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وعـــــلى الـــــرغم من تـــــراجع أعــــداد
ــــشــــاركـــــ في الــــتـــــظــــاهــــرات ا
األسبـوعية مـنذ انـطالق احلركة أال
أن الـتـظاهـرات لم تـتـوقف وال تزال
تـشـهـد مـواجـهـات وتـلـحق أضـرارا

متلكات. با
وصــبـاح الـثالثـاء  تــوقـيف سـتـة
أشـخـاص لالشتـبـاه بـاستـخـدامهم
ـؤدية رافـعـة لـتـحطـيـم الـبـوابـات ا
ـتحدث بـاسم احلكومة إلى مكتب ا
الــفـرنـســيـة بــنـجــامـان غـريــفـو في
اليوم الـذي شهد اعتداء دوتـينجيه

على عنصري مكافحة الشغب.
ومنذ انـطالق االحتجـاجات صدرت
أحـكــام بـحق  1796شـخــصـا أدين
ـتـلكـات عـامة غالـبـيتـهم بـتـدميـر 
وبـاسـتـخـدام الـعـنف ضـد عـنـاصـر

الشرطة.
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والـــثـالثـــاء أعـــلـن رئـــيس الـــوزراء
ان الفرنسي إدوار فيليب أمام البر
أن  1422مـــــوقــــوفـــــا ال يـــــزالــــون

ينتظرون محاكمتهم.
الـى ذلك لــــــبت هــــــيـــــئـــــة اإلذاعـــــة
الـبريـطـانيـة "بي بي سي" امس من
الـــبــــيت األبــــيض إعـــادة الــــنـــظـــر
بـاإلجــراءات األمـنـيــة بـعــد تـعـرّض
مـــصـــوّرهـــا العــتـــداء خالل جتـــمّع
لــلـرئـيس األمـيــركي دونـالـد تـرامب

في تكساس.
وهـاجم أحد أنـصـار ترامب مـصور
"بي بـي سي" رون ســـكـــيـــنـــز وهــو
يـــردد شـــعـــارات مــعـــاديـــة لإلعالم
خالل خطاب لترامب امام حشد في
مـديــنـة ال بــاسـو عـنــد احلـدود مع

. كسيك في وقت متأخر اإلثن ا
وكــعــادته في جــمــيع مــهــرجـانــاته
وجود مرارا شجّع ترامب احلشد ا
على الهـتاف ضد الصـحفي الذين
يـغطـون احلـدث مـتـهـمـا تـغـطـيـتهم

بأنها "مضللة".
ــتـــحــدثـــة بـــاسم الـــبــيت وقــالـت ا
االبـيض سارة سـانـدرز إن الـرئيس
"يــدين كل أعــمــال الــعــنف ضــد أي

ـا في ذلك شــخص او مـجــمـوعــة 
." الصحفي

وأضــافت "نـــطــلـب من أي شــخص
يـحـضـر منـاسـبة مـا أن يـقـوم بذلك

بطريقة سلمية ومحترمة".
ولم يـــصب ســكـــيــنـــز بــأذى جــراء
االعـتداء وقـام مـدوّن يعـمل لـصالح
ـوالي مـوقع "فـرونـتالين أمـيـركـا" ا
ــعـتـدي الـذي كـان لـتـرامب بـصـد ا
يـرتدي قبـعة عـليـها شـعار "لـنجعل
أمـيركـا عظـية مـجددا" وأبـعاده عن

. منصة الصحفي
وقال مديـر حترير "بي بي سي" في
أميركا بول داناهار في تغريدة انه
طــــلب من ســــانـــدرز "إعـــادة نـــظـــر
شـامـلـة بـالـتـرتـيـبـات األمـنـيـة بـعد

اضية". اعتداء الليلة ا
نطقة وأشار الى أن "الدخول الى ا
اخملـصـصة لـلـصحـفـي كـانت غـير
خـاضـع الشـراف احـد" مـضـيـفـا "ال
أحــد من رجــال األمن تــدخل ال قــبل

وال يعد االعتداء".
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ورفض دانـــاهــار بـــيـــانــا حلـــمـــلــة
"تـرامب لـلـرئـاسـة" الـتي أعـربت عن
تـقـديـرها "لـلـتـحرك الـسـريع لـرجال
نصة وضباط الشرطة". االمن في ا
وقـال دانـاهار "لم يـكن هـنـاك حترك
نع أو اعتراض االعتداء من سريع 

أي جهاز امني".
ودانـت رابـــطـــة مـــراســــلي الـــبـــيت
االبــيض االعـتــداء وقــال رئـيــســهـا

الـــذي ســاد بـــ احلــضـــور وســأل
وهـو يــشـيـر الى الــصـحــفـيـ "هل
أنــتم بـخــيـر? هل كل شــيئ عـلى مـا
يـرام?". ثم اســتــأنف هــجـومـه عـلى
اإلعالم الحـقـا في اخلـطـاب واصـفـا

ضلل تماما". اياه ب"االعالم ا
ويــصف تـــرامب الــصــحــافــة عــادة
بــانــهــا "عــدوة الــشــعـب" ويــعــتــبـر
الـتــقـاريــر احلـسـاســة حـول ادارته

بانها "أخبار مضللة".
وحض نـاشـر صـحـيــفـة "نـيـويـورك
ز" آي. جي. سالـزبيرغر ترامب تا
ـاضي بـأن خالل مـقـابـلـة الــشـهـر ا
ـــا أســــمـــاه اخلــــطـــاب يــــخـــفـف 
"احملتمل بأنه خطر" الذي يستهدف

اإلعالم.

نسـتبـيح السـيد رئـيس الـوزراء عذرا عـلى عبـارة " هل يحـارب الفـساد "
ــكـافـحــة الـفـسـاد   ,وهـذا الـتـسـاؤل الـتي وردت بـعــد اجملـلس االعـلى  
مـــشــروع  ,واالمــر االخـــر ان مـــا ورد في دســـتـــور عــام  2005يــبـــيح
للمـواطنـ حريـة التـعبـير وبالـتالي مـا يكـتب من اراء ومقـاالت هي تعـبير
عن الـراي ال  ألغـراض الــكـتـابــة والـنـشــر بل خلـدمـة وطن يــتـعـرض الى
مــشــاكل عــدة وال ســبــيل لــدى االعـالمي او الــكــاتب او الــبــاحث ســوى
ا يتـعرض من يعبر عن راية ان ور التعبير عن رايه  ’وهو اضعف اال
الى عـدم الــرضـا من بــعض اجلـمــاعـات الـتـي ال يـروق لـهــا احلـديث عن

مشاكل تواجه البلد.  
في الـزمن  لـيس الــبـعـيـد  ,كـان  في الـعــراق ديـوان لـلـرقــابـة هـو ديـوان
ـارس صالحـياتـه ومـسؤولـيـاته في ـوجـود حـالـيا  ,و ـالـيـة وا الرقـابـة ا
الـيـة استـنـادا الى قـانون تـأسـيسه  ,وفي نهـايـة كل سنـة يـبدأ الرقـابـة ا
ــهـام الــديــوان  بـتــكــريس جــهــوده وتــعــبــئــة كــوادره حـيـث يـتـم تــوزيع ا
سؤوليات على الكادر الرقابي في بغداد واحملافظات  ومختلف دوائر وا
الدولـة وشركـات القـطاع الـعام   ,وكان الـديوان حـاكمـا مستـحكـما وفق
ـالـيـة  وكـان دور هذا الـقـوان وتـعـلـيـمـاتـهـا ووفق الـضـوابط االداريـة وا
الــديــوان فــاعال حــيث يــكــشـف حــاالت الــتــزويــر واالحــتــيــال والــتالعب
ـشـتبه بـهم الى الـتوقـيف حل والسـرقات وفـورا يـجرى الالزم بـإيداع ا
سـتنـدات واحلـقائق وبـالـتالي تـطـبيق سـتـندة الـى ا اكمـال الـتحـقـيقـات ا
العـقوبـات القـانونـية  ,اذا هي سيـادة القـانون وتـطـبيـقه هي االساس في
ن محـاربـة الفـسـاد وال اي كان  ,وقد حـوسب وسجـن واعدم الـبعض 
كن ادين بالـفـساد  ,رغم ان  عقـوبـة االعدام قـاسـية بـشكـل كبـير  ,اذ 
ــدان  اي انــهـاء حــيـاة ــدان واعــادة االمـوال   ,امـا ان يــعـدم ا سـجن ا
االنسـان قـاسيـة بـشكل كـبـير وغـيـر مقـبولـة اطالقـا  ولكـن هذا مـا كان ,
ـدان وقد ادين مـسـؤولـ عـلى مسـتـويـات عالـيـة وطـبق الـقانـون بـحق ا
رغم علـو مـستـويـات مسـئولـيـاتهم  ,ولكن هل يـسـتطـيع مـجـلس مكـافـحة
الـفـسـاد ان يـحـارب الـفـسـاد  ,مـا يـدفع الـبـعض الى هـذا الـتـسـاؤل هـو
التعـددية التي يـنفـرد بها الـعراق  في عضـوية مـجلس النـواب ويقال  ان
العدد كبير ب تشكيل وحزب وكتل وتشكيالت باختالف مسمياتها وان
ـلك  تــشـكـيالت مـســلـحـة وهـذا لــيس سـرا بل مـعـروف الـبـعض مــنـهـا 
للـجـمـيع وتتـمـتع بـنفـوذ واسع بـشكـل يصـعب عـلى الـسلـطـة ان حتاسب
الفاسدين  ان وجدوا  ,نعم  ,نقول ان شـخص اجمللس فاسـدين يدانون
ضمن هـذه التشـكيالت  ,والسؤال الـذي يطـرح  من هم الفـاسدين  ’هل
هم مـوظـفـ صـغار  ,ام هم مـوظـفـ كـبار  ,يـقـول الـبـعض ان الـفـسـاد
ال وحـيث اصحـاب القرار  ,الن االخر يكون حـيث تكـون الهيـمنـة على ا
ـال ولـيس لـديه صالحـيـة عـلى  احتـاذ الـقرار , لـيس لـديه هـيـمـنه عـلى ا
ـكافحة الفـساد في مهمته اخيرا يقول الـبعض ان جناح اجمللس االعلى 
هي ايداع من يـثبت عـلـيه الفـساد الـسجـن مهـما كـان مركـزه احلزبي او
منصبه الـوظيفي  وعـدم التأثر  ,بالعالقات الـسياسـية او االجتـماعية او
بـضـغـوط مـن دول اجلـوار او دول إقـلـيــمـيـة  او دولـيـة   ,اذ ان الـفـاسـد
فاسـد بـحق الشـعب  ولـيس بحق شـخص مـحدد   ,اي ان من يريد  ان
يـحـاسـب الـفـسـاد يــكـشف نـوع الــفـسـاد ويــذكـر جـهــة الـفـســاد ويـتـخـذ
االجـراءات االصـولـيـة وفـقـا لـقـانـون اصـول احملـاكـمـات اجلـزائـية وان ال
يسـوغ وال يـتـستـر عـلى الـفـساد  ,ولنـا في مـحـاربة الـفـسـاد من جتارب
ـذكـرة من الـدول عـبـرة حـيث  اتـهـم الـرئـيس الـغـواتـيـمــالي  بـالـفـسـاد  
القضـاء قدم اسـتقـالته واحـيل الى القـضاء  .  ولم يـسانـده احد او يقف
معه وكـانت التـهمـة هي السـماح لـدوائر  الـكمـارك بالـتسـاهل مع التـجار
من حيث فـرض الرسـوم الكـمركـية والـضريـبة   ,وقاد الرئـيس الصـيني
شي جـ بـيـنغ حـملـة ضـد الـفـسـاد شـمـلت الـعـديـد من الـصـيـنيـ ومن
سئول  ,ولم يستثـنى احد منهم بـحجة هذا مـسؤول كبير بينهم كبـار ا
او هذا وزير او مديـر عام وادينت رئيـسة كوريـا اجلنوبيـة لتسهـيل تعي
صـديـقــتـهـا  ,اي جـرم هـذا  واحــيـلت الى الــقـضـاء   ,الـفـســاد  فـسـاد
وبالـتـالي الـفـاسد خـارج عـلى الـقانـون ويـجب ان يـحـاسب .. اما من هم
الفـاسدين  ,يقـول الـبعض الـفـاسدون مـعـرفون  ,حيث يـقـول احدهم انه
ي في اجلـامـعـة و بـلغت حـاصل عـلى شهـادة الـدكـتـوراه  ويـعـمل اكـاد
خدمته اكـثر من اربـع عامـا  حصل على قـطعـة ارض  اخلاصة كـهدية
للـتـدريـسـيـ بـدون بدل مـن الدولـة من ايـام مـا قـبل االحـتالل واسـتـطاع
ـلك سـوى دخله ـسـاحة  300م 2وقد عـاني  الـكـثيـر ال نه ال  بنـائـها 
ـلك شـيـئا ن جـاء بـعـد االحـتالل وهو ال  الشـهـري  في حـ الـبعض 
ــلـلك عـمـارات فـي دول اوربـيـة فـلل ـلك  الــكـثـيـر  وبــعـضـهم  اصـبح  
كـيف ومــشــروعــات اســتــثــمــاريــة في دول اخــرى  ,
حصل ذلـك وكم رواتـبهم  ,اال يكـفـي ان يكـون ذلك
قريـنة دالـة . نتـمنى الـنجـاح  للـمجـلس  في مهـمته
مسـتـندا الـى القـانـون وواضعـا مـصـلحـة  الـشعب

امامه . 

الكم الفرنسي السابق يظهر في لوحة باحد شوارع باريس WŠu∫ ا

أولـيـفـييـه نـوكس "نـشـعـر بـارتـياح
رة" ألنه لم يصب احد بـأذى هذه ا
ـتـحدة مـضـيـفـا "رئـيـس الـواليـات ا
يـــــجب ان يـــــوضـح ألنـــــصــــاره أن
راسل غير مقبول". العنف ضد ا
مــــــــــــــــــراســل ال"بــي بــي ســي" فـي
واشنـطن غاري أودونـوغ الذي كان
يـغـطي خطـاب تـرامب في ال بـاسو
قـال إن مــصـوّره تـعـرّض لـلـدفع من
قبل معتد غير معروف "بعد أن أثار
الـرئيس بـشـكل متـكـرر احلشـد ضد
زعوم لالعالم". ولفت الى التحيـز ا
ـعـتـدي حـاول حتـطـيم كـامـيـرا أن ا
"بـي بي سي" مــــضـــيـــفــــا "حلـــسن

احلظ رون بحالة جيدة".
وأوقف تــرامب كالمه بــعــد الــهــرج
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لـلفساد اوجه متعددة واخطرها الـسياسي الذي صار يوفر مظالت حماية
ويـتمدد  من دون توفر ارادة قويـة للقضاء علـيه فطغى واستهـترفكما يقول
ـثل من امن العقاب اساء االدب .. وفي الـعراق ومنذ االحتالل االميركي ا
صـرنا نسمع عن قضايا فساد يـشيب لها رأس الرضيع واثرى اشخاص
 واتــخـمت بــطـونـهم بــالـسـحـت احلـرام عـلى حــسـاب فـقــر وجـوع ومـرض
ـلـتاع واطن ا اليـ ومـعانـاتـهم من دون ان يـلتـفت احـد الى صيـحـات ا ا
هـيـمنـة على مـقالـيد الـسلـطة وآنـينـهم . مـا يؤلم اكـثر ان جـميع االحـزاب ا
سـؤولة عنه ..وبهذا فهي وبكل تـشجب الفساد وتلعـنه وكأنها ليست هي ا
واطن الذي صار يتندر كن ان تخدع ا وقـاحة تتوهم ان كلمات الشجب 
ـال العـام  بل ان عـلى صـور واشـكـال غـريـبـة ومـفـضـوحـة عن سـرقـات ا
ـواطن كسـر حاجـز اخلوف وبـدأ ينـشرهـا من خالل صفـحات الـتواصل ا
االجـتـمـاعي ولم يـعـد هـنـالك شيء مـخـفي او مـسـتـور . لن نـكـون مـثـالـي
ـواجـهة ـهـدي لديه عـصـا سـحريـة  ونـدعي ان رئـيس الـوزراء عـادل عبـد ا
ـارسة فـسادهـا بحـيث يصـعب احيـانا تـوفر الـوثائق مـافيـات تفـننت في 
الـتي تـديـنـهم كـمـا يحـصل فـي حالـة ( الـكـمـشـنـات ) وصفـقـات مـشـبـوهة
لـسيـاسي  فـان واقع احلال والتـجربـة تؤكد انـهم قد طغـوا حتى صارت
رائـحة فـسـادهم تزكم االنـوف .. واذا كان هـنالك حـاالت ينـجح السـياسي
ارسـات تعلن عن نـفسها الـفاسد في الـتملص من الـقضاء  فان هـنالك 
ومـنها مـا اعلنـته مفتـشية وزارة الـداخليـة عن ايقاف شـراء سيارات ( بيك
ــوضـوع كــمـا جـاء في ــبـلغ   210مــلـيــون دوالر وفـتح حتـقــيق بـا أب ) 
ارسـات فساد اخلـبر الـذي اذاعته فضـائيـة الشرقـية  .. غـير ان هنـالك 
كـثـيرة اسـوأ من هذه لم نـسـمع عن فتح حتـقـيق عنـهـا ومعـاقبـة مـرتكـبيـها
ومـنــهـا مـا نـشـرته مـواقـع الـتـواصل االجـتـمـاعـي عن وجـبـة طـعـام جملـلس
الـنواب ال ندري مـدى صحتـها التي كـلفت اكثر  من  200مـليون دوالر ..
ومـثل هذه احلالة ليست االولى  ولن تكـون غريبة فقد سبق ان اعلن وآبان
تـولي ماجد الـنصراوي مـسؤوليـة محافظـة البصـرة عن صرفيـات  ضيافة
الي الدوالرات !! ال نبالغ عـندما نقول ان الفـاسدين طغوا فقد وطـعام  
عـارف وهـو ثـقة عن شـراء احـدى دوائـر الدولـة خلـزان ماء حـدثـني احـد ا
حـديـد عـادي جـداً بـ (  (100مـلــيـون ديـنـار .. تـصـوروا خـزان مـاء بـهـذا
ـبـلغ !! كمـا ان من اغرب الـسـرقات الـتي اطلـعني عـلـيهـا احد االصـدقاء ا
ـنطـقة  الـتي اعتـقد في حـي القـادسيـة هي سرقـة رصيف شـوارع وازقة ا
سـكـانـهـا انه سيـتم تـبـديـلهـا بـاخـرى .. لـكنـهم وعـنـد مـراجعـتـهم لـلـدو ائر
ـا هـنالـك حاالت ـوضـوع !! ور اخملـتـصـة اخـبـروهم انـهم العالقـة لـهم بـا
فـساد اسوأ واكثر غرابة ! اخيراً .. نتمنى كمواطن ان نلمس على ارض
فقد تمادى الفاسدون وعبثوا الـواقع اعمال جدية جمللس مكافحة الفساد 
ـواطـن ولم يـعــد مــقــبـوال واســتــهــانـوا بــابــسط حــقــوق ا
الـسكوت عليـهم . وعندما يطغى الـفاسد فانه يعلن
اســتـــهــتــاره لــكــنـــهــا فــرصــة الــوطـن حملــاســبــته
ــنـهــوبـة .. فــهل تـفــعـلــهـا واســتـرجــاع امـوالــنـا ا

يارئيس الوزراء ? نتمنــى ذلك .

بغداد
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أصـــدرت هــذه احملـــكـــمــــــــــة
فـــي الــــدعــــوى الــــبــــدائــــيـــة
ـــرقـــمـــــة ٧٦٧ / ب / ٢٠١٨ ا
في ٢٠١٨/٦/١١ حـــــــكـــــــمــــــاً
غـيــابـيــاً يــقـضي بــتــحـمــيـلك
بـالتـكافل والـتضـامن الرسوم
ـــصــــاريف الـــقــــانـــونـــيـــة وا
وبـضــمـنـهــا اتـعـاب مــحـامـاة
ـدعي اضافة لـوظيفة لوكيل ا
مبلغا قدره (اربعمائة وتسعة
وتــســـعــون الـف وثالثــمـــائــة
ديــــنــــار) قـــابـال لالعــــتـــراض
واالســتـــئــنـــاف والــتـــمــيـــيــز
وجملــهـــولــيـــة مــحل اقـــامــتك
حـسب شرح الـقـائم بـالتـبـليغ
عــلــيه تـقــرر تــبـلــيــغك اعالنـا
بــصـــحــيـــفــتــ مـــحــلـــيــتــ
يــومــيــتــ وبــعــكــسـه سـوف
يــــكـــتـــسب الـــقـــرار الـــدرجـــة

القطعية وفق االصول. 
w{UI «
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{ بـــاريس( أ ف ب)  –بـــدأت امس
األربـــعــاء مــحـــاكــمــة مـالكم ســابق
حتــوّل إلى رمـز حلــركـة "الــسـتـرات
الـصـفـراء" في فـرنـسـا بـعـد الـتـقاط
فـيــديـو له أثــنـاء تـوجــيـهه لــكـمـات
ـــ خالل تـــظــــاهـــرة في لـــشــــرطـــيـَّ
بـــــاريس وهـــــو يــــواجـه في حــــال
ــدة تـصل إدانـته عــقـوبــة احلـبس 

إلى سبع سنوات.
وفي  5كـــانــــون الـــثـــانـي/يـــنـــايـــر
الـتـقــطت عـدسـات الـتــصـويـر بـطل
الكـــمـــة الـــســـابـق كـــريـــســـتــوف ا
دوتيـنـجيه ( 37عـاما) وهـو يـنـهال
بــالــضــرب عــلى اثــنــ من شــرطـة
مكافحـة الشغب فوق جسـر للمشاة

ان الفرنسي. قرب مقر البر
وأظـهــر الـتــسـجـيل الــذي تـنــاقـلـته
محطّات التـلفزة ووسائل التواصل
االجــتــمـاعـي دوتـيــنــجــيه الــطـويل
الـقـامـة ( 1,92مـتـرا) وهـو يـعـتـدي
بـالـضــرب عـلى الـشــرطـيـَّ ويـركل

أحدهما بعد سقوطه أرضا.
شـاهد غـضبـا عارمـا وقد وأثـارت ا
اعـتبـرته احلكـومـة الفـرنسـية مـثاال
ـمارس خالل صـارخـا عن الـعـنف ا
تظاهرات "السترات الصفراء" التي
انطلقت في تشـرين الثاني/نوفمبر

2018.
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وأصـــــبـح دوتــــــيـــــنــــــجـــــيـه رمـــــزا
لالنقسامـات العميقـة التي كرستها
حــركـة "الــســتــرات الـصــفــراء" بـ
مؤيـدين يعـتبرونه بـطال ومنـتقدين
لالحـــتـــجـــاجـــات ضـــد احلـــكـــومــة

." ش وصفوا سلوكه "با
وسـلم دوتـيـنـجــيه نـفـسه لـلـشـرطـة
بعد يومـ من االعتداء وقد وضع

قيد التوقيف ولم يطلق سراحه.
وانــــطــــلـــقـت حـــركــــة "الـــســــتـــرات
الــــــــصـــــــــفــــــــراء" فـي تــــــــشـــــــــرين
الثـاني/نوفمـبر رفضا لـرفع أسعار
احملـــروقــات قـــبل أن تــتـــحــوّل إلى
ثورة عنـيفة ضد الرئـيس الفرنسي

انويل ماكرون وإصالحاته. إ
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