
تع��د البلكون��ة ، او ال�رشفة، بالن�ضب��ة للكثري ف�ضاًء 
او مكان��ًا غري مهم او انه يوؤدي وظيفة ثانية لغري 
م��ا �ضم��م م��ن اأجل��ه، فمنهم م��ن حوله��ا ملخزن 
لكل حاج��ة تقع خ��ارج اخلدمة املنزلي��ة، ومنهم 
من جعل منه��ا مكان ا�ضرتخاء وراح��ة، والبع�ض 
جع��ل منها مكان تل�ض�ض عل��ى الآخرين ان كانوا 
ماّرة او ممن ي�ضكنون العم��ارات الأخرى املقابلة 
كان��ت اأم املج��اورة، فيما حولته��ا بع�ض العوائل 
اىل م�ضت��ل �ضغ��ري للزهور والنبات��ات الظّلية التي 
ت�ضف��ي جمالي��ة عل��ى البناي��ة وال�ضق��ة يف ذات 
الوق��ت. وبتق��دم الوق��ت وو�ض��ط زحم��ة الأح��داث 
اليومية وفو�ضى احلياة والعمران تنوعت وظائف 
ومهام ال�رشفة ح�ضب البيئة املعمارية وال�ضكانية. 
وح�ض��ب اأح��د الأ�ضدقاء املقيم��ن يف ال�ضويد فاإن 
هن��اك غرام��ة مالي��ة ل��كل م��ن ي�ض��يء ا�ضتخ��دام 
البلكونة لأغرا�ض مثل التخزين اأو غريه مما يوؤدي 

لت�ضويه املدينة.
فقدان العن�رش اجلمايل

ميكن عد ال�ضنا�ضيل يف العمارة البغدادية منوذجًا 
البلكون��ة  ثقاف��ة  ف��اإن  بالت��ايل  للبلكون��ة،  اأوًل 
الجتماعي��ة  والبيئي��ة  املعماري��ة  وتكويناته��ا 
،مثلم��ا ت�ضري بع�ض امل�ضادر، عل��ى انها موجودة 
يف الط��راز العم��راين العرب��ي من��ذ ق��دمي الزمان، 
وكان��ت ت�ضم��ى بال�رشف��ة والت��ي غالبًا م��ا كانت 
مطل��ة على احلدائق، لتتحول م��ع الأيام اىل مكان 

جتم��ع العائلة خا�ض��ة اوقات الع�ض��اري وب�ضكل 
خا���ض اوق��ات اعت��دال الطق���ض والربي��ع، حت��ى 
ان بع���ض العوائ��ل كانت ت��ويل ال�رشف��ة اهتمامًا 
ا�ضتثنائي��ًا باعتباره��ا متنف���ض ال�ضك��ن وب�ض��كل 
خا���ض العمارات متعددة الطواب��ق، اإل اأنها باتت 
الآن ت�ضتخدم ا�ضتخدام��ات �ضيئة اأفقدتها العن�رش 
وب�ض��كل خا���ض  املعماري��ة  واملكان��ة  اجلم��ايل 
يف الع��راق لأ�ضب��اب ع��دة ق��د تق��ف اأزم��ة ال�ضكن 
مبقدمتها، اذ قام البع�ض ب�ضم ال�رشفة اىل الغرفة 

عرب تغليفها.
بلكونة ريتا وماريا 

الجتماعي��ة  والتح��ولت  الظ��روف  تفر���ض 
املجمت��ع  عل��ى  ���رشوط  جمل��ة  وال�ضيا�ضي��ة 
وال�ضخو�ض، وقد تتحمل الن�ضاء اجلزء الأكرب منها 
خا�ض��ة ان كانت نتيجة تط��رف وت�ضدد ديني كما 
ح��دث اإبان �ضن��ّي التغي��ري الني�ض��اين الوىل. ريتا 
وماري��ا ت�ضبب��ت الظ��روف باإبقائهم��ا يف البي��ت 
خوف��ًا من املخاطر الت��ي كانت تغ��زو ال�ضارع ان 
كانت تفجريات ارهابية او اعتداءات من جماعات 
مت�ضددة ا�ضتهدفت املظاهر املدنية والت�ضييق على 
احلريات، بالتايل مل يكن اأمامهما ال التخل�ض من 
بع�ض الأ�ضياء الفائ�ضة عن احلاجة املنزلية التي 
ا�ضتول��ت على م�ضاح��ة كبرية من ال�رشف��ة املطلة 
عل��ى ال�ض��ارع الع��ام الوا�ضل ب��ن ك��راج الأمانة 
حتى �ضاحة التحريات حيث تقع �ضقتهما ال�ضكنية. 

ريت��ا خريج��ة اأكادميي��ة الفن��ون اجلميل��ة تركت 
ب�ضم��ة فنية على تاأثييث ال�رشفة وتن�ضيق الألوان، 
فيم��ا ا�ضتغلت ماريا مهارتها يف التنظيم وترتيب 
نبات��ات الزينة الظّلية لتح��ّول ال�رشفة اىل متنف�ض 
لهم��ا يق�ضي��ان فيها �ضاع��ات تبداأ م��ن الع�رشية 
ول تنته��ي حت��ى �ضاع��ة متاأخرة م��ن الليل حتى 
حتول��ت تل��ك ال�رشف��ة اىل م��كان ا�ض��ايف جللو�ض 
ال�ضي��وف وخا�ض��ة قريباتهما اللوات��ي ي�ضكّن يف 
بي��وت تخل��و من ال�رشف��ة وميررن ب��ذات الظروف 
املانع��ة خلروجه��ن. ومع حت�ض��ن الو�ضع حافظت 
ريت��ا وماري��ا عل��ى ال�رشف��ة وجماله��ا اىل ح��ن 
هجرتهم��ا البالد ليبق��ى مكانهم��ا ترت�ضده اأعن 
امل��ارة واأ�ضح��اب املح��ال القربي��ة الذي��ن األف��وا 

جلو�ضهن اليومي.
اأفياء تزّين منزلها بال�رشفات

البلكون��ة لي�ضت جم��رد م�ضاحة يف الف��راغ، واإمنا 
باتت متثل احلياة اخلارجية لأفراد املنزل وال�ضقة 
بوج��ه اخل�ضو�ض بعي��داً عن احليط��ان والأبواب، 
رمب��ا تفر���ض م�ضاح��ة ال�ضق��ق اجلدي��دة م�ضاح��ة 
و�ض��كاًل معينن لل�رشف��ة او البلكونة ح�ضب طلبات 
امل��الك، فالبع���ض يدخله��ا �ضمن م�ضاح��ة البناء 
واآخر يرتكها كف�ضاء خارج نطاق امل�ضاحة تتقدم 
البن��اء بحدود املرت، وهن��ا يدخل اجلانب اجلمايل 
عرب فر�ض الهتمام به��ا على ال�ضاكنن وكجانب 

ترفيهي ل�ضكنة ال�ضقة.
 افي��اء ،مهند�ضة معمارية، ر�ضمت التخيطط الأويل 
ملنزلها امل�ضتقبل��ي والذي زينت جهاته املفتوحة 
ب�رشف��ات وا�ضع��ة بف�ض��اءات مطل��ة عل��ى ال�ضارع 
الع��ام وحديق��ة املن��زل. فح�ضب و�ضفه��ا ملخطط 
املن��زل والذي تاأمل ببنائه ح��ن تتوفر لها قطعة 
الأر���ض فاإن��ه ج��اء متاث��راً بحكاي��ا جدته��ا عن 
ال�ضنا�ضي��ل البغدادي��ة وكيف كان��ت جتل�ض خلفها 
ل�ضاع��ات ترقب حرك��ة ال�ضارع وامل��ارة، ولولعها 
وتاأثره��ا بالعمارة والت�ضمي��م اليطايل الذي يعد 

املوؤ�ض�ض لل�رشفة او البلكونة.
املكان ملوثًا ب�رشيًا 

مثلما ي�ضهم املكان املعلق واملتثمل هنا بال�رشفة 
بالبع��د اجلم��ايل لل�ض��كل العم��راين من��زًل كان ام 
عم��ارة من خ��الل الهتم��ام ب��ه وتزيين��ه ح�ضب 
وجهة نظر وذوق ال�ضاكن، ومع كرثة ال�رشفات يف 
الت�ضاميم املعمارية احلديثة الداخلة يف البناء او 
اخلارج��ة عنه، بات الكث��ري يف�ضلها ل�ضتخدامات 
اخ��رى ت�ضهم يف ت�ضويه وجه البناية وال�ضارع. يف 
احدى بنايات �ض��ارع الن�ضال ،التي ت�ضم ع�رشات 
ال�ضقق ال�ضكنية ذات ال�رشفات العائمة يف الف�ضاء، 
يربز بع�ضها بعداً جماليًا. فيما �ضاهم معظمها يف 
ت�ضوي��ه �ضكل البناية فاإحداه��ا حتولت اىل خمزن، 
واخ��رى ا�ضيفت اىل الغرف��ة وثالثة غطيت بقطعة 
قما���ض متهالك��ة وهك��ذا، فيما ب��رزت �رشفة �ضقة 
م باخ�رشار  و�ضام وعائلته بلونها املميز الذي طعِّ

النباتات حيث تبّنى و�ضام فكرة ال�رشفة )الف�ضحة( 
،ح�ضبم��ا و�ضفه��ا، والت��ي زينت باحته��ا بكرا�ضي 
وطاول��ة لتن��اول الع�ض��اء اوق��ات اعت��دال الطق�ض 
او للدرد�ض��ة ولع��ب الدومنيو وال��ورق مع �ضيوفه 
وا�ضدقائ��ه، الت��ي تتحول يف بع���ض الأوقات اىل 
�ضال��ة ال�ضقة تاركن ال�رشفة للن�ض��اء واأحاديثهن 

التي متتد حتى نهاية الزيارة. 
�ضاي الع�رشية

ظل��ت البلكونة ،ل�ضن��وات طوال، ج��زءاً اأ�ضا�ضيًا من 
العم��ارة البغدادي��ة. اذ احتفظت بتن��وع ا�ضكالها: 
ن�ض��ف الدائ��ري اأو امل�ضتطي��ل املفت��وح وامل�ض��ور 
مب�ضب��ك حديدي، وكان��ت بع�ض العوائ��ل تزيد من 
والنبات��ات  الأزه��ار  �ضندان��ات  بو�ض��ع  رونقه��ا 
الظّلي��ة، وتفا�ضيل اخرى ح�ضب رغبات كل عائلة. 
لك��ن اغلبها كانت ت�ضرتك بتن��اول �ضاي الع�رشية 
خا�ض��ة تلك البيوت املطلة على ال�ضوارع اجلانبية 
والكاظمي��ة  والأعظمي��ة  والبتاوي��ن  الك��رادة  يف 
واملح��الت البغدادي��ة الخ��رى ... ومنه��ا عائل��ة 
املوظ��ف املتقاع��د فهمي ح�ضن والت��ي جعلت من 
�رشف��ة داره��م يف ال�ض��ارع الراب��ط ب��ن �ضارع��ي 
الكرادة داخ��ل وابو نوؤا�ض مقه��ًى عائليًا ي�ضتخدم 
اوق��ات الع�رشي��ة لطق�ض ال�ضاي والكع��ك وما بعد 
الع�ضاء للع��ب الطاويل، او اجللو�ض ملناق�ضة بع�ض 
تفا�ضي��ل البي��ت. فيم��ا كان��ت ال�رشف��ة بالن�ضب��ة 
لعوائ��ل اخرى ع��وامل لف�ضحة الأطف��ال واطالعهم 

الأويل عل��ى حياة ال�ض��ارع ب�ضكل غ��ري مبا�رش، او 
مكانًا للهو الأطفال بعد تاأمن �ضالمتهم.

 فهم��ي ،وال��ذي م��ازال ي�ضك��ن يف داره املوروثة 
ع��ن اأبي��ه، مل يع��د يجل���ض يف ال�رشفة كث��ريا فهو 
يط��ل منها بن اآون��ة واخرى ملعرفة ما يحدث يف 
ال�ض��ارع، حمتفظًا بكم كبري م��ن ال�ضور والأحداث 

التي مازال بع�ضها موقداً يف ذاكراته.   
فقدان رمزية التوا�ضل

وم��ع تطور طرز البن��اء يف العمارة ظل��ت البلكونة 
جزءاً من من البيت العراقي. ومع �ضيوع طراز )الدبل 
فاليوم( اخذت البلكون��ة اأ�ضكاًل اخرى تتماهى مع 
حجم البن��اء و�ضكله وم�ضمون��ه وبالتايل اختالف 
ا�ضتخدامها امتثال ل��ذوق العائلة والبيئة ال�ضكنية. 
فف��ي بع�ض الأحي��اء ال�ضعبي��ة مل تختلف كثريا عن 
بلكون��ات البناي��ات يف ال�ض��واق من حي��ث ا�ضغال 
ف�ضائها باملواد الفائ�ضة عن احلاجة او �ضمها اىل 
الغرفة لزيادة م�ضاحتها ففقدت وظيفتها العمرانية 
داخ��ل الأحي��اء وتراجعت اأهميتها م��ع تفاقم اأزمة 
ال�ضك��ن، حي��ث بات��ت م�ضاحتها عبئًا عل��ى م�ضاحة 
ال�ضق��ق ل�ضيقه��ا. بع�ض امل��الك ف�ضل زي��ادة عدد 
الوح��دات ال�ضكنية على ح�ضاب راح��ة امل�ضتاأجرين 
الذي��ن يبح��ث الكث��ري منهم ع��ن فر�ض اإيج��ار اأقل 
كان اأغلبه��ا عل��ى ح�ض��اب امل�ضاحة. فيم��ا ف�ضلت 
عوائ��ل اخرى و�ضع بع�ض النباب��ات بجوار اجهزة 
التكيي��ف اخلارجية )ال�ضبال��ت( فيما يف�ضل بلكون 

العمارات لن�ضب �ضحون ال�ضتاليت. وب�ضبب العزلة 
والتغي��ريات يف املنظوم��ة الجتماعي��ة العراقي��ة 
فق��دت البلكون��ة خا�ضية التوا�ضل م��ع الآخر التي 
كان��ت اح��د اأ�ضب��اب ايجاده��ا كينون��ة معماري��ة 

جمالية.  
اأحاديثهن بنكهة الف�ضاء 

متث��ل �رشفة املن��زل اأو بلكون��ة العم��ارة املتنف�ض 
الثمن للن�ضاء خا�ضة ربات البيوت الالتي ي�ضعب 
خروجه��ن ب�ضكل دائ��م ان كان للت�ض��وق او التنزه، 
لتك��ون البلكون��ة و�ضيلته��ن الوحي��دة يف التوا�ضل 
م��ع الع��امل اخلارجي وا�ضتن�ض��اق اله��واء الطبيعي 
بعيداً ع��ن روائح الطبخ والتنظي��ف. لكن اغلب تلك 
اجلل�ض��ات التي جتمع اجل��ارات او قريباتهن يكون 
ابطاله��ا املارة يف ال�ض��ارع او ما يحي��ط بالبناية 
بيت��ًا كان ام عم��ارة، فيم��ا تقت���رش احاديثهن يف 
فن��اء ال�ضكن عل��ى املوا�ضيع الخ��رى . فاتن مكي 
،احدى تلك الن�ضاء، التي مل جتد فر�ضة عمل مالئمة 
وبالت��ايل ظلت حبي�ض��ة ال�ضقة بن تربي��ة الأطفال 
والهتم��ام ب�ضوؤون البيت حتى موعد عودة زوجها 
)احلالق(. فاتن وجدت �ضالتها بتبادل احلديث مع 
جارته��ا هن��اء حيث يف�ض��ل ب��ن بلكونيهما جدار 
واطئ. ورغم انقطاع احلديث بن دقيقة واخرى ان 
ب�ضبب الأطفال او ات�ضال هاتفي لكنه مل يكن يخلو 
من اخذ )غيبة( البع�ض كما تقول هناء والتي ت�ضري 

اىل ان فاتن هي من تبداأ بذلك.

اذ �ضوت  جمل�ض الن��واب يف جل�ضته امل�ضائية التي 
عق��دت يف )4 كان��ون الأول 2016(، عل��ى اأغل��ب 
م��واد املوازن��ة الحتادي��ة لل�ضنة املالي��ة 2017، 
والت��ي ت�ضمن بع�ضها فر�ض �رشائب على بطاقات 
�ضح��ن الهوات��ف النقالة و�ضب��كات الإنرتنت وكذلك 
تذاك��ر الط��ريان، ف�ض��ال ع��ن ا�ضتقط��اع ن�ضبة 3.8 

باملئة من رواتب املوظفن واملتقاعدين. 
املواطن مت�رشر

ويقول املواطن با�ض��م �ضالح ان املوطن واملوظف 
الب�ضي��ط ه��م املت���رشران احلقيقي��ان م��ن اي قرار 
�رشيب��ي يتم اتخاذه، وا�ضفا ما يجري "تخبطا يف 

ال�ضيا�ضة القت�ضادية وال�ضيا�ضية املالية للدولة".
وي�ضي��ف: »يع��اين البل��د م��ن ف�ض��اد اداري ومايل، 
ف�ض��ال ع��ن �ضيا�ضت��ه القت�ضادي��ة اخلاطئ��ة التي 
تعتمد على النفط وافتقادها للم�ضادر البديلة وقلة 
ال�ضتثم��ارات اث��رت جميعها يف املوازن��ة العامة، 
وكر�ض��ت املوازن��ة جهودها على فر���ض ال�رشائب 
عل��ى فئ��ات ال�ضع��ب املختلف��ة، وغالبيته��م مم��ن 

ي�ضعب عليهم توفري عي�ضهم اليومي.
لفت��ة اىل اأن "املوازن��ة حتول��ت معظمه��ا ل���رشاء 
ال�ضلح��ة وللنازحن واأ�ضبح��ت متطلبات املواطن 

�ضيئا ثانويا ولي�ض رئي�ضيا".
ولي�ضتغ��رب  زميل��ه و�ضفي جميل م��ن الجراءات 
املعتم��دة يف التق�ض��ف، فالتق�ض��ف يعد م��ن المور 
الطبيعي��ة يف ظ��ل الظروف الت��ي مير به��ا العراق، 
ال ان ه��ذه الم��ور حتت��اج اىل ادارة مالية ر�ضيدة 
وحمارب��ة للف�ض��اد امل��ايل والرقابة ال�ضدي��دة على 
ماينفق��ه البل��د وماي�ضت��ورده وتاأث��ريه يف الو�ضع 
اتخ��اذ  اىل ���رشورة  م�ض��ريا  الع��ام،  القت�ض��ادي 
الج��راءات الالزمة من تفعي��ل للقطاعات الزراعية 
وال�ضناعي��ة والتجارية ل�ضمان حتريك الموال يف 
الداخل وب��دون ذلك �ضيبقى التق�ض��ف يرافقنا حتى 
ن�ضل اىل و�ضع اقت�ضادي �ضيئ ي�ضعب معه العي�ض.
وا�ضتدرك: »هن��اك م�ضكلة اخرى نعاين منها تتمثل 
يف ال�ضغ��ط عل��ى املواط��ن يف كل املج��الت وقت 
ال�ضنك امل��ادي وي�ضمل املواط��ن بجميع ال�رشائب 
ويع��اين التق�ضف، وتنح���رش الرفاهية على الطبقات 
العليا من املوظفن وغريهم، فالبد ان يكون هناك 

نوع من العدالة.
ام��ا �ضن��اء عل��ي فتق��ول »هن��اك ظل��م كب��ري جتاه 
املواط��ن ول�ضيم��ا املوظ��ف، اذ يف كل ع��ام يت��م 
ا�ضتقط��اع مبلغ من راتب��ه حلل احدى الزمات وها 
نحن اليوم وبعد اقرار املوازنة لبد من ان ن�ضتغني 
ع��ن مان�ضبت��ه 3.8 باملئة من رواتبن��ا، ف�ضال عن 
ا�ضتقطاع��ات ل�رشائب كروت �ضح��ن املوبايل التي 
ا�ضبح��ت �رشورية يف حياتنا و�رشائب على تذاكر 

الط��ريان، ف�ض��ال ع��ن  ال�ضتقطاع��ات ال�رشيبي��ة 
الخرى التي مت ا�ضتقطاعها �ضابقا.
دعم خزينة الدولة

املتح��دث الر�ضم��ي با�ضم وزارة النق��ل �ضالح تايه 
ب��ن ان "اي م��ردود م��ايل حت�ضل عليه��ا اخلطوط 
اجلوية العراقي��ة او اي قطاع تابع اىل وزارة النقل 
فيك��ون ذا فائدة للدول��ة العراقية باأكملها، ونتيجة 
الظرف القت�ضادي الراه��ن مت فر�ض �رشيبة على 
النقل اجلوي، موؤكدا انها �ضرتفع حال انتهاء الزمة 
املالية". وي�ضيف "يف وقت �ضابق �ضكل وزير النقل 
كاظ��م فنجان جلنة لدرا�ضة ومراجعة  جميع ا�ضعار 
التذاكر بالن�ضبة للقطاعات العاملة عليها العراقية،  
ومت تخفي���ض ا�ضعار التذاكر بن�ضب ترتاوح بن 30 
- 50 باملئ��ة لبع���ض القطاع��ات، "م�ض��ريا اىل ان 
"ال��وزارة عملت على تخفي�ض اجور تذاكر الطريان 
م��ع ق��دوم �ضهر حم��رم للبل��دان التي ت�ضه��د زيادة 

يف ع��دد زواره��ا مثل طه��ران والبحري��ن والكويت 
وب��ريوت"، لفت��ا اىل "ان ا�ضعار تذاك��ر ال�ضفر على 
اخلطوط العراقية تعد الرخ�ض اذا ماقورنت بباقي 
ال���رشكات، وه��ذا ماي��دل عل��ى ان �رشك��ة اخلطوط 
اجلوية العراقي��ة تاأخذ على عاتقها درا�ضة اجلدوى 

القت�ضادية والو�ضع املعا�ضي 
للمواطن العراقي وتخفيف الزخم عنه".

ويو�ض��ح تاي��ه ان "فر���ض  ال�رشائب عل��ى ا�ضعار 
التذاكر الداخلية واخلارجية ماهو ال اجراء لزيادة 
العوائ��د املالي��ة للدول��ة يف الظ��رف القت�ض��ادي 
الع��ام ال��ذي مير به البل��د،  ف��ان وزارة النقل اذا ما 
وفرت عوائد مالية ف�ضيكون المر ايجابيا بالن�ضبة 
للدول��ة،" لفت��ا اىل ان "جميع الت�ضكي��الت التابعة 
لل��وزارة ا�ضتنفرت جهودها بعد ان كانت تعاين من 
خ�ضائر مالية، والن ل ميكن القول ان هناك ارباحا 
عالية، بل ميكن القول ان ايراداتها ت�ضد التكاليف"، 

متطرقا "اىل الجن��از الذي حققته اخلطوط اجلوية 
العراقي��ة بتوف��ري م��ورد م��ايل مليزاني��ة ال��وزارة 
وبالتايل خلزين��ة الدولة العامة م��ن خالل فح�ض 
الفح���ض  العراقي��ة  اجلوي��ة  للخط��وط  الطائ��رات 
الثقي��ل والذي كان يت��م يف عمان او القاهرة او يف 
ا�ضطنب��ول، المر الذي يكل��ف مبالغ طائلة بالعملة 
ال�ضعب��ة، فتم ا�ضتح�ض��ال  موافقة �ضلط��ة الطريان 
املدين العراق��ي و�ضلطة الط��ريان الدولية لفح�ضها 

داخل العراق وبذلك وفرنا العملة ال�ضعبة للبلد".
موؤازرة ال�ضعب

وي��رى الباحث القت�ض��ادي الدكتور عب��د الرحمن 
امل�ضه��داين  ان" احلكوم��ة نظم��ت املوازنة احلالية 
وه��ي لتف��رق كثريا ع��ن موازنة الع��ام املا�ضي"، 
م�ض��ريا اىل انه��ا" موازن��ة  بن��ود ولي�ض��ت اهداف��ا، 
ونحن كاقت�ضادين ومعنين ا�ضتنتجنا ان موازنة 
ع��ام 2017 ه��ي موازن��ة دف��اع اذ مت تخ�ضي���ض 

لوزارت��ي الدف��اع والداخلي��ة مايقارب م��ن 22.5 
باملئة لهما".

وا�ضت��درك امل�ضه��داين انن��ا" نعاين من ع��دم وجود 
جه��از خمت�ض بجم��ع ال�رشائب غ��ري املبا�رشة، اذ 
اك��د مدير ع��ام هيئ��ة  ال�رشائ��ب وكال��ة قبل اكرث 
م��ن عام احلاج��ة اىل جهاز م�ضتق��ل لل�رشائب غري 
املبا���رشة ع��ن الهيئ��ة ف�ض��ارت به��ذا ال�ض��كل غري 
املنظ��م، علم��ا ان ال�رشائب ب��داأت تفر�ض منذ عام 
2015، لفتا اىل انها يف احلقيقة ماهي ال زيادة 
ارباح �رشكات الهاتف النقال وغريها اكرث مما هي 

ايرادات للخزينة، بدليل انهم قدروها برتليوين 
دين��ار واعتق��د انه��م مل يتمكنوا م��ن احل�ضول على 
600 ملي��ار فه��م لي�ض��وا عل��ى دراي��ة بكمية بيع 

بطاقات ال�ضحن )الكارتات(".
وي�ضي��ف" عندم��ا ناأت��ي اىل التحلي��ل القت�ضادي 
ونق��ارن موازن��ة ع��ام 2017 الت��ي يطل��ق عليها 
تق�ضفية مبوازنة عام 2016 التي نظمتها احلكومة 
ب���112 ترليون دين��ار واحلالي��ة  ب100 ترليون  
دين��ار اي مايع��ادل 85 ملي��ار دولر وهي تعادل 
ميزانية خم���ض دول جماورة"، م�ضريا اىل "النتائج 
ال�ضلبي��ة للتق�ضف تقع على املواطن، فال�رشيبة يتم 
جمعها م��ن املواطن وال�ضعار ترتفع على املواطن 
واملوظ��ف يدف��ع �رشيب��ة 3.8 باملئ��ة، ف�ضال عن 
الطاب��و و�رشيب��ة الر�ض��م العقاري ور�ض��م الطريان 
جميعها تقع على عاتق املواطن، ناهيك عن الر�ضم 

اجلمركي الكفيل بارتفاع ال�ضعار".
ويعتقد امل�ضهداين ان "احلل يكمن يف تنظيم موازنة 
تق�ضفي��ة ب60 مليار دولر وف��ق القدرة على تنفيذ 
اخلطط، بال�ضافة اىل ان هناك متغريا جديدا، فعند 
تنفي��ذ املوزانة كان��وا يح�ضبون ا�ضع��ار النفط على 
42 دولرا للربمي��ل، ال ان التوقعات ت�ضري اىل ان 
�ضعر النفط �ضريتفع ل�50 دولرا، ومعناها ان هناك 
بحبوح��ة يف اأ�ضع��ار النف��ط وبالي��رادات النفطية 
التي �ضتح�ضن من الو�ضع القت�ضادي للبلد ب�ضورة 

عامة".
وعن تاأثري ال�رشائب على املواطن فيقول امل�ضهداين 
ان" الن�ضب��ة الكرب من ال�رشائ��ب تقع على الفقري"، 
لفت��ا اىل ان" تاأثري ال�رشائب لي���ض بال�رشورة ان 
مي�ض املواط��ن مبا�رشة بدفعها، لك��ن هناك تاأثريا 
اخ��ر يتمثل يف ايق��اف حركة ال�ض��وق وعدم وجود 
فر�ضة عمل"، موؤكدا اىل ان "الزمة احلالية حتتاج 
بال�ضافة اىل �رشورة الروؤي��ة احلقيقية والواقعية 
لالقت�ض��اد من قبل احلكومة ومعاجلة امل�ضاكل مبا 
ه��و متوفر فعليا م��وؤازرة ال�ضع��ب ب�ضفافية"، لفتا 
اىل" انن��ا كاقت�ضادين مع فر���ض ال�رشائب، لكن 
نحت��اج اىل نتائ��ج ملمو�ض��ة يف حت�ض��ن اخلدمات 
كم��ا هو معم��ول به يف اخل��ارج و تق��دم العانات 

ملن هو بحاجة لها".

"البلكونة".. مكان عائم يسرد تفاصيل الحياة
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