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بعد تعديل بن�سبة  %25للمتاز و %12للجيد...

ا�ستياء �شعبي على زيادة �أ�سعار الوقود

ال�������ن�������واب ي�����خ�����ذل�����ون ال�������������ش������ارع ب�����ع�����دم رف�����������ض ال�����ق�����رار

مقتل  17مدني ًا يف توا�صل ق�صف النظام على غوطة دم�شق املحا�صرة
قتل  17مدنياً �أم�����س الثالثاء،
يف ق�صف جوي ومدفعي نفذته
قوات النظام ال�سوري على مدن
وبلدات غوطة دم�شق ال�شرقية
املحا�صرة منذ �سنوات.
و�أفادت م�صادر يف الدفاع املدين
ملرا�سل وكالة �أنباء (الأنا�ضول)
ال�ترك��ي��ة �أن  8م��دن��ي�ين ق��ت��ل��وا
يف ب��ل��دة ح ُّ���م���وري���ة و 3م��دن��ي�ين
مب��دي��ن��ة ���س��ق��ب��ا ،وم����دين يف كل
من حر�ستا وعربني ومَديرا ،يف
ق�صف جوي لطائرات النظام.
و�أ����ش���ارت امل�����ص��ادر �إل����ى م��ق��ت��ل 3

يف مدينة �سقبا حيث مت ق�صفها
ب�����ص��واري��خ ���ش��دي��دة ال��ت��دم�ير مل
ُيع َرف نوعها ،ما ا�ستدعى تدخل
ط��واق��م ال��دف��اع امل���دين والعمل
ل�ساعات طويلة النت�شال اجلثث
ورفع الأنقا�ض.
وك�����ان ال����دف����اع امل�����دين ق���د �أف����اد
�صباح اليوم نف�سه على مواقعه
على و�سائل التوا�صل االجتماعي
مب��ق��ت��ل  121م��دن��ي��اً يف ال��غ��وط��ة
خالل  12يوماً املا�ضية (منذ 29
دي�سمرب املا�ضي) ،لريتفع العدد
مدنيني �أي�����ض��اً يف مدينة دوم��ا و�أك������دت امل�������ص���ادر ح�����دوث دم���ار الإجمايل منذ ذلك التاريخ حتى
كبري يف املدن امل�ستهدفة وخا�صة اللحظة �إلى � 138شخ�صاً.
بق�صف مدفعي.

�أوزان ثقيلة يئن منها التالميذ

رد التحية �إلى املنتف�ضني من �شعوب �إيران..

بقلم� :صالح بن علي

بقلم :د .زهري �سامل

�ص 12

�ص 13

�سنوات عجاف..
�أ�سبابها وا�سرتاتيجية احلل..؟

يا ق��وم ..ما يح�صل اليوم من �أزم��ة مالية واقت�صادية خانقة يف
البحرين ويف جميع دول اخلليج �أم��ر خطري ،والمي��ك��ن �أن يتم
التعامل معه بزيادات يف ال�ضرائب و�أ�سعار للمواد احل�سا�سة بطرق
مفاجئة وع�شوائية كما قال ال�شيخ عي�سى بن را�شد �أط��ال اهلل يف
عمره عندما انتقد ق��راراً من احت��اد كرة القدم يف اخلليج ،فقال
مبا معناه «يِحِ ك را�سه م�س�ؤول ويط ِّلع لنا بقرارات غري �شكل».
فهذه الزيادات �سرتفع تكلفة املواد امل�ستو َردة و�سينعك�س حتماً على
ارتفاع يف �أ�سعار جميع املواد ب�صورة غري مبا�شرة.
قبل �أن تو�ضع احللول يجب �أو ًال وقبل كل �شيء �أن ُت َ�ش ِّخ�ص وحت ِّلل
م�س ِّببات هذه الأزمة بكل �شفافية و�صدق و�أمانةْ ،
وو�ضع اليد على
اجل��روح احلقيقية امل�س ِّببة للنزيف امل��ايل و�سوء �إدارة االقت�صاد
ب�صورة ع��ام��ة .فهل ي��ا ت��رى �أج��ري��ت تلك املراجعة املتكاملة كي
تو�ضع احللول بالطريقة العلمية ال�صحيحة؟ ال �أعتقد �أن ذلك
قد مت.
كيف ميكن �أن حت�صل ه��ذه الأزم��ة ودول اخلليج العربي متتلك
�أك�بر احتياطي نفط وه��ي �أك�بر منتِج ل��ه يف ال��ع��امل ،ناهيك عن
الغاز� .أال يُعتبرَ ذلك �إخفاقاً مريعاً لهذه الدول يف �إدارتها للمال
واالقت�صاد وامل��وارد الطبيعية التي حباها اهلل بها؟ هل ا ْن ُتهِجت
ا�سرتاتيجية الدِّخار احتياطي مايل خالل العقود املا�ضية لتوفري
جزء من الدَّخل ال�سنوي ليكون خمزوناً مالياً وقت الأزمات؟
وط��امل��ا �أن دول��ن��ا متتلك ه���ذه ال��ث�روة ال��ه��ائ��ل��ة م��ن ال��ن��ف��ط وي��� ُد ُّر
عليها �أم��وا ًال طائلة ،فلماذا ا�ضطرت هذه ال��دول �إلى اال�ستعطاء
واال�ستدانة من �صندوق البنك ال��دويل خالل الفرتة املا�ضية؟!
وكيف تق َّرر اللجوء �إلى االقرتا�ض بهذا ال�شكل دون ْ
و�ضع خطط
ت�سديد حُمكمة ،وهو ما �أدَّى �إلى التعثرُّ
والعجز عن �سداد تلك
ْ
الديون؟
زيادة �أ�سعار الوقود ورفع تكلفة ا�ستهالك الكهرباء وقبلها وبعدها
�أ�سعار املواد الأ�سا�سية ناهيك عن ف ْر�ض ال�ضرائب وزيادات الر�سوم
املختلفة لي�س هو �أول احللول .و�إنْ كان والب��د �ألي�س من العدل
�أنْ تزاد الرواتب يف املقابل وبالذات لأ�صحاب الدخول ال�ضعيفة
واملتو�سطة؟
احل��ل ه��و يف امل�صارحة وال�شفافية وو ْق���ف ال��ه��دْر وال�����ص�� َّرف من
ِق َبل – يف املقدمة  -وزارات الدولة وم�ؤ�س�ساتها كافة ،ومن جانب
هيئات هنا وه��ن��اك ،ويف املح�صلة تقلي�ص امل�����ص��روف��ات بطريقة
�صارمة ،و�إيجاد �إي���رادات جديدة لي�ست من جيب املواطن و�إمنا
م��ن خ�ل�ال ا���س��ت��ث��م��ارات ا�سرتاتيجية وط��ن��ي��ة ج��دي��دة ،وت�شجيع
ودعم البحرينيني �أ�صحاب الدخول املحدودة واملتو�سطة وت�شريع
الت�سهيالت الالزمة لإجناح م�شروعاتهم املختلفة.
ختاماً ..يجب و ْق��ف تدخالت وا�ست�شارة �أج��ان��ب غري بحرينيني
بخ�صو�ص و���ض��ع احل��ل��ول وب��الأخ�����ص ت���د َُّخ�ل�ات ال��ب��ن��ك ال���دويل،
وال�ضغوط ال�ت��ي ُت��ر ِب��ك ال��و��ض��ع و ُت� َع� ِّق��د الأزم ��ة ب��د ًال م��ن حلها،
والعمل على �إع��ادة جدولة الديون ب�شكل طويل الأم��د وبخطط
دقيقة ومدرو�سة للخروج �إلى بر الأم��ان بعون اهلل خالل �سنوات
معدودة واهلل املوفق.
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