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استخدام الوسائل التكنولوجية لـ “الملكية للشرطة”
الحســـن: تطويـــر آليـــات الشـــراكة وتوقيـــع مذكـــرات التفاهم مـــع الجامعـــات والمعاهد

رئيـــس  العـــام  األمـــن  رئيـــس  تـــرأس 
المجلـــس العلمـــي لألكاديميـــة الملكيـــة 
للشـــرطة الفريق طارق الحسن، اجتماع 
المجلـــس، عبـــر تقنية االتصـــال المرئي، 
بحضور آمر األكاديمية الملكية للشرطة 

وأعضاء المجلس.
وأعـــرب رئيـــس األمـــن العام عن شـــكره 
وتقديـــره إلـــى وزيـــر الداخليـــة رئيـــس 
الملكيـــة  األكاديميـــة  أمنـــاء  مجلـــس 
للشـــرطة الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل 
للمجلـــس  المتواصـــل  لدعمـــه  خليفـــة 
وتوجيهاته الســـديدة لتحديث وتطوير 
بمـــا  والتدريبيـــة  العلميـــة  البرامـــج 
يواكب المتغيـــرات األمنية والتحديات 
بشـــكل  البرامـــج  ومتابعـــة  المتزايـــدة 
وتطويرهـــا  تقويمهـــا  بهـــدف  مســـتمر؛ 
وضمـــان إعداد وتخريج رجل الشـــرطة 
وفـــق أســـلوب علمـــي وتدريبـــي متطور 

كل  مـــع  التعامـــل  علـــى  قـــادًرا  يجعلـــه 
التحديات التي تواجهه في أداء واجبه 
ومهامـــه المكلـــف بهـــا. وتـــم باالجتمـــاع 
اســـتعراض الموضوعـــات المدرجة على 
جـــدول األعمـــال، التـــي تشـــمل اعتمـــاد 
الخطـــة األكاديمية للعام 2020 - 2021، 
الضبـــاط  مرشـــحي  دورات  وعـــرض 

المجلـــس  12”، كمـــا اطلـــع  الــــ  “الدفعـــة 
علـــى نتائج خريجي برامج الماجســـتير 
ورفـــع التوصيـــة العتمادهـــا من مجلس 
األمناء، وإقرار منح الخريجين الدرجة 
العلميـــة المســـتحقة، إضافـــة إلى عرض 
بمركـــز  الخاصـــة  التدريبيـــة  الخطـــة 
البحوث األمنية للنصف األول من العام 

التدريبـــي  -2020 2021، مـــع اتخـــاذ ما 
يلـــزم وفـــق قوانيـــن التعليـــم العالي في 
العـــام  األمـــن  رئيـــس  وأشـــار  المملكـــة. 
إلـــى اهتمـــام المجلـــس فـــي اســـتخدام 
أحدث وسائل التكنولوجيا واستقطاب 
أفضل الخبـــرات التعليميـــة والتدريبية 
آليـــات  إلـــى تطويـــر  لتنفيذهـــا إضافـــة 
الشراكة والتوسع فيها وتوقيع مذكرات 
التفاهم مع الجامعات والمعاهد العلمية 
المملكـــة،  المتخصصـــة داخـــل وخـــارج 
واالســـتعانة بأفضـــل الخبـــرات الدولية 
في هذا الشـــأن، مؤكًدا ضرورة استمرار 
جـــودة  بمعاييـــر  واالهتمـــام  التطويـــر 
التعليـــم والتدريـــب فـــي كل مـــا تقدمه 
األكاديمية من برامج تعليمية وتدريبية 
لتتمكن من أداء رســـالتها، موجًها الشكر 
اإلداريـــة  والهيئـــة  المجلـــس  ألعضـــاء 

والتدريبية في األكاديمية.

رئيس األمن العام يترأس اجتماع “العلمي لألكاديمية الملكية للشرطة”

المنامة - وزارة الداخلية

البيستين- محافظة المحرق

المحـــرق  محافـــظ  نائـــب  نقـــل 
خليفـــة  بـــن  عبـــدهللا  العميـــد 
الجيران شـــكر وتقدير محافظ 
هنـــدي  بـــن  ســـلمان  المحـــرق 
المناعـــي إلـــى كافة المشـــاركين 
والمتطوعين من الجنســـين في 
جميع الحمالت التي تهدف إلى 
تعقيـــم وتطهيـــر كافـــة المرافق 
ومن ضمنها المساجد واألسواق 

والمجمعات التجارية.
وقـــدم نائـــب المحافـــظ الشـــكر 
وكافـــة  عـــام  لمديـــر  والتقديـــر 
منتســـبي اإلدارة العامة للدفاع 
المدنـــي بـــوزارة الداخليـــة على 

الدعـــم  تقديـــم  فـــي  جهودهـــم 
لكافـــة  والتدريـــب  والمســـاندة 

المتطوعين.
جاء ذلـــك خالل تكريـــم العميد 
ألعضـــاء  الجيـــران  عبـــدهللا 
تســـتاهل”  “البحريـــن  فريـــق 
التطوعـــي بعـــد أعمـــال التعقيم 
وكذلـــك  المحافظـــة  لمبنـــى 
جامـــع الحســـن الكائـــن بمنطقة 
لمســـه  بمـــا  البســـيتين، مشـــيدا 
مـــن مشـــاعر وطنيـــة مخلصـــة 
وإقبـــال منقطـــع النظير من قبل 
المشـــاركين في مجـــال التطوع 

بجميع المجاالت.

تكريم فريق “البحرين تستاهل” التطوعي

“اإلقليمي العربي” يدعم استعادة التراث الثقافي ببيروت
يواصــل المركــز اإلقليمــي العربــي للتــراث العالمــي دعــم جهــود اســتعادة 
التــراث الثقافــي والعمرانــي للعاصمة اللبنانية بيــروت بعد حادث االنفجار 
المأســاوي الــذي تعرضــت له المدينة بداية شــهر أغســطس الماضي، حيث 
يشارك المركز حاليا في عدد من المبادرات التي تشرف عليها منظمة األمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونيســكو(، أهمها تأمين ودعم متحف 
بيــروت الوطنــي وتقديــم المســاعدة الفنية واإلدالء بالمشــورة الســتعادة 

التراث العمراني في قلب مدينة بيروت التاريخية.

كذلك يسعى المركز اإلقليمي العربي 
مكانتـــه  لتعزيـــز  العالمـــي  للتـــراث 
كشريك أساس في عمليات استعادة 
التراث الثقافي لبيروت، حيث يعمل 
عن قـــرب مـــع العديـــد من الشـــركاء 
والمديريـــة  اليونيســـكو  كمنظمـــة 
العامة لآلثار في لبنان باإلضافة إلى 

منظمات إقليمية ودولية أخرى. 
وشـــارك المركـــز حتـــى اآلن في عدد 

التـــي  الدوليـــة  االجتماعـــات  مـــن 
نظمتهـــا اليونســـكو؛ لمعالجـــة قضية 
الحضـــاري  بيـــروت  إرث  اســـتعادة 
طـــرق  وبحـــث  الثقافـــي  وتراثهـــا 
مســـاندة المجتمـــع الدولـــي للشـــعب 

اللبناني في تخطي هذه األزمة.
يذكـــر أن المركـــز اإلقليمـــي العربـــي 
للتـــراث العالمـــي يعمـــل منـــذ اليـــوم 
األول بعـــد وقوع الحادث في مدينة 

بيـــروت علـــى ضمان حمايـــة وصون 
تراثهـــا الحضاري، حيث شـــارك يوم 
11 أغســـطس، وضمـــن 27 مؤسســـة 
عامـــة وخاصة ودولية معنية بحفظ 
وصون التـــراث الثقافي حول العالم 
تضامـــن  بيـــان  علـــى  التوقيـــع  فـــي 
عالمـــي مـــع لبنـــان ودعـــم اســـتعادة 

تراثها الثقافي المتضرر.
مؤتمـــر  خـــالل  المركـــز  وقـــّدم  كمـــا 
اآلثار والتراث الحضاري في الوطن 
العربي، والذي نظمته منظمة ألكسو 
عرًضـــا  الجـــاري،  ســـبتمبر   9 يـــوم 

مجابهـــة  حـــول  توصيـــات  تضمـــن 
التحديات والعوامل التي تؤثر على 
مواقـــع التـــراث العالمـــي ومســـاعدة 

الجمهورية اللبنانية في عملية إعادة 
إحيـــاء مدينـــة بيـــروت، مـــع التأكيد 
علـــى أهميـــة تطبيـــق آليـــة للتواصل 

والتعاون اإلقليمي ما بين المنظمات 
اإلقليميـــة بشـــكل يســـاهم في حفظ 

وصون التراث الثقافي العربي.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

المركز االٕقليمي العربي للتراث العالمي

مساعدة لبنان 
بعملية إحياء 

المدينة التاريخية

الذكرى األربعون للحرب العراقية اإليرانية.. بين حكمة الملك فهد وتهور صدام
Û  بعد يومين تمر الذكرى األربعون لنشــوب

الحــرب العراقيــة اإليرانيــة التــي وقعــت 
في العام 1980، التي ســميت فيما بعد بـ 

”حرب الخليج األولى”.
Û  الحــرب وفنــون  السياســة  علــوم  وفــي 

ثمــة نظريتــان أو وجهتــا نظــر متقابلتــان 
ومتناقضتان ظلتا مثار نقاش وجدل بين 
القادة والساسة والمفكرين؛ األولى تقول 
إّن من األفضل أن تهاجم عدوك وهو في 
حالة انقســام وتفرق وتشــتت واختالف، 
والثانيــة تــرى أّن مــن األجــدى واألكيــس 
أال تهاجــم عــدوك وهــو على تلــك الحالة؛ 
فذلك سيدعوه ويجعله يتجاوز خالفاته 
ويــرص صفوفــه ويتوحــد خلــف قيادتــه 
بقناعــة أرســخ وإيمــان أعمــق وبحمــاس 
أصلــب لمواجهــة المعتــدي والدفــاع عــن 

الوطن.
Û  أتبــاع مــن  الرئيــس صــدام حســين كان 

النظريــة أو وجهــة النظــر األولــى؛ فبعــد 
نظــام  وانهيــار  اإليرانيــة،  الثــورة  قيــام 
زمــام  الخمينــي  اإلمــام  وتســلم  الشــاه، 
السلطة في إيران في شهر فبراير 1979، 
بينــه  وتتوتــر  تتــأزم  العالقــات  بــدأت 
وبيــن قــادة إيران الجدد عندما استشــعر 
خطــر انــدالق زخــم الثــورة اإليرانية إلى 
داخــل حدود بالده، واســتفزته شــعارات 
التدخــل  إيــران  ومحــاوالت  تصديرهــا، 
في الشــؤون الداخلية للعراق ما أدى إلى 
وقــوع مناوشــات واشــتباكات عســكرية 

متقطعة على الحدود بين البلدين.
Û  في ذلك الوقت وفي تلك الظروف اتصل

صــدام حســين بالملك فهد بــن عبدالعزيز 

رحمــه هللا، ليخبــره بأنــه قــرر شــن حرب 
علــى إيران لوضع حد لتهديداتها، ووقف 
بــالده،  علــى  نفوذهــا  بســط  محــاوالت 
مســتفيًدا مــن حالة االنقســام والتشــرذم 
والتفــكك التــي كانت إيران تشــهدها في 
ذلك الوقت، وقبل أن تشــتد شوكة نظام 
الخمينــي، وإنــه واثــق مــن أنــه لــن يكون 
ثمــة وقت أو ظرف أفضل من اآلن لشــن 
الحرب وكسبها وتلقين اإليرانيين درًسا.

Û  وفــي مقابلــة تلفزيونيــة موجــودة علــى
موقــع “يوتيوب” أجرتهــا إحدى محطات 
التلفزة العربية مع األمير تركي بن فيصل 
آل سعود، أكد األمير أن الملك فهد “نصح 
صــدام بأن يتــرك األمور عند المناوشــات 
الحدودية، وال يدخل األراضي اإليرانية، 
فإيــران فــي حالــة فوضــى بعــد الثــورة، 
جيشــهم وسياســتهم فــي حالــة فوضــى، 
دعهــا وشــأنها، اإليرانيــون منهمكــون في 
إذا دخلــت  لكــن  بعًضــا،  مقاتلــة بعضهــم 
أرضهم فإنك ســتوحدهم، وســتقاتل بلدا 
فيه 60 مليون نســمة، ومقــدرات وفيرة، 
اســتنزاف  حــرب  تحمــل  علــى  وقــدرة 
طويلة، وذلك ليس في مصلحتك وال في 
مصلحتنــا... لكــّن صدام أصــر على القول 

إنه سيمضي حتى يصل إلى طهران”.
Û  بنصيحــة صــدام  يأخــذ  لــم  وبالفعــل، 

الملــك فهــد، فنشــبت الحــرب؛ واجتاحت 
القــوات العراقيــة الحــدود اإليرانيــة فــي 
بســرعة  تتوغــل  وأخــذت  ســبتمبر،   22
داخــل األراضــي اإليرانيــة، وفــي ســرعة 
الفتــة تخلــى المعارضــون اإليرانيون عن 
معارضتهــم للنظــام، وتناســوا خالفاتهــم 

ووضعوهــا جانًبا، واصطفــوا وراء قيادة 
اإليرانيــة  القــوات  وســارعت  الخمينــي، 
بدفع وحداتها إلى الجبهة، وإعادة تنظيم 
صفوفها، وتم اإلفراج عن ضباط الجيش 
فــورا  وإرســالهم  المعتقليــن  اإليرانــي 
لاللتحاق بوحداتهم على جبهات القتال. 
فتمكنــت المقاومــة والدفاعــات اإليرانية 
مــن توقيــف زحــف القــوات العراقية في 
7 ديســمبر 1980، بعــد أن احتلــت أكثــر 
مــن 15000 كيلومتــر مربع مــن األراضي 
اإليرانيــة، عندهــا بــدأت موازيــن الحرب 
تنعكــس؛ واســتطاع اإليرانيون اســتعادة 
كل األراضــي التي فقدوها بحلول يونيو 
1982، وصــار صــدام فــي موقف دفاعي، 

وبدأ يعرض وقف إطالق النار.
Û  وفــي منتصف ذلك الشــهر انقلــب الوضع

رأًسا على عقب وعبرت القوات اإليرانية 
منهــا  محاولــة  فــي  العراقيــة  الحــدود 
الحتــالل مدينــة البصــرة؛ ودارت معــارك 
بيــن الطرفين حول المدينــة اعتبرت من 
أكبــر المعــارك البريــة منــذ انتهــاء الحرب 
العالميــة الثانيــة، إال أن إيــران لــم تتمكن 

في النهاية من تحقيق أهدافها.
Û  يقــول األميــر تركــي: “صــدام أبلــغ الملــك

فهــد بعد مرور ثالث ســنوات مــن اندالع 
الحــرب؛ ليتنــي ســمعت نصيحتــك ألنني 

أريد اآلن فض االشتباك”.
Û  لقد صدقت نبوءات وتوقعات الملك فهد

رحمه هللا؛ فقد أيقظت الحرب واستفزت 
الــروح الوطنيــة عنــد اإليرانييــن، وأدت 
إلــى إذكاء تعبئــة قوميــة شــاملة لديهــم، 
واستطاع النظام ترسيخ وتثبيت أقدامه، 

فظلــت رحــى الحــرب تدور بضــراوة بين 
الطرفيــن لثمانــي ســنوات، وأطلــق عليها 
أن  رغــم  صــدام”،  “قادســية  العراقيــون 
حــرب القادســية الحقيقيــة التــي وقعــت 
قبــل أكثــر مــن 1380 عاما، لم تــدم ألكثر 
من 4 أيام، حقق فيها المســلمون انتصاًرا 
ســاحقا على الفرس، وكانت إيذاًنا بزوال 
اإلمبراطوريــة الساســانية، ووقــوع بــالد 

فارس تحت الحكم العربي اإلسالمي.
Û  حــرب الخليــج األولــى صــارت مــن أكثــر 

وأطــول  دمويــة،  العســكرية  الصراعــات 
نزاع عسكري في القرن العشرين، أحدثت 
أضــرارا اقتصاديــة بالغة وتدميرا واســعا 
للبنيــة التحتيــة للبلديــن، وخلفــت نحــو 
مليون قتيل من الجانبين، وأضعاف هذا 
العــدد مــن المصابيــن والمعاقيــن، وبلغت 
مليــار   400 مــن  أكثــر  الماليــة  خســائرها 

دوالر أميركي في ذلك الوقت.
Û  ــا مــن البلديــن ولألســف الشــديد، فــإن أيًّ

لــم يحقــق أي شــيء مــن االنتصــار فيهــا، 
لــم  منهمــا  أًيــا  فــإن  ذلــك  مــن  واألدهــى 
يســتوعب العبرة أو يتعلــم الدرس، فبعد 
انتهائهــا بعامين ارتكــب صدام خطأ أكثر 
جســامة، وحماقــة أكبــر فداحــة، عندمــا 
احتــل الكويــت فــي العــام 1990، كمــا أن 
الســلوك اإليراني التوســعي فــي المنطقة 
لم يتغير منذ ذلك الوقت؛ ولذلك فإن أًيا 
من الدولتين وشــعبيهما لم يذوقوا طعم 
األمن واالســتقرار منذ بدء حرب الخليج 

األولى، قبل أربعين عاما، وحتى اليوم.
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