
في الذكرى الخمسين لوفاته.. رحم اهلل جمال عبدالناصر
Û  يــوم غــد تحــل الذكــرى الخمســون لوفــاة الزعيــم

الخالد جمال عبدالناصر رحمه هللا.
Û  فــي ذلــك اليــوم قبــل نصــف قــرن، بكينــا، وشــاركنا

أشــقاءنا المصريين البــكاء بكل حرقة وحزن وألم، 
وبكــى معنــا الماليين من الشــعوب العربيــة لفقدان 

من صار بطاًل ومعلما وملهًما لنا جميًعا.
Û  نعم بكينا بكل لوعة وأســى، فقد أحببنا عبدالناصر

حًبــا جارًفــا، جعلنــا ال نــرى فيــه وفيمــا كان يقــول 
أحببنــاه  وجمــال،  وُحســن  خيــر  كل  إال  ويفعــل 
وانبهرنا به بشــكل أعمــى أبصارنا وبصائرنا، فصرنا 
ال نحس بالقصور أو التقصير منه، وال نرى األخطاء 
والســلبيات التــي كانت تحصــل، وإن رأيناها كذبنا 

أعيننا أو أغمضناها.
Û  وبمــلء بقــوة،  ومشــدوهين  مشــدودين  كنــا  لقــد 

إرادتنا، بشخصية عبدالناصر الجذابة، وبكريزميته 
وطالقــة  المهيبــة،  وإطاللتــه  وقامتــه  الســاحرة، 
لســانه، وتمكنه من فن مخاطبة الجماهير بأسلوب 
أخــاذ مثير؛ بحيث تتحول الهزيمة أمامنا إلى نصر 
والتراجــع إلــى تقــدم والخســارة إلى ربــح، وتعلقنا 
بــه لقدرتــه الخارقــة علــى تلمــس وتحســس آالمنا، 
والنفــاذ والتوغــل فــي عميــق وجداننــا، وتحريــك 
مشــاعرنا وعواطفنــا، واســتنهاض آمالنــا وأحالمنا، 
فقــد جــاء عبدالناصر والشــعوب العربية تمر بحالة 
باالنتمــاء  اإلحســاس  إلــى  الشــديد  التعطــش  مــن 
الوطنــي والقومــي، وبمنعطــف تاريخــي ومصيــري 
دقيــق، فــكان قــدر جيلنــا أن نعاصــر ونتفاعــل مــع 

التجربة الناصرية.
Û  ســحرنا رحمــه هللا وأســرنا، فصفقنــا لــه، وصدقنــا

وكنــا نريــد أن نصدق، بأن البدايــة كانت ثورة، ولم 
يكــن انقالًبــا عســكرًيا مــا حــدث فــي مصــر فــي 23 

يوليــو 1952، ثــم اقتنعنــا، وكنا نريــد أن نقتنع، بأن 
الثــورة ومصلحــة الشــعب وإرادة األمــة قضت بأن 
يتــم اغتيــال الشــرعية والديمقراطيــة والحريــات 
مــن  أي شــكل  علــى  فــي مصــر، والقضــاء  العامــة 
المنتخــب،  البرلمــان  وحــل  المعارضــة،  أشــكال 
وإلغــاء األحــزاب السياســية، وتعطيل المؤسســات 
الدســتورية، وتكبيــل مؤسســات المجتمــع المدني، 
والســيطرة الكاملة على وســائل اإلعــالم، والتحكم 
بمفاصــل الثقافــة والفكــر، وتكميــم األفــواه تحــت 
شــعار “ال صــوت يعلــو فــوق صــوت المعركــة”، كمــا 
رددنا بكل اندفاع وحماسة مع جموع المتظاهرين 
وال  أحــزاب..  “ال  هتــاف  المصرييــن  أشــقائنا  مــن 
برلمــان”، فأقيــل قائــد االنقــالب أو الثــورة اللــواء 
محمد نجيب؛ بســبب إصــراره على إرجاع الجيش 
لثكناتــه وعــودة الحيــاة النيابيــة المدنيــة، ووضــع، 
لســنوات  الجبريــة  اإلقامــة  تحــت  محاكمــة،  دون 

طويلة.
Û  للمكاســب ونشــوة  طرًبــا  ورقصنــا  صفقنــا  وقــد 

عبدالناصــر  حققهــا  التــي  واإلعالميــة  السياســية 
رحمــه هللا عنــد قيــام الشــعب المصــري بالتصــدي 
للعــدوان الثالثــي الغاشــم الــذي تعرضــت لــه مصــر 
الشقيقة في العام 1956، وبسبب الزخم والصخب 
اإلعالمــي لــم نســتطع أن نســمع أو نــدرك بأنــه قــد 
تــم فــي تلــك الحــرب اجتيــاح ســيناء واحتاللهــا 
بالكامــل حتــى الضفة الشــرقية لقناة الســويس من 
قبــل إســرائيل، وال أن نعــرف بــأي ثمن تــم اجبارها 
علــى االنســحاب منهــا، ولــم يخبرنــا أحــد فــي ذلك 
الوقــت بــأن تلــك الحرب كانــت قد خلفــت وتركت 
“آثاًرا” توجب إزالتها فيما بعد بخوض حرب 1967 

الكارثية.

Û  آمالنــا كانــت تنتعــش عندمــا كان الزعيــم الراحــل
مالييــن  العربيــة  الوحــدة  شــعارات  ويــردد  يغــرد 
المــرات، لكننــا لــم نكــن علــى اســتعداد لالعتــراف 
بــأن الفشــل كان مــن نصيــب أول تجربة لهــا عندما 
انفصلــت ســوريا عــن مصــر وانهــارت الجمهوريــة 
العربيــة المتحــدة فــي العــام 1961، وتحــول األمل 
إلى ســراب لتكون تلــك التجربة المؤلمة أول وآخر 

محاولة لتحقيق حلم الوحدة العربية.
Û  ونظرنــا إلــى الرئيــس عبدالناصــر رحمــه هللا بــكل

إكبــار وتقدير وشــموخ عندما هــب بنخوته العربية 
لنجــدة ودعــم ومســاندة االنقــالب العســكري الــذي 
وقــع فــي اليمن فــي العام 1962؛ لتخليص الشــعب 
اليمنــي من براثــن نظام حكم غارق في االســتبداد 
والجهــل والتخلــف، وكل مــن قــال بــأن ذلــك كان 
بمثابــة المغامــرة المتهــورة والتدخــل في الشــؤون 
الداخليــة لدولة أخرى اعتبرنــاه جباًنا خائًنا عمياًل، 
فالمــد الثــوري القومي في عهد عبدالناصر ال يجب 
أن يعــرف الحــدود، فأيدنــا تلــك الخطــوة المباركة، 
وإذا باليمــن يتحــول إلى مســتنقع بعد أن اشــتعلت 
فيهــا حــرب أهلية دامــت ألكثر من 5 ســنوات، راح 
ضحيتهــا ما بين 5000 و15000 قتيل من الضباط 
رقعــة  توســع  إلــى  وأدت  المصرييــن،  والجنــود 
الخالفــات وازديــاد التوتــر في عالقــات مصر بعدد 
من الدول العربية، لقد أرهقت حرب اليمن الخزانة 
المصرية، وبددت احتياطي مصر من الذهب، الذي 
أكده الرئيس المصري عبدالفتاح السيســي مؤخًرا، 
عندمــا قال: “تعالــوا بينا نرجع للخلف.. أرجو منكم 
كلكم يا مصريون تأخذوا كالمي بجدية. في ســنة 
1960 كان فــي غطاء ذهبــي للجنيه المصري، البلد 
دي مكنتــش مديونــة بجنيــه، لكــن كل ده راح فــي 

حــرب اليمــن، انتهــى كل الغطــاء الذهبــي اللي كان 
موجود”.

Û  وعلــى الرغــم مــن هولهــا وفداحتهــا، فإننا لــم نقبل
أن نعتــرف بأن مــا حصل في حرب العام 1967 مع 
إسرائيل كان هزيمة ساحقة ماحقة، وأطلقنا عليها 

تخفيًفا “نكسة”، مجرد نكسة، ويا لها من نكسة!
Û  لــم يكــن يهمنــا ما حصل فــي األيام الســتة من تلك

الحــرب، ولــم يكن يعنينــا كم من األراضــي العربية 
الشاســعة احتلت، وكم من الدماء العربية ســفكت، 
وكم ألف من األرواح أزهقت وكم جندي أو ضابط 
جــرح أو أســر، وكــم مــن العتــاد الحربــي دمــر، وكم 
تكبــدت وتحملــت األمــة العربيــة مــن آالم وجــراح، 
وخســائر ماديــة ومعنويــة، ومن خــزي وعار ومذلة 

وهوان.
Û  ما كان يهمنا في ذلك الوقت هو أن يوافق الرئيس

جمــال عبدالناصــر ويرضــخ إلرادة األمــة ويتراجــع 
عــن قــراره بالتنحي بعــد إعالنه تحمل المســؤولية 
الكاملة لما حدث، وحمدنا هللا وأثنينا عليه، وهللنا 
وكبرنــا فرًحــا عندما وافق علــى التراجع عن قراره 
والبقاء في سدة الحكم واالستمرار باإلمساك بدفة 
القيــادة، لم نتمكن مــن البكاء في ذلك الوقت، فقد 
بلغت شدة وحدة اآلالم المستوى الذي جعلنا نفقد 
اإلحساس بها، ولن يصدق جيل اليوم وال األجيال 

القادمة بأن ذلك فعاًل ما حدث.
Û  لكننــا بكينــا في مثل يوم غــد قبل 50 عاما، ومازلنا

محاســن  أذكــروا  ونقــول:  وألــم،  بحرقــة  نبكــي 
موتاكم. فليرحِم هللا جمال عبدالناصر وليعُف عنه 

وليسكنه فسيح جناته.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

المزارعــون البحرينيــون يستغيثــون: مزارعنــا تتدهــور
غائبة ــم...  ــدعـ الـ ــات  ــدم وخ يــتــراجــع  المحاصيل  ــاج  ــت إن

لـــدى  محميـــة  بيـــوت   ٥ تمزقـــت 
فـــي  البـــالدي  عيســـى  المـــزارع 
البـــالد  بقريـــة  الصغيـــرة  مزرعتـــه 
القديم؛ تلك البيوت التي لم تقاوم 
عوامل الطقـــس والتعرية وهرمت 
بفعل الزمن ولم تعد صالحة إلنتاج 
الخضـــروات، وفي الوقـــت ذاته، ال 
يقـــوى المزارع على توفير ميزانية 

تكفي لتحمل كلفة صيانتها.

معاناة ووضع صعب

صـــورة  أي  الصـــورة،  تلـــك  ولعـــل 
المعانـــاة، هـــي ذاتهـــا التـــي يعانـــي 
فـــي  المزارعيـــن  مـــن  كثيـــر  منهـــا 
البحرين، وبالطبع، ليس من السهل 
أن تجـــول كاميـــرا “البـــالد” في كل 
المناطـــق الزراعيـــة، القائمـــة حتى 
اآلن على األقـــل، إال أنه يكفي نقل 
حقيقة الوضع على لســـان عدد من 
المزارعيـــن، فهي معاناة مشـــتركة، 
ومـــا زاد فـــي صعوبـــة الوضـــع هـــو 
مـــا حدث فـــي الفترة األخيـــرة، أي 
منـــذ شـــهر أبريـــل الماضـــي 2020، 
إذ أثـــرت جائحـــة كورونـــا على كل 
المزارعـــون  ويعانـــي  القطاعـــات، 
مـــن آثارها أيًضا بســـبب قلة الدعم 
أو قل بســـبب قلـــة التحـــرك لتلبية 
متطلبـــات المزارعيـــن، وأدى ذلـــك 
إلـــى انخفـــاض إنتـــاج العديـــد مـــن 
بعضهـــا  إنتـــاج  وانعـــدام  المـــزارع 
أســـعار  شـــهدت  وبالمقابـــل،  كلًيـــا، 
ارتفاًعـــا  المســـتوردة  الخضـــروات 
شـــعر به المســـتهلك وشكا منه، فما 

أبرز مطالب المزارعين؟

لم نحصل على شيء

يتحدث المزارع عبدالنبي منصور، 
فيعـــود بنـــا إلـــى ســـنوات مضـــت، 
فيقـــول “كنـــا، قبل ســـنوات مضت، 
نطلـــب مـــن “الشـــؤون الزراعية” ما 
نحتاجـــه مـــن طلبـــات كالحراثـــات 
مثاًل، كنا نســـجل الطلـــب ونحصل 
أو  أســـبوع  غضـــون  فـــي  عليـــه 
العاميـــن  فـــي  أنـــه  إال  أســـبوعين، 
الماضييـــن علـــى األقـــل، صـــار مـــن 
هـــذه  علـــى  الحصـــول  الصعـــب 
اآلليات، فبعضها “معطل” والمتوفر 
ال يغطـــي االحتياجـــات، أضف إلى 

المحميـــة  البيـــوت  أغطيـــة  ذلـــك 
تثبيتهـــا،  “النايلـــون” ومســـتلزمات 
ومنها األنابيب المســـتخدمة للري، 
هـــي األخرى تمثـــل مشـــكلة كبيرة 
لنـــا، وهذا العـــام 2020 لـــم نحصل 

على أي شيء على اإلطالق.

الكلفة فوق طاقتنا

ويلفت منصور إلى أن العام 2017 
كان مبشـــًرا بالنســـبة لنـــا بالتفـــاؤل 
للتوسع في اإلنتاج، حيث تطورت 
أنظمـــة الزراعـــة وخدماتهـــا وبنـــاًء 

عليه، زاد اإلنتـــاج المحلي، واليوم 
نرى المزارع تتدهور وال نســـتطيع 
زيـــادة المحاصيـــل، فعلـــى ســـبيل 
 10 لشـــراء  اضطـــررت  المثـــال، 
البيـــوت  “أغطيـــة  نايلـــون  روالت 
المحميـــة” بمبلـــغ 950 دينـــارا، فـــي 
حيـــن كنـــا نحصـــل على 10 بســـعر 
350 مـــن الشـــؤون الزراعيـــة. لقـــد 
تضررنـــا كثيًرا ونواجـــه أيًضا اللوم 
ارتفـــاع  المســـتهلكين بســـبب  مـــن 

أسعار الخضروات.
لطيـــف،  بتشـــبيه  الوضـــع  ويشـــبه 

فيقـــول ”ال نحصـــل علـــى أي دعـــم 
مالـــي حتى من تمكيـــن التي كانت 
ونحـــن  دعمهـــا،  وتوقـــف  تدعمنـــا 
اليـــوم نعمـــل كالنملـــة، التـــي تجمع 
مؤونتهـــا صيًفـــا وتخزنها للشـــتاء، 
إذ نجمـــع مـــا تيســـر مـــن مـــال مـــن 
محاصيل الشـــتاء ثم نصرفه على 

كلفة العمل في الصيف”.

نتمنى الدعم 

ويتمنـــى المـــزارع جميـــل خميـــس 
أن يصـــل صـــوت المزارعيـــن إلـــى 
القيادة الرشيدة التي تدعم وتؤكد 
أهميـــة األمـــن الغذائـــي ومســـاندة 
نعانـــي  ألننـــا  البحرينـــي؛  المـــزارع 
بصورة غير مسبوقة، وإن سألتني 
التعاونيـــة  البحريـــن  عـــن جمعيـــة 
الزراعيـــة، فنحن نتابـــع معهم وهم 
والطلبـــات  الخطابـــات  يوصلـــون 
إلـــى المســـؤولين في الدولـــة، لكن 
لـــم يتحـــرك ســـاكن! وال نـــدري أي 
جهة هـــي المقصرة؟ لكن ما ندركه 
جيـــًدا هـــو أننـــا نعمـــل فـــي قطـــاع 
يمثـــل عصـــب إنتـــاج مهمـــا لتلبيـــة 
وهـــذا  المســـتهلكين،  احتياجـــات 
القطـــاع تأثر بشـــكل ســـيئ، ونحن 
دخـــل  مصـــدر  لنـــا  وليـــس  نعانـــي 
“تمكيـــن”  دعـــم؛ حتـــى  تمويـــل  أو 
لـــم  القطاعـــات  كل  تدعـــم  التـــي 
تضـــع القطـــاع الزراعـــي ضمن فئة 
القطاعـــات المهمـــة والحيوية التي 

تستحق الدعم.

نحو التدهور أكثر...

ودون شك، كما يقول خميس، فإن 
القطـــاع في وضعـــه الحالي يســـير 
إلى التدهور أكثر فأكثر، فال الدعم 
متوفر ومســـتوى اإلنتـــاج يتراجع، 
لكننـــا نرجـــو مـــن المســـؤولين فـــي 

الدولة إغاثتنا واالهتمام بشكوانا.
ويأمـــل المزارعـــون فـــي أن تنجـــح 
مساعي جمعية البحرين التعاونية 
الزراعيـــة وتحركها مع المســـؤولين 
األشـــغال  شـــؤون  وزارة  فـــي 
والبلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي؛ 
إليجـــاد صيغـــة تدعـــم المزارعيـــن 
البحرينيين، لكن هذا العمل يحتاج 
إلى سرعة تحرك قبل فوات األوان.
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سعيد محمد من كرانة، بوري، هورة عالي

bh.zain.com

إعالن عن تحويل األرباح النقدية

زين البحرين ش. م. ب.

التزامًا بتعليمات بورصة البحرين وقرارها رقم (3) 
لسنة 2020، وبناًء على المادة (2) من هذا القرار، 
قامت شركة زين البحرين بتحويل األرباح النقدية 

المتراكمة وغير المستلمة من قبل المساهمين 
للسنوات السابقة ولغاية أرباح نهاية السنة المالية 

2018 إلى صندوق حسابات األرباح النقدية المتراكمة 
المعتمد من قبل مصرف البحرين المركزي، الذي 

تتولى إدارته شركة البحرين للمقاصة والتي ستتولى 
أيضًا مسـئولية دفع األربـاح النقديـة المتراكمــة 

للمساهمين المستحقين لها. 

وعليه نرجو من السادة المساهمين الكرام الذي لم 
يسـتلموا أرباحهـم عن السـنوات السـابقة لغايـة 

31 ديسمبر 2018، مراجعة شركة البحرين للمقاصة، 
مجمع المرفـأ البحـرين المالـي » الطابـق الرابـع 

هاتـف                            أو عن طـريق البريـد 
االلكترونـي

 moc.raelcniarhab@yrtsiger
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