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سعيد محمد

المرحوم الحاج

 إبراهيم لطف اهلل.. 
من رجال البحرين األوفياء

“روح العطـــاء تســـكن التـــراب بعـــد 78 عاًمـــا مـــن 
البذل والتفاني فـــي خدمة الدين والوطن”.. كان 
يـــوم االثنيـــن الموافق 24 نوفمبر هـــو اليوم الذي 
عت قلوب المحبيـــن الوجيه الحـــاج إبراهيم  شـــيَّ
لطـــف هللا الذي وافـــاه األجل المحتوم يوم األول 
األحـــد الموافـــق 23 نوفمبـــر 2014 إلـــى مثـــواه 

األخير في مقبرة أبوصيبع مسقط رأسه.

مكانة رفيعة لدى الجميع

مـــن  أعمـــال  ديـــن ورجـــال  شـــخصيات وعلمـــاء 
أصدقاء المرحوم الحاج لطف هللا يســـتحضرون 
دوره فـــي خدمـــة البلـــد وأهلها، فقـــد اقتبس من 
والـــده ســـيرة حياتـــه مـــا دفعـــه إلى الذوبـــان في 
قضايـــا النـــاس وهمومهـــم، حتى عـــرف عنه تلك 
المقولة الشهيرة: ”إن كل ما يبهج الناس يبهجنا.. 
وكلمـــا رأيت الناس مســـرورة شـــعرت بالســـرور”، 
بـــل إن رجل األعمـــال جواد الحـــواج تحدث يوم 
رحيـــل “بو إســـماعيل” فقـــد كان رجـــًا من رجال 
البحريـــن األوفيـــاء يحظـــى بمكانـــة رفيعـــة عند 
الجميع، ولم يبخل بمدِّ يد العون والمســـاعدة إلى 
كل المحتاجيـــن، حتى شـــيد مأتـــم أبو صيبع هذا 
الصرح العظيم. وعن دوره في الوســـط التجاري، 
فللفقيـــد حجمـــه في الوســـط التجـــاري، كما كان 
متعاوًنـــا مـــع جميـــع التجـــار، وأياديـــه البيضـــاء 
ســـاهمت فـــي تعميـــر كل مســـاجد ومآتـــم قريـــة 
أبوصيبـــع ولهـــا مســـاهماته فـــي هـــذا المجال في 

جميع مناطق البحرين.

بعيًدا عن أضواء اإلعالم

علـــى الرغـــم مـــن منهجيـــة العمـــل وفـــق تقديـــم 
المصلحـــة العليـــا ونفع المجتمع وترســـيخ معاني 
الوحـــدة الوطنية والســـلم االجتماعـــي والحفاظ 
على النسيج الوطني التي آمن بها المرحوم لطف 
هللا، إال أنـــه كان دائم العمـــل لصيانة تلك المعاني 
فـــي صمـــت وبعيًدا عـــن األضواء واإلعـــام، ذلك 

ألنه كان يكرر دائًما: ”حينما نرى الناس ســـعداء.. 
فذلك يســـعدنا”، ولهذا، فإن ذلك اإلخاص - رغم 
حرص الراحـــل على أال يكون عمله تحت أضواء 
اإلعـــام - إال أن أهـــل البحريـــن يثمنـــون أدواره 

الكبيـــرة فـــي خدمـــة الوطـــن، والعمـــل المخلـــص 
الوطنـــي  االقتصـــاد  ودعـــم  المجتمـــع  لتنميـــة 
وبـــذل الجهد لدعـــم األعمال الخيرية اإلنســـانية، 
واالهتمـــام بالمشـــروعات الثقافيـــة واالجتماعية 

التي تعود بالنفع على المجتمع، والناس المقربين 
منـــه تحديـــًدا، كانـــوا مطلعيـــن علـــى الكثيـــر من 
الجوانب التي كانت تشغل بال الراحل ويهتم بها 
ومنهـــا دعم المشـــروعات المختلفـــة برؤية مبنية 

على تراكم خبرات وحكمة.

إصرار على النجاح

لقـــد أولـــى الحـــاج إبراهيـــم لطـــف هللا مســـاحة 
مـــن اهتمامـــه في: المجـــال االجتماعـــي والمهني 
واإلنســـاني، وربطهـــا بعطـــاء اإلنســـان البحريني 
الســـيما أبناء القرى الذين كانوا يتمتعون بإصرار 
علـــى النجـــاح فـــي حياتهـــم األســـرية والعمليـــة، 
وفي مســـار حياته.. بدًءا من العمـــل بالزراعة ثم 
االنتقـــال إلـــى التجارة في ســـوق المنامـــة وقرى 
شـــارع البديـــع والتحاقـــه للعمل في شـــركة بابكو 
أواخـــر الخمســـينات، ثـــم المحطة األهـــم واألبرز 
في بداية مشواره وهي تلك العزيمة التي جعلته 
يشـــق طريقه بنجاح فـــي المجال الصناعي أوائل 
الســـبعينيات من القرن الماضـــي وهو من أصعب 
المجـــاالت، كلها مراحل شـــهدت محطات لرحاب 
عطـــاء فـــي مجـــاالت الخيـــر وخدمـــة المجتمـــع 

والثقافة.

الشباب والعمل الحر

كان مـــن المؤيديـــن النطـــاق الشـــباب في مجال 
العمـــل الحـــر، وداعًمـــا ومبـــادًرا لتشـــجيع اإلنتاج 
التعليـــم  مواصلـــة  مـــع  بالمشـــروعات  والبـــدء 
واكتســـاب المعـــارف والخبـــرات وهـــو مجـــال لن 
يتمكـــن أحـــد من منعه عـــن الناس لطالمـــا تمتعوا 
بالعزيمـــة واإلصرار على إثبـــات وجودهم، ورغم 
إدراكه بأهمية الدراسات في القطاع االقتصادي، 
إال أن االســـتفادة مـــن ذوي الخبـــرة تمثـــل رافـــًدا 
مهًمـــا النتهـــاج الخطـــوات الناجحـــة فـــي قطـــاع 

تأسيس وإدارة العمل الحر.

زاوية عن سرية شخصيات رحلت عن دنيانا.. 

ونفتقدهم بالشهر الفضيل.. وعطر سريتهم مازال 

حارضا

محمد بن سلمان... واالنطالق إلى األمام
Û  المقابلــة غيــري،  الماييــن  مثــل  تابعــت، 

التلفزيونية الشــيقة التي أجريت قبل بضعة 
أيام مع صاحب الســمو الملكي األمير محمد 
المملكــة  عهــد  ولــي  ســعود،  آل  ســلمان  بــن 
مثــل  وإننــي  الشــقيقة،  الســعودية  العربيــة 
الماييــن غيــري أيًضــا، ال نؤمن أبــًدا بنظرية 
وجــود  ننكــر  أن  يمكــن  ال  لكننــا  المؤامــرة، 
شــيء مهــول اســمه مصالــح الــدول الكبرى؛ 
هذه المصالح يحميها ويســهر على حراستها 
ســدنة أشــداء متغولون، وفي حال منطقتنا 
فإن أهداف هذه الدول تتقاطع وتتاقى مع 
أهــداف قــوى التوســع والســيطرة، وتيــارات 
واإلرهــاب،  والتخلــف  والتعصــب  التطــرف 
كل  فــإن  ولــذا  والتقــدم،  النجــاح  وأعــداء 
هــذه األطــراف تســعى متعاونــة أو متفرقــة، 
للتصــدي واســتهداف كل مــا يهــدد، وكل من 
يهدد مصالحها وأطماعها في هذه المنطقة.

Û  بــكل تتكشــف  الثابتــة  الحقيقــة  هــذه  مــن 
وضــوح الغايــات والنوايــا الحقيقيــة الكامنة 
وراء استهداف ولي العهد السعودي، الشاب 
الــذي  ســلمان،  بــن  محمــد  األميــر  الطمــوح 
أمــورا  ونجاحــه  وطموحــه  وجــوده  أصبــح 
تهــدد وتتعــارض مــع مصالــح هــذه األطراف 

وأهدافها. 
Û  ،محمــد بــن ســلمان فــور توليــه واليــة العهــد

أثبت أنه قائد جســور، وانه رجل المســافات، 
فــي  دخــل  وقــد  ومشــروعا،  رؤيــة  يحمــل 
ســباق مــع الزمن مــن أجل تحقيقه، وأرســى 
منــذ البدايــة برنامــج عمــل طموحــا متكاما 
للتحــول وخلــق مصــادر أخرى للدخل ســعًيا 
ووطنــه،  لشــعبه  أفضــل  مســتقبل  لضمــان 
وانطلق بمشــروعه بكل ثقة وصابة وثبات، 
ضمــن رؤيــة واضحــة عرفــت برؤيــة محمــد 
بــن ســلمان، أو  “رؤيــة 2030 للملكــة العربية 
الســعودية”؛ الهــدف األســاس منهــا تحقيــق 
اقتصــاد أكثــر قــوة، وحيــاة أفضــل ألشــقائنا 
الســعوديين بمــا يفضــي إلى تحقيــق التقدم 
خــاص  بشــكل  لهــم  واالســتقرار  والرخــاء 

ولشــعوب المنطقــة بوجــه عــام،  وهــذا مــا ال 
يرضي المتربصين الذين تقتضي مصالحهم 
مفككيــن  مهدديــن  نبقــى  أن  وأهدافهــم 
متأخريــن متناحرين مشــدودين إلى الوراء، 
عــن  بالماضــي، غافليــن والهيــن  مشــغولين 

التطلع إلى المستقبل.
Û  إن ثقــة وطمــوح محمد بن ســلمان تمتد في

الواقــع إلــى أبعــد مــن ذلــك، إلى رؤيــة أعمق 
وأطــول مدى، لتصــل إلى “رؤيــة 2040” بعد 

أن تستكمل الرؤية األولى تحقيق أهدافها.
Û  مــن ســنوات  خمــس  مضــي  وبعــد  واآلن 

إطاقهــا، فقــد أثبتــت رؤيــة 2030 نجاحهــا 
أهدافهــا  تحقيــق  مــن  وتقتــرب  وجدواهــا، 
التــي واجهتهــا والظــروف  رغــم التحديــات 
االقتصاديــة العالميــة الصعبــة الناتجــة عــن 
جائحة كورونا وتدني أســعار النفط وغيرها 

من العوامل.
Û  لقــد اجتــاز  األميــر محمــد بــن ســلمان الكثير

مــن  جملــة  علــى  وتغلــب  المعوقــات،  مــن 
إلــى  يلتفــت  ولــم  والصعوبــات،  التحديــات 
محاوالت إجهاض طموحاته ومســاعيه، وال 
إلــى التهديــد واالبتــزاز، ولم يعــرف الخوف؛ 
فالخوف “ليس في القاموس الســعودي” كما 

قال في المقابلة.
Û  التــي التحديــات  أبــرز  بيــن  مــن  وكانــت 

بــن ســلمان وتغلــب  األميــر محمــد  واجههــا 
عليهــا؛ كيفيــة التخلــص من أعبــاء وقيود ما 
ســمي بـــ “الصحــوة” والتي هي فــي الحقيقة 
“غفوة”، إلى جانب الحاجة إلى تأسيس بنية 
تحتيــة تمكينيــة، وبنــاء الهياكل المؤسســية 
واآلليــات  السياســات  ووضــع  والتشــريعية، 
التنفيــذ  متابعــة  ضمــان  إلــى  تــؤدي  التــي 

واإلنجاز.
Û  وقــد اســتهدفت رؤية 2030 تطويــر التعليم

واالرتقاء بمستواه في المملكة، وجعلته من 
أبــرز أولوياتهــا، إدراًكا لحقيقــة أن العلــم هــو 
أســاس التقدم واالزدهار، وهو أفضل ســاح 
والتعصــب،  والتخلــف  التطــرف  لمحاربــة 

فوضــع األميــر محمد بن ســلمان ســقًفا عالًيا 
لبلوغــه، وهــو أن يكــون للمملكــة  3 جامعات 
مــن أهــم 200 جامعــة في العالــم، وأن تكون 
مصــادر التعليــم مفتوحــة مــع التركيــز علــى 

خطط التدريب وتطوير المهارات.
Û  ونجحــت الرؤيــة في تحقيق الســيطرة على

معــدالت البطالــة التــي كانــت قبل ذلــك تبلغ 
 %  11 إلــى  خفضهــا  الهــدف  وكان   %  14
بنهايــة هــذا العام، وأكد األمير بأنه ســيتمكن 
من كسر هذا الحاجز في الموعد المحدد، ثم 
مواصلــة خفضهــا للمعــدل الطبيعي ما بين 7 
% إلى 4 %، موضحا أن “مستهدفات قطاع 
الســياحة تشــمل 3 ماييــن وظيفــة جديــدة 

حتى 2030”.
Û  الجــرداء الصحراويــة  الطبيعــة  تمنــع  ولــم 

للملكــة، وتواجــد الربــع الخالــي فيهــا األميــر 
“الســعودية  مبــادرة  تبنــي  مــن  الطمــوح 
الخضراء والشرق األوسط األخضر”، ما أدى 
إلــى ارتفــاع الغطــاء النباتــي فــي الســعودية 
خــال الســنوات األربــع الماضيــة إلــى نســبة 
40 %، إيماًنــا منــه بــأن االهتمــام بالبيئــة لــه 
أثر مباشر على السياحة واستقطاب رؤوس 

األموال.
Û  ويــدرك محمــد بــن ســلمان أن االنفتــاح هــو

مفتــاح التقدم والتطور، وان الغلو والتطرف 
والتعصــب هــي عناويــن االنغــاق والتخلــف 
والتفرقة، وقد كان وال يزال يزعج المناوئين 
غيرة محمد بن سلمان وحرصه على حقيقة 
وجوهر  الدين اإلســامي الحنيف، وحمايته 
مــن  الديــن  تجــار  واســتغال  تاعــب  مــن 
المتأسلمين، وسماسرة الشعارات الفضفاضة 

ودعاة التعصب والتفرقة والتخلف.
Û  وال يســع المجــال هنــا للتوقــف عنــد جميــع

األهــداف واإلنجــازات التــي حققتهــا الرؤية، 
وسنكتفي بما أوردنا وننتقل، ولضيق الحيز، 
الخاطفــة  واإلشــادة  اإلشــارة   مجــرد  إلــى 
بالمســاحة الواسعة في المقابلة التي تعرض 
فيهــا األميــر محمــد بــن ســلمان إلــى القضايا 

للمملكــة  الخارجيــة  والسياســات  اإلقليميــة 
والعاقــات مــع إيــران والواليــات المتحــدة، 
وقــد جــاء موقفــه مــن هــذه القضايــا صادًما 
لدعــاة المواجهــة والتأزيــم فــي المنطقة، مع 
أن األميــر لــم يغيــر مواقفــه منها، بــل أكدها، 
آخــذًا فــي االعتبــار التحــوالت والتطــورات 
الســاحة  شــهدتها  التــي  والمســتجدات 
اإلقليمية والدولية، والضغوط التي فرضتها 
العالمــي،  االقتصــاد  علــى  كورونــا  جائحــة 
والحاجــة إلــى التركيز والتفــرغ  لتوجيه كل 
الجهــود لتنفيذ برامجه وخططه اإلصاحية 
والتنموية العماقة والتي تســتدعي تكييف 
وتطويــر لهجــة الخطــاب السياســي، وإعادة 
توجيــه  وضــرورة  الدبلوماســي،  التموضــع 
إشــارات ورسائل إيجابية مشجعة لألطراف 

األخرى.
Û  إن المعنييــن والمهتميــن بالسياســة يدركون

أنهــا رمــال متحركــة ال تعــرف التمتــرس وال 
الجمــود، فــكان علــى األميــر أن يتحــرك مــن 
هذه القاعدة وأن يتعاطى ويتفاعل مع هذه 
وطــرح  بأســلوب  والتحــوالت  المســتجدات 
جديــد، أثبــت مــن خاله أنه سياســي محنك 
أيًضــا، يدرك أن الحصافة السياســية تتطلب 
إعــادة قــراءة المشــهد السياســي برمتــه في 
جديــدة  صفحــات  وفتــح  المرحلــة،  هــذه 
الحقبــة  تســتوعبها  لكــي  بمفــردات جديــدة 
الجديــدة، وهــو ســلوك يقع في صلــب العمل 
السياســي الحاذق ويدخل فــي طبيعته، من 
منطلــق أن مثــل هــذه الصراعــات ليــس فيها 
قــوي أو ضعيــف، ولــن يكــون فيهــا منتصــر 
ومهــزوم فــي النهاية، وفي حالة اســتمرارها 

فإن جميع أطرافها خاسرون. 
Û  إن التاريــخ سيســجل فــي صفحاتــه إشــارة

ورسالة ومبادرة السام  التي طرحها األمير 
محمــد بــن ســلمان فــي المقابلــة التلفزيونية 
التي أجريت معه قبل بضعة أيام، وسيتذكر 
بــكل تقديــر يــده الممــدودة لتحقيق الســام 

واألمن واالستقرار في المنطقة.
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