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 و احللم البحريين ....  الوسطىالطبقة 

 رؤية اسرتاتيجية
                  

 عبداهلل حممد الصادق.د    
 رئيس مجعية االقتصاديني البحرينية

 

 ما هو احللم البحريين؟
 ًااالٍنُاع١ٝ يًَُنُعع ايبْعرٜأ  ٕ ٜغعع مضعٛ     ٚص٦ٕٛ االقنضاد١ٜ ًياملننبع ٜسنطٝع املر٤ 

 يفٚميهٔ ببساط١ ايكٍٛ بإٔ ًِّ املٛاطٔ ايبْرٜأ ٜنُيعٌ   .  يبْرٜأعاًَا يعٓاصر احلًِ ا

احلضعٍٛ عًع٢ ٚفٝ ع١  او  ٍعر َٓاوعكن ٚوعهٔ َت٥عِن ٚمعًعِٝ ٚ عاٜع١ صع١ْٝ َٓاوععب١           

إععاف١ إىل ايكعد ٠ عًع٢ اينُنعع باييكافع١ ٚاي ٓعٕٛ        باإلعاف١ اىل َعاش َٓاوك عٓد اينكاعد

ٖٚعٞن يف احلكٝكع١ن   . ًّعِ املعٛاطٔ ايبْعرٜأ   ٚالشون ٍٖٛر ٚمصهٌ ٖذٙ ايعٓاصرن . املدنً ١

ٚعًٝع٘ن فع ٕ احلعدًٜ ععٔ  كٝعل      . يف اجملنُعع ايبْعرٜأ   ايٛوعط٢ متيٌ طُّٛاو ايطبكع١  

يف اجملنُععع  ايٛوععط٢عٓاصععر احلًععِ ايبْععرٜأ ٜسععنًوّ بايغععرٚ ٠ َٓاقصعع١ َهاْعع١ ايطبكعع١   

 .ايبْرٜأ ٚآفام مطٛ ٖا

 

 ؟الوسطىالطبقة ماهي 
كعد  َعا ٖعٛ ّايع١ اٍنُاعٝع١ ف ْع٘       ب ٢ايطبكع١ ايٛوعط   ح ٕ َضعطً ٜٓبغٞ ايكٍٛ يف ايبدا١ٜ ب

اي عرد ايعذ٣ ٜعنُعد     ْع٘  ع٢ً  واس  ايٛوط٢ٜٚٓظر عاد٠ اىل فرد ايطبك١ . َ ّٗٛ اقنضادٟ

ع٢ً ْ س٘ َكا ١ْ ب رد ايطبك١ ايعًٝا ايذ٣ ٜعنُد اىل ّد نبري ع٢ً ىرٚم٘  ٚ فرد ايطبك١ 

ٚع٢ً ايرغِ َٔ َعا يعٝه ٖعذا املضعطًح     . ايذ٣ ٜعنُد بد ١ٍ نبري٠ ع٢ً اجملنُع ٢ايس ً

َٔ غُٛض ف ْ٘ ٜبك٢ ايكٍٛ ب ٕ ايعدٜد َعٔ اجملنُععاو َعٔ ايععاظ مٓظعر اىل ٖعذٙ ايطبكع١        

مروِ مٍٛٗاو اجملنُع ٖٚٞ َضد  األفها  اخلتق١ ايعيت  ايطبك١ املٓن١َ اييت ع٢ً  واس  ْٗا 

ك١ ف٦عاو ٚاوعع١ َعٔ    ٜٚدخٌ عُٔ ٖذٙ ايطب. يناِ ايٝٗا اجملنُع عٓدَا ٜصٗد ّاي١ مطٛ 
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ن َٚععٛف ٞ اينَععا  صععغا ٚ ٚ وععامذ٠ اماَعععاون ٚاألطبععا٤ن ٚاوععاَنن ٚاملٗٓدوععن  ناملد وععن

ٝ ٚايعُايعع١ املععاٖر٠  احلهَٛعع١ ايٛاقعععن ميهععٔ   يفٚ .  َٚاشععابِٗنن ٚايعًُععا٤ن ٚايهنععال ٚايضععْ 

وعن  ايصري١ ايعًٝا ٚمغعِ نبعا  املٗٓد  :  مكسِٝ ايطبك١ ايٛوط٢ إىل ىتى١ شرا٥ح  ٥ٝس١ٝ

ٚاألطبا٤ ٚايعًُا٤ن ٚايصري١ ايٛوط٢ اييت مغِ املعٛف ن يف ايكطعاا ايععاّ ٚاخلعاظ بعاملٛاقع      

  .ايضغري٠اإلشراف١ٝ ٚايصري١ ايدْٝا ِٖٚ صغا  املٛف ن ٚ صْال 

 

-1445ٜبك٢ ايكٍٛ بإٔ ايطبك١ ايٛوط٢ اْنعصه ما خيٝعًا يف ايعدٍٚ ايغربٝع١ خعتٍ اي ع ٠      

ٚبٗذٙ املٓاوعب١ن ف ْع٘   .  ادٟ ٚوٝاد٠ اي هر ايًٝربايٞ ايهٝٓوَٟع معافِ ايُٓٛ االقنض 1471

ٚيهعٔ كهعِ مععدد    .  َٔ امل ٝد اإلشعا ٠ إىل  ٕ ايًٝربايٝع١ مصعهٌ إٜديٍٛٝع١ ايطبكع١ ايٛوعط٢      

عدٜد٠ مدخٌ عُٔ  ٖٚٓاى َدا س.  ٚاّدًا ش٦ًٝا هشرا٥ح ايطبك١ ايٛوط٢ فايًٝرباي١ٝ يٝس

ٚميهععٔ اإلشععا ٠ إىل ايًٝربايٝعع١ ايٓٝٛنتوععٝه١ٝ   اي هععر ايًٝربايععٞ َععٔ ايٓاّٝعع١ االقنضععاد١ٜ    

 .ٚايًٝرباي١ٝ ايهٝٓو١ٜ

 

ُععاو األٚ بٝع١   نٚعٛد٠ إىل دٚ  ايًٝرباي١ٝ ايهٝٓو١ٜ يف مععافِ ْ عٛ  ايطبكع١ ايٛوعط٢ يف اجمل    

ٚاييت ناْه ٖٞ  قرل إىل َا مس٢ُ بايٓظر١ٜ ايًٝرباي١ٝ املٓظ١ُ اونطاعه َٔ ختهلعا بٓعا٤   

َعدالو منٛ َرم ع١ َٚسندمي١ن :  ذٟ امسُه باخلضا٥ط ايناي١ٝدٚي١ ايرفاٙ اإلٍنُاعٞ اي

.  َعدالو َٓد غ١ يًنغدِن َعدالو َندْٝع١ يًبطايع١ن ا م عاا يف َسعن٣ٛ املعٝصع١ ي فعراد      

 .امساا شبه١ ايغُإ االٍنُاعٞ ٚمشٛهلا يعدد نبري َٔ اي ٦او االٍنُاع١ٝ ايغعٝ ١

 

و اي ع ٠ ايذٖبٝع١ يًَُنُععاو ايغربٝع١     ٚيهٔ شهًه جناّعاو ايًٝربايٝع١ ايهٝٓوٜع١ خعتٍ مًع     

مواٜد االعبا٤ ع٢ً ايدٚي١ مما  د٣ إىل فٗعٛ  َصعهتو اقنضعاد١ٜ يف عكعد ايسعبعٝٓاو  طًعل       

ايعيت   ايٓٝٛنتوعٝه١ٝ عًٝٗا باينغدِ ايرنٛدٟ ٚ د٣ إىل مضاعد  فهعا  املد وع١ ايًٝربايٝع١    

دٟ يعَعو املٛانْع١   دٚ  ايدٚي١ ٚايندًٞ عٔ ٖدف اينٛفٝع  ايهاَعٌ ٚاينضع    إىل مكًٝطدعه 

معواِٚ  فهعا  ٖعامن     يف ْٗا١ٜ املطعاف إىل  ْ ٛ  دٚي١ ايرفاٙ االٍنُاعٞ  د٣ ايعا١َ ٚيهٔ جتذ 

املد وععنن ايععيت جتُععع بععن مأنٝععد دٚ  األوععٛام يف االقنضععاد َععع االّن ععاف بععدٚ  ايدٚيعع١    
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نُراقععك َٚععٓظِ يًسٝاوععاو االقنضععاد١ٜ ٚخاصعع١ عًعع٢ املسععن٣ٛ املععانرٚ اقنضععادٟ َععٔ  

ايبكا٤ ع٢ً املهنسباو االٍنُاع١ٝ يًٝرباي١ٝ ايهٝٓو١ٜ اييت وادو يف اي  ٠ َعابن ععاّ   ٚ ْا١ّٝ

 .َٔ ْا١ّٝ  خر٣ 1471ّٚن٢ 1445
 

ينًعو   املععاٜري ايٓٛعٝع١  املعذنٛ ٠ مععرب ععٔ     ٢ايٛوطخضا٥ط ايطبك١  يف ع٤ٛ َا مكدّ ف ٕ

يف عًععِ . اى ّاٍعع١ اىل  دٜععد  دم حلَععِ ّٚععدٚد ٖععذٙ ايطبكعع١ ٚعًٝعع٘ فعع ٕ ٖٓعع. ايطبكعع١

االقنضادن ٜنِ عاد٠ قٝاس مٛنٜعع دخعٌ اجملنُعع بعن  فعرادٙ ععٔ طرٜعل جتُٝعع األفعراد  ٚ          

ٚيف عع   . األور يف مخس ف٦او َٔ األع٢ً اىل األو ٌ َٚٔ ىِ قٝاس ّض١ ايدخٌ يهٌ ف١٦

  ٍٞ ايذ٣ ٜغُٔ االونكرا  اجملنُع٢ٞ يف اجملنُع ايُٖٓٛذٙ امل١َٝٗٓن معرف ايطبك١ ايٛوط

َعٔ   ٢َٔ ايعا٥تو ايعذٜٔ ينًعٕٛ املعد٣ ايٛوعط    % 61ع٢ً  واس ىًيٞ ايعا٥تو  ٚ َاٜعادٍ 

َٔ ايعا٥تو يف األع٢ًن ٚايطبكع١  % 21ٚعًٝ٘ن ف ٕ ايطبك١ ايعًٝا ٖٞ . َكٝاس مٛنٜع ايدخٌ

 .َٔ ايٛوه% 61فٗٞ  ٢َٔ األو ٌن بُٝٓا ايطبك١ ايٛوط% 21ٖٞ  ٢ايس ً

 

َ ٝعد٠ َعٔ ْاّٝع١     ٢ٜٚبكٞ ايكعٍٛن بع ٕ ٖعذٙ ايطرٜكع١ يف اينعرٜع  ايهُعٞ يًطبكع١ ايٛوعط        

معنغري عًع٢  وعاس ّضعنٗا يف ايعدخٌ ٚيهٓٗعا ال مكعدّ         ٢ايطبكع١ ايٛوعط   عًع٢ َعا إ ا  اينعرف 

 .صٛ ٠ ٚاف١ٝ ٍّٛ َا ا يدٌ يًطبك١ ْ سٗا

 

 واحللم البحريين.....  ىالطبقة الوسط
يف اجملنُعع   ٢دًٜ عٓ٘  عتٙن ف ٕ احلدًٜ عٔ ايطبك١ ايٛوعط مت احل ايذٟاينعرٜ   يف ع٤ٛ

ٚمٓبع ٖذٙ اخلضٛص١ٝ َٔ ٍٚٛد ْسب١ ١َُٗ َٔ ايسهإ . ايبْرٜأ ٜهنسك  ١ُٖٝ خاص١

فايسععهإ األٍاْععك ّسععك معععداد . األٍاْععك عععُٔ اي نٝبعع١ ايسععها١ْٝ يًَُنُععع ايبْععرٜأ

ايعٌُ ايه١ًٝ َعٔ ْاّٝع١    مجايٞ ايسهإ َٔ ْا١ّٝ ٚىًيٞ ق٠ٛإٜصهًٕٛ ّٛايٞ ىًً  2111

 . خر٣
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بٝاْعععاو َسعععح ْ كعععاو األوعععر٠ يععععاّ      يف عععع٤ٛ اجملنُعععع ايبْعععرٜأ احلعععايٞ    ٜصعععري ٚاقعععع 

 6ميهٔ مكدٜر خه اي كر بصهٌ غري َباشعر ألوعر٠ كرٜٓٝع١ َعٔ     إىل  ْ٘  1444/1445

ٚباالعنُاد ع٢ً ٖذا اخلعه األواوعٞ   . دٜٓا  كرٜأ يف ايصٗر 314 شداظ مببًغ يف ّدٚد 

ٚكهعِ  ٕ  . َٔ األور ايبْرٜٓٝع١  عه ٖعذا اخلعه    % 16ف ْ٘ ميهٔ ايكٍٛ ب ٕ ٖٓاى  يً كر

ٖٛ  بعد  ايٛوط٢ايعا١ًَ ٚباينايٞ احلد األد٢ْ يًطبك١ ( ايس ٢ً)احلد األع٢ً يًطبك١ اي كري٠ 

بعٝعدًا  % 51بعع   ايٛوعط٢ ف ْ٘ ميهٔ اعنُاد احلعد األدْع٢ يًطبكع١    . َٔ اخله األواوٞ يً كر

ٚعٓعد ٖعذا احلعد    . يف ايصعٗر  دٜٓا  كعرٜأ  464ّدٚد يف ً كر يٝضبح ياخله األواوٞ عٔ 

ٜبكعٞ ايكعٍٛ بع ٕ    . َٔ األور ايبْر١ٜٝٓ يف ايطبك١ اي كري٠% 32ف ْ٘ ميهٔ ايكٍٛ ب ٕ ٖٓاى 

ٚعًٝ٘ن فع ٕ  . ايٛوط٢دخٌ ايطبك١ ياألد٢ْ  ف اعٞ يًْد ع٢ً  واس  ذلنسب١ٖذٙ ايٓسب١ 

ٖععٛ احلععد األدْعع٢ يععدخٌ ايطبكعع١ ايٛوععط٢   َععاعًعع٢  ٞإلجيععاد ام ععام دلنُعععٍعع١ ٖٓععاى ّا

 .ّن٢ ٜنِ يف ع٥ٛٗا  وِ ايسٝاواو املٓاوب١ٚ يو  ٚنذيو احلد األع٢ً هلا

 

ععُٔ مٍٛٗعاو    ف ٕ ذلانا٠ ٖذا ايُٓعٛ ِ ٜنطًعك اوع ام١َٝٝ عصعر١ٜ     نَا مكدّ ٚيف ع٤ٛ

ٝ   امنب٢ٓ ٖذ نع٢ً َد٣ عصر٠ وٓٛاو ن  ٟايٓظر١ٜ االقنضاد١ٜ ايًٝرباي١ٝ َٞ اهلعدف االوع ام

 .نعوٜو ايطبك١ ايٛوط٢يٚمغع ايٛوا٥ٌ املٓاوب١ ٚمرصد املٛا د املاي١ٝ ٚايبصر١ٜ 

 

نُا ٜٚسنًوّ عُإ جناح ٖذٙ االوع ام١َٝٝ بعايطبع ٍٚعٛد شعران١ فعًٝع١ بعن ايدٚيع١         

ٚايكطععاا اخلععاظ ٚاجملنُععع املععدْٞ بكضععد مغععافر امٗععٛد يرفععع إْناٍٝعع١ األدا٤ يف دلععاالو     

د  جتع ٚععُٔ ٖعذا ايسعٝامن    . ِٝن ٚايرعاٜع١ ايضع١ْٝن ٚاالوعنيُا    اينٛفٝ  ٚايند ٜكن ٚاينعً

ٚايعذ٣   2111ايضاد  يف وعبنُرب   " ٖداف األي ١ٝ يًن١ُٝٓ" عتٕ ايعاملٞ ٍّٛإلااإلشا ٠ اىل 

منا٥ٞ ّٚدد َعٔ ختيع٘ ناْٝع١  ٖعداف  واوع١ٝ َعٔ ععُٓٗا        إلمبٓاٙ برْاَُ األَِ املنْد٠ ا

ٕ قٝعاّ ممًهع١ ايبْعرٜٔ بنعبأ     إ. 2115ععاّ  خت ٝض َعدٍ اي كر املعٝصٞ اىل ايٓض  َع 

يف ّعدٚد عصعر وعٓٛاو وعٝعون َهاْنٗعا بعن        ينعوٜعو ايطبكع١ ايٛوعط٢   عصر١ٜ  او ام١َٝٝ
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ٕ املكد ٠ عًع٢  كٝعل  يعو وعٝدًل طبكع١       نُا   .ايبصر١ٜيف دلاٍ اين١ُٝٓ  ١ٝايدٍٚ ايٓاَ

 .ْرٜأٚعٓد٥ذ ميهٔ احلدًٜ عٔ  كٝل احلًِ ايب .ٚوط٢ كر١ٜٝٓ نبري٠ ٚوعٝد٠


