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خليفة بن سلمان ...القائد واإلنسان

Û Ûعديــدة ومجيــدة هــي تلــك المواقــف التــي

الــذي بــرز بعــد قــرار بريطانيــا االنســحاب ممــا

حينمــا حــرص علــى حضــور أول طلعــة جويــة

باألســرة الخليجيــة ،وكان يدعــو دائمً ــا إلــى

ســمي فــي ذلــك الوقــت (شــرق الســويس)

لحفيدتــه المــازم ثاني طيار الشــيخة عائشــة

التعــاون والتنســيق وانتظــام اللقــاءات ..تلــك

الموقر صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن

والمعنــى هنــا االنســحاب مــن منطقــة الخليج،

بنــت راشــد آل خليفــة بطائــرة (هــوك) الحربية

الثوابــت يطرحهــا باســتمرار عندمــا يلتقــي

ســلمان آل خليفــة ،حفظــه هللا ورعــاه ،دونهــا

وبشــكل مباشــر جعــل هــذه الــدول مكشــوفة

القتالية ،وكانت أســارير االعتزاز والفخر بادية

بمســؤولي دول الخليج ،ويحرص على إيصال

ســجل الذاكــرة فــي دائــرة القضايــا السياســية

ووضعهــا في دائرة األخطار ،وعلى الخصوص

على محياه ..إن هذه األحاســيس كنت أجدها

هــذه الرســالة مــن خــال لقــاءات منتظمــة مع

حينًــا ،وفــي محيــط الجوانــب اإلنســانية حينًا

البحريــن التــي كانــت تواجه التهديــد اإليراني

دائمً ــا تبــدو واضحــة علــى وجــه ســموه عندما

سفراء هذه الدول في البحرين ،والتي تحظى

آخــر ،وكلهــا تعطــي خالصــة واحــدة :أننــا أمام

بضمهــا إليــه ،وهــو تهديــد يــؤدي بــا شــك إلى

يلتقــي بالناس ،وهي مَ لَكَ ة باهرة ،وواحدة من

بالتغطيــة اإلعالميــة وتتضمن مواقف ســموه،

رجــل لــه مــن الســمات ما يميــزه طيلة مســيرة

القضــاء علــى الهوية ،وهــذا من أكثرهــا أهمية

الخصائــص التــي تميــز بهــا خليفــة بن ســلمان،

فخليفة بن ســلمان يدرك تمام اإلدراك أن قلب

لكيــان األمــم (أي الهويــة) ،وواجه ســمو األمير

وتفنــن فيهــا وأتقنهــا ،وتتجلــى فــي تواصلــه

دول الخليــج هــي المملكــة العربيــة الســعودية

وتمكــن
ّ
خليفــة هــذا الموقــف بقــوة وشــجاعة

أيضا
ً
وأسلوبه في اللقاء الناس ،وقد حباه هللا

وأبدا إلى االلتفاف
ً
الشــقيقة ،وهو يدعو دائمً ــا

حــا حمــى
ً
بحنكتــه وحكمتــه مــن أن يجــد

بعــدا أعمــق فــي
ً
بذاكــرة قويــة جعلتــه يعطــي

حولهــا وإلى التنســيق معهــا في كل ما يتم في

وقتــذاك قــد دخلــت كوزير فــي الدولــة ،عندما

البحريــن وهويتهــا وعروبتهــا واســتقاللها

التعبير عن إحساسه تجاه من يقابلهم.

هذه المنطقة ،وقد أثبتت األيام أن انعدام هذا

توفي المغفور له ابنه الشيخ محمد رحمه هللا،

وكيانها وسيادتها.

تشرّ فت أن أكون فيها قريبًا من رئيس الوزراء

عطائه.
 Û Ûوإذا نظرنا النواحي اإلنسانية ،يأخذني سجل
الذكريــات إلــى حقبــة الثمانينــات ،ولــم أكــن

فقــد ظهــر خليفة بن ســلمان في ذلــك الموقف
وفــي ذلــك الظــرف ،كأي أب حنــون متألم على

 Û Ûلقــد كان خليفــة بــن ســلمان ،ونحــن نتكلّم من
الناحيــة السياســية ،صلبًــا وواجــه شــاه إيــران

 Û Ûفــي هــذا الســياق ،وعندمــا رافقت ســموه في
زياراتــه لعــدد مــن دول الخليــج ،شــاهدت

ووجــدت ورأيــت بعينــي كيــف أن خليفــة بــن

التنســيق وانعــدام هذا االلتفــاف حول المملكة
العربيــة الســعودية أدى إلى مــا حصل اآلن من
تشرذم وتفتت.

فقد أعزّ ما لديه في الحياة ،وفي الوقت ذاته،

وجهً ــا لوجــه في ذلك الوقت ،وقال له بالحرف

ســلمان يصــف األماكــن والمراعــي وأماكــن

تجلى اإلنسان الصلب الذي أثبت رباطة جأشه

الواحــد“ :إذا تمكنت من أن تطأ أرض البحرين

الصيد والقنص وأين تسكن القبائل ،سواء في

 Û Ûكان خليفــة بــن ســلمان ضــد الحــروب وضــد
إثــارة النعــرات الداخليــة فــي الــدول العربيــة،

وقــوة احتمالــه ،وهــي مــن الخصال اإلنســانية

تهــدد ،فســتجد جثتــي أول مــا تقــع عليها
ّ
كمــا

المملكــة العربيــة الســعودية أو دولــة اإلمــارات

وخصوصــا بيــن دول الخليــج ،إال أنــه كان ال

والقيادية التي تميز القادة ،ثم سجلت الذاكرة

قدماك في تلك األرض” ،وحري بنا اإلشارة هنا

العربيــة المتحــدة أو فــي دولــة قطــر أو دولــة

يتفــق مــع أســلوب القــوة فــي إحــداث التغيير،

مشهدا آخر عندما توفي المغفور له بإذن
ً
أيضا
ً

إلــى أن شــاه إيــران  -وعلــى الرغــم ممــا له وما

الكويــت ،بــل رأيــت أن أهــل المنطقــة أنفســهم

وذلــك إدراكً ا منــه بمــا ســيؤدي إليــه ذلــك مــن

هللا تعالى ســمو األمير الراحل الشــيخ عيســى

وسياســيا متمكنًا،
ًّ
عاقل
ً
رجل
ً
عليه  -فقد كان

ال يمتلكــون القدر ذاتــه من المعلومات ،بما في

مخاطــر جمّ ــة ،تنســحب علــى دول المنطقــة

بــن ســلمان آل خليفــة ،طيــب هللا ثــراه ،والذي

ولذلك أدرك ما يواجهه من تحدٍّ  ،وفضل حفظ

ذلك حفظ أســماء المناطق النباتات واألشجار

بشكل عام ،وهذا ما حصل بالفعل.

كانت تربطه بسمو الشيخ خليفة عالقة وثيقة

(مــاء الوجــه) لكــي يغطــي انســحابه أمــام هذه

وأســماء الطيور التي تســتوطن تلك المنطقة،

وصداقــة ومــودة واحتــرام متبــادل بينهمــا

الشخصية القوية.

وكذلــك عيــون المــاء ومناطقهــا ،عــاوةً علــى

Û Ûوليــس أزكــى مســك ختــام وطيــب حديــث،

الســهول واألودية وكل تلك المناطق كان على

نعبّــر عمــا نحمله في قلوبنا من حب كبير لقائد

عــاوة علــى رابــط األخــوة ،ولســنوات طويلة،
كان سمو األمير خليفة كما هو معروف ،السند

 Û Ûولســموه منهجه وأسلوبه الفريد في االهتمام
بالمحافظــة علــى أواصــر المــودّ ة ضمــن إطــار

القوي ألخيه ســمو الشــيخ عيســى ،وكان سمو

األســرة الواحــدة بين أبنائه ..لقد أشــرت أعاله

وأصولهــا ،وهــذا مــوروث إنســاني وفكــري

الشــيخ عيســى الداعــم األكبــر لجهــود ســمو

إلــى ما ســجلته الذاكــرة حال وفــاة المغفور له

واجتماعي عظيم يتمتّ ع به سموه رعاه هللا.

الشيخ خليفة.

الشيخ محمد رحمه هللا ،وكان ذلك أحد األمثلة
األولى التي دونتها قبل ثالثة عقود من الزمن،

 Û Ûأمــا عــن فلســفة ســموه فــي دعــم التضامــن
الخليجــي والعربــي واإلســامي ،فــإن (خليفــة

واليوم ،أراه عن كثب كيف يهتم ويشــارك في

بــن ســلمان) يعيــش إحســاس المــرارة واأللــم

مــن نمــو البحريــن وتطورهــا ومقدرتهــا علــى

تخــرج أحفــاده ،وأحدث مشــهد هــو تاريخ 11

لمــا يجــده مــن تشــتت فــي العالــم العربــي

مواجهــة أخطر التحديــات ،ومن بينها التحدي

يوليــو  /تمــوز  ،2018فــي حــدث مهــم وكبيــر

اإلســامي ،وعلــى وجــه الخصــوص مــا يلــم

 Û Ûهذا التوافق بين االثنين لم يكن له مثيل ،كما
أعتقــد ،وقــد أدّ ى إلــى تلــك المرحلــة المزدهرة

درايــة بهــا وزارهــا ،أضــف إليها معرفــة القبائل

ونحــن نتحدث عن (خليفة بن ســلمان) ،من أن
عظيــم ،تبصــر أعيننا بصماته في بنــاء بالدنا..

أينما يمّ منا وجوهنا ،وفي كل زاوية من مسيرة
البحريــن .دعــوات صادقة بــأن يحفظ هللا هذا
البلد الكريم ،قيادة وشــعبًا ،وينعم عليه باألمن
والنماء والخير والنهضة.
* مقــال تــم نشــره فــي كتــاب “رمــز العطــاء وســيرة الوفاء

خليفــة بــن ســلمان مجــد الوطن” الذي قــام بتأليفــه عادلعيسى المرزوق

حميدان يستعرض المشروعات المعلنة بمجلس الوزراء
مدينة عيسى  -وزارة العمل

أشــاد وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية جميل
حميدان بدعم ومساندة رئيس الوزراء صاحب
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل
خليفة ،للمشــاريع التنموية التي تنفذها الوزارة
لتعزيز مســتوى الحماية االجتماعية وتحســين
المســتوى المعيشــي للمواطنيــن ،ومــا يتطلبــه
ذلك من توفير مبان ومرافق ومراكز اجتماعية

أشاد بتوجيهات
ودعم سمو رئيس
الوزراء لخطط
تعزيز الحماية
االجتماعية

ورعائيــة حديثــة فــي جميع مدن وقــرى مملكة
البحريــن ،وذلــك لتلبية احتياجــات جميع فئات
وشرائح المجتمع.
وأكــد حميــدان انــه علــى ضــوء تكليــف مجلس

وهــو “مركــز عبــد هللا بــن علــي كانو لتشــخيص
وتقييــم اإلعاقة” ،وتــم البدء بالتشــغيل الفعلي
للمشروع في شهر يونيو من العام  ،2014وجار

الــوزراء لــكل الــوزارات والجهــات الحكوميــة

مبــان أخــرى بنهاية
العمــل علــى تشــغيل تســعة
ٍ

تحقــق أهداف برنامج عمل الحكومة للســنوات

وتبلــغ التكلفة اإلجمالية للمشــروع 7,500,000

بوضع البرامج والخطط وتنفيذ المشاريع التي

/2019.2020

 ،2019-2022وتوجيهــات صاحــب الســمو

دينــار (ســبعة مالييــن وخمســمائة ألــف دينــار)،

التطويريــة المســتعجلة فــي القــرى والمــدن

وتــم االنتهــاء مــن بنــاء أساســات المشــروع
ً
حاليــا علــى
وهيكلــه األساســي ،وجــاري العمــل

الملكــي رئيــس الوزراء إلــى إدراج االحتياجات
والمناطــق التــي وجــه ســموه وزراء الخدمــات
بزيارتهــا وتلبيــة احتياجاتهــا ،وفــي ضــوء مــا
أعلنــه مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة
يــوم االثنيــن الماضــي عــن المشــاريع التــي
ســيتم تنفيذهــا والجــاري تنفيذهــا لرفــع جودة
الخدمــات االجتماعيــة والتمكيــن المجتمعــي

تنفيــذ التشــطيبات النهائيــة ،حيث بلغت نســبة
اإلنجــاز فــي اإلنشــاءات  ،% 95ومــن المتوقــع
االنتهــاء مــن البناء في ديســمبر  ،2019على أن
يتم التشغيل في الربع األول .2020
إعــادة بنــاء مجمــع شــامل للرعايــة االجتماعية
بمدينة عيسى

وتلبيــة متطلبات تأمين البيئــة الداعمة للتنمية

وفــي إطار تحقيق تطلعــات المواطنين بتوفير

الحكومة وأولوياته ،فقد تم متابعة مستجدات

الخدمــات التنمويــة واالجتماعيــة ،ولوجــود
ً
حاليــا فــي مدينــة عيســى
المبانــي القديمــة

المســتدامة وتحقق ما جاء في أهداف برنامج
تلك المشــاريع االنشــائية للمباني التابعة لوزارة
العمــل والتنميــة االجتماعية فــي مناطق عالي،
مدينــة عيســى ،مدينــة حمــد ،البديــع ،وجــد
حفص.

استكمال تشييد أكبر المجمعات
في عالي لخدمة ذوي اإلعاقة
وتســتكمل الــوزارة تشــييد مشــروع مجمــع
اإلعاقة الشامل في منطقة عالي في المحافظة
الشــمالية ،والــذي يعــد مــن أكبــر المجمعــات
والمراكز المتخصصة لخدمة ذوي اإلعاقة على
مســتوى الشــرق األوســط ،حيث تبلغ مســاحته
حوالــي ( )29.106أمتار مربعــة ،يتم البناء فيها
ً
متــرا
علــى مســاحة إجماليــة تبلــغ ()18,765
ً
مربعا.

مبــان منفصلــة
ويتكــون المشــروع مــن 10
ٍ
يتخصــص كل منهــا فــي عــاج ورعايــة وتعليم
وإعــادة تأهيــل فئــة معينــة مــن فئــات ذوي
اإلعاقــة المختلفــة كمتالزمــة داون والصــم
والبكــم والتوحــد والتلــف الدماغــي واألمــراض
العقلية.
وتــم االنتهــاء مــن بنــاء أحــد مبانــي المشــروع

والتــي تعمــل علــى تقديــم الخدمــات التنمويــة
واالجتماعية للمســتفيدين مــن أهالي المنطقة،
فقــد تقــرر هــدم وإعــادة بنــاء وتجهيــز مجمــع
شامل للرعاية االجتماعية ،ويضم المجمع عدة
ً
خصيصــا لــذوي اإلعاقــة
مراكــز ودور ُصممــت
وكبار السن ،بإجمالي مساحة بناء تبلغ 15.050
ً
ً
مربعــا ،ويأتــي تنفيذ هذا المشــروع ضمن
متــرا
برنامــج التنميــة الخليجي بدعم مــن الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
ويتكــون المشــروع مــن  6مبان هــي :مبني بنك

دينــار وتــم اســتكمال بنــاء أساســات المشــروع

كما ويقدم برامج تنمية األسرة.

ً
حاليــا ،حيــث
جــد حفــص االجتماعــي القائــم

وهيكلــه األساســي ،حيــث بلغــت نســبة اإلنجاز

واســتجابة لرغبــة أهالــي منطقــة جدحفــص

تــم اســتئناف عمــل المركــز بصــورة جزئيــة

فــي االنشــاءات  ،% 10ومــن المتوقــع االنتهــاء

والقــرى المجــاورة بوجــود نــادٍ نهــاري يخــدم

الســتقبال المواطنيــن من أهالــي المنطقة أثناء

مــن البنــاء فــي نوفمبــر 2021م ،علــى أن يتــم

فئــة كبــار الســن مــن أهالــي المنطقــة ،فقــد

عمليــة إنشــاء النادي النهــاري ،لتقديــم خدمات

التشغيل في فبراير .2022

بــادرت الــوزارة بإنشــاء النــادي النهــاري لهــذه

المساعدات االجتماعية المختلفة.

الفئــة فــي الطابــق الثالــث مــن مبنــى مركــز

مجمع بمدينة حمد للرعاية
االجتماعية لتأهيل األحداث
كمــا بــدأت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة
في إنشــاء مشــروع مجمع الرعايــة االجتماعية
فــي مدينــة حمــد ،وهو مجمع لتأهيــل األحداث
وتوفيــر االيواء ،بهيكلية تتناســب مــع المعايير
الدوليــة ،وتختــص مبانــي المشــروع برعايــة
الطفــل ،وتأهيــل األحداث ،وإيــواء المتعرضين
للعنــف واإليــذاء مــن الجنســين ،وإيــواء
المتشــردين والمتسولين ،بإجمالي مساحة بناء
ً
ً
مربعا.
مترا
()11.375
مبــان متصلــة وهي:
ويتكــون المشــروع مــن 6
ٍ

مبنــي لرعايــة األحــداث (بنيــن) ،مبنــى لرعايــة
األحــداث (بنــات) ،مبنــي الخدمــات ،دار األمــان
إليــواء ضحايــا اإلتجــار باألشــخاص (للرجــال)،
إضافــة إلــى دار األمــان لرعايــة المتعرضــات
للعنف األســري واإلتجار بالبشــر (النســاء) ،ودار
الكرامة للرعاية االجتماعية.
وتبلــغ التكلفة االجمالية للمشــروع 7,182,000
دينــار ،وتــم اســتكمال بناء أساســات المشــروع
وهيكلــه األساســي ،حيــث بلغــت نســبة اإلنجاز
فــي االنشــاءات  ،10%ومــن المتوقــع االنتهــاء
مــن البنــاء فــي ديســمبر 2021م ،علــى أن يتــم
التشغيل في فبراير 2022م.

بناء مركز البديع االجتماعي الشامل

الستيعاب  550مواطن ًا يومي ًا

وتســتكمل الوزارة بناء مركز البديع االجتماعي
ً
رســميا في
الشــامل ،والذي من المزمع افتتاحه
الربع األول من العام القادم  ،2020والذي يهدف

البحرين والكويت لتأهيل ذوي اإلعاقة (تطوير

إلى تقديم خدمــات الحماية والرعاية التنموية

المركــز االجتماعــي ،الروضــة (تطويــر فقــط)

واالجتماعية ألهالي المحافظة الشمالية بطاقة
ً
ً
يوميــا فــي قــرى
مواطنــا
اســتيعابية تبلــغ 550

فقط) ،المبني األكاديمي ،مبني رعاية المسنين،
ومبنى الخدمات.
وقــد تــم االنتهــاء من طــرح مناقصة المشــروع
والتقييــم الفنــي للعطــاءات مــن قبــل وزارة
األشــغال

وشــئون

البلديــات

البديــع والــدراز وبنــي جمــرة وباربــار والقريــة
وســار ومقابــة والمــرخ وجنوســان وأبوصيبــع
والمقشع والشاخورة وكرانة والحجر والقدم.

والتخطيــط

وتبلــغ كلفة المركز اإلجماليــة  1,441,000دينار

المالي ومن ثم ترســية المناقصة وتوقيع العقد

وقــد تــم االنتهــاء مــن بناء أساســات المشــروع
ً
حاليــا علــى
وهيكلــه األساســي ،وجــاري العمــل

العمرانــي ،وجاري العمل على إجراءات التقييم
مــع الشــركة ذات العطــاء الفائــز ،ومــن المتوقــع

تنفيــذ التشــطيبات النهائيــة ،حيث بلغت نســبة

العام الجاري 2019م.

انجــاز المشــروع  ،% 77ومــن المزمــع افتتاحــه
ً
رســميا فــي الربع األول من العــام القادم .٢٠٢٠

بــدء أعمــال اإلنشــاءات فــي الربــع األخيــر مــن
وتبلــغ التكلفة االجمالية للمشــروع 7,182,000

ويضم المركز ناديا اجتماعيا نهاريا لكبار السن،

جميل حميدان

