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كتب: داود العلي

مورالي�س وعمدة وا�سنطن
قب����ل فرتة اأعلن رئي�ض بوليفي����ا املنتخب تخفي�ض 
راتبه ال�سه����ري لنحو الن�سف مع بدء ت�سلمه ملهام 
عمله اجلدي����د، حيث من املقرر ان يبلغ راتبه الفي 

دوالر �سهريا. 
واأكد اأيفو مورالي�����ض اأن اأع�ساء وزارته اجلديدة 
�سيتبعونه يف نف�ض اخلطوة، كما اأعرب اأي�سا عن 
رغبته يف تخفي�ض روات����ب وخم�س�سات اأع�ساء 

الربملان.
وق����ال مورالي�����ض اإنه يف بل����د فقري مث����ل بوليفيا 
يج����ب اأن ي�س����ارك الرئي�����ض واأع�س����اء احلكوم����ة 

ال�سعب يف حتمل االأعباء املالية.
يف  واح����دة  غرف����ة  يف  ي�سك����ن  الرئي�����ض  وكان 
من����زل ي�ساركه فيه اآخرون قب����ل انتقاله للق�سر 

اجلمهوري. 
ورئي�����ض بوليفيا فقري لكنه رئي�ض منتخب يف 
انتخاب����ات ح����رة من قب����ل 54% م����ن اأ�سوات 
الناخب����ن يف االنتخاب����ات الرئا�سي����ة الت����ي 

اأجريت يف 18 كانون االول 2005. 
ويف الوالي����ات املتح����دة بل����غ رات����ب عم����دة 
مدين����ة وا�سنطن العا�سم����ة اأنتوين ويليام 
145 األ����ف دوالر عام 2005، يف حن تلقى 
حاكم مدينة نيويورك دوالرا واحدا كراتب 
�سن����وي، ومن املعروف اأن عم����دة مدينة نيويورك 
ماي����كل بلوم����ربج يعت����رب م����ن اأه����م ملياردي����رات 
نيوي����ورك، وكان تخفي�س����ه لراتب����ه ر�سالة جلذب 
الناخب����ن، هذا باالإ�ساف����ة اإىل ا�ستخدامه اليومي 

ملرتو اأنفاق نيويورك يف تنقالته.
االأمريك����ي  للرئي�����ض  ال�سن����وي  الرات����ب  ويبل����غ 
)ب����دءا من كانون الث����اين 2001( 400 األف دوالر 

�سنويًا.
وي�س����ل معا�����ض التقاع����د للرئي�����ض ال�ساب����ق بي����ل 
كلينت����ون اإىل 151 األ����ف دوالر �سنوي����ا، باالإ�سافة 
اإىل 150 األ����ف دوالر اأخ����رى �سنويا لي�سرف على 

م�ساعدين ومكتب له.
ويف الوق����ت ال����ذي ال يعرف اأحد ك����م تبلغ رواتب 
وخم�س�سات الروؤ�ساء وامللوك العرب، وال يعترب 
م����ن اللياقة العامة التحدث يف هذا املو�سوع، فان 
نظرة عل����ى رواتب وخم�س�سات كب����ار امل�سئولن 
احلكومي����ن يف الوالي����ات املتح����دة م����ن املمك����ن 
ان حت����رك جب����ل اجللي����د املحيط به����ذا املو�سوع 

ال�سائك.
وم����ن املع����روف ان النائ����ب الكويت����ي يتقا�س����ى 
بح����دود 2250 دين����ارا كويتي����ا )اأي م����ا يع����ادل 
7820 دوالر( كمكاف����اأة �سهري����ة، م����ع جمموعة 

من االمتيازات واملعا�ض التقاعدي.
اما النائ����ب االردين فيتقا�سى حوايل 2200 
دوالر امريك����ي يف ال�سهر، وه����و نف�ض راتب 

الوزير.

حتى جمل�س العموم الربيطاين
يقول خرباء وحملل����ون �سيا�سيون انه يف 
مقاب����ل اك����ر التج����ارب �س����وءا ال ميكن ان 

ي�سل ما يتقا�ساه االخ����رون اىل املخ�س�ض املايل 
للنائب العراقي.

فمجل�ض العموم الربيط����اين الذي هزت ف�سيحته 
االأخ����رية ال����راأي الع����ام الربيط����اين مم����ا اأدى اىل 
تقدمي ا�ستقالة رئي�سه مايكل مارتن وهو حدث مل 
يح����دث منذ تكوين جمل�ض العموم الربيطاين منذ 
اأكر من 300 عام، كما يوؤكد الباحث وال�سبب هو 
اإن هذا املجل�ض حمكوم بنظام التكاليف االإ�سافية 
الذي يعي����د اإىل االأع�ساء الربملانين النفقات التي 
تكبدوه����ا عل����ى نحو كام����ل وح�س����ري و�سروري 
اإقامته����م ط����وال اللي����ل بعي����دا ع����ن مق����ر  نتيج����ة 
اإقامته����م االأ�سا�سي يف اململك����ة املتحدة لال�سطالع 
بواجب����ات برملانية. تق����ول القواع����د املعمول بها، 
مبق����دور اأع�ساء الربمل����ان ا�ستع����ادة النفقات التي 
تكبدوه����ا بح����د اأق�س����ى 417 دوالر اأمريك����ي دون 

تق����دمي اإي�ساالت. ع����الوة على ذل����ك، م�سموح لهم 
باملطالب����ة بتكالي����ف فواتري الطعام مب����ا ي�سل اإىل 
668 دوالر اأمريك����ي �سهري����ا، وه����م غ����ري مطالبن 
بتقدمي اإي�س����االت ال�ستعادة االأموال التي دفعوها 
مقاب����ل احل�س����ول عل����ى اأ�سي����اء تقل قيمته����ا 417 

دوالر اأمريكي.
ويف الع����راق �سنويا ت�سل ح�س����ة النائب الواحد 
اإىل 6000 برمي����ل وخ����الل اأربع �سن����وات �ست�سل 
ح�ست����ه اإىل 24000 برمي����ل ه����ذا عل����ى فر�ض اأن 

�سعر برميل النفط العراقي يبلغ 60 دوالرا.

حقل جمنون يكفي
وبح�سب خرباء فان هذا الرقم يعادل ن�سف اإنتاج 
حقول جمنون من النفط يف اليوم الواحد اأي اأننا 
�سنخ�س�ض واردات حقول جمنون ل�سداد رواتب 
االإخ����وة الن����واب مل����دة )138( ي����وم واإذا اأ�سفن����ا 
احلماي����ات �سي�سبح كل اإنت����اج حقول جمنون من 
النفط خالل �ست اأ�سهر لتغطية رواتب الربملانين 

لدورة واحدة. 
يق����ول الباحث حيدر طالب، يف بح����ث ن�سره على 
موق����ع ال�سبكة العاملي����ة، انه خ����الل دورة برملانية 
واح����دة يكلفن����ا الربمل����ان 8800000 برمي����ل نفط  

ويعادل ت�سدير العراق ملدة) 555( يوم. 
وبتف�سي����ل اكر فان جمموع م����ا يتقا�ساه اع�ساء 
جمل�����ض النواب اجل����دد البال����غ عدده����م 325 منذ 
حزي����ران املا�سي وحتى منت�س����ف �سباط املا�سي 

بلغ 81 مليارا و250 مليون دينار.
وكان اخلبري االقت�سادي الدكتور ماجد ال�سوري 
ق����ال ل�)املدى( يف وق����ت �ساب����ق ان رواتب اع�ساء 
جمل�����ض الن����واب واملنا�سب العلي����ا واملخ�س�سات 
الت����ي متن����ح لهم ه����ي تكاليف كبرية عل����ى موازنة 

الدولة.
وي����رى ان ارتفاع عدد اع�س����اء جمل�ض النواب من 
275 اىل 325 زاد من املبالغ التي �ستنفقها الدولة 
عل����ى املخ�س�س����ات والروات����ب، اذ انه����ا �ستكل����ف 
الدول����ة بع����د 12 �سن����ة اك����ر م����ن ملي����اري دوالر 
�سنوي����ا، ويزداد املبلغ كلما تق����دم الزمن، يف حن 
ان اخلطة اخلم�سي����ة تفكر يف فر�ض �سرائب غري 
مبا�س����رة لزي����ادة واردات موازن����ة الدول����ة، ومنها 

على املبيعات.

الرواتب االعلى
وتعد رواتب اع�ساء جمل�ض النواب �سمن رواتب 
الن����واب االعل����ى يف العامل، حي����ث يتقا�سى ع�سو 
جمل�����ض النواب االمريكي اقل من 165 الف دوالر 
�سنوي����ا )اي نحو 190 ملي����ون دينار عراقي(، كما 
يتقا�سى ع�س����و جمل�ض العم����وم الربيطاين نحو 
170 ال����ف دوالر )اي نح����و 200 ملي����ون دين����ار 
عراقي(، يف حن يتقا�س����ي ع�سو جمل�ض النواب 

العراقي 384 مليون دينار.
ع�س����و جمل�ض الن����واب العراق����ي، ي�ستل����م �سنويًا 
مبلغًا ق����درُه حوايل ) 325 ( األ����ف دوالر اأمريكي، 

عن راتبه وخم�س�سات احلماية وال�سكن.
يتقا�س����ى  الربيط����اين  العم����وم  جمل�����ض  ع�س����و 
نح����و  170 األف دوالر �سنوي����ًا، ع�سو الكونكر�ض 
اأم����ا ع�س����و  االمريك����ي 164األ����ف دوالر �سنوي����ًا، 
جمل�����ض ال�سعب امل�سري، فياأخذ اأق����ل من 23 األف 

دوالر يف ال�سنة!
ه����ذا ع����دا ان ُكل نائ����ب عراق����ي ي�ستل����م اأك����ر م����ن 
50 األ����ف دوالر عل����ى �س����كل قر�����ض ل�س����راء �سيارة 
وتتح����ول اىل "منح����ة"، مثلم����ا ح����دث يف الدورة 
ال�سابق����ة، اإ�سافًة اىل "قطعة اأر�����ض" تقدر قيمتها 

مبالين الدنانري.
م����ن جانٍب اآخر ف����ان "االإمتي����ازات املالية" لرئي�ض 
الربملان او نوابِه، يف البلدان االجنبية، ال تختلف 
كثريًا ع����ن اإمتي����ازات النواب، بينم����ا يف العراق، 
لرئي�ض جمل�ض النواب "منافع اإجتماعية" كبرية.

ردود فعل .. اين ال�سوابط؟
واثار الك�سف عن روات����ب اأع�ساء جمل�ض النواب 
وا�سع����ة  فع����ل  ردود  موؤخ����را  احل����ايل  العراق����ي 
ب�س����اأن ال�سواب����ط املالية الت����ي يتقا�سى مبوجبها 
امل�سوؤولون رواتبهم، من امليزانية العامة للدولة.

وت�س����كل الروات����ب واملناف����ع االجتماعي����ة للنواب 
يف الع����راق، الن�سبة االأعلى مقارنة مع الربملانين 
يف دول الع����امل االأخ����رى، حي����ث يحظ����ى النائ����ب 
يف الع����راق براتب وخم�س�س����ات ت�سل اىل االف 
الدوالرات ف�سال عن املنح وااليفادات واملكافاآت.

�سم����ن  العراق����ي  الربمل����اين  روات����ب  وت�سن����ف 
للن����واب يف وق����ت  الع����امل  الروات����ب االعل����ى يف 
تتزاي����د في����ه التحذيرات من غ�س����ب �سعبي وحالة 
ارب����اك ق����د تتعر�ض له����ا ميزانية الدول����ة العراقية 
خ����الل ال�سن����ن املقبل����ة خ�سو�سا مع زي����ادة عديد 

الربملانين يف البالد.

املجتمع املدين
يف املقابل فان املجتمع املدين العراقي دفع باجتاه 
م�س����روع لتقلي����ل روات����ب اع�ساء جمل�����ض النواب 
اإىل الن�س����ف ف�سال عن تقليل املناف����ع االجتماعية 
للرئا�س����ات الث����الث كونه����ا تثق����ل كاه����ل امليزانية 
العراقية"، واأن "رواتب النواب فيها مبالغة تذكر 
عل����ى امل�ست����وى العاملي كونها االعلى ب����ن اقرانها 

ف�سال عن منافع الرئا�سات عالية الكلفة".
اذ ان النا�سطن ي�ستغربون من اعطاء النواب يف 
الربملان اجلديد مبل����غ 90 مليون دينار ك�سلفة مع 
انه����م مل مي�سوا �سوى �سهور قليلة اىل درجة انهم 
ي�سع����ون اىل جع����ل تل����ك ال�سلفة منحة غ����ري قابلة 

لال�سرتداد.
يذك����ر ان جمموع����ة م����ن منظمات املجتم����ع املدين 
ق�سائي����ة  دع����وى  بغ����داد  يف  املا�س����ي  اال�سب����وع 
للمطالب����ة با�س����رتداد اأك����ر م����ن 40 ملي����ون دوالر 
ت�سلمه����ا الن����واب الذي����ن ح�س����روا جل�س����ة واحدة 

حتت قبة الربملان ا�ستغرقت اأقل من 20 دقيقة.

املقارنة مع جمل�س الوزراء
ويف وق����ت تع����اين في����ه و�سائ����ل االإع����الم �سعوبة 
احل�س����ول على اإح�سائيات دقيقة ور�سمية حلدود 
املنافع االجتماعية، يتجه امل�سوؤولون اإىل تقلي�ض 
رواتبهم، االإعالن، ب�سفافية، عن حجم تلك املنافع، 

بل وتقلي�سها، اأي�سا.
االقت�س����ادي  اخلب����ري  يق����ول  ال�س����دد  ه����ذا  ويف 
ماج����د ال�سوري للم����دى اإن تاأثري خف�����ض رواتب 
امل�سوؤول����ن ال ميكن معرفته م����ا مل يتم االإعالن عن 

حجمها واملقدار االأ�سلي ملا يتح�سلون عليه.
اإزاء  تفك����ر،  العراقي����ة  احلكوم����ة  دام����ت  وم����ا 
احتجاج����ات متنامية على نق�����ض فادح يف و�سائل 
العي�����ض الك����رمي، ف����اإن عليه����ا متابع����ة خروق����ات 

وا�سحة تتعلق، اأي�سا، بطرق �سرف املال العام.
ومنه����ا املخ�س�سات املالية الت����ي ت�سرف كرواتب 
وخم�س�س����ات لهيئ����ات عراقي����ة م�ستقل����ة يرتب����ط 

عملها، اأ�سا�سا، مبهام وفرتات زمنية حمددة.
ه����ذا املل����ف ال�سائك الطوي����ل، الذي يفت����ح النقا�ض 
حول����ه ق����رار تخفي�����ض م�سوؤول����ن لرواتبهم دون 
االإع����الن ع����ن مقدارها وبقية اأوج����ه ال�سرف التي 
يح�سل����ون عليه����ا، هذا املل����ف يك�س����ف، يف اإحدى 
اأوجه����ه، تفاوت����ا فا�سح����ا ب����ن روات����ب الدرجات 
املتدنية وتلك التي يح�سل مبوجبها اأعلى موظف 

يف الدولة، رئي�ض الوزراء، على راتبه.
وتراوح����ت ن�سب التخفي�ض بن 40 و80%، اإذ مت 
تخفي�����ض رواتب روؤ�س����اء اجلمهوري����ة والوزراء 
والن����واب، من 50 اإىل 12 ملي����ون دينار، يف حن 
مت تخفي�ض خم�س�سات الروؤ�ساء الثالثة ونوابهم 

بن�سبة %80.
وق����دم رئي�����ض اجلمهوري����ة ج����الل طالب����اين، يف 
ال�ساب����ع من �سباط املا�سي، طلب����ًا لرئا�سة الربملان 

يق�س����ي بتعديل قانون ن����واب رئي�ض اجلمهورية، 
با�ستحداث موق����ع لنائب رابع، لرت�سيح �سخ�سية 
ال����ذي جوب����ه  لت����ويل املن�س����ب االأم����ر  تركماني����ة 

بالرف�ض من قبل جمل�ض النواب.
يف  ق����ال  اللطي����ف  عب����د  وائ����ل  القا�س����ي  وكان 
ت�سريح����ات �سحفي����ة �سابق����ة ان روات����ب النواب 
لي�س����ت ت�سريع����ات برملانية كم����ا ي�س����ود الت�سور، 
فه����ذه الروات����ب تق����ارن برواتب جمل�����ض الوزراء 
فم����ا يح�سل عليه رئي�ض جمل�����ض الوزراء يح�سل 
على مثل����ه رئي�ض جمل�����ض النواب ك����ون املنا�سب 

متناظرة".
وطال����ب عبد اللطي����ف "بت�سري����ع او �س����ن قوانن 
لرواتب رئي�ض الوزراء ونائبيه وجمل�ض الوزراء 
وامل�ست�ساري����ن الذي����ن يتقا�سى بع�����ض منهم اكر 
من راتب نائب يف جمل�ض النواب"، م�ستغربا من 
"عدم تقدم الربملان العراقي خطوة واحدة باجتاه 
ال�سيطرة على وجوب ت�سريع ثالثة قوانن االول 
يخت�ض برواتب وخم�س�سات رئي�ض اجلمهورية 
ونائبي����ه والث����اين رات����ب رئي�ض جمل�����ض الوزراء 
روات����ب  الثال����ث  والقان����ون  وال����وزراء  ونائبي����ه 

وخم�س�سات رئي�ض الربملان ونائبيه والنواب".
واو�س����ح عب����د اللطي����ف ان م�سروع����ات القوانن 
الت����ي ت�ساغ من جمل�ض الوزراء يكون فيها القرار 
ذو ال�سل����ة يف التخ�سي�س����ات املالي����ة والروات����ب 
وال دخ����ل ملجل�����ض الن����واب فيه لذا ف����ان اخللل من 
م�س����دره الذي ان ع����دل على مايتقا�س����اه الوزراء 
ورئي�����ض جمل�سه����م �سيع����دل بالتايل عل����ى رواتب 

الربملانين من باب املقارنة".
وهذا ما مت فعال، وعلى اثر االحتجاجات ال�سعبية، 
لتخفي�����ض  قوان����ن  ث����الث  امل�سروع����ون  �س����اغ 
الرواتب، بعد ان بداأ رئي�سا اجلمهورية والوزراء 
بذل����ك رغم موؤاخذات على طبيعة التخفي�ض وعدم 

و�سوله اىل جوهر ال�سرف االهم واالكرب.

ازدواجية الربملان
لك����ن م����ا ح����دث ان تعام����ل الربمل����ان العراق����ي م����ع 
مل����ف تخفي�����ض الروات����ب بازدواجي����ة وا�سح����ة 
ح����ن و�سل االأم����ر اىل رواتب اع�سائ����ه، بينما مل 
يك����ن التخفي�����ض به����ذه الرمزية حن تعل����ق االمر 

بالوزراء والدرجات اخلا�سة.
وم����ن خ����الل احادي����ث للم����دى اجرته����ا ام�����ض مع 
ن����واب عراقين تب����ن ان تهربا وا�سح����ا من قبلهم 
ازاء حقيق����ة تلك االزدواجي����ة، وتعيد اىل االذهان 
ت�سريح����ات قدمي����ة تفيد ب����ان الن����واب ال يرغبون 

بتخفي�ض رواتبهم وانها باال�سا�ض ال تكفيهم.
لك����ن الن����واب العراقي����ون، وم����ع و�س����ول قان����ون 
تخفي�����ض رواتبهم اىل مرحلة الق����راءة الثانية، مل 
يبدوا تلك اجلدية الت����ي اجتهدوا يف اعالنها ايام 

حملة تخفي�ض رواتب الوزراء.
وب����دا م����ن اح����داث جمعته����ا )امل����دى( ون�سرت يف 
حتقيقه����ا اخلمي�ض املا�سي انه����م ال يتحدثون عن 
املعيار اال�سا�ض للتخفي�ض، وظهرات لهجة غريبة 

تتعلق بعدم كفاية الرواتب.
النائب حممود عثمان قال ان راتب النائب ال�سايق 
11 مليون يف حن يبلغ راتب النائب يف امل�سروع 
احل����ايل 10 مالي����ن، وبالت����ايل �سيك����ون هنال����ك 

مناق�سات على القانون.
ت�سب����ح  ان  املفرت�����ض  م����ن  "كان  ان����ه  وا�س����اف 
الروات����ب 8 مالي����ن ولك����ن اللجنة املالي����ة خالفت 
االم����ر وجعلته����ا ع�س����رة"، مو�سح����ا ان نقا�س����ات 
�ستج����ري عل����ى ه����ذا القان����ون، م�س����ددا عل����ى ان 
الرواتب �ساأن �سخ�سي للنائب وبالتايل لكل نائب 

رايه يف املو�سوع.
لكن النائب جواد البزوين كان اكر �سراحة  حن 
قال :"ه����ذه الرواتب غري كافيه ان كانت 8 مالين 
او 11 ملي����ون ال �سيم����ا نواب املحافظ����ات". وقال 
:"نحن ن�سرف 3 مالين على الطريق والطعام".

و�سه����دت مراح����ل قراءة ق����راءة القان����ون حمطات 
م�ستع�سي����ة م����ن النقا�����ض، وو�س����ل االم����ر اىل ان 
قيادي����ا يف ائتالف دولة القان����ون ا�سرتط الجازته 
اخل�س����وع ل�سل�سل����ة م����ن النقا�سات واحل����وارات، 
بينم����ا ي����رى مراقب����ون وحملل����ون �سيا�سي����ون ان 
قانون����ا م����ن �سان����ه تخفيف احلم����ل عل����ى املوازنة 
العام����ة الب����د وان يحظ����ى باهتم����ام كب����ري وجه����د 

برملاين جدي.
واك����د النائب حي����در العب����ادي يف ت�سريح �سابق، 
وه����و رئي�ض اللجن����ة املالية، ان م�س����روع القانون 
�سيم����ر مبراح����ل م����ن النقا�����ض واملداول����ة خا�س����ة 
ان اللجن����ة ت�سع����ى لتحقي����ق العدال����ة م����ن خ����الل 
ع����دم التباي����ن الكبري م����ع رواتب موظف����ي الدولة 
االخري����ن. بينم����ا ا�س����رتط القي����ادي يف االحت����اد 
اال�سالم����ي الكرد�ستاين "الق�ساء على الف�ساد ليتم 

املوافقة على تخفي�ض رواتب النواب".

عمدة وا�سنطن خف�س راتبه اىل الن�سف 
ويلتحق بعمله عرب املرتو

 الرئي�س ال�سيني يتقا�سى 
340 دوالراً �سهريا والنائب 

العراقي يتقا�سي 42 دوالراً 
في ال�ساعة

 

  خرباء اقت�ساديون: يف 
دورة برملانية واحدة يكلفنا 

الربملان 8800000 برميل نفط 
ويعادل ت�سدير 555 يومًا

 

 ت�سري االرقام اىل ان 
ن�سف انتاج حقل جمنون 

ي�سد حاجة الربملان يف 
اليوم

 نائب عراقي: برملانيو 
املحافظات ي�سرفون 3 ماليني 

دينار على الطريق والطعام

الربملان: النائب الواحد يحرق 6000 برميل نفط �سنويا
  واأجره يعادل 72 عامل بناء!

تقول االرقام احلالية مل�سروفات العراق على برملانه ان 500 
برميل نفط تغطي تكاليف نائب واحد �سهريًا.

وتفيد اي�سا بان اجر �ساعة النائب الواحد يبلغ 41.11 دوالر 
وهي تعادل يومية ثالثة من عمال البناء، اأي اإن راتبه اليومي 

يعادل اأجرة 72 عامل بناء. وخرج املجل�س مب�سروع قانون 
لتخفي�س رواتب اع�سائه دون ان يلتزم بهذه املعايري التي ا�ستخدمها مع 

الرئا�سات واع�ساء احلكومة وا�سحاب الدرجات اخلا�سة. االزداوجية التي 
تعامل بها الربملان، وجممل ت�سريحات اع�سائه حول عدم كفاية الرواتب 

اثارت غ�سب الراأي العام وجمهور عري�س من العراقيني الناقمني على 
�سوء اخلدمات وهدر املال العام على خم�س�سات غري ذي جدوى وف�ساد 

ي�سل انف الدولة العراقية. وبينما ي�سرح نواب بان ما يتقا�سوه من رواتب 
وخم�س�سات ال تكفيهم، ب�سبب ما يتم ا�ستقطاعه او �سرفه على ال�سرائب 

واحلماية وال�سكن وااليفاد وال�سيافة، فان اي مقارنة بنواب وبرملانيي 
العامل تثري الده�سة والغ�سب يف اآن واحد.

ً


