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المنامة - بنا

دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  اســتقبل 
البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة 
أمــس  مســاء  خليفــة،  آل  أحمــد  بــن 
)الســبت( في مجلســه بالرفاع الغربي، 
لــدى  الشــقيقة  الكويــت  دولــة  ســفير 
مملكة البحرين الشيخ عزام بن مبارك 
النــواب  مجلــس  رئيــس  و  الصبــاح، 
الســابق خليفــة الظهرانــي، وعــددًا من 
أعضــاء مجلــس النــواب، وجموعًا من 
المواطنيــن والمقيميــن الذيــن قدمــوا 
لــه أصدق التهاني وأطيــب التبريكات 
بحلــول شــهر رمضــان المبــارك، والذي 
يأتــي فــي إطــار حرصه علــى تكريس 
التواصــل  فــي  الســنوية  العــادة 
المجتمــع  عــادات  علــى  والتأكيــد 
البحريني األصيلة في الشــهر الفضيل 
والمســتمدة مــن روح ديننا اإلســامي 

الحنيف.

ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين 
الكريــم،  بالشــهر  المهنئيــن  بالجمــوع 
داعيًا هللا عز وجل أن يعيد هذا الشهر 
وصالــح  والبــركات  بالخيــر  الفضيــل 
األعمــال علــى الجميــع وأن يرفــل هللا 

تعالــى الوطن باألمن واألمان والتطور 
الشامل الذي يعود بالخير على الجميع 
في ظــل القيادة الحكيمة لعاهل الباد 
القائــد األعلــى صاحــب الجالــة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

القائد العام مستقبال رواد مجلسه في الرفاع الغربي

القائد العام يستقبل السفير الكويتي ورئيس 
“النواب” السابق وجموعًا من المواطنين والمقيمين

من هو مؤسس أسواق ميدوي؟

تابعونا عىل

٧سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

�راشد عيل األم�عيل راشد األم

االسم

الهاتف

آخر موعد لتسلم املشاركات الساعة ١٠ مساًء يف نفس يوم املسابقة.

الرشوط:
توضع النسخة األصلية يف الصندوق املخصص للمسابقة يف مقر جريدة البالد.

ال يحق ملوظفي أسواق ميدوي / جريدة البالد و أقاربهم من الدرجة األوىل االشرتاك يف املسابقة.

اشرتك و احصل عىل فرصة الفوز بقسيمة تسوق بقيمة ٥٠ دينار يومياً

تحقيق التوازن المالي بين دعم الفئات الضعيفة ورعاية الطبقة المتوسطة
Û  خــال مــن  الدولــة  تبذلهــا  التــي  والجهــود  المبــادرات 

المســؤولين عن القطاع المالي واالقتصادي في ســبيل 
تحقيــق التــوازن المالــي تســتحق الكثيــر مــن اإلشــادة 
المجلــس  تقريــر  تضمنــه  مــا  بالفعــل  وهــذا  والثنــاء، 
التنفيــذي لصنــدوق النقد الدولي الذي صدر قبل بضعة 

أيام.
Û  فقــد أثنــى التقريــر على ما بذلــه المســؤولون المعنيون

مــن جهــود في اآلونة األخيرة لمعالجة مواطن الضعف 
المالية والخارجية بما في ذلك المبادرة بفرض ضريبة 
القيمــة المضافة )VAT( وتفعيل خطة التقاعد الطوعي 

كأداة للمساعدة في احتواء فاتورة األجور.
Û  وأشــاد التقريــر كذلــك بالتدابيــر التــي اتخــذت مؤخــًرا

لتعزيز الرقابة على البنوك وتنظيمها وبالجهود المبذولة 
لتأكيد كفاءة إدارة الديون، وإضفاء الطابع المؤسســي 
على اإلطار المالي، وأوصى التقرير بضرورة االستمرار 
فــي ضمان قدر أكبر من الشــفافية فــي البيانات لتعزيز 
مصداقيــة خطــط اإلصــاح المالــي التي يعكفــون على 

تنفيذها.
Û  إال أن التقرير شــدد على ضرورة الشــروع في تنفيذ ما

أســماه ب “مزايــا في تدابير التوحيــد المالي اإلضافية” 
التي تشــمل فرض ضرائب مباشــرة، وخفض إعفاءات 
مــن  التدريجــي  والتخلــص  المضافــة،  القيمــة  ضريبــة 

اإلعانات غير المستهدفة، مع حماية المستضعفين.
Û  2014 والمعــروف ان انخفاض أســعار النفط منــذ العام

أدى إلى اتســاع االختــاالت المالية والخارجية وزيادة 
حدة الضعف في االقتصاد الكلي، ما حدى بالحكومة أو 
اضطرهــا إلى تبني برنامج التــوازن المالي الذي يهدف 
إلــى تقليــص العجز المالي وتحقيق نقطــة التوازن بين 
المصروفــات واإليــرادات في الميزانية العامة مع نهاية 
العــام 2022، وذلــك عــن طريــق زيــادة اإليــرادات غيــر 

النفطية وتحسين كفاءة اإلنفاق.
Û  والواضــح أن الحكومــة قــد وضعــت مشــكورة إطــاًرا

األهــداف  تحقيــق  لضمــان  البرنامــج  تنفيــذ  لمتابعــة 
المرجــوة منــه ومواءمتهــا مــع التطــورات االقتصاديــة 
المحلية والعالمية، لاستفادة من النمو االقتصادي في 
زيادة الدخل الحكومي مع مراعاة ظروف واحتياجات 

الفئات الضعيفة في المجتمع وحمايتها.

Û  وفــي هــذا اإلطــار، وقبــل بضعــة أســابيع أمــر صاحــب
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء الموقر بمضاعفة قيمة المساعدات االجتماعية 
االجتماعــي  الضمــان  لمســتحقي  تصــرف  التــي 
ومســتحقي مخصصــات اإلعاقــة، وذلــك ضمــن جهــود 
الحكومــة الهادفــة إلى تخفيف األعباء المعيشــية على 
األســر محــدودة الدخل وعــدم تحميلها أعبــاء إضافية 
علــى الرغــم مــن الصعــاب والتحديات والضغــوط التي 

تواجهها الميزانية.
Û  مثل هذه اإلجراءات والخطوات وأية مبادرات تســعى

إلــى توفيــر وتعزيــز شــبكة الحمايــة والرعايــة للطبقــة 
وإدراًكا  وعًيــا  تعكــس  الدخــل  ومحــدودي  الضعيفــة 
ألهميــة هــذه الطبقــة فــي المجتمع وتســتحق أيًضا كل 

الدعم والثناء والتقدير.
Û  وهنــاك حاجــة أيًضا إلى االلتفات إلى الطبقة الوســطى

وعدم إهمالها وحمايتها والعمل على دعمها وتوسيعها، 
وهــي حاجــة ال تقــل أهميــة أو إلحاًحــا، حيــث إن هــذه 
الطبقة هي أســاس النمو واالزدهار واالســتقرار األمني 
واالجتماعــي، وهــي مصدر رئيســي لابتــكار واإلبداع، 
وتكمــن أهميتهــا في ٔاي مجتمع مــن المجتمعات لكونها 
تشــكل صمــام ٔامــان ومرتكــًزا لتحقيق ترابــط المجتمع 
واجتماعًيــا.  اقتصادًيــا  وازدهــاره  وتقدمــه  وتماســكه 
الطبقــة  هــذه  لدعــم  الجهــود  كل  نبــذل  أن  ويجــب 

وحمايتها من التراجع والتآكل.
Û  ،وتوجــد اصطاحــات عــدة لمســمى الطبقــة الوســطى

ويطلــق اســم الطبقــة الوســطى أو المتوســطة عموًمــا 
على فئة المجتمع التي تقع في وسط الهرم االجتماعي 
ف عالم  واالقتصادي من حيث مستويات الدخل، ويعرِّ
االجتمــاع األلمانــي ماكس فيبــر )Max Weber( الطبقة 
المتوسطة بأنها الطبقة التي تأتي اقتصادًيا واجتماعًيا 

بين الطبقة العاملة والطبقة الغنية.
Û  وتكونــت الطبقة الوســطى فــي البحرين ودول الخليج

العربيــة بعــد انتشــار التعليــم ونمــت تدريًجــا مــع النمو 
الرتفــاع  نتيجــة  المنطقــة  شــهدته  الــذي  االقتصــادي 
أســعار النفــط، وقد اســتفادت هــذه الطبقــة كغيرها من 
قطاعــات وشــرائح المجتمــع مــن الخدمــات المجانيــة 
فــي التعليــم والصحــة والرســوم الرمزيــة مثــل تعرفــة 

الكهرباء والمياه وسعر الوقود الرخيص والدعم المالي 
الــذي كانــت الدولــة تقدمــه للمــواد الغذائيــة األساســية 

المستوردة حتى العام 2015.
Û  2014 وقــد تغيــر الحال بعد انهيار أســعار النفط بنهاية

وأصبحت ميزانيات الدول تعاني من عجز خطير،
Û  مــا اضطــر البحريــن ومعظــم دول الخليج بمــا في ذلك

المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحدة وســلطنة عمــان لمواجهة العجز وتغطيته عبر 
التخلــي عــن سياســات شــبكة الدعــم التــي ال تنحصــر 
تغطــي كل  بــل  والمحتاجــة  الضعيفــة  الطبقــات  علــى 
الطبقــات  حتــى  لتغطــي  وتتســع  وتنتشــر  الطبقــات 
المترفة والمتوســطة، إلى جانب رفع رســوم الخدمات 
واســتحداث ضرائــب ورســوم جديدة مــن دون القدرة 
على رفع المرتبات، وهو ما أدى بالطبع إلى تآكل القدرة 
الشــرائية للطبقــة الوســطى وأحــدث ضغوطــا متزايدة 
علــى مســتوى المعيشــة للمواطــن بشــكل عــام، مــا أدى 
بــدوره إلى تراجــع نمو الطبقة الوســطى التي أصبحت 
الديــون  وطــأة  تحــت  تــرزح  منهــا  واســعة  شــريحة 
المتزايــدة التــي لجــأوا إليهــا؛ ليتمكنــوا مــن المحافظــة 

على مستوى المعيشة الذي اعتادوه.
Û  وأظهــرت دراســة للبنــك الدولــي أن الطبقــة الوســطى

الخليجيــة تتــراوح نســبتها بيــن 20 و30 % مــن أفــراد 
المجتمــع مقارنــة مــع 45 % فــي أميــركا و55 % فــي 
الهنــد والصيــن، وفًقــا لمقيــاس دخــل الفــرد مقارنــة مع 
نصيــب الفــرد مــن الدخل القومــي. وتقول الدراســة إن 
الطبقة الوسطى في الخليج التي تتشكل في األساس 
مــن كبــار الموظفيــن فــي الدولــة والقطاع الخــاص من 
خريجــي الجامعــات بدأت تتقلــص بدرجة كبيرة خال 
األعــوام األخيــرة، ويحــدث ذلــك لألســباب المذكــورة 
العــدد  بيــن  البطالــة  نســبة  ارتفــاع  إلــى جانــب  أعــاه 
المتزايد من خريجي الجامعات من جهة وعمليات بيع 
مؤسســات القطــاع العــام وعــدم تمكن الدولــة من خلق 
وظائــف جديــدة؛ بســبب الحاجــة إلــى خفــض اإلنفــاق 
العام، والمعروف أنه كلما ارتفعت البطالة بين خريجي 

المؤهات العليا تقلصت الطبقة الوسطى.
Û  وبالنسبة للدول العربية األخرى فإن الطبقة المتوسطة

فيهــا تتجــه إلــى التاشــي واالنقــراض، فشــعوب هــذه 

الدول بشــكل عام تعيش لألســف الشــديد تحت وطأة 
ضائقة مالية وأزمات اقتصادية ومعيشية تهدد بانفجار 
وشــيك، وقــد بــدأت بــوادر وإرهاصات التذمــر بالظهور 
في الســودان والجزائر واألردن وتونس، حيث يحاصر 
الغــاء والضرائــب المتزايــدة وتدهور القيمة الشــرائية 
للعمات وبرامج التقشــف التــي يفرضها صندوق النقد 
الدولي الطبقات الوســطى وفئــات العمال هناك، وتهدد 
باحتجاجــات صاخبــة وثــورات، وتعانــي معظــم هــذه 
الــدول ضغوطــا ناتجة عن ارتفاع حجم ديون صندوق 
النقــد الدولــي التــي بلغــت 57 مليــار دوالر حتــى نهايــة 
العــام الماضــي، حســب “وول ســتريت”، وهــذه الديــون 
مشــروطة ببرامــج تقشــفية صارمــة وقاســية تطالــب 
الحكومات العربية بخفض الدعم عن السلع والخدمات 
الضروريــة وزيادة الضرائب وتقليل اإلنفاق الحكومي، 
وهــو مــا ســيؤدي بالنتيجة إلى انعكاســات ســلبية على 

الطبقة الوسطى وذوي الدخول المنخفضة.
Û  وقــد انخفضت نســبة الطبقة الوســطى إلــى 60 % في

الــدول األوروبيــة بعــد أن كانــت 70 % قبــل عقديــن 
مــن الزمــن، والــدول الغربية تواجه أيًضا أزمة انحســار 
الطبقة الوســطى، ما ســتترتب عليه انعكاسات خطيرة 
الديمقراطــي  السياســي  النظــام  بقــاء  مســتقبل  علــى 
واالقتصاد الرأسمالي وتماسك النسيج االجتماعي في 
المســتقبل، وهــذا مــا أكدتــه دراســة أصدرتها قبــل أيام 
منظمة التنمية والتعاون االقتصادي )OECD(، وبالفعل 
فقد تزايدت مظاهر الغبن االجتماعي ونشوء األحزاب 
القومية والحركات الشــعبوية فــي أوروبا، والتي تعمل 
على تمزيق االتحاد األوروبي، وتهدد بتفتيت المجتمع.

Û  إن تراجع نمو الطبقة الوسطى في المجتمعات الغربية
ســيؤدي إلــى تزايد اضطــراب األنظمة السياســية، وقد 
ظهــرت بالفعــل عوامــل التصــدع فــي أوروبــا من خال 
ارتفــاع شــعبية األحــزاب القوميــة مثــل حركــة “فايــف 
ســتار” فــي إيطاليــا، واألحــزاب العرقيــة واحتجاجــات 

“السترات الصفراء” في فرنسا.
Û  تبتــدع بــأن  الحكومــات األوروبيــة  الدراســة  وتنصــح 

سياســات لدعــم الطبقــة الوســطى التــي تعانــي حالًيــا 
مــن التقلــص وتراجع الدخول، وهــي نصيحة يجب أن 

نأخذها نحن أيًضا بعين االعتبار.

عبدالنبي الشعلة


