختتــم 100 خبيــر ومختــص وممــارس صحــي مــن داخل وخــارج البحرين، مســاء أمــس أعمال المؤتمــر العلمــي األول للكتف 
والركبــة، الــذي نظمــه مستشــفى حمــد الجامعــي برعاية رئيــس المجلس األعلــى للصحة الشــيخ محمد بن عبــدهللا آل خليفة، 

وبحضور قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية هللا آل خليفة.

مستشــفى  فــي  العظــام  قســم  رئيــس  وذكــر 
طــب  استشــاري  الجامعــي  حمــد  الملــك 
وجراحــة العظــام أحســن بت فــي تصريحات لـ 
“البــاد”، أن اليــوم األخيــر للمؤتمر شــهد تقديم 
وبريطانيــا  كنــدا  مــن  علميــة  محاضــرات   10
والســعودية والبحريــن، و5 ورش عمــل إصاح 
الغضــروف والربــاط الصليبــي، وعــرض أفضــل 
البحــوث والدراســات التي نشــرت حــول العالم 
عــن المســتجدات فــي عــاج العظــام وتحديدا 
الركبــة والكتــف، موضحا أن اليــوم األخير ضم 
جلســة تدريبية على بعــض األجهزة والتقنيات 
المتطــورة فــي مجــال جراحــات تبديــل الكتف 
والركبة بالمنظار، وقدمتها الشــركات المشاركة 

أيضــا  وتــم  للمؤتمــر.  المرافــق  المعــرض  فــي 
والركــب  المفاصــل  أنــواع  آخــر  اســتعراض 
أرقــى  فــي  حاليــا  والمســتخدمة  الحديثــة 
حــول  المتخصصــة  والمراكــز  المستشــفيات 

العالم.
الطبــي  االتجــاه  أن  بــت  االستشــاري  وأعلــن 
الحديــث في عاج االحتكاك والخشــونة يتجه 
الســتخدام حقــن البازمــا والنخــاع فــي مــكان 
الركبــة ومــن دم المريــض نفســه بعــد معالجتــه 
إلزالــة  الركبــة  فــي  وحقنــه  العيــادة  داخــل 
الخشــونة، ومــن خــال جلســات عدة تســتطيع 
أن تعالــج الخشــونة بــدال مــن اســتخدام حقــن 
الكورتيــزون التــي يلجــأ إليهــا بعــض األطبــاء 

وتشــكل عاجــا وقتيــا موضعيا لتخفيــف األلم 
فــي الركبــة. وقــال إن القســم لديــه 5 عيــادات 
مريــض   100 إلــى   60 مــن  تســتقبل  يوميــة 
يوميــا، مبينا أن خشــونة الركبــة تمثل الحاالت 
وأن  العيــادات،  علــى  تــرددا  األكثــر  المرضيــة 
االحتكاك وخشــونة الركبة تصيب حوالي أكثر 
مــن 70 إلــى 80 % مــن البحرينييــن، مبينــا أن 
نســبة إصابة النساء باالحتكاك والخشونة أكثر 

في البحرين.
وتحديــدا  المفاصــل  خشــونة  أن  وأوضــح 
“خشــونة الركبــة” تنتشــر فــي البحريــن بشــكل 
كبيــر، مردفا أن هــذه الظاهرة أصبحت مرضّية 
الدراســات  وأن  بيــت،  كل  فــي  وموجــودة 

هــذه  أن  بينــت  الحديثــة  الطبيــة  واألبحــاث 
فــي  يعتقــد  كان  التــي  المرضيــة  الظاهــرة 
الســابق أنهــا حالــة مرضيــة تصيــب كبار الســن 
أصبحت تنتشــر بين صغار الســن والشــباب من 
الجنســين، مؤكــدا أن هــذا يعــد تطــوًرا ســلبيا، 
بسبب بعض العادات غير الصحية التي طرأت 

علــى المجتمــع. وذكــر رئيــس قســم العظام في 
مستشــفى حمــد الجامعــي أن مــرض خشــونة 
الركبــة يطلــق عليــه أســماء عــدة، منهــا مــرض 
العظــام االلتهابي أو مرض المفاصل التنكســي، 
وهــو األكثــر شــيوًعا لحــاالت التهــاب المفاصــل 
عموًمــا. وينتج مرض خشــونة الركبة عن تآكل 

الغضاريــف الناعمــة المرنــة التــي تغلــف ســطح 
المفصــل عند تاقي عظــام المفصل، والتي من 
وظائفهــا األســاس حمايــة العظــام مــن التــآكل 
الوســادة  مثــل  والعمــل  االحتــكاك،  وتخفيــف 
المرنة مع المســاعدة على ســهولة الحركة وبعد 
إصابة هذه الغضاريف بالتلف يصاب الشــخص 
ألًمــا  يســبب  الــذي  المزمــن،  الخشــونة  بمــرض 
شــديًدا مــع عــدم الراحة وصعوبة فــي الحركة، 
مردفــا أن المريــض يحتــاج إلــى عــاج طبيعي 
ودوائــي فــي نفــس الوقــت. وقــال االستشــاري 
بــت “لحــد اآلن لــم يتم تحديد أســباب لإلصابة 
مــن  الكثيــر  لــدى  الركبــة  خشــونة  بمــرض 
األشــخاص، ولكــن هنــاك عوامــل متداخلة عدة 
يمكــن أن تــؤدي إلــى هــذه الظاهــرة المرضيــة، 
ومنهــا التاريــخ المرضــي للشــخص، والجينــات 
الوراثيــة، والبدانــة، وعــدم ممارســة الرياضــة، 
والعادات الغذائية الخاطئة، واســتخدام أنماط 

وعادات حياتية غير سليمة”.

بت لـ “^”: الطب الحديث يستخدم حقن البالزما والنخاع

أحسن بت أثناء محاضرته

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

إشــارة إلــى مــا تــم تداولــه فــي وســائل التواصــل االجتماعــي بشــأن 
ادعاءات مّست أحد موظفي وزارة التربية والتعليم، واتهامه باتخاذ 
إجــراءات تمييزيــة فــي التوظيــف، أفــادت إدارة العاقــات العامــة 

واإلعام بوزارة التربية والتعليم باآلتي:

أواًل: أن هــذا الخبــر المتــداول عــاٍر 
لــه  عــن الصحــة تماًمــا، وال عاقــة 

بالواقع.
إليــه،  المشــار  الموظــف  أن  ثانًيــا: 
والذي تم التشهير به، ليس مسؤواًل 
عــن التوظيــف وال يعمــل في قســم 
مــن  ال  لــه  عاقــة  وال  التوظيــف، 
قريــب وال من بعيــد بالتوظيف في 

وزارة التربية والتعليم.
فــي  التوظيــف  عمليــة  أن  ثالًثــا: 
تخضــع  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
إلــى إجراءات دقيقــة ومعلومة من 
قبــل الجميع، وبالتنســيق مع ديوان 
إجــراء  تتضمــن  المدنيــة،  الخدمــة 
االختبــارات التحريريــة والمقابات 

األوراق  وتوفيــر  الشــخصية، 
الثبوتيــة والشــهادات العلمية كافة، 
المنصــوص  االشــتراطات  وجميــع 

عليها في نظام الخدمة المدنية.
القانونيــة  الجهــة  تقــوم  وســوف 
مــن  بــدًءا  بالــوزارة  المختصــة 
 17 الموافــق  األحــد  اليــوم  صبــاح 
فبرايــر الجــاري، بمخاطبــة الجهات 
التخــاذ  الدولــة؛  فــي  المختصــة 
الازمــة  القانونيــة  اإلجــراءات 
ضــد  الجنائيــة  الدعــوة  لتحريــك 
بهــذه  التشــهير  بعمليــة  قــام  مــن 
علــى  والقائمــة  المســيئة  الصــورة 
اتهــام الموظفيــن ونشــر الشــائعات 

المضللة.

“التربية”: ال تمييز في التوظيف

بدور المالكي من المحرق

استمرار االحتفاليات 
تظهر حب 

المواطنين لسمو 
رئيس الوزراء


