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(زوجي الـدكتـور عامـر الـسعـدي مريض
جـداً وال يـسـتـطيـع قـراءة مقـاالتك لـذلك
آسف ألن أسـألـك رفع اسـمه من قــائـمـة
بــريـدك وشــكـراً مع الــتـقــديـر الــكـر

وأطيب الـتمنـيات بـالعيـد السعـيد. هيـلما
السعدي).

ـقـتـضـبة لم أصـدق هـذه الـرسـالة ا
بـاإلنـكـليـزيـة رغم أنـها مـرسـلة من
الـعــنـوان اإللــكـتــروني الـشــخـصي
الـذي أتــراسل عـبــره مع الـســعـدي

منذ غادر العراق...
وكيف أصـدق ذلك وأنا أتـوقع منه
في كل وقت رسالـة عن سيـر العمل
في مـذكــراته الـتي تــتـنــاول أخـطـر
الــصـفــحــات اجملــهــولـة فـي تـاريخ

العراق احلديث..
تـــاريـخ بــنـــاء الـــقـــوة الـــعـــلـــمـــيــة
الهـنـدسـيـة للـبـلـد في سـبعـيـنـيات
ــاضي وثــمـــانـــيــنـــيــات الـــقـــرن ا

والـــــقــــــصف

من شـــدّة لـــعـــبـــة األوراق ســـيـــئـــة
الصيت).

وكم عـدد اخملابـرات األجنـبيـة التي
كـانت تـسـعى يـوم الـغـزو لـتـصـفـية
الــسـعــدي الــذي طـلب مـن مـحــطـة
(ZDF) ـــانـــيـــة الـــتـــلــــفـــزيـــون األ
تـصــويــر اسـتــسالمه وأعــلن أمـام
ــلك أســلـحـة الـكــامـيــرا: (نـحن ال 
التدميـر الشامل وسيـثبت التاريخ

صدقي).
ويعترف البرادعي: 

(آنذاك علمت أن استـنتاجنا األولي
بــصــدد األســـلــحــة الـــنــوويــة كــان
صــحـيــحــاً ألنه لم يــكن لــلـســعـدي

سبب للكذب).
ويــذكـر الـبـرادعي أن جـعـفـر ضـيـاء
جـعفـر الـذي كان يـتعـامل بـعجـرفة
ـفـاوضـات حـول وعــصـبـيـة خالل ا
أسـلــحـة الــعـراق جتــاوز احلـد في
أحد االجتـماعات وسخـر من اللغة
ـــفـــاوضــ اإلجنــلـــيـــزيـــة ألحــد ا

وقـاطـعه الـبـرادعي حـسب ادعـائه:
(ال تــــــــنس أنـك وزمـالءك كـــــــنــــــــتم
حتتالون على الوكالة سنوات عدة

لذا ال مصداقية لكم)?
إشـــارة إلـى إخـــفـــاء الــــعـــراقـــيـــ
تـفـاصـيـل الـتخـصـيـب الـنـووي عام
1992..وحاول الـسعـدي الذي كان
ـفــاوضـ الـتـهـدئـة وقـال كـبـيـر ا

شهورة:  وهو يبتسم ابتسامته ا
(هذا لم يكن احتياالً بل حيلة).

والتفريق ب االحـتيال واحليلة لم
يــــكن مــــجـــرد بــــراعـــة الــــســـعـــدي
بـاإلجنـليـزية الـتي قـارنهـا مـعلـقون
أميركـيون بخطل لـغة وزير دفاعهم
آنـذاك رامـسـفـيــلـد بل احلـيـلـة أهم

مـــزايـــا تــكـــتـــيك الـــعـــراقــيـــ في
تقدمة. احلصول على التقنية ا

ولـم يــكـن همُّ الــعـــراقـــيــ مـــجــرد
احلــصـول عــلى سالح ردع نـووي
بل طــريق احلـصـول عــلـيه والـذي
مـــــســـــحـــــته مـن ذاكـــــرة الـــــعــــرب
ـسـلــمـ إحـدى أكـبــر عـمـلـيـات وا
غـــــســــيل الـــــدمــــاغ في الـــــتــــاريخ
احلـــديث. فـــالــبـــرنــامج الـــنــووي
ــــعــــروف بــــاســــمـه اخملــــتــــصـــر ا
(البرنـامج الوطني ?)كان (مدرسة
لـتـأهـيل الـعلـمـاء وتـدريب الـكوادر

الهندسية والتقنية).
يــذكــر ذلك جــعـفــر ضــيـاء جــعــفـر
ونـعــمـان الـنــعـيــمي في كـتـابــهـمـا

شترك (االعتراف األخير). ا
ويــعـــرض الــبـــاحــثــان (حـــقــيـــقــة
الـبـرنـامج الـنـووي الـعـراقي) الذي
ســاهـمــا فــيه مـع أكـثــر من 8 آالف
ــثــلـون عــالم ومــهـنــدس وتــقـني 

النخبة العلمية والفنية للبلد. 
أسماؤهم وألقابـهم وتخصصاتهم
تعكس فسيـفساء األديان واألعراق
ـذاهب والـطـوائف واجلـامـعـات وا
ــيـــات الـــتي أعــدت آالف واألكـــاد
الـكـفـاءات الـعــراقـيـة.  والـتـقى في
(الـبرنـامج الـوطني) هدف حتـقيق
(الـكــتــلــة احلــرجـة) والــتي تــعـني
ـادة االنشـطاريـة) اللـحظة بـلوغ (ا
تسلسل الالزمة إلدامة الــــتفاعل ا
لـلــمـفــاعل الـنــووي والـتـي تـغـذي
; علـمـيـاً واقتـصـادياً نـفـسـها ذاتـيـاً
وســـيـــاســيـــاً وثـــقــافـــيـــاً وتـــنــقل
ـــكـــانـــة الـــتي الـــعـــراقـــيـــ إلـى ا
يـســتـحـقــونـهـا في مــصّـاف الـدول

تطورة. ا
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الـبــحـرين سـعــادة الـشـيخ ســلـطـان بن
حــمــدان بن زايــد آل نــهــيــان ومــديــرة
ـشـاريع االسـتـراتـيـجـيـة في مـبادرات ا
ية منى محمد بن راشد آل مكـتوم العا
نسق الـعام لتحدي القراءة الكندي وا
الـعـربي عــبـدالـله الـنــعـيـمي وعـدد من
ــــــســـــؤولــــــ واإلداريــــــ في وزارة ا
الــتـربــيـة والــتــعـلــيم ومـشــروع حتـدي
الــقـراءة الـعـربـي بـاإلضـافـة إلى أوائل
ـشـرفـ ـدارس وا الـطـلـبـة وذويـهم وا

ملكة. من مختلف مناطق ا
qz«Ë_«

وإلى جــــانب بـــطـــلـــة الـــتـــحـــدي عـــلى
ـمـلـكـة بــشـرى عـبـد اجملـيـد مـسـتــوى ا
أسـيـري ضمت قـائـمة الـعـشرة األوائل
في حتدي القراءة العربي على مستوى
الـبحـرين كالً من نـور علي الـصالح من
مدرسة سـترة الثـانوية للـبنات وزينب
مــحـمــد حــسن من مــدرسـة الــســنـابس
اإلعـدادية لـلـبنـات وزينـب السـيد شـبر
أحــمــد من مــدرســة خــولــة الــثــانــويـة
لـلـبنـات وتـقي يـحي خلـيل من مـدرسة
عرفة الـثانوية للبـنات وزينب محمد ا
سـلمـان من مدرسـة جدحـفص الثـانوية
للبـنات وشهد عمـار صالح من مدرسة
الـوفاء الـثانـوية لـلبـنات وأحـمد جواد
الــعـريــبي من مــدرسـة اإلمــام الــغـزالي
ـنـعم اخلـولي اإلعـداديـة ونـدى عـبــد ا
من مدرسـة أم سلـمة اإلعداديـة للـبنات
ومـصـطـفى يـوسف سـلـمـان مـحـمـد من

مدرسة مدينة عيسى الثانوية. 
Íb×² « ‰UDÐ«

وقـال سـعــادة الـدكـتـور مــاجـد بن عـلي
النـعـيـمي وزير الـتـربـية والـتـعـليم في
البحرين: "القـراءة فعل إجنازٍ حضارّي
بـامتـياز ألنّـهـا فعل بـناء مـعرفي ورقيّ
فـكـري. إنّ الــتـاريخ احلـضــاريّ ألمـتـنـا
كان مقترنا دائما بالقراءة وحبّ العلم
ــعـرفــة وكـثــرة الـعــلـمـاء والــشـغـف بـا
ــيــادين اخملــتــلــفــة والــبــاحــثــ في ا
بــاإلضـافـة إلى أنّ األ تــوصف الـيـوم

بـأنّـهـا مـتــأخـرة عن ركب احلـضـارة إذا
كــان بـيــنـهــا وبــ قـراءة الــكـتب غــربـة

وهجر وجفاء". 
مــضــيــفــاً: "لـقــد ســاهم حتــدي الــقـراءة
الــعـربي في إشــاعــة ثـقــافـة أمّــة "اقـرأ"
ـكانة طالـعة وإعادة ا وترسـيخ ثقافـة ا
واألهــمـيّــة لــلـكــتــاب وتــفـعــيل وظــيــفـة
ـطالـعـة وبخـاصّة في عـصر الـقراءة وا
ـــعـــرفي وتــكـــنـــولــوجـــيــا االنــفـــجــار ا
ــا تــعــرضه ــعــلــومــات واالفـــتــنــان  ا
وســائل اإلعالم من بــرامج ومـواد. كــمـا
سـاهـم التـحـدي في تـربـيـة الـنشء عـلى
ـطالـعة حبّ الـكـتاب وتـشـجيـعه عـلى ا
من أجل تـوسـيع مـداركه وبنـاء مـعـرفته
وحـثّه على الـتـفكـير واإلبـداع واالبتـكار
بــعــيـدا عــمّـا تــقـدّمـه الـكــتب الـدراســيـة

قرّرة".  ا
وشدد مـعاليه: "عـليـنا أن نبـذل كلّ جهد
ــكـن يــتــطـــلــبـه تــوطــ الـــقــراءة في
حــيـاتــنــا وهـو أمــر يــتــطـلـب تـغــيــيـرا
جوهـريـا في سـلوكـاتـنـا وعاداتـنـا كـما
يــــتـــطــــلب اســــتــــثـــارة الــــدوافع ورسم
ـال األهــداف بــاإلضــافــة إلى تــوفــيــر ا
ـهـمة الـنـبيـلة". والـوقت لـتحـقـيق هذه ا
من جــانــبه أكــد عـــبــدالــله الــنــعــيــمي
ــبـادرة حتــدي الـقـراءة ـنــسق الــعـام  ا
الـــعــربـي أن حتــدي الـــقــراءة الـــعــربي
أصـــبـح في عـــامـه الـــرابع مــــنـــظـــومـــة
طالعة متكاملـة لغرس ثقافة الـقراءة وا
ـعـرفي في الـنشء والــبـحث الـعـلـمي وا
واألجيال الصاعدة على مستوى الوطن
الـعـربي وهــو بـذلك يـحــقق أهـدافه في
مـجـال إعـداد وتـأهـيل الـطـلـبـة مـعـرفـيـاً
وعــلـمــيــاً وتــرســيخ ثــقـافــة االهــتــمـام
اليـ من الـنشء بـالـكــتـاب وتـمـكــ ا
والــشـبــاب الـعــربي بـاحلــرف والـكــلـمـة
والفكر لـيساهموا في تـقدم اجملتمعات
الـــعــربـــيــة ورفـــد مــســـيــرة احلـــضــارة
اإلنـسانـيـة."  وأضاف الـنـعيـمي: "جناح
ـلـكـة الـبحـرين في رفع أعـداد الـطـلـبة
ـشــاركـ في حتــدي الـقـراءة الــعـربي ا

بــأكــثـر من أربــعــة أضــعـاف فـي عـامه
الرابع ليتجاوز 94 ألف طالب وطالبة
شـتركة والـتعاون هو ثـمرة اجلهـود ا
احلـثـيث بـ مـخـتـلف األطـراف وعلى
رأســهـــا وزارة الــتــربـــيــة والــتـــعــلــيم
ـلــكـة الـبــحـرين حـتى ـدارس في  وا
أصـبح حتدي الـقـراءة العـربي فـعالـية
سنوية يترقبها الطلبة عاماً بعد آخر.
واختـيـار أبـطـال الـتـحـدي الـيـوم على
مــسـتــوى الـبــحــرين هـو حلــظـة فــخـر
ـــدارســـهم ومـــعـــلـــمـــيـــهم واعـــتــــزاز 
ومـشـرفـيـهم وذويـهـم وأقرانـهـم ألنـها
تؤكـد تـمـيّز أداء الـطـلبـة الـبـحريـنـي
الــتــنـافــسي في الــتــحـصــيل الــقـرائي
ـعـرفي الـهـادف."   ولـفت الـنـعـيمي وا
إلى أن الــنــتـائج االســتـثــنــائـيــة الـتي
يسـجلهـا حتدي القـراءة العربي لـلعام
الـرابع عـلى الـتـوالـي هي ثـمـرة لـرؤية
صــاحـب الـســمــو الــشــيخ مــحــمــد بن
راشــد آل مــكــتــوم نــائب رئــيس دولــة
اإلمارات رئـيس مـجلس الـوزراء حاكم
عرفي شروع ا دبي الذي أطلق هذا ا
األكـبـر عـربـيـاً بـهـدف االرتـقـاء بـواقع
الـقـراءة والـتعـلـيم في الـعـالم الـعربي
وتــعــزيــز قــدرات وطـــاقــات الــشــبــاب
العربي وتمك أجيال الغد متسلّحةً
عـارف والـثـقـافة واالطالع بـالـثـقـة وا
عـرفة إلى لتـكون قـادرة على حتـويل ا
مــحـــرك لــعـــمــلــيـــة تــنـــمــيــة شـــامــلــة

ومستدامة."
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وشــهـدت الــدورة الــرابــعــة من حتـدي
الـقراءة الـعربي في الـبحـرين مشـاركة
مــتــمــيــزة حـــيث خــاض مــنــافــســات
الـــتــــحـــدي أكـــثـــر من 94 ألف طـــالب
وطـالـبة من 327 مـدرسـة من مـخـتلف

ملكة.  مناطق ا
كمـا شارك 1200 مشـرف ومشـرفة في
ـشـاركـ ومــتـابـعـة تـدريـب الـطـلـبــة ا
أدائهم وتوجيهـهم حول أفضل الطرق
إلعــــداد مـــــلـــــخــــصـــــاتــــهـم وخــــوض

التصفيات في مختلف مراحل التحدي
ـواد ـثـلى من ا وحتـقـيق االسـتـفــادة ا
ــوضــوعــات الـتـي يـقــرؤون عــنــهـا. وا
وعــلى مــدى الـــعــام الــدراسي واكــبت
ــســـانــدة من ــدارس  الـــعــديــد مـن ا
وزارة الـتـربـية ومـديـريات الـتـعـليم في
الـبـحرين فـعـاليـات وتـصفـيـات حتدي
ـملـكة الـقراءة الـعربي عـلى مسـتوى ا
بتـنظيم مـجموعـة متنوعـة من البرامج
ـعـرفيـة. كـما والفـعـالـيات الـقـرائيـة وا
شـجـعت الـعدد األكـبـر من الـطلـبـة على
ـشــاركـة في الــتـحــدي وعـمــلت عـلى ا
إشـــراك ذويــهم فـي عــمـــلــيـــة حتــفـــيــز
األنـشـطـة الـقــرائـيـة لـلـطـلـبـة وتـرسـيخ
عرفة في علـومة وا حضور الكـتاب وا
ـــدرسـي وحـــيــــاتـــهم حتـــصــــيـــلـــهـم ا
شـاركة في الـشخـصيـة. وتـشكل هـذه ا
حتــدي الـــقـــراءة الـــعــربـي األكــبـــر من
نـوعـهـا عـلى مــسـتـوى الـبـحـرين مـنـذ
االنـــطالقـــة األولى لـــتـــحـــدي الـــقــراءة

العربي عام 2015.
وبعد أن شهدت الدورة األولى مشاركة
17 ألف طــــــالـب وطـــــالـــــبــــــة من 147
ـــاضـــيــة مـــدرســة ســـجـــلت الـــدورة ا
مـــــشـــــاركـــــة 53 ألـف طـــــالب من 292
مـدرسـة لـتـتـجـاوز هـذا الـعام 94 ألـفاً
من 327 مـــدرســـة وهــو مـــا يـــســاوي
أربـــــعة أضـــــــعاف الدورة األولى من
ــشـــاركــات في حتـــدي الــقــراءة عـــدد ا
ـــلــــكـــة الــــعـــربـي عـــلـى مـــســــتــــوى 

البحــــرين.
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ويـهـدف حتـدي الـقــراءة الـعـربي الـذي
أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشـــــد آل مــــكـــــتـــــوم عــــام 2015 إلى
االســتــثــمــار في األجــيــال الــشـابــة في
الــوطن الــعــربـي ثــقــافــيــاً ومــعــرفــيــاً
بترسيخ ثقـافة القراءة باللـغة العربية
وإرسائها كأسلوب حياة لديهم.  وبعد
أن اســتـقــطـبت دورته األولـى أكـثـر من
 3.5ماليــ طـالب من مـخـتـلف أنـحـاء
الـــعـــالـم الـــعـــربي وتـــضــــاعف الـــرقم
لــــيــــتــــجــــاوز  7.4ماليـــ في الــدورة
الثانـية من التـحدي وتخطى في دورة
ـاضي حـاجز  10مالي طالب الـعام ا
من 44 دولــة عــربــيــة وأجـنــبــيــة بــعـد
ــــيـــة وفــــتح بـــاب حتــــوله إلى الــــعـــا
قيم شاركة رسمياً للطلبة العرب ا ا
خـــــارج الـــــوطـن الـــــعـــــربـي. وتـــــقـــــام
ـشـاركة التـصـفـيات الـنـهائـيـة لـلدول ا
بعـد اإلعالن عن أبطـال التـحدي في كل
ـتـمـيزين في ـشـاركة ا منـهـا تـمهـيـداً 
نـافـسـات الـنـهائـيـة الـتي سـتـقام في ا
دبـي في وقت الحـق من هـــــذا الــــعــــام
وصوالً إلى اختيار بطل حتدي القراءة
الـعربي فـي نسـخته الـسـنويـة الرابـعة
ضــمن احــتـفــالــيــة خــتـامــيــة حــاشـدة
أصـبــحت مـوعـداً ســنـويـاً مـرتــقـبـاً في

دبي.
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اختتمت األوساط التعليمية والتربوية
لـكة البحرين تصفيات والثقافية في 
ـسـتوى حتـدي الـقـراءة الـعـربي عـلـى ا
الـوطـني فـي دورته الـسـنـويـة الـرابـعة
بـتـتـويج الــطـالـبـة بـشـرى عـبـد اجملـيـد
ـان اخلـاصة أسـيـري من مـدرسـة اإل
ـمـلـكة بـطلـةً لـلـتحـدي عـلى مـسـتوى ا
لـتـتـصدر الـطـلـبة الـعـشـرة األوائل على
ـثلون مختلف مدارس ملكة والذين  ا

البحرين.
تـميّز" الـذي يتم شـرف ا وذهب لـقب "ا
تميزين منحه للـمدرس والتربـوي ا
ن أشــرفــوا عـــلى تــشــجــيع الــطالب
وتـــدريــبــهم عــلى الــقــراءة وتــلــخــيص
الـكتب الـتي يطالـعونـها لـزينب سـعيد
سلمـان فيمـا تفوقت مـدرسة جدحفص
الـثـانـويـة للـبـنـات ضـمن فـئـة مـنـافـسة
دارس في حتدي القراءة العربي على ا
ـمـلـكـة. ويشـارك األوائل في مـسـتـوى ا
الفئـات الثالث لتـصفيات الـتحدي على
ــســتــوى الــوطــني في الــتــصــفــيــات ا
ستـوى العربي والتي النهـائية عـلى ا
تـســتـضــيـفــهـا دبي فـي دولـة اإلمـارات
ــتـحــدة الحـقــاً هـذا الــعـام الــعـربــيـة ا
ــتــســابــقـ وأوائل ــشــاركـة أوائل ا
ــدارس مـن مــخــتــلـف أنــحــاء الــوطن ا
الـعــربي والـعــالم قــبل أن يـتم تــتـويج
بـطل حتـدي الـقـراءة العـربي في دورته
الـرابــعـة لـلــعـام الــدراسي بـدبي. وأتى
اإلعالن عن الـفــائـزين بــأبـطـال نــسـخـة
هـذا الـعـام من حتــدي الـقـراءة الـعـربي
فـي حـــفل نــــظـــمــــته وزارة الـــتــــربـــيـــة
والــتـعـلـيم الـبــحـريـنـيــة في الـعـاصـمـة
نامـة لالحتفاء بـأوائل حتدي القراءة ا
ـملـكة وتـكر الـعربـي على مـستـوى ا
ــتــمــيــزين من الــطــلــبـة ــتــفـوقــ وا ا
ـدراس وذلك بــحـضـور ـشـرفــ وا وا
وزيــر الـتــربـيــة والـتــعـلـيـم الـبـحــريـني
الــدكــتــور مــاجــد بن عــلي الــنــعــيــمي
ــلــكــة وســـفــيــر دولــة اإلمــارات لــدى 
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كل شيء هائل يصدر الضجيج كل حركة معبرة يلتفت لها الكثير كل
صوت حق يالقي الصدى كل كلمة لديها اثر وكل دمعة وابتسامة لذا
الاحب الهدوء ليس لديه مالمح انا اترقب عواصف االمور كل عصف
شـاعر وكل كـلمة منـتج فااللم يـتحـول البداع وكل دمعـة تنـتفض لـها ا
كن ان نـتحول حق يصـدع لها الـباطل ولدنـا بصـرخة على احلـياة ال
لهدوء اليترك اثـرا فهدوء الشتاء يـجعلنا نبـحث عن الدفء يولد شعور
وقد مصـطنع اما الـصيف بصـخبه جتد االفتـقار للـعاطفـة نتلـمسهـا 
مـتـعـة احليـاة حـياتـنـا ومـشاعـرنـا فـصول تـتـوالى بـ سقـوط وسـكون
وربيـع وصخب فـمن اعتـزل عن النـاس بفـكرة الـهدوء البـد ان يهـاجمه
ـشـاعـر اذا اصـابـهـا الـهـدوء قـتـلت فـاحلب صـخب شـعـور الـوحـدة وا
احاسيس وجنـون حتى الغضب رغم انـتقاده فهو مـتنفس للـتعبير عن
مابـداخلـنا فلـو قيدته بـالهـدوء اثر سلـبا باجلـسد فـباالنتـفاضات تـعبر
ـنـهزم من الـشـعـوب وحتـدث الـتغـيـيـر اليـتـحجج بـحب الـهـدوء سـوى ا

ـلك التـكيف مع مـحيـطه فكل التـعبـير عن نـفسه وال
شيء خلـق بنـا ينتـظر الـنهـوض فالـعقـل اليبدع اذ
لم يـنـتـفض بـافـكـاره لن نـكـرم به لـيـكـون خـامال
بلـيدا غـير مـبدع بـل للـتغـييـر وااللهـام واالنتاج
في زحـام االفــكـار البـد ان تـبـرز افـضـلـهـا لـذا

لنتحد لنحدث اثرا ونترك الهدوء.

ـنــظـمـة في الـصــدارة وبـكل فــخـر وإعـتــزاز حـسب أخــر احـصـائــيـة 
ـية  فـلقـد أخذنـا مراتب مـرتفـعـة في القـائمـة العـشرين الـصحـة العـا
األولى  كـأكـثر شـعـوب األرض تـدخ لـلـسـجائـر وأغـلب دول الـعالم
ـكافـحـتـهـا جنحت قـاربت عـلى إنـهـاء ظـاهرة الـتـدخـ وكل خـططـهـا 
ـاذا نحن ـاضـيـة. بصـراحـة ال أعـرف  جنـاحـا بـاهـرا في السـنـوات ا
صـحـيـا لــقـد اثـبـتت كل الـدراسـات واألبـحـاث نـطـيـر خـارج الـسـرب 
الــطـبــيــة خـطــر الــتـدخــ بــكل أنـواعه  كــمــا أن سـعــره في ارتــفـاع
صاروخي ألن أغـلب احلكومـات تفرض الـضرائب التـصاعديـة عليه .
أننا بصدق نحتاج لدراسة معمقة لتفشي ظاهرة التدخ حتى يومنا
ـاذا نحـن من ب كل بـني الـبـشر مـا نـزال شـره لـلـتـدخ هـذا  و
لدرجة اإلدمـان والهوس هل هنـاك أسباب إجتـماعية متـوارثة تشجع
على التدخـ في مجتمعـاتنا  أم أن التدخـ مشكلة نـفسية وحتتاج

لعالج نفسي مختص ..?? 
في موضوعي هذا ال أستطيع أن أشير وأتهم أحد أو جهة بالتقصير
ـباالة فـما طبـق بالعـالم  تطـبيقـه عندنـا بحـذافيره من دون أو عدم ا
أي زيادة أو نـقصـنا فـلمـاذا جنحـوا هم وفشـلنـا نحن فـشال ذريعا ال
رحلة من اليأس والـكره لهذه احلياة فبتنا ننتحر يغتفر.  هل وصلنا 
أنني أعرف تواصل لـلسجـائر  ـستمـر وا ببطء شـديد عبر الـتدخ ا
ن هم قضوا أكـثر من نصف أعمارهم وهم مدخن  أي الكثيرين 
أننـا لسنـا مدمنـ على الـتدخ لـفترة قـصيرة ال عـلى العكس تـماما

وهذه طامة كبرى .
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كيف اكتب في عمودي الصحفي الصـغير هنا عن رجل قد ال يكفيني
خـصوصا وأنه يحـتل مساحـة عريضة كتاب لـلحديث عـنه وعن حياته
السيما ونحن نعيش في زمن قد نبحث في ذاكرة كل من تعامل معه?
ـيـزين أمـثـاله!!. الــرجل الـذي شـكل عالمـة فــيه بـاجملـهـر عن رجــالٍ 
فـارقـة في عـالم الـطب والـتـعلـيم حـتى صـار جـزأ من تـأريخ مـديـنة بل
واألصــعب أن تــأريخ وطـن .  رجل من الــصـــعب أن تــكـــون خــصـــمه
فـهــو ال يـتـقــبل أي نـوع من أنــواع الـنـفـاق حتـتـفظ بــصـداقـتـه لألبـد!!
ويـكره أنـصاف ـصالح واحملـسوبـيات نـافقـ وأهل ا ويـنبـذ ا والـرياء
احللـول وأشباه الـرجال واحللـول الوقـتية. هـو صاحب رأي نافـذ فهو
قـــار جـــيـــد ومـــثـــقف وواعـي واألهم من كـل ذلك أنه عـــالم بـــالـــذات
وهـو ال يترد في ويـتمـيز بنـظرة ثـاقبة بكل حاالتـها وأحـوالها البـشريـة
ـرض تـشــخـيص الـبــاطل واهـله مــثـلـمــا هـو مـتـمــكن في تـشــخـيص ا
وال يجيد فـنون التلون وهو ال يعـرف طعم اخلوف أو التـردد رضى وا
رة واحدة فروض الطاعة ألجل الوصول الى ولم يُقدِم ولو  و احملاباة
ـنصب كـان هو فا ولم يتـوسط ألجل أن يجـلس علـى الكـرسي أهدافـه

ال العكس.  من يسعى في طلبه
ــلــعـون لــتــكـون ولــو أوهــمك حـظـك األغـبــر يــومــا وورطك شـيــطــانك ا
فرجل سالحه الثبات فبدون شك ستكون اخلاسـر في النهاية خصمه
ـكنك أن تنتـصر علـيه حتى لو كانت بـاد والقيم الـسامية ال  على ا
كل أســلـحــة الــكـون الى في يــدك!. قــاد كـلــيــة طب االنـبــار في أعــقـد
فـقـد كـانت مـدينـة الـرمـادي تـعيـش حتت ضغط الـظـروف واصـعـبهـا 
هائل بسبب تصديها طوال سنةٍ ونصف لهجمات عنيفة ومستمرة من
قـبل عـصابـات داعش االرهـابيـة الـتي كانت تـعـتبـر أن الـسيـطـرة على
وحتدى الـرجل  بكل شـجاعة كل ديـنة هـو فتح الفـتوح بـالنسـبة لـها ا
ـطـبـات والـتـحـديـات الـتي راهـنت عـلى تـعـطل عـجـلـة الـدوام في تـلك ا
ـســؤولـيــة اجلـســيــمـة  ووفــر كل مــا من شـأنه لــكــنه حتـمـلّ ا الــكـلــيـة
وعدم ضياع مستـقبل الطالب في وقت حرج شهد استمرار الدراسـة
تخـلي الـكـثـيـرون عن مـسـؤولـيـاتهـم الوظـيـفـيـة واالخالقـيـة خـوفـا على
حـيـواتـهم. حـيـنــمـا تـراه يـتـبـادر الى ذهـنـك فـورا الـرجل الـغـني بـذاته
فــهـو الــقـدوة الــذى البـد من وجــوده في حــيــاتـنــا واخالقه الــســامـيــة
فـهو مثال لـلثبات احلسنـة التي نتمـنى ان يقتـدى بها االجيـال القادمة
فهو مـثل لإلنسانية ن خـانه أو خذله وهو ال يهتم  والصبر والـصالبة
ولـذلك ـلـمـات ـلـذات وا ـغـريـات وا ـتـعـالـيـة بـفـضـلـهـا ونـبـلـهـا عـلى ا ا
ال من أصحاب الـشعارات باد مـنه ومن أمثـاله نسـتطيع ان تـتعـلم ا

اجلوفاء الكاذبة!. 
حـينـما تـتعـمق وتغـور عمـيقـا في شخـصيـته ستـكتـشف أنك امام قـمة
فـهــو له مــبــدأ واحـد ووجـه واحـد ال يــتــبــدل حـسب بــشــريـة ســامــقــة
وسـتتالشى من مخيـلتك كل تلك الشـخصيات الـهالمية التي الظروف

ليس لها مبدأ ثابت ولها وجوه عديدة!!. 
وصـحـيح انـنـا احـيـانا ال ان الـدنـيـا ال مـعـنى لـهـا بـدون هـؤالء الـقـمم 
ولـكن الــصـادق مـنـا مـع نـفـسه يُــعـظـمـهم نـســتـطـيع ان نــكـون مـثـلــهم
ويُقدِرهم ويعـلم انهم ملح االرض ومـاء احلياة. وقبل ان يـكون الطبيب
ربي الـذي أعطانا مـثال عن الرجل النزيه هـو االنسان الكـبير ا العالم
فدفع ثمنا النظيف الصلب في زمن موبوء وملوث بالكثير من العاهات
فأضطر الى باهضا عندما لم يتحمل قلبه كل هذه الفوضى واخلراب
ترقيع شرايينه بعملية خطيرة رغم انه ال يؤمن باحللول الترقيعية على

أرض الواقع!!. 
ولكن صحيح ان قلبك متعب وشرايينك مُرقعة وصدرك مثقل بالهموم
وبـقيت األهم أن ضـميـرك حي في زمن مـاتت فـيه كثـيـر من الضـمـائر
فسالم عـلى قلبك روحك نقـية ونفـسك طاهرة حتب اخلـير لكل الـناس
الـــذي يـــســـقي زرع كل الـــنـــاس وال يـــســـقي ـــتـــوشح بـــالـــبـــيـــاض ا
وسـالم عـلـيك وانت حتــمل هـمـوم الــوطن وأهـله دون أن تــنـتـظـر زرعه
وسالم علـى رجلٍ وقف بكل اقـتـدار ضد طـوفان كـلمـة شكـر من أحـد
سالم ايــنــمـا تــكـون أيــهـا االنــسـان من الــزيف واخلـداع والــهــمـجــيـة

الدكتور صالح نوري العاني!!.
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غالف الكتاب

ــفـــاعل تـــمــوز عــام اإلســـرائــيـــلي 
1981 ورد الـــفـــعـل الـــعـــراقي في
الشروع بالبرنامج النووي ودمار
حــــــرب اخلــــــلــــــيج 1991 الــــــتي
اســـتــــغـــرقت 42 يـــومــــاً وقـــامت
الـطـائـرات خاللـهـا بـأكـثر من 100
ألف طـــلــعـــة جــويـــة وألــقت 100
ــتـفــجـرات شــديـدة كــيـلــوطن من ا
الــتــدمــيــر وأعــقــبــتــهــا مــبــاشـرة
اضطرابات شملت 12 محافظة من
محـافظات العـراق الثمـاني عشرة
وسبّبت خسـائر فادحة للـممتلكات
العامة واخلاصة وبعدها (معجزة
إعــادة بـنــاء الــهــيـاكل االرتــكــازيـة

دمرة للبلد). ا
ــعـلـنـة حـسب الئـحــة االتـهـامـات ا
ضـد الــســعـدي يــوم أسَــرَته قـوات
االحــتالل في 12 نـــيــســان 2003
والــــتي اعـــتـــبـــرتـه (الـــعـــبـــقـــريـــة
الــــــهــــــنـــــدســــــيـــــة
الـتـنـظـيـمـيـة) وراء

كل ذلك...
قـــال عــنـه مـــحــرر
األخــــــــــبــــــــــار في
تلفزيون (إن. بي.
سي) أنه (قـيـصر
أســلــحــة الــدمـار
الـــشــــامل وقـــام
بـــتــوســيع مــدى
صــــــــــــــــــــواريـخ
سكود وتـطوير
صـــــــــــــــــــواريـخ
الــعـبــاس الـتي
قـتــلت عـشـرات
األمـــيـــركـــيـــ
واإلسرائيلي
خـالل حــــــــرب

...1991
إنه الـعبـقـرية
الــتـنـظــيـمـيـة
خـــــــــــــــــــــلــف
بـــــــرنــــــــامج
األســــلــــحــــة
الـــعـــراقـــيـــة
السوبر وهـو مهندس رفيع

ـــســـتـــوى يـــحـــمل الـــدكـــتـــوراه ا
ويـتحـدث بـطالقة ثالث لـغـات على

األقل).
ال تُــــعـــجِّل بــــالـــرحـــيـل يـــا عـــامـــر
الـسـعدي فـالـبلـد يـحتـاج أكـثر من
أيّ وقـت في تـاريــخه إلى عـبــقـريـة
هنـدسـيـة تـنظـيـمـيـة تعـيـد جتـميع
فككة وتطوير هياكله االرتكازية ا
إدارياً وسـياسـياً وروحـياً كـإعادة
يـاه والـكـهـربـاء عام بـنـاء شـبـكـة ا
1992بـــســـرعـــة قـــيـــاســـيـــة خالل
شـهـرين فقط وبـكـلفـة تـعادل 200
مـليـون دوالر مـا يعـجـز عنه خالل
16 عـــامــاً الــنـــظــام الـــذي أقــامــته
تحـدة ودعمته عشرات الواليات ا
ــؤتــمـــرات والــبــرامج الــدولــيــة ا

وتريليونات الدوالرات. 
والــعـــراق كــالــقــطــة فــوق صــفــيح
ســاخن حـسب مـســرحـيـة الـكـاتب

األميركي تَنيسي وليامز. 
(وما النصر الـذي حتققه قطة على

صفيح ساخن ? 
تمنيتُ لو أعرف... 

أعـتــقـد أن تــمـكث هــنـاك أطــول مـا
تستطيع).
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والــســعـدي والــنــخــبــة الــعــلــمــيـة
الــهـنـدسـيــة الـتـنــظـيـمـيــة لـلـعـراق
مكثوا وأبدعوا فوق صفيح ساخن

اضي.  منذ سبعينيات القرن ا
ـعـضـلـة الـطـائـفـية وال أعـتـقـد أن ا

غيّرت طباعهم. 
فالعـراقيون وبـلدهم بقـوا على قيد
لكون امتياز البقاء احلياة ألنهم 
ــــكـن فـــوق صــــفــــيح أطــــول مـــا 

ساخن.
ومَن غيرُ عبقرية جيل السعدي من
مهندس وإداري يقودون حالياً
مــثــله مــؤسـســات وأعــمــاالً خـارج
الـــعــراق حتـــقـق مـــعـــجـــزة إعــادة
تركـيب بـلـد قـطّـعتـه فئـة انـتـهـازية
فاسدة من مغترب مهّدوا طريقهم
ــا وضــعــتـهم حلــكم الــعـراق وحــا
دبـابات االحـتالل عـلى سـدّة احلكم
نطـقة اخلضـراء) أعلنوا عن في (ا
تــــأســــيس (الــــبــــيـت الـــشــــيــــعي)
والـسـعدي الـذي يـنـتـمي إلى أعرق
أسـر الـعـلم الـشـيـعـيـة قـاد أصعب
فاوضات الـعلمية الـسياسية في ا
ـتــحـدة إلنـقــاذ بـلـده تـاريخ األ ا

من كارثة الغزو. 
ولم يــخـــطــر بــبــالي يــومــاً مــذهب
الــســـعــدي وشـــقــيــقـــيه طــبـــيــبي
الـعائـلة أخـصائي الـعيـون حمـيد
وأخــــــصــــــائي اجلــــــلــــــد نــــــوري
وشــقــيــقــتــيه زمــيــلــتي الــدراســة
اجلــامـــعــيـــة في مـــوســكـــو خــوله
(دكتورة في هندسـة النفط) ورُقيّة

(مهندسة اتصاالت).
(ســـاعــدونـــا نــســـاعــدكـم قــال ذلك
الــشــخص اجلـــالس عــلى الــطــرف
اآلخــر من الـطـاولـة وهــو يـبـتـسم
لـكن لم تـكن الـسـعـادة ما رأيـته في
أسـاريره كـانت عيـناه خـفيـضت

. هل كان ذلك وطرفـا فـمه مرتـخيـ
هـــــو احلـــــزن أم الـــــتـــــعب لـــــست
متأكداً).بـهذه الفقرة اسـتهلّ محمد
الوكـالة ـدير الـعام لـ ( البـرادعي ا
كـتـابه الـدولــيـة لــلـطــاقـة الــذريـة ) 
الــصـــادر بــاإلجنــلـــيــزيـــة (عــصــر
اخلــداع).والــشـخص عــلى الــطـرف
اآلخـــر مـن الـــطـــاولــــة هـــو عـــامـــر
ـــفـــاوضـــ الـــســــعـــدي كـــبـــيـــر ا
العراقي حـول نزع أسلحة الدمار
الشـامل. حـدث ذلك قبل نـحو شـهر
من غزو الـعراق2003  وبالـضبط
بــــعـــد ثـالثـــة أيــــام مـن الـــواقــــعـــة
الـشـهـيـرة في (مـجلس األمن) ح
لــوّح وزيــر اخلـــارجــيــة األمــيــركي
اجلـــنـــرال كــــولن بــــاول بـــقـــارورة
صـغـيـرة وقـال إن مـا يـعـادلـهـا من
ـــلـــكـه صــدام األنـــثـــراكس الـــذي 
حــسـ كــاف لــقــتل نــصف ســكـان

العالم.
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وصـوّر البـرادعي في مـقدمـة كـتابه
عـمـلـيـة استـسالم الـسـعـدي لـقوات

االحتالل. 
(اجلــنــرال الــســعــدي شــريــكي في
العـشاء احلـزين سلّم نـفسـه لقوات
الـتـحـالف في 12 نـيـسان  2003 
بــــعـــد أن عــــرف أنه الــــرقم 31 في
طـلـوب قـائـمة أكـثـر الـعراقـيـ ا

ـاسية وترتـيبه الـسابع في الفـئة ا
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