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دول مجلس التعاون في مواجهة الواقع
Û Ûأصبح الجميع يدرك اآلن أننا دخلنا عصر أو مرحلة

االســتمرار عليهــا ،وتتطلــب مــن هــذه الــدول إيجاد

النفقات وزيادة الرسوم والضرائب.
Û Ûإن زيادة الرســوم والضرائب ،ستثير بطبيعة الحال

الشفافية ومحاربة الفساد ،وتوسيع قاعدة وفعالية

Û Ûوفــي منطقتنــا بالذات أصبح علــى كل واحد منا أن

توصلنــا إليهــا منذ فترة طويلة ،وأدركنا أن علينا أن

وستســبب االســتياء العــام والتذمــر واالضطــراب؛

واعدتيــن فــي الكويــت والبحريــن اللتيــن تزحفــان

وقد تكون صعبة وقاســية؛ إذ سنعيش تحت وطأة

هــذه القناعــة تتردد بقوة مــع تقلبات أســعار النفط،

الظــروف واألوقــات؛ ولــن تشــذ منطقتنــا عــن هــذه

Û Ûولن تستطيع دول المجلس أن تحقق تلك األهداف

أن تتحرك في سياق واحد ويدا بيد مع اإلصالحات

ومتفككــة ،إن الظــروف القادمــة تفــرض علينــا،

مــا بعــد كورونا ،وهي مرحلة تختلف من دون شــك

مصــادر أخــرى بديلــة أو رديفــة ومســاندة لتنويــع

عن سابقاتها.

مصــادر دخلهــا ،وهــذه خالصة ليســت جديدة ،وقد

يــدرك أن األيــام القادمــة لــن تكــون مثــل ســابقاتها،

إلــى تراجع إيرادات دول مجلس التعاون بعشــرات

المليــارات مــن الــدوالرات ،وعلى هذا األســاس فإن

اآلن نحو النضج واالكتمال بإذن هللا.

القاعــدة ،ولذلك فإن اإلصالحات االقتصادية يجب

وتواجــه التحديــات المتوقعــة وهــي متفرقــة

لكنها ليست كافية ،وكنا نتحرك ببطء وتردد.
Û Ûوكانت أسعار النفط ومعدالت الطلب عليه تتأرجح

السياسية.
Û Ûإن اإلســراع فــي تحقيــق المزيــد مــن اإلصالحــات

أكثــر مــن أي وقت مضــى ،وبإلحاح شــديد ،ضرورة
اإلســراع والســعي الجــاد إلصــاح ذات البين ورأب

المراحل السابقة ،إال أن الكبوة التي أصابته مؤخرا

أيضا ،ومن بين
يعاني منها اقتصاد المنطقة يتطلب ً

منظومــة دول مجلــس التعــاون ،وإيجــاد حلــول

نوسع وننوع مصادرنا ونطورها ،ولقد كانت أصداء
وبدأنا بالفعل نتحرك في ذلك االتجاه ،وأصبح لدينا
خطــط وبرامج ورؤى مســتقبلية وتجــارب ناجحة،

وتمــر بمنعطفــات ونكســات حــادة فــي مختلــف

صنــدوق النقــد الدولــي أصبــح يتوقــع أن الثــروة

نتيجة لتشبع األسواق ،وتوفر الفائض منه ،وتراجع

الماليــة لهــذه الــدول قــد تنفــذ في غضون الخمســة

الطلــب عليــه ،ومنافســة مصادر الطاقــة البديلة ،ثم

عشر عامً ا المقبلة في ظل هذا التدني ،ما لم تسارع

جاءت حالة اإلغالق وتعثر حركة اإلنتاج والتجارة

هــذه الــدول في تنفيــذ برامج وخطــط اإلصالحات

والنقــل واالســتثمار وســائر األنشــطة االقتصاديــة

المالية المطلوبة.
Û Ûإن حكومــات دول المجلــس تواجــه اآلن صعوبــات

بســبب جائحــة كورونــا التي ألمت بالعالــم كله؛ تلك

التي تعرضت ،وما تزال تتعرض ،لالستنزاف جراء

لن ينهض من كبوته ،ولن يستعيد عافيته ،فالذهب

بالغــة في إدارة العجــوزات المتفاقمة في موازناتها

العوامــل جعلــت آراء الخبــراء تتفق علــى أن النفط

اإلنفــاق العالي على االحتياجات األمنية والدفاعية

التــي تفرضهــا التهديــدات واألوضــاع السياســية

واألمنيــة المضطربة فــي المنطقة ،إلى جانب أعباء

الديون ،واإلنفاق العام على التوظيف في الوزارات

والدوائر والمؤسسات الحكومية ،وتصاعد تكاليف

األســود لــم يعــد ذهبًــا ،وعصــره الذهبي ذهــب دون

أي أمــل فــي عودتــه ،فقــد حــل اآلن عصــر الطاقــة

الرخيصة والنظيفة.
Û Ûوقبــل طامــة كورونــا ،كان البنــك الدولــي قــد نصح

معاشــات التقاعد ،والدعم والخدمــات االجتماعية،
ومتطلبــات برامج االنعــاش والتحفيز التي أطلقتها
حكومــات المنطقــة لمواجهــة تداعيــات كورونــا،

دول مجلــس التعــاون مــرة أخــرى “بتحقيــق مزيــد
مــن التنويــع لألنشــطة االقتصاديــة ،وتعميــق

إصالحــات ســوق العمــل والتعليم لتحقيــق زيادات
فــي االنتاجية وتوســيع الفرص االقتصادية لأليدي

العاملــة فــي المنطقــة” ،وكانــت تلــك التحذيــرات

وغيرها.
Û Ûإن كل ذلــك يفــرض علينــا أن نكــون أكثــر تهيــؤا

والنصائــح قــد جــاءت فــي ظــل افتــراض أن خــط

وأن نكــون أكثــر اســتعدادً ا لمواجهــة التحديــات

أن هــذا الخــط قــد انهــار وانخفــض كثيرا منــذ ذلك

للتحــوالت التــي ستشــهدها أوضاعنــا االقتصاديــة،

االقتصادية المقبلــة بكل واقعية وبراغماتية ،ولكن
بــروح إيجابيــة وثقة وتفــاؤل وذلــك لتجنب كل ما

من شأنه أن يحبط من هممنا ويثبط عزائمنا.
Û Ûلقــد ظــل النفــط هــو الممــول الوحيــد أو الرئيــس
القتصــادات دول المجلــس ،وهــي حالــة ال يمكــن

األساس لنفط برنت سيبلغ  62.5دوالر للبرميل ،إال
الوقــت ،ولذلك فــإن هذه النصيحة لم تعد كافية أو

ذات جــدوى ،وبــات علــى دول المجلــس في ســبيل
تحقيق االســتقرار المالي واالقتصادي اإلسراع في
اتخــاذ حزمــة مــن التدابير واالجراءات الترشــيدية

والتقشــفية التــي يأتي على رأســها حتمً ــا؛ تخفيض

االقتصاديــة ومعالجــة االختــاالت الهيكليــة التــي
أمــور عدة ،وباختصار شــديد :االســتمرار في زيادة

االستثمار في التعليم وتطويره واالرتقاء بمستواه

لمواكبة احتياجات سوق العمل قدر اإلمكان.
Û Ûوتأتي كخطوة أولية وأساسية؛ العمل على تشجيع
القطــاع الخــاص وإفســاح المجــال أمامــه ،وتكثيف

الجهــود الهادفــة إلــى تنشــيط وتعبئــة القطاعــات

االنتاجيــة غيــر النفطية لكــي تردف وتدعــم الناتج
المحلــي االجمالــي بمســاهمات فاعلــة ومحسوســة؛

وذلــك بعــد بلــورة خطــط واســتراتيجيات وإرســاء

منطلقات وأساليب عمل جديدة.
Û Ûكمــا يجــب أن تكــون علــى رأس األولويــات معالجة
مشــكلة التكــدس والتضخــم الوظيفــي فــي أجهــزة

الدولــة؛ بغــرض خفــض المخصصــات المرتفعــة
والمتصاعــدة للبــاب األول ،وفــي الوقــت ذاتــه
التصــدي آلفــات التســيب والبيروقراطيــة وتدنــي

مستوى األداء واإلنتاجية.
Û Ûولضمــان نجــاح المســاعي والجهــود التنمويــة
واإلصالحيــة علــى الجانــب االقتصــادي ،يجــب أن
أيضا االستمرار في المساعي والجهود
يواكب ذلك ً
الهادفــة إلــى تحقيــق اإلصــاح والنمــو السياســي

أول
لدول المنطقة؛ والعمل ً
Û Ûعلى تعزيز قيم الوالء واالنتماء والتفاني في خدمة
أوطاننــا ،واســتعجال وتيرة اإلصالحات السياســية
بحيــث تواكــب روح العصر وتبقى قدر اإلمكان في

نقدا لمعامـالت البلديـات
خلف :وقف الدفع
ً
إيـــــــداع الــــرســــوم عــــن طـــريـــق اإلنـــتـــرنـــت أو عـــبـــر “ســــــداد”

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

أعلـــن وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات

أن كثيرا
إجـــراء المعامالت” ،مشـــيرا إلـــى َّ

أن
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف َّ
“البلديـــات” توقفت عن اســـتالم أية مبالغ

اتخاذ مثل هذه الخطوات.

بـــدءا مـــن شـــهر أبريـــل الماضـــي ،مشـــيرا

تمت من خالل َّ
منصة الدفع الوطني بلغت

نقدية نظير المعامالت أو الرســـوم البلدية

( )6,572معاملـــة ،فيمـــا بلغـــت المعامـــات

من إجراءات” .وأكد وكيل الوزارة لشؤون

بالتعـــاون مع هيئـــة المعلومات والحكومة

الدفـــع النقـــدي لـــدى المعامـــات البلديـــة

وتحويلهـــا إلـــى خدمة عـــن طريـــق الدفع

اإللكتروني باســـتخدام اإلنترنت أو َّ
منصة
ُّ
توجـــه الحكومـــة
“ســـداد” يأتـــي ضمـــن

فـــي تحويـــل المعامـــات الحكوميـــة إلـــى
معامـــات إلكترونيـــة بمـــا يُ ّ
ســـهل عمليـــة

وتحويلهـــا للبنـــك دون الحاجـــة إلـــى جهة

أن عـــدد المعامـــات التي
وأوضـــح خلـــف َّ

من الشهر الجاري.

إن “إلغـــاء عمليـــة
“ســـداد” .وقـــال خلـــف َّ

بحيث يمكن للعميل دفع الرســـوم مباشرة
َّ
المحصلة
أمنيـــة في نقل األمـــوال النقدية

التي تمت عن طريق َّ
منصة سداد ()6,878

اإللكترونيـــة أو عـــن طريـــق منصـــة الدفع

العنصـــر البشـــري فـــي إنجـــاز المعامـــات

مـــن المؤسســـات الحكوميـــة بـــدأت فـــي

أن الـــوزارة اكتفـــت بدفـــع الرســـوم
إلـــى َّ
البلديـــة عـــن طريـــق اإلنترنـــت بالربط مع

المنصة الوطنية للدفع اإللكتروني ()NPA

المشــاركة فــي اتخــاذ القرار اســتنادً ا إلــى تجربتين

كمــا هــو الحــال فــي كل مــكان فــي العالــم وفــي كل

أزمــة اقتصاديــة وتراجــع لمعــدالت النمــو ،ممــا قــد

يؤدي إلى انخفاض دخل الفرد ومستوى معيشته.
Û Ûإن تدنــي أســعار النفط وانخفــاض الطلب عليه أدى

االعتــراض مــن جانــب قطاعــات المجتمــع الفاعلــة،

إطــار قيمنا وتراثنا ،والحرص علــى االلتزام بمبادئ

نتيجـــة المعامالت الحكوميـــة وما يتبعها

البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة

وذلـــك منذ بدء تطبيـــق النظام وحتى 23

أن “البلديات” بدأت بتطبيق هذه الخطوة،
َّ
والتـــي هـــي جـــزء مـــن خطـــوات برنامـــج

وأردف “مـــن أهـــم أهـــداف هذا المشـــروع

عصام خلف

للمســـتفيد مـــن الخدمـــات البلديـــة إلـــى

عمليـــة الدفـــع إلكترونيـــا ،وهـــي خطـــوة

حاليـــا عـــن طريق موقـــع الـــوزارة (www.

معامـــات إلكترونيـــة تتميـــز بالســـهولة

اإلنترنـــت باســـتخدام البطاقـــة االئتمانية

الخطوة توفر عنصر حماية أمنية أكثر من

إنشـــاء حساب للمســـتخدم ،أو باستخدام

هو تقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي
مواقـــع مراكـــز خدمـــات العمـــاء الخاصة

بأمانة العاصمة والبلديات إلتمام المعاملة
والدفـــع النقـــدي ،كما أن هـــذه الخطوة من
شـــأنها أن ّ
توفر للعميل ميزة الدفع من أي
مـــكان وفي أي وقت وحصوله على إثبات

التحوُّ ل الرقمي للخدمات البلدية”.
َّ
أن قنوات الدفع اإللكتروني متوفرة
وأكد َّ

تدعم تحويـــل المعامـــات الحكومية إلى

 ،)mun.gov.bhإذ يمكـــن الدفع عن طريق

واليســـر للعمـــاء” .وتابـــع “كمـــا أن هـــذه

أو بطاقـــة الصـــراف اآللـــي ،ويتطلب ذلك

اآلليـــة النقدية وتســـهم فـــي تقليل تدخل

َّ
منصة “سداد”.

الصــدع بيــن مكونــات أســرتنا الخليجيــة ضمــن

ســريعة وناجعة للخالفــات القائمة بينها وتجاوزها،

ورص الصفوف بين الشعوب واألنظمة ،والمحافظة
على ســامة جدار الوحدة الخليجية ،وسد الثقوب

والشــروخ والثغــرات التــي تتيــح للمتربصيــن بنــا
النفــاذ إلينــا مــن خاللهــا .ومــن ناحيــة أخــرى فــإن
العالــم أصبــح اآلن ال يحتمــل وال يحتــرم وال يتســع
للــدول والكيانات الصغيرة والوحــدات االقتصادية

المتفرقة والمتناثرة.

Û Ûإن اســتقرار األمــور المعيشــية لألفــراد هــي التــي
تحقــق القــوة الحقيقيــة للــدول وتدعــم االســتقرار

االجتماعــي والسياســي واألمنــي فــي المجتمعــات،

وهــذا هــو الجانــب الــذي أغفلــه االتحاد الســوفيتي
فانهــار فــي غمضــة عيــن رغــم قوتــه العســكرية

المفرطــة ،وفــي الغــرب تبقى أو تســقط الحكومات
على أنغام مســتوى المعيشــة ودخل الفرد واألسعار

وتوفــر فرص العمل ،ففــي أميركا ال يهتم األميركي

بالسياســة الخارجية لحكومته سواء أعطى رئيسه
القدس إلسرائيل أو للفلسطينيين أو لغيرهما؛ يهمه
فــي األســاس توفــر فــرص العمــل والمرتبــات وقوة

الدوالر الشــرائية ،ولوال كوفيد  19وحركة الملونين

االحتجاجية التي اجتاحت الواليات المتحدة لكان
فــوز الرئيــس ترامــب فــي االنتخابــات القادمة أكثر

من مضمون ،أو لعله كذلك حتى اآلن.

إغالق مقهى بالعاصمة

لمخالفته ضوابط الوقاية
المنامة  -وزارة الصحة

قامـــت إدارة الصحـــة العامـــة

تقديـــم الخدمـــات الداخليـــة

بالتنســـيق والتعـــاون مـــع إدارة

الســـياحية منها حسب التعميم

متمثلة بقســـم مراقبـــة األغذية

التفتيـــش بـــوزارة الصناعـــة

والتجـــارة والســـياحة ،وهيئـــة
البحريـــن للســـياحة والمعارض،

بغلق أحد المقاهي في العاصمة
المنامـــة ،وذلـــك علـــى إثـــر

مخالفته اإلجراءات االحترازية

والتدابيـــر الوقائيـــة للحـــد مـــن

انتشـــار فيروس كورونا (كوفيد
  )19الصـــادرة مـــن الجهـــاتالمعنيـــة.

وقالـــت

“الصحـــة

العامـــة” :إنـــه نظـــرًا لمخالفـــة
المقهـــى لألنظمـــة والقوانيـــن

المعمول بها في مملكة البحرين
في ظل اســـتمرار قرارات وقف

فـــي المطاعم والمقاهـــي ماعدا

الصـــادر مـــن هيئـــة البحريـــن
للســـياحة والمعـــارض الصـــادر
بتاريـــخ  28يوليـــو  ،2020تـــم

تطبيق القوانين حيال المقهى.

ولفتـــت “الصحـــة العامـــة” إلـــى

أنـــه قـــد قـــام مأمـــورو الضبـــط

القضائي بقسم مراقبة األغذية
بالتنســـيق مع مأمـــوري الضبط
القضائـــي بـــإدارة التفتيـــش

بـــوزارة الصناعـــة والتجـــارة

والســـياحة بضبـــط مخالفـــات
المقهـــى وغلقـــه إداريًـــا ،تمهي ًدا
التخـــاذ اإلجـــراءات اإلداريـــة

والقانونية بهذا الشأن.

تنفيــذ حملــة التطهيــر االحتــرازي بالرفــاع الشرقــي
ســمــو مــحــافــظ الــجــنــوبــيــة أشـــاد بــالــشــراكــة المجتمعية بــيــن رجـــال األمـــن والمتطوعين
المنامة  -وزارة الداخلية

انطالقـــا من حـــرص ومتابعة محافظ
المحافظـــة الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ

خليفـــة بن علي بـــن خليفة آل خليفة،

وضمن جهود المحافظة الجنوبية في
تعزيز اإلجـــراءات والتدابير الوقائية

بالتعاون مع اإلدارات األمنية ،أقامت
المحافظـــة حملة التطهيـــر االحترازي
بمنطقـــة الرفـــاع الشـــرقي بالشـــراكة
مـــع اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي

ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية

والجهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل رجـــال
ً
مؤكـــدا ســـموه
األمـــن والمتطوعيـــن،

الالزمـــة ،للحـــد مـــن انتشـــار فيروس

القائمـــة

مـــن منطلـــق تعزيـــز الوعـــي وتطبيق

واشـــتملت حملة التطهيـــر االحترازي

وعدد من المتطوعين.

وبهذه المناســـبة ،أشاد سمو المحافظ
بالشـــراكة

المجتمعيـــة

أن حمـــات التطهيـــر االحترازي تأتي

اإلجـــراءات

والتدابيـــر

كورونا كوفيد .19

الوقائيـــة

التي اقيمت بمنطقة الرفاع الشـــرقي

تندرج وفق مبدأ الشراكة المجتمعية

التطهيـــر االحتـــرازي ،عـــدد مـــن

المتطوعيـــن الذين ســـاهموا بدورهم

مـــن خـــال تطبيـــق اإلجـــراءات

مـــن اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي

تطهيـــر المرافـــق العامـــة بمشـــاركة

البارز في المسؤولية المجتمعية التي

لتعزيـــز الوعـــي والتباعـــد االجتماعي

االحترازيـــة الالزمـــة .وحضـــر حملـــة

المســـؤولين بالمحافظـــة و ضبـــاط
ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية.

