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استرجاع رفات هارون الرشيد!!
الحكومــة اإليرانيــة تطالبهــا فيهــا بإعــادة رفــات

الطريــق توفــي عندمــا وصــل إلــى مدينــة طوس،

الخليفــة العباســي هــارون الرشــيد ،المدفــون في

وهــي مدينــة مشــهد الحاليــة فــي شــمال شــرق

Û Ûونعــود ،فــي لمحة خاطفــة ،إلى الخليفــة المأمون

Û Ûأصاب وصدق العقالء والمفكرون الذين دعوا إلى
وقدســيتهم وذلك بإبعادهم عن أيدي السياسيين

مدينــة مشــهد اإليرانية ،على اعتبــار أنه كان رمزً ا

إيران ،ودفن فيها ،وأقام ولده المأمون على قبره

وعن الدهاليز الملتوية والمظلمة للسياسة.

لبغــداد فــي عصرهــا الذهبــي ،لكــن إيــران رفضت

قبة سميّ ت وقتها بـ “القبة الهارونية”.

ومقــرً ا لحكمــه ،ومنهــا انطلــق واســتعان بأهلهــا

تحصين الدين ورجاله والمحافظة على طهارتهم

وامتنعــت وطالبــت بالمقابــل باســترجاع رفــات
الشــيخ عبدالقــادر الجيالنــي بدعــوى أنه فارســي

Û Ûكان هارون الرشــيد قد أوصى بالخالفة من بعده

Û Ûوقــد ســبق أن رأينــا كيــف أنــه فــي السياســة لــم

تباعــا ،أولهــم األميــن ،ولــم
ً
إلــى ثالثــة مــن أبنائــه

صداقــات وال عــداوات دائمــة ،إنمــا هنــاك مصالح

مــن مواليــد جيــان بإيــران .بعدهــا ،وألســباب

يكن األكبر ســنًا ،بعده المأمون وهو األكبر ســنًا ثم

دائمــة ،وأن كل شــيء بمــا في ذلك البشــر يصبح،

أخرى ،اشتبكت الدولتان في حرب طاحنة دامت

القاســم وهــو أصغرهــم ،وبعد وفاتــه دب الخالف

إذا اقتضــى األمــر ،كاألدوات أو كبعــض “الســلع

ألكثــر مــن ثماني ســنوات ،وعنــد انتهائها انشــغلتا

واالقتتــال بيــن اإلخــوة قُ تِ ــل فيهــا األميــن وتربــع

االستهالكية” التي لها صالحية محددة المدة.

فــي مباحثات طويلــة مضنية متعلقة باســترجاع

المأمــون علــى كرســي الســلطة ،وهــي حالــة مــن

Û Ûوال يقتصــر األمــر علــى األحيــاء مــن البشــر ،إنمــا

اآلالف مــن األســرى األحيــاء المحتجزيــن عنــد

حــاالت كثيرة في تاريخ الماضي والحاضر تثبت

الطرفين ،ونســيا أو تناســيا قضية الرفاتين؛ فظل

عــدم حصافــة وصواب بل خطورة هذا األســلوب

التقاة والصالحين ،ففي حومة المعارك السياسية

أميــر المؤمنيــن هــارون الرشــيد رحمــه هللا راقــدً ا

فــي التوريــث الــذي يســبب غالبًــا االختــاف

تختفــي الحــدود والمعاييــر والــروادع األخالقية،

فــي مدينــة مشــهد اإليرانية منذ العــام 809م ،كما

واالنشــقاق واالقتتــال بيــن اإلخــوة واألبنــاء فــي

وعنــد الحاجــة يجــوز نبــش قبــور الموتــى وهتك

ظــل اإلمــام عبدالقــادر الجيالني رحمــه هللا راقدً ا

بيوت الحكم ،إال أن هناك تجربة ناجحة وساطعة

حرمتهم وزعزعة سكينتهم.

في العاصمة العراقية بغداد منذ العام 1166م.

ومعاصــرة أرســاها المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى

Û Ûفعندمــا قامــت الثــورة فــي إيــران وأُطيــح بنظام

Û Ûولكن ،كيف ولماذا دُ فن هارون الرشيد في مدينة

الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمن آل ســعود ،ملك

وبــدأت العالقــات العراقيــة اإليرانيــة فــي التوتــر
والتدهــور والتــأزم ،بعثــت حكومــة الرئيــس

Û Ûغــادر هــارون الرشــيد عاصمــة خالفتــه العباســية
بغــداد فــي العــام 809م علــى رأس جيــش قاصدً ا

العراقــي آنــذاك أحمــد حســن البكــر برســالة إلــى

خراســان؛ للقضاء على ثورة رافع بن الليث ،وفي

تكــن ،وال توجــد قيم ثابتة وال مبــادئ مصونة وال

يتعدى ذلك إلى األموات منهم حتى وإن كانوا من

الشــاه محمــد رضــا بهلــوي فــي العــام 1979م،

المملكــة العربيــة الســعودية ،فبعــد أن اختاره هللا

مشهد اإليرانية؟

إلــى جــواره فــي العــام 1953م ،تــوارث ســتة مــن
أبنائه البررة الحكم من بعده بالتتابع بكل سالسة

الــذي اتخــذ مــن خراســان فــي البدايــة قاعــدة لــه

وبباقي ســكان فارس في حربه وســعيه للوصول
إلــى كرســي الخالفــة ضــد أخيــه األميــن وغيــره
مــن مناوئيــه ،وبغــرض اســتقطاب آل أبــي طالــب
وغيرهــم مــن الشــيعة إلى صفوفــه ،قــام المأمون
بدعــوة اإلمــام علــي بــن موســى الرضــا ،اإلمــام
الثامن عند الشــيعة اإلمامية ،من المدينة المنورة
إلــى خراســان وعينــه وليً ــا لعهــده وأســبغ عليــه
ــك العملة باســمه .ولما اســتتب
وس َّ
لقب الســلطان َ
للمأمون األمر ونجح في التغلب على أخيه وباقي
مناوئيــه بــادر بالتخلــص مــن اإلمام الرضــا ورتب
الغتياله بدس الســم له ،ثم أمر بتغســيله وتكفينه
وإعــداد جنازة مهيبة لــه ،وصلى عليه ودفنه بكل
وقار وتكريم إلى جانب قبر والده هارون الرشيد
فــي مدينة مشــهد اإليرانية .يؤكــد ذلك ابن األثير
فــي “الكامل في التاريــخ” فيقول“ :صلى المأمون
عليه ،ودفنه عند قبر أبيه الرشيد”.
Û Ûنعم هكذا كانت السياسة وال تزال.

وسهولة ويسر.

حفل زفاف جماعي في قرى الشمالية

تسكين  4مؤهالت أكاديمية ومهنية

رئيس “الجعفرية” :ترسيخ التكافل ولــم الشمل بالمجتمع البحريني

المنامة  -األوقاف الجعفرية

زفــت تســع قرى فــي المحافظة الشــمالية
مســاء الجمعــة فــي الــزواج الجماعــي
األول “تكامــل 62 ”1عريســا وعروســة
فــي حفــل أقيــم فــي مدرســة ابــن الهيثم
االســامية بمنطقة المقشع بدعم ورعاية

ضاحية السيف  -هيئة جودة التعليم والتدريب

إدارة األوقــاف الجعفريــة ضمــن سلســلة
مبادرات “تضامن” التي أطلقتها اإلدارة.
وشــهد حفــل الــزواج الجماعــي حضــورا
حاشــدا مــن المهنئيــن ضــم وجهــاء
التهاني والتبريكات للعرسان وأهاليهم.
وقــام كبــار الضيــوف بتهنئــة العرســان،
وقــدم نائــب رئيــس المجلــس األعلــى

والوطنــي البالــغ فــي توطيــد العالقــات

للشــؤون اإلســامية الشــيخ عبدالحسين

بيــن أبنــاء البلد وتعزيــز الروابط وبالتالي

آل عصفــور ،ورئيــس األوقــاف الجعفرية

ينعكــس أثرهــا الطيــب فــي االســتقرار

الشــيخ محســن آل عصفــور ،ومحافــظ

االجتماعــي ،وترســيخ صــور المحبــة

المحافظــة الشــمالية علــي آل عصفــور

والتالقي المجتمعي التي تعتبر أحد أهم

باقات ورود لجميع العرسان.

أركان الوحدة الوطنية بمفهومها الشامل.

وأثنــى رئيــس األوقــاف الجعفريــة علــى

ونقل محافظ الشمالية تحيات وتبريكات

هــذه المبــادرات االجتماعيــة المتميــزة

وزيــر الداخلية الشــيخ راشــد بــن عبدهللا

التــي تســاهم فــي بنــاء المجتمــع بتكوين

آل خليفــة إلــى العرســان وذويهــم بهــذه

أســر جديــدة ،الفتــا إلــى أن إدارة

المناســبة الســعيدة وتمنياتــه الشــخصيه

األوقــاف الجعفريــة أخــذت علــى عاتقهــا

للعرســان بحيــاة ســعيدة تحمــل معانــي

المســاهمة بإطــاق المبــادرات النوعيــة

الرحمه والمودة.

لكافــة شــرائح المجتمــع بالشــراكة مــع
إلــى جانــب مؤسســات المجتمــع المدنــي،
وقدمــت اإلدارة الدعــم اللوجســتي لهــذا
الحفــل البهيــج بتكريــم العرســان قبيــل
انطــاق الحفــل ،وأســهمت بشــكل فاعــل
فــي التنظيم ،وتكفلت بنقــل المهنئين من
القرى التســع إلــى موقع االحتفــال ،فضال

عن مجموعة من الخدمات األخرى وذلك

ومــن جهتــه ،عبــر محافــظ الشــمالية

في مبادرة “تضامن.”2

علــي آل عصفــور عــن دالالت ومعانــي

وأشــار آل عصفــور إلــى أن حفــات

حفــات الــزواج الجماعــي التــي تعكــس

الزواج الجماعي تســهم في تعزيز أســس

قيــم الترابــط والتكافــل ولــم الشــمل فــي

التضامــن االجتماعــي وتحقيــق الســعادة

المجتمــع البحرينــي ،وهــي مــن الثوابــت

واالســتقرار للشــاب البحرينــي بتكوينهــم

التــي يؤكــد عليها صاحــب الجاللة الملك،

أسر جديدة.

لناحيــة أثرهــا الدينــي واالجتماعــي

“العمل” تدوِّر مرشدي التوظيف
محرر الشؤون المحلية
علمــت “البــاد” أن وزارة العمل والتنمية
االجتماعيــة أجــرت عمليــة تدويــر
واســعة لموظفــي اإلرشــاد الوظيفي في
الــوزارة ومراكــز التوظيف الموزعة على

تراجع مستوى
خدمة المراجعين
بمبنى الوزارة

هــذه جــاءت بدافع تحســين جودة عمل
مراكز التوظيف ،وذلك من خالل رفدها
بقدامــى المرشــدين؛ لمعالجــة شــكاوى
القصور الحاصل في تلك المراكز.
مــن جهتهــم ،أبــدى عــدد مــن المراجعين
إلدارة التوظيــف فــي مبنــى الــوزارة
امتعاضهــم من خطوة التدوير ،وما نتج
عنهــا مــن إيفــاد مرشــدين جــدد أدى إلى
تراجع مستوى الخدمة المقدمة.
وســجل

مراجعــو

مالحظاتهــم

بشــأن

أقيــم الــزواج بتنظيــم تســع قــرى ،وهــي:
قريــة الشــاخورة ،قريــة القــدم ،قريــة
المقشــع ،قريــة كرانة ،قريــة الحجر ،قرية
الحلــة ،قريــة أبــو صيبــع ،قريــة جنوســان
وقريــة جــد الحاج ،بالشــراكة مع مدرســة
ابــن الهيثــم االســامية التــي اســتضافت
فعاليــات الحفل وبمســاهمة من مجموعة

التعليمية والتدريبية ،ومستويات

للتعليم العالــي ،ومؤهالن يُ قدمان

المؤهــات الوطنيــة واألجنبيــة

فــي مؤسســة للتدريــب المهنــي

ذاتهــا؛ ليشــكل بذلــك آليــة علميــة

فــي البحرين؛ الســتيفائها شــروط

تعنــى بمعايرة وقيــاس المؤهالت

ومعاييــر التســكين علــى اإلطــار،

الوطنيــة األكاديميــة والمهنيــة،

وإســناد  4مؤهــات أجنبيــة
ُتطــرح مــن قِ بل جهتيــن مانحتين

األجنبيــة

بمستويات اإلطار الوطني.

للمؤهــات ،ويتــم تقديمهــا فــي

وخــال حديثها ،ذكــرت أن اإلطار

مؤسســات للتدريــب المهنــي فــي

الوطنــي للمؤهــات أداة تقييميــة

المملكة.

لالعتــراف بجميع أنواع التعلم ،إذ

جاء ذلــك خالل االجتماع الدوري

يســهم مــن خــال مــا يقــوم به من

ومقارنــة

المؤهــات

للجنــة االستشــارية ،والــذي عُ قــد

عمليــات إلــى معرفــة مســتويات

يــوم  20ينايــر الجــاري ،برئاســة

المؤهالت الممنوحــة في المملكة،

الرئيــس التنفيــذي لهيئــة جــودة

شــفافية

ممــا

يجعلهــا

أكثــر

جواهــر

ً
ووضوحــا ،مــن خــال التعــرف

المضحكــي ،وبحضــور أعضــاء

علــى تلــك المؤهــات ،ومــدى

اللجنة.

مالءمتهــا لســوق العمــل الداخلية
والخارجيــة؛ ســواء ُطرحــت فــي

التعليــم

والتدريــب

وعلــى هامــش االجتمــاع ،قالــت
المضحكــي :إن اإلطــار الوطنــي

مؤسســات التعليــم العالــي ،أو أنها
ُتطــرح فيمــا يعادلهــا مــن معاهــد،

نظــام إدارة جــودة التعليــم ،حيث

ومراكــز ،أو مؤسســات التعليــم

إنــه آليــة مهمة في نظــام االعتماد

والتدريب ما قبل الجامعي.

للمؤهــات هــو أحــد أهــم ركائــز

غرناطة ،ومجموعة من الداعمين.

الدوسري :تقدم محرز بمسيرة حقوق اإلنسان

مــنــاقــشــة تـــقـــريـــر الـــبـــحـــريـــن فــــي الــــقــــاهــــرة  28يــنــايــر

المنامة  -وزارة الخارجية

أكــد مســاعد وزيــر الخارجيــة عبــدهللا

اللجنــة فــي جلســة األعمــال ،مؤكــ ًدا

الدوســري جاهزيــة مملكــة البحريــن

حــرص مملكــة البحريــن علــى الوفــاء

العربــي لحقــوق اإلنســان ،والــذي دخل

للمشــاركة فــي أعمال الدورة الخامســة

بالتزاماتهــا العربيــة والدوليــة إيمانــا

حيــز النفــاذ فــي  16مــارس 2008م،

مــن قبيــل منــح المراجعيــن ترشــيحات

عشــرة للجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة

منهــا بفعاليــة اآلليــات التابعــة للجامعة

بعــد إيــداع ســبع دول عربيــة وثائــق

لوظائف ال تتناســب وطبيعة المؤهالت،

التابعــة لجامعة الدول العربية والمزمع

العربيــة نحــو كل مــا مــن شــأنه تنميــة

تصديقهــا ،وقد قدمــت مملكة البحرين

ووضــع العراقيــل والصعوبــات أمــام

عقدهــا فــي  28و 29ينايــر مــن العــام

وتعزيــز حقــوق اإلنســان فــي الوطــن

تقريرهــا االســتهاللي في العــام ،2012

المراجعيــن التــي مــن شــأنها أن تــؤدي

الجــاري بمقر جامعة الدول العربية في

العربي.

حيــث تقوم الدولة الطرف في الميثاق

القاهــرة ،حيــث تشــارك المملكــة بوفــد

وأوضــح أن مملكــة البحريــن تزخــر

العربــي لحقــوق اإلنســان بتقديــم أول

والقانونيــة

فــي نهايــة المطاف إلــى إغــاق ملفاتهم
وحرمانهم من إعانات التعطل.
وتســاءل المراجعــون عــن أهميــة هــذا
اإلجــراء وانعكاســاتها علــى جــودة
الخدمــات المقدمــة لهم في ظل تســارع
وتيــرة اإلجــراءات المفاجئــة التــي

مبنــى

الــوزارة

تتخذهــا الــوزارة علــى فتــرات متقاربــة،

عــدم

حرفيــة

والتــي تمثــل آخرهــا فــي تغييــر مراكــز

المرشــدين الجــدد في إنهــاء معامالتهم

مؤهــات أكاديميــة ومهنيــة؛ منها

مســتويات األداء في المؤسســات

دولــة عربيــة تصــدق علــى الميثــاق

محافظات المملكة األربع.
وذكــرت المصــادر أن عمليــة التدويــر

الوطنــي للمؤهــات ،بتســكين 4

معاييــر ومقاييــس دوليــة ،ووفــق

مؤهــان يُ قدمــان فــي مؤسســة

ومســؤولين توافــدوا للحفــل؛ لتقديــم

مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص

أوصت اللجنة االستشارية لإلطار

األكاديمــي وضمــان الجــودة وفق

مراجعة الباحثين عن عمل.

رفيــع المســتوى برئاســة مســاعد وزيــر

بالمنجــزات

الخارجيــة وعضويــة عدد مــن الجهات

التــي جــاءت نتــاج النهــج اإلصالحــي

الحقوقيــة

الرســمية المعنيــة؛ لمناقشــة مــا تضمنه

لعاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك

تقريــر مملكــة البحريــن المقــدم فــي

حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،وأســفر

العــام  2016حــول التقــدم المحــرز في

عــن تحقيــق منجــزات رائــدة فــي

مســيرة تنميــة وتعزيز حقوق اإلنســان

مجــاالت الديمقراطيــة وكفالة الحقوق

فــي المملكــة ،إضافــة إلــى الــرد علــى

والحريــات العامــة ،وتنميــة بشــرية

التســاؤالت اإلضافيــة التــي ســتوجهها

وسياســية واقتصاديــة واجتماعيــة

عبدالله الدوسري

متطــورة فــي مختلــف المجــاالت ،بمــا
فيهــا التعليــم والصحــة واالتصــال
واإلعالم والتنمية المســتدامة ،وتهدف
إلــى ســمو وبناء اإلنســان وتأكيد ســبل
التقدم والنماء على الدوام.

يُ ذكــر أن مملكــة البحريــن ُتعــد ثالــث

تقريــر لهــا إلــى لجنــة الميثــاق خــال
ســنة مــن تاريخ تصديقهــا عليه ،والتي
بدورهــا تقوم بالنظر فــي تقارير الدول
المصدقــة علــى الميثــاق ومعرفــة
الخطــوات والتدابيــر التــي اتخذتهــا
الــدول األطــراف العمــال الحقــوق
والحريــات المنصــوص عليهــا فــي
الميثاق.

