
طرح 14 أرضا مخصصة لالستثمار في االستزراع السمكي
ــات األســاســيــة ــدم ــخ ــاءات والـــــوزارة ســتــوفــر ال ــط ــع ــن ال ـــ “^”: قــائــمــة كــبــيــرة م أبــوالــفــتــح ل

أعلــن وكيــل الزراعــة والثروة البحرية بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانــي نبيــل أبوالفتــح لـــ “البــالد” أن لدى الــوزارة 14 أرضا مخصصة لالســتثمار في 

قطاع االستزراع السمكي.

وكشـــف أبـــو الفتـــح عـــن أن هنالـــك قائمة 
كبيـــرة مـــن الراغبيـــن باالســـتفادة من هذا 
االســـتثمار بالتعاون مع الحكومة، موضًحا 
لجنـــة  تشـــكيل  علـــى  تعكـــف  الـــوزارة  أن 
مختصة لدراســـة ملف كل شـــركة تقدمت؛ 

من أجل االستفادة من هذه األراضي.
وبيـــن أن اللجنـــة ســـتدرس الطلبـــات وفًقا 
ألمـــور فنيـــة خاصـــة، تكـــون فيهـــا المنفعة 

ســـتتجاوز  التـــي  الملفـــات  وأن  حقيقيـــة 
اللجنـــة يجـــب أن تكـــون متكاملـــة ومبنية 
تشـــمل  حقيقيـــة  جـــدوى  لدراســـة  وفًقـــا 
وكذلـــك  والتشـــغيلية  الفنيـــة  المتطلبـــات 
القـــوى العاملـــة علـــى تنفيـــذ مخطـــط أي 

شركة تقدمت للعطاء.
أراض  بتقديـــم  ســـتقوم  الـــوزارة  أن  أكـــد 
مخصصة لالســـتزراع السمكي والخدمات 

الالزمـــة مـــن كهربـــاء وميـــاه، مشـــيرا إلـــى 
أن الـــوزارة لن تســـاهم في عمليـــات البناء 
الفنـــي أو المعمـــاري وســـتقتصر الخدمات 
الحكوميـــة على توفيـــر األراضي وتهيئتها 

من جوانب الخدمات الضرورية.
إلـــى ذلك قـــام أبـــو الفتح قبل أيـــام بزيارة 
ميدانيـــة إلـــى المركـــز الوطني لالســـتزراع 
البحري برأس حيـــان؛ للوقوف على العمل 
في تجهيز األراضي المخصصة لالستثمار 

في قطاع االستزراع السمكي.
واطلـــع أبوالفتح علـــى العمل فـــي الموقع، 
إذ تـــم االنتهـــاء مـــن دفن المرحلـــة األولى، 
موجًها لضـــرورة تجهيز الموقـــع واالنتهاء 

من المهمة وفًقا للجدول الزمني الموضوع 
بخصوص ذلك.

وأكـــد أبوالفتـــح أن الوكالـــة وبتوجيهـــات 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  مـــن 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام بـــن عبدهللا 
خلـــف ماضيـــة فـــي خطـــوات الشـــراكة مع 
القطـــاع الخـــاص فـــي مجـــال االســـتزراع 

السمكي.
وأشـــار إلـــى أن خطـــوة تســـوية األراضـــي 
تأتـــي تمهيدا لدعوة المســـتثمرين إلطالق 
المشـــروعات الخاصـــة بتربيـــة اصبعيـــات 
األســـماك للوصول للحجم التجاري وإمداد 
األســـواق المحلية باألســـماك، ما سيساهم 

المصائـــد  علـــى  الضغـــط  تخفيـــف  فـــي 
السمكية.

الســـتقطاب  مســـتمرة  الجهـــود  إن  وقـــال 
مزيد من شـــركات القطاع الخاص إلطالق 
مشـــروعات اســـتثمارية تهدف إلى تعظيم 
اإلنتـــاج المحلـــي مـــن األســـماك بمـــا يحقق 

االكتفاء الذاتي في مملكة البحرين.
وأوضـــح أن مـــن أبـــرز المهـــام التـــي تعمل 
عليهـــا وكالـــة الزراعـــة والثـــروة البحريـــة 
هـــي إدخـــال كـــوادر بحرينية مهنيـــة ذات 
كفـــاءة وتقنيـــات عالية تســـهم فـــي تنمية 
مســـتذكًرا  الســـمكي،  االســـتزراع  قطـــاع 
في هـــذا الصـــدد البرنامـــج التدريبي الذي 

نظمته الوكالة بالتعاون مع صندوق العمل 
)تمكيـــن( وتم خالله تدريـــب مجموعة من 
الشباب البحريني على االستزراع السمكي 
وخـــارج  داخـــل  تدريبـــي  برنامـــج  ضمـــن 
البحريـــن، مؤكـــًدا العـــزم علـــى المضي في 

إقامة مزيد من هذه الدورات التدريبية.
االســـتزراع  قطـــاع  أن  أبوالفتـــح  وذكـــر 
ضمـــن  مهًمـــا  محـــوًرا  يشـــكل  الســـمكي 
اســـتراتيجية الرامية لتحقيق أمن غذائي 
مســـتدام لمملكـــة البحريـــن، خصوًصـــا أن 
قطـــاع الثروة الســـمكية يعد مرتكـــًزا مهًما 
ضمن مصادر الغذاء للمواطنين والمقيمين 

في المملكة.

علوي الموسوي

الفضالة: ننتظر منكم األفكار اإلبداعية وسأكون معكم دائًما
خاطبت مدير عام بلدية المنطقة الشــمالية لمياء الفضالة في اجتماع عقد صباح 
األربعاء 30 سبتمبر 2020 بتقنية االتصال المرئي عبر منصة “زووم” أعضاء لجنة 
أصدقاء الحدائق، بالتأكيد على تقدير دورهم التطوعي الراقي، مؤكدًة في الوقت 

ذاته على أن البلدية تضع كل اإلمكانات المتاحة بين يديهم.

انطالًقا من الشراكة المجتمعية

وتناولـــت خـــالل االجتمـــاع الذي شـــارك 
فيـــه عدد من المتطوعين المنضمين إلى 
عضويـــة أصدقاء الحدائق اإلشـــارة إلى 
أن هـــذه التجربة التي بدأتها البلدية في 
العام 2012 كانت مؤسســـة على تطبيق 
مفهوم “الشراكة المجتمعية”، وكان عدد 
الحدائـــق في المحافظة الشـــمالية آنذاك 
قرابة 12 حديقة فيما ارتفع العدد اليوم 
إلـــى 30 حديقـــة فـــي مختلـــف مناطـــق 
المحافظـــة الشـــمالية، مما يؤكـــد اهتمام 
القيـــادة الرشـــيدة للبالد بهـــذه الخدمات 
والمقيميـــن؛  للمواطنيـــن  المقدمـــة 
باعتبـــار الحدائق مـــن المعالم الحضارية 

والجماليـــة كمتنفس للناس، وقد تميزت 
بلديـــة المنطقة الشـــمالية بهـــذه التجربة 
التي نراها اليوم تنطلق بحماسة جديدة 
وفـــي ظـــروف اســـتثنائية نعيشـــها إثـــر 

جائحة كورونا.
الزراعـــي  القطـــاع  إن  قولهـــا  وزادت 
يحظـــى بدعـــم صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
خليفـــة، قرينـــة جاللـــة العاهـــل المفـــدى، 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، رئيس 
المجلس االستشـــاري للمبـــادرة الوطنية 
لتنميـــة القطـــاع الزراعي، فـــكل البرامج 
التـــي  الجديـــدة  واألفـــكار  والمبـــادرات 
بدعـــم  تحظـــى  القطـــاع  هـــذا  تخـــدم 
ومباركة ســـموها، وقالت :”نعتز ونفتخر 

بكـــم.. أنـــا عاجـــزة عـــن توجيـــه الشـــكر 
والتقدير لكم على هذه الروح البحرينية 
الطيبة، وكلنا أمل في أن تكون انطالقة 
أصدقـــاء الحدائـــق بكل حماســـة وإيمان 
بتحقيـــق المزيد من المكتســـبات. ننتظر 
منكـــم األفكار اإلبداعية وســـأكون معكم 
دائًمـــا، وتأكـــدوا أن كل إمكانـــات البلدية 

المتاحة، وجهود مسؤوليها معكم”.

مرحًبا بأفكاركم ومقترحاتكم

وعبـــرت عن امتنانهـــا وثقتها بأن أعضاء 
أصدقـــاء الحدائـــق قادرين علـــى تقديم 
األفـــكار الخالقـــة والمبدعة، وشـــجعتهم 

األفـــكار  بتقديـــم  “بـــادروا  بالقـــول: 
الحدائـــق  تخـــدم  التـــي  والمقترحـــات 
وتنميهـــا.. اليـــوم وجودكـــم مهـــم وهـــو 
داعـــم لنا.. وأقترح عليكـــم اقتراًحا وهو 
أن نبـــدأ بتخصيص أركان فـــي الحدائق 
لزراعة األشـــجار المثمرة بحيث يستفيد 
منها الجميع”، وشـــارك عدد من األعضاء 
في طرح تســـاؤالتهم المتعلقة بما يمكن 
القيام بها من تشـــجير وزراعة بالميادين 
كمدينـــة  الجديـــدة  والمـــدن  والشـــوارع 
ســـلمان، وأفـــاد رئيـــس قســـم التنســـيق 

والمتابعة ببلدية المنطقة الشـــمالية علي 
الســـلم بـــأن أصدقـــاء الحدائـــق يعملـــون 
دورهـــم  ويكـــون  أساســـي  نظـــام  وفـــق 
هـــو تحقيـــق األهـــداف التي تم تشـــكيل 
المبادرة من أجلها وفق برامج وأنشـــطة 
وفعاليـــات مـــن شـــأنها توثيـــق العالقـــة 
بيـــن البلديـــة والمجتمـــع، حيـــث تســـعى 
اللجنة لالرتقـــاء بالوعي للمحافظة على 
مســـتوى  ورفـــع  واســـتدامتها  الحدائـــق 
الخدمـــات، والمســـاهمة فـــي تطويـــر مـــا 
تقدمـــه البلديـــة من خدمـــات للمواطنين 

فيما يتعلق بالحدائق.

جيل يتمتع بالمسؤولية

وعبـــر األعضاء عن ســـعادتهم باالنضمام 
للمجموعة التي بلـــغ عدد أعضائها قرابة 
30 عضًوا من مختلف مناطق الشـــمالية، 
وهنـــاك نظـــام مفتـــوح للعضويـــة بحيث 
يتـــم مســـتقباًل تشـــكيل مجموعات عمل 
مـــن المتطوعين مـــن أصدقـــاء الحدائق 
مـــن  القريبـــة  للحدائـــق  عمـــل  كفـــرق 
مناطق ســـكنهم، وكذلك التعاون إلنجاح 
بنـــاء  مقدمتهـــا  فـــي  والتـــي  األهـــداف 
جيـــل يتمتع بالمســـؤولية تجـــاه المرافق 
العامـــة والمحافظـــة علـــى الحدائـــق من 
التخريـــب والعبث بمحتوياتهـــا وضمان 
اســـتدامتها، وإيجاد حلـــول بيئية تخدم 
قطاع الحدائق كاإلنارة بالطاقة النظيفة 
وحماية مرافقها، وجعلها مناطق حيوية 
من خالل األنشطة والفعاليات المتنوعة 

المقدمة للجمهور.

المهندسة لمياء الفضالةالمهندس علي السلم

بلدية الشمالية 
تضع كل اإلمكانات 
بين يدي أصدقاء 

الحدائق

سعيد محمد

الشيعة والقضية الفلسطينية
Û  مــا حــدا بي إلــى كتابة هــذا المقال هو أننــي تلقيت

عــددا من االتصاالت تســألني بالتحديــد: لماذا يبدو 
بعــض الشــيعة فــي البحريــن أكثــر حماســا وحــدة 
دولــة  قيــام  معارضــة  فــي  غيرهــم  مــن  واندفاًعــا 
اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بتطبيع 
عالقــات  وإقامــة  اســرائيل  دولــة  مــع  عالقاتهمــا 
دبلوماســية معهــا؟ ومنــذ متــى كان للشــيعة بشــكل 

عام أي اهتمام أو تفاعل مع القضية الفلسطينية؟
Û  إنني ال استطيع ادعاء المقدرة على اإلجابة الوافية

علــى هذيــن الســؤالين الهاميــن فــي هــذه العجالــة 
بالتأكيــد  أبــدأ  أن  أود  لكننــي  الضيقــة،  والمســاحة 
على أن الشــيعة العرب، شــأنهم في ذلك شــأن باقي 
العــرب المســلمين، ملتزمــون ويؤمنــون فــي عميــق 
ضمائرهــم بعدالــة هــذه القضيــة منــذ بدايتهــا، وال 
يحتاجــون لمــن يعطيهــم دروســا فــي فضائــل قيــم 
يرفضــون  وهــم  بهــا،  المرتبطــة  والعدالــة  الحريــة 
محــاوالت اســتنهاض الشــعور بالمظلوميــة الدفيــن 
فــي وجــدان الكثير منهم، وتحريكه واســتغالله من 
قبــل المتاجريــن بقضايــا ومصائــر الشــعوب لخدمة 

أهدافهم  وأجنداتهم ومصالحهم الخاصة.
Û  بعــض بتوضيــح  ســنبدأ  اإلجابــة  محاولــة  وفــي 

الجوانــب  والخلفيــات التــي قــد تســاعدنا؛ منهــا أن 
اإلســماعيليين المســلمين بمختلــف تفرعاتهــم مثــل 
وغيرهــم،  نجــران  واســماعيلية  والخوجــة  البهــرة 
يعتبــرون من الطوائف الشــيعية، هــؤالء ال يهتمون 
وال يعرفــون أو يريــدون أن يعرفــوا أي شــيء عــن 
القضية الفلســطينية، وال وجود لهذه القضية ضمن 
البهــرة  طائفتــي  وإن  أبجدياتهــم،  أو  مفرداتهــم 
والخوجــة بشــكل خــاص منشــغلتان دائًمــا وحتــى 
النخــاع بقضايا العلم والمــال والتجارة، وال تلتفتان 
إلــى القضايــا السياســية، وهمــا ال تنكــران ذلــك بــل 
لــذا فإننــا ســنحصر مالحظاتنــا فــي  بــه،  تفاخــران 
الشــيعة اإلثناعشــرية أو اإلماميــة، وهــم يشــكلون 
الغالبيــة العظمــى مــن الشــيعة، وتتــراوح تقديــرات 
عددهم من 150 إلى 300 مليون، ومن بينهم شيعة 

البحرين والخليج العربي.
Û  ثمــة حقائــق ووقائع مفصلية يعرفها الجميع نحتاج

أن نمــر بها بســرعة خاطفة لتقربنــا من التوصل إلى 

األجوبــة؛ فصفحــات التاريــخ التــي ال غبــار عليهــا 
وال خــالف حولهــا تؤكــد أن القــدس قــد استســلمت 
بقيــادة  يحاصرهــا  كان  الــذي  المســلمين  لجيــش 
الصحابــي أبوعبيــدة بــن الجــراح في عهــد الخليفة 
عمر بن الخطاب، الذي حرص على التوجه شخصًيا 
إلى مدينة “إيليا” أو القدس في العام 16هـ الستالم 
مفاتيحهــا، وبذلــك اســتكمل فتــح بــالد الشــام التي 
تضم األراضي الفلسطينية، وصارت جزءا من دولة 
الخالفة الراشــدة، وقد ُعين معاوية بن أبي ســفيان 
واليا على الشــام بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب 
في العام 21هـ.، وكانت بالد فارس قد فتحت أيًضا 

في عهد الخليفة عمر.
Û  وعندما تولى اإلمام علي بن أبي طالب الخالفة في

عــام 35هـــ امتنع معاوية وأهل الشــام عــن مبايعته، 
فنشــب وتصاعــد الخــالف بينهمــا وبلــغ ذروتــه فــي 
حــرب صفيــن، وقد “ظلت فلســطين مــع بقية أجناد 
الشــام وفية لمعاوية، وانضمت إلى جيشــه المقاتل 
فــي صفيــن قبائــل فلســطين كاألزد وكنانــة وجذام 
ولخــم وخثعم”، وقتل في تلــك المعركة 45 ألًفا من 

أهل الشام.
Û  ومن أرض الشام أصدر الخليفة األموي الثاني يزيد

بــن معاويــة أوامــره بقتل اإلمام الحســين إذا رفض 
مبايعتــه، وإلــى أرض الشــام، بعــد مقتــل الحســين، 
ســيقت ســيدات البيــت النبــوي ســبايا ليريــن أهــل 
الشــام شــامتين يســتقبلونهن باألهازيــج والطبــول 
والدفــوف كمــا ورد فــي المرويــات الشــيعية، وقــد 
أصبح مقتل اإلمام الحسين في كربالء هو الحدث 
التاريخــي الــذي ســاهم فــي بنــاء الوعــي الجماعــي 
الشــيعي، فهــل بقيت تلــك الوقائع قابعــة في المهج 
الشــيعية لتلقــي بظاللهــا على مواقفهــم من القضية 
الفلسطينية عندما برزت إلى السطح قبيل منتصف 

القرن الماضي؟ 
Û  إن الوجــدان الشــيعي ظــل، من دون شــك، مشــغواًل

ومســكوًنا بقضيــة اإلمــام الحســين ومظلومية أهل 
الكبــرى،  المركزيــة  التــي صــارت قضيتهــم  البيــت، 
كان   1948 عــام  فــي  إســرائيل  دولــة  قيــام  وعنــد 
الشــيعة العــرب يعانــون مــن اإلحســاس بالتهميــش 
واالقصــاء عندمــا كانــوا يعيشــون تحــت االحتــالل 

البريطانــي؛ كمــا كان حال شــيعة البحرين، أو تحت 
الحكــم العثماني مثل شــيعة العراق؛ الذين تعرضوا 
أيًضــا للمزيد من االقصــاء نتيجة لدورهم في ثورة 
1920 ضــد البريطانييــن الذيــن احتلــوا العــراق بعد 

انهيار اإلمبراطورية العثمانية.
Û  ونتيجة إليمان الشيعة عموًما بنظرية االنتظار فقد

صار الفكر السياســي للشــيعة العرب حتى منتصف 
القــرن الماضــي واقعــا تحــت تأثيــر الفقــه التقليدي 
الشــيعي الــذي يعوقهــم عــن االنخراط في النشــاط 
السياســي أو ممارســته إال بعد ظهور اإلمام المهدي 
المنتظــر، مــا أدى إلــى تقوقعهــم وانكفائهــم، ولعــل 
ذلــك يفســر عــدم مشــاركة شــيعة البحريــن بشــكل 
ملحــوظ في المظاهرات التي قامت احتجاجا على 
قــرار األمــم المتحدة بتقســيم فلســطين بين العرب 
واليهــود فــي العام 1947 والتي تم خاللها االعتداء 
على المعبد اليهودي وعلى ممتلكات عدد من اليهود 
المقيمين في البحرين ونهبها، وعلى الرغم من ذلك 
فقد كان للشيعة العرب مواقفهم المؤيدة والداعمة 
للقضيــة الفلســطينية من خــالل مرجعيتهم العربية 

في النجف األشرف بالعراق كما سنرى الحًقا.
Û  إن إيــران هــي الدولــة التــي يقطنهــا أكبــر عــدد مــن

أكبــر  مــن  عــددا  وتحتضــن  العالــم،  فــي  الشــيعة 
الشــيعية،  والفقهيــة  العلميــة  والمراجــع  الحــوزات 
وبمدينة قم اإليرانية تقع المرجعية الشــيعية العليا 
الثانيــة بعــد العــراق، التــي كانــت حتــى فــي العهــد 
البهلــوي وأيــام الشــاه محمــد رضــا تتمتــع بحضــور 
وتأثيــر محسوســين علــى مجريــات األحــداث فــي 

الساحة اإليرانية.
Û  وقــد كانــت إيران ثاني دولة بعــد الواليات المتحدة

 De facto( ”تعتــرف بإســرائيل “بحكــم األمر الواقــع
Recognition

Û  فــور قيامهــا في العام 1948، ثم توج ذلك باعتراف
كامل بها وتبادل دبلوماسي معها في عام 1950.

Û  ورغــم أن نفــرا مــن الشــيوعيين اإليرانييــن كانــوا
قــد عبــروا باســتحياء شــديد عــن اســتيائهم لقــرار 
الحكومــة، وأن الزعيــم اإليرانــي الليبرالــي محمــد 
مصدق قام بتخفيض مســتوى العالقات السياســية 
مــن  للــوزراء  رئيســا  أصبــح  عندمــا  إســرائيل  مــع 

1951 إلــى 1953، والتــي عــادت إلــى نصابهــا بعــد 
اإلطاحة به؛ إال أنني لم أتمكن، رغم محاوالتي، من 
الحصــول علــى أي دليــل يؤكــد أو حتــى يشــير إلــى 
قيــام المرجعيــة العليا في إيــران أو أي من حوزاتها 
أو مراجعهــا الكبــار، أو أي مــن قطاعــات المجتمــع 
اإليراني، باالعتراض أو االحتجاج على قرار الشــاه 
باالعتــراف بإســرائيل، أو أن القضيــة الفلســطينية 
كانــت فــي ذلك الوقت حاضرة في وجدان الشــعب 
اإليرانــي بشــكل عــام حتى ظهــور اإلمــام الخميني، 
وذلــك علــى خــالف المواقــف والجهود التــي بذلتها 
المرجعيــة العربيــة بالنجــف وعــدد من كبــار مراجع 
العــراق مثــل الشــيخ محمــد حســين كاشــف الغطاء 
الــذي ســافر فــي عــام 1931 إلــى فلســطين وحضــر 
مؤتمرا إسالمًيا لنصرة الشعب الفلسطيني والدفاع 
عنه في القدس، وألقى خطابا ارتجاليا في المؤتمر 
دام ساعتين ألهب شعور المشاركين، وكان له العديد 
من الخطابات والبيانات التي تدعم وتنصر الشعب 
الفلســطيني، جمعهــا فــي كتــاب اســماه “فلســطين 
قضيــة المســلمين الكبــرى”، وأيضــا كانت فلســطين 
حاضــرة فــي خطــب ومكاتبــات المراجــع الكبار في 
العراق مثل الســيد محســن الحكيم والســيد محمد 

باقر الصدر والسيد أبو القاسم الخوئي وغيرهم.
Û  ولم يكن خافيا على أحد أن نجاح الثورة في إيران

في العام 1979، كان قد أطلق عنان قادتها لتحقيق 
طموحاتهــم المعلنة في بســط نفوذهم وســيطرتهم 
على دول المنطقة وتزعم العالم اإلســالمي بتفعيل 
اســتراتيجية أو سياسة تصدير الثورة، وما يتطلبه 
ذلــك من تعبئة وجدانية، وتوظيف سياســي للدين، 
فكانــت  للشــعوب،  المصيريــة  للقضايــا  واســتغالل 
القضيــة الفلســطينية والصــراع مع إســرائيل أفضل 
قاطرة أو معبر لتســهيل عملية التصدير وتســويقها 
فــي العالــم العربي، مســتهدفين الشــيعة العرب في 
أوطانهم كجسور وممرات للعبور، وقد وقع بعضهم 
لألســف الشــديد في الفــخ، وابتلع الطعــم، ووضعوا 
انفســهم، ربمــا بحســن نيــة، فــي واجهــة المعارضــة 

لجهود التسوية السلمية للقضية الفلسطينية.
Û .نرجو من هللا أن يهدينا جميًعا إلى سواء السبيل
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