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بين فيروس “كورونا” والسلطان سليمان واإلمبراطور قورش
Û  ونحــن نواجــه ونقــاوم بضراوة وباء فيــروس كورونا

المتجــدد القاتل، ونضــع على أفواهنا وأنوفنا كمامات 
واقية، إال أن أعيننا يجب أن تبقى مفتوحة وبصائرنا 
متيقظة لما يحاك ضدنا وما يدور حولنا من تطورات 
إقليميــة خطيــرة؛ وبالذات ما يقوم بــه النظام التركي 
اآلن مــن تصعيــد لألوضــاع فــي ســوريا وفــي ليبيــا، 
لدرجــة أن مبعــوث األمــم المتحــدة الخاص إلــى ليبيا 
أكــد قبــل يوميــن أن ثمــة مخاطر حقيقيــة من تحول 
الحــرب هنــاك إلــى حــرب إقليميــة، فــي الوقت نفســه 
يتواصــل ســقوط الضحايا األبرياء في إدلب بســوريا 
جــراء تبــادل القصــف علــى األراضــي الســورية بيــن 
الســوري والقــوات  النظــام  التركيــة وقــوات  القــوات 

الروسية المتحالفة معها.
Û  ويقــال، والعهــدة علــى القائل، إنه فــي مكتب الرئيس

التركــي بالقصــر الرئاســي بأنقــرة الــذي بني فــي العام 
2014 والمكــون مــن 1150 غرفة، ُعلقــت لوحة كبيرة 
مــن  التالــي  المقطــع  العريــض  بالخــط  عليهــا  كتــب 
رســالة وجههــا الســلطان ســليمان القانوني إلــى الملك 
فرانســيس ملــك فرنســا: “إنــه من ســليمان وإنه بســم 
هللا الرحمن الرحيم، أنا سلطان البحر األبيض والبحر 
األســود والبحر األحمر واألناضول والروملِّي وقرمان 
وكردســتان  بكــر  وديــار  القدريــة  ذي  وواليــة  الــروم 
وأذربيجــان والعجــم والشــام ومصــر ومكــة والمدينة 
والقــدس وجميــع ديــار العــرب والعجــم وبــاد المجــر 
والقيصــر وبــاد أخــرى كثيــرة افتتحتهــا يــد جالتــي 
بســيف الظفــر وللــه الحمــد، وهللا أكبــر، أنــا الســلطان 

سليمان بن السلطان سليم بن السلطان بايزيد”.
Û  وفــي هذا الســياق تبرز الحاجة إلــى التذكير والتأكيد

على أن السلطان التركي رجب طيب أردوغان الحالم 
والطامع في إحياء كرسي الخافة العثمانية والتربع 
أن  قبــل،  مــن  أســافه  يــدرك  كان  كمــا  يــدرك،  عليــه 
تحقيق ذلك الحلم لن يتم إال بعد اســتعادة الســيطرة 
علــى العالــم العربي، وبشــكل خــاص التحكــم بجزيرة 
العرب الســعودية واألماكن اإلســامية المقدسة فيها. 
وهــذا أمــر محــال فــي هــذا العصــر وســيبقى كذلــك 
إلــى أبــد الدهــر، ومــع ذلــك فــإن أردوغان ظل يســعى 
للوصــول إلــى هدفــه ونجــح حتى اآلن فــي الحصول 
علــى موطــئ قدم لــه وتحقيق وجود عســكري لباده 

فــي ســوريا وفي ليبيــا مؤخــًرا، وحاول قبلهــا زعزعة 
الســعودية عــن  العربيــة  للملكــة  الداخلــي  االســتقرار 
طريــق حلفائــه فــي داخلهــا مــن اإلخــوان المســلمين 
وغيرهــم، وفــي الوقت نفســه محاصرتهــا من الخارج 
بدعم نظام معاد ومناهض لها في مصر، وبناء قاعدة 
عســكرية في خاصرتها بجزيرة “ســواكن” بالســودان، 
فــي خاصرتهــا األخــرى بدولــة قطــر  ثانيــة  وقاعــدة 
الشــقيقة، إال أن القــادة الســعوديين تمكنــوا ونجحــوا 
فــي تثبيــت وتعزيز دعائم وقواعد األمن واالســتقرار 
فــي المملكــة، والقضــاء على جماعــات وعناصر الفتن 
الشــعب  هــب  فقــد  أخــرى،  ناحيــة  مــن  والتخريــب، 
والجيش المصري في الثالث من يوليو 2013 وأطاح 
بنظــام محمــد مرســي اإلخوانــي فــي مصــر، كمــا هب 
الشعب السوداني وأطاح بحكم عمر البشير وألغىيت 
بذلــك اتفاقيــة القاعــدة التركيــة فــي جزيرة ســواكن، 
ولــم تبــق إال القاعدة التركية فــي قطر التي نرجو من 
هللا أن يزيلهــا بعــد أن يمــن علينــا بإصــاح ذات البين 

بين األشقاء قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
Û  إن أطمــاع ومحــاوالت العثمانييــن القدامــى والجــدد

في السيطرة على الجزيرة العربية وأماكن المسلمين 
المقدسة في مكة والمدينة ليست وليدة اليوم، ولكنها 
تتجلى اآلن كاســتمرار لحلقــات متواصلة ومحاوالت 
ســابقة ومســتمرة نكتفــي لضيــق المســاحة بالتوقــف 
عنــد حلقــة واحــدة منها حدثت فــي تاريخنا الحديث 
عندمــا تمكن الملك عبدالعزيز رحمه هللا من تأســيس 
الدولــة الســعودية الثالثــة في العام 1902 تحت اســم 
المملكــة العربيــة الســعودية، فبينمــا كان يســعى إلــى 
توحيد وضم باقي أجزاء الجزيرة إلى مملكته، وردت 
لــه رســالة مــن الســلطان العثمانــي عبدالحميــد الثاني 
عــن طريــق أحد قواده المدعو حســن شــكري، محذًرا 
فيهــا الملــك عبدالعزيــز ومحــاواًل اســتمالته وإقناعــه 
بأن يعلن والءه لها، ومن بين ما جاء في الرســالة أن 
غه اضطراب الفتنة في باد  جالــة الخليفة األعظم بلَّ
نجد وأّن يًدا أجنبية ُمحّركة لها، وأّن السلطان يرغب 
فــي حقــن الدمــاء، ومنــع التدخــل األجنبي فــي الباد 
المسلمة، كما جاء فيها: “وقد قال هللا تعالى وأطيعوا 
هللا ورســوله وأولي األمر منكــم، فمتولي أمركم الذي 
تجــب طاعتــه بنــص اآليــة الشــريفة هــو خليفــة هللا 

ورســوله الســلطان عثمــان، فأنصحــك نصيحة مســلم 
لمســلم أن تســرع إلى الطاعة، واحذر العصيان، وهللا 

على ما نقول وكيل”.
Û  رفض الملك عبدالعزيز تهديدات السلطان عبدالحميد

الدولــة  نفــوذ  تحــت  باالنضــواء  لــه  وطلبــه  الثانــي 
العثمانيــة، وأجابــه بــرد حازم مفصل مــن بين ما جاء 
فيــه: “.... أمــا اآلن، فــا نقبل لكــم نصيحة وال نعترف 
لكم بالسيادة، واألحسن لك أن تبقى في مكانك الذي 
أنت فيه إذا كنت ال تحب ســفك الدماء، وإذا تعديت 
معاملــة  نعاملــك  أننــا  فاشــك  علينــا،  مقبــًا  مكانــك 
المعتــدي علينــا، وقــد قــال هللا تعالــى ومــن اعتــدى 

عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم”،
Û  وختــم الملــك عبدالعزيــز رســالته بما يلــي: “وخاصة

القــول إن العمــال الذيــن رأيناهــم من األتــراك خائنون 
منافقون، فا طاعة لكم علينا، بل نراكم كسائر الدول 

األجنبية”.
Û  التهديــدات واألطمــاع إننــا حصرنــا  يقــال  وحتــى ال 

العثمانيــة علــى المملكــة العربيــة الســعودية فقــط، أو 
إننا اخترنا التركيز على التهديدات واألطماع التركية 
وتجاهلنا أطماع وتهديدات اإلمبراطورية الفارســية؛ 
فابــد أن نشــير إلى لوحــة عماقة أخــرى رفعت هذه 
المــرة فــي أحد مياديــن طهــران بمناســبة االنتخابات 
البرلمانيــة التــي جــرت قبــل أيام مكتــوب عليها بخط 
عريض بالفارســية: “هذه دولة قورش اإلخمينية، من 
الســند وســيحون شــرًقا إلــى غزة ولبنــان غرًبــا، أرٌض 
امتــداد  الغــد  إيــران  اإلســتراتيجي،  العمــق  يحفظهــا 

لمبادئ قورش العظيم”.
Û  ملــوك أعظــم  هــو  العظيــم  كــورش  أو  وقــورش 

إمبراطورية فارس اإلخمينية.
Û  وهكذا فنحن العرب نجد أنفســنا متورطين وواقعين

بيــن أطمــاع اإلمبراطوريتيــن وصرنا ضحايــا للصراع 
التاريخي القائم بينهما، مما عرقلنا ومنعنا من التقدم 

والتطور.
Û  الفارســية األراضــي  فــي  اإلســام  اســتقر  أن  فمنــذ 

العــرب  الجنــود  بســواعد  فتحمهــا  بعــد  والتركيــة 
المســلمين، والقوتــان التركيــة والفارســية تتســابقان 
وتتصارعــان علــى بســط ســيطرتهما ونفوذهمــا علــى 
األراضــي العربيــة، خصوًصا أراضي الجزيــرة العربية 

تســعى  منهمــا  وكل  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  أو 
بمختلــف الوســائل والطــرق إلــى نقــل أو اســتقطاب 
“الثقل اإلســامي” إلى أراضيهما واختطافه من أرض 
لهــذا  واختارهــا  شــرفها هللا  التــي  العربيــة  الجزيــرة 
الدور، فبعث فيها نبيه وأنزل رسالته فوق ترابها، كما 
أن كل واحدة منهما تعتقد بأنها أحق من األخرى لنيل 
هــذا الشــرف، وبالتأكيد أحــق من جزيــرة العرب التي 

كانت أرًضا جرداء.
Û  وكل واحدة منهما تريد السيطرة والهيمنة على الدول

العربيــة، إيران تريد إعادة الحياة إلى قورش العظيم 
وإعــادة رســم خارطــة المنطقــة واســتعادة األمجــاد 
البائدة لألخمينيين والساسانيين، وتركيا تعلن وتريد 
أيًضا إعادة رســم خارطة المنطقــة بأبعادها العثمانية 
الهالكة واســتنهاض روح الســلطان ســليمان القانوني، 
وتركيا بالذات ال تجرؤ على الحلم باستعادة أمجادها 
أو حدودهــا العثمانيــة فــي أوروبــا، فقد فشــلت حتى 

في االنضمام إلى االتحاد األوروبي.
Û  إن الطرفيــن يتصارعــان ويطمعــان ألن يختطفا مركز

الثقــل اإلســامي مــن أرض الحجــاز، حيــث بيــت هللا 
الحــرام فــي مكــة المكرمــة ومســجد ومرقــد رســوله 
الكريم في المدينة المنورة، متحدين بذلك إرادة هللا 
وإرادة رســوله األكــرم الــذي وضع حجر األســاس في 
مكــة والمدينــة؛ لتكونا عاصمتــي المســلمين الروحية 
وقبلتهم ومحط أفئدتهم، ولم يتمكن ساطين الدولة 
العثمانية األوائل ولن يتمكن ساطينها الجدد، كما لن 
يتمكــن ورثــة عــرش قورش مــن تغيير هــذه الحقيقة 
علــى الرغــم ممــا مارســه العثمانيــون مــن إهمــال فــي 
حق هاتين العاصمتين عندما وقعتا تحت ســيطرتهم 
وإدارتهــم، فلــم تكــن أي منهمــا قــادرة علــى مضاهــاة 

إسطنبول في العمران وجمال التخطيط.
Û  إن اإلهمال ومحاوالت التقليل من شأن مكة المكرمة

مــن  أي  رفــض  فــي  أيًضــا  تمثــل  المنــورة  والمدينــة 
الســاطين العثمانييــن، ومــا أكثرهم، زيــارة أي منهما 
ألداء فريضــة الحــج أو زيــارة قبــر الرســول اعتقــاًدا 

منهم بأن ذلك سيعني اعتراًفا وترسيًخا لمكانتهما.
Û  نرجــو مــن هللا العلــي القديــر أن يحفظنــا مــن وبــاء

المتجــددة  المتجــدد ومــن األطمــاع  فيــروس كرونــا 
للعثمانيين والصفويين.
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عبدالنبي الشعلة

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

اســـتقبل رئيـــس هيئـــة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحســـين ميـــرزا بمكتبـــه رئيس مجلس 
إدارة صندوق العمل )تمكين( الشيخ محمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وفـــي بدايـــة اللقاء 
رحـــب ميـــرزا بالشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى 
وجرى مناقشـــة مجاالت التعاون المشـــترك 
المســـتدامة  الطاقـــة  هيئـــة  بيـــن  الوطيـــد 

و”تمكين”.
 وفـــي هـــذا الصـــدد ثّمـــن ميـــرزا التعـــاون 
منقطـــع النظير مـــن “تمكين” واســـتجابتهم 
السريعة للمبادرات المشتركة واإلسهام في 
تحقيق األهداف الوطنية المنشودة للطاقة 
مملكـــة  فـــي  الطاقـــة  وكفـــاءة  المتجـــددة 
البحرين، األمر الذي يجســـد التزامهم بدعم 
نمـــاء واســـتدامة مختلـــف ركائـــز االقتصاد 
الوطنـــي، بمـــا يرقـــى بالمواطـــن البحرينـــي 
ويتيـــح له فـــرص عمل اختصاصيـــة فريدة 
تضعـــه فـــي أولـــى المراتـــب التنافســـية مع 

نظائـــره فـــي المنطقـــة خصوصـــا فـــي ظـــل 
فـــي  اإليجابيـــة  االســـتثمارية  التحـــركات 

القطاع محليا وإقليميا وعالميا.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  نـــوه  جانبـــه،  مـــن 
صنـــدوق العمـــل “تمكين” الشـــيخ محمد بن 
عيســـى آل خليفـــة بالجهـــود الوطنيـــة التي 
تبذلهـــا المملكـــة فـــي ســـبيل تعزيـــز أهداف 
التنميـــة المســـتدامة، الســـيما فيمـــا يخـــص 
قطاع الطاقة المتجـــددة وإتاحتها للجميع، 
التعـــاون  فـــرص  بحـــث  ضـــرورة  مؤكـــدا 

المشـــترك مـــع كل من مؤسســـات القطاعين 
العـــام والخـــاص؛ لتقديـــم نمـــاذج وحلـــول 
تكاملية تصب في إطار جهود التحول نحو 
الطاقة المســـتدامة. ولفت الشيخ محمد بن 
عيسى إلى أنه إضافة إلى ما تقدمه الطاقة 
المتجددة من مســـتقبل واعد على مستوى 
االســـتفادة مـــن مـــوارد مســـتدامة ونظيفة 
للطاقـــة، يقدم هذه القطاع فرص تنافســـية 
الخـــاص  والقطـــاع  المســـتثمرين  لجـــذب 

لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

االقتصــاد واســتدامة  نمــاء  بدعــم  االلتــزام  تجســيد 
ميرزا يشيد بالتعاون والمبادرات المشتركة مع “تمكين”

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أكـــدت وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية 
أهميـــة التعـــاون والتكامـــل بيـــن مختلـــف 
والخاصـــة؛  واألهليـــة  الرســـمية  الجهـــات 
للحمايـــة والوقايـــة مـــن فيـــروس كورونـــا 
المســـؤولية  منطلـــق  مـــن   )19 )كوفيـــد 
الوطنية للحفاظ على المجتمع البحريني، 
االحترازيـــة  لإلجـــراءات  تنفيـــذا  وإنـــه 
والتدابيـــر الوقائية الازمـــة للتصدي لهذا 
إطـــار  وفـــي  انتشـــاره،  ومنـــع  الفيـــروس 
الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا 
)كوفيد19-(، وفي ضوء مسؤوليتها تجاه 
أطـــراف اإلنتـــاج وفـــي مقدمتهـــم العمـــال 
فـــي القطـــاع الخـــاص، والعمالـــة الوافدة، 
فقـــد باشـــرت الـــوزارة عقـــد لقـــاءات مـــع 
ممثلي ســـفارات العمالـــة األجنبية بمملكة 
البحريـــن وإباغهم باإلجـــراءات الوقائية 
واالحترازيـــة المطلوبة بما يحفظ ســـامة 

وصحة الجميع.

وفي هـــذا اإلطار، التقى الوكيل المســـاعد 
جعفـــر  أحمـــد  بالـــوزارة،  العمـــل  لشـــؤون 
الحايكـــي، مع ممثلي الســـفارات المعتمدة 
بمملكـــة البحرين التي لديها جالية وعمال 
وهـــي  الخـــاص،  القطـــاع  منشـــآت  فـــي 
والفلبيـــن،  وباكســـتان،  الهنـــد،  ســـفارات 
معهـــم  وبحـــث  والنيبـــال،  وبنغاديـــش، 

اإلجراءات الخاصة بهذا الشأن.
عمـــل  فريـــق  بتشـــكيل  الـــوزارة  وقامـــت 
مـــن مهندســـي ومفتشـــي إدارة التفتيـــش 

والسامة المهنية، للقيام بزيارات ميدانية 
المنشـــورات  وتوزيـــع  العمـــال  لمســـاكن 
مـــن  والتوعيـــة  اإلرشـــادية  والملصقـــات 
أخطـــار فيـــروس كورونـــا وكيفيـــة اتخـــاذ 
االحتياطات الوقائية، كما تم بالتعاون مع 
وزارة الصحة تعليق اليافطات واإلعانات 
بعد لغـــات بالقرب من مســـاكن العمال في 
المناطـــق الصناعيـــة في مختلـــف مناطق 
المملكة، والتواصل مع العمالة الوافدة من 

خال الرسائل النصية.

توزيع اإلعالنات لعمال الهند وباكســتان والفلبيــن وبنغالديش والنيبال
“العمل”: إبالغ السفارات بإجراءات “كوفيد 19”

المنامة - وزارة الداخلية

بالمـــوارد  نظمـــت إدارة شـــؤون األفـــراد 
البشـــرية بـــوزارة الداخليـــة ورشـــة عمل 
بعنوان “الـــذكاء االصطناعـــي”، بالتعاون 
مع الفريق االستشاري لاتصاالت وتقنية 
المعلومـــات بحضـــور عـــدد من منســـوبي 

وتعـــرف  بالـــوزارة.  البشـــرية  المـــوارد 
المشـــاركون فـــي الورشـــة، علـــى مفهـــوم 
الـــذكاء االصطناعي وتاريخـــه ومقارنته 
مع الذكاء البشـــري، كما تضمنت الورشة 
شـــرحا عن الروبوت وأهميتـــه في العمل 
وآخر األجيـــال المبتكرة في هذا المجال 

إضافـــة إلى أهميـــة مجـــاالت وتطبيقات 
الـــذكاء االصطناعـــي فـــي واقـــع الحيـــاة 
والقضايـــا  المخـــاوف  وأهـــم  المعاصـــرة، 
الفلســـفية لهـــذه التقنيـــات. وفـــي ختـــام 
ورشـــة العمـــل، قـــام مديـــر إدارة شـــؤون 

األفراد بتوزيع الشهادات على الحضور.

“شؤون األفراد” تنظم ورشة عن الذكاء االصطناعي


