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الالئحـــــة اجلوابيــــــــة ملحامي (مؤسســـــــــــة املدى )
ضـــــــــد دعوى مفوضيــــــة االنتخابات
الـسيـد قـاضي مـحكمـة بـداءة الكـرخ
احملترم
م /الدعوى / 1998ب2225 /

الئحة جوابية
امل ــدعـي :امل ــدي ــر الع ــام للـمف ــوضـي ــة
العليا املستقلة لالنتخابات
املــدعــى علـيه :فخــري كــرمي احـمــد
رئيـس مجلـس إدارة صحيفـة املـدى/
رئـيــس الـتح ــري ــر ،وكالؤه احمل ــام ــون
حـسـن شعبـان ،هـاشـم عبـد الـرحـمن
الـشلبي ،رؤوف عـبد الـرزاق ،خديـجة
ح ـ ـســني العـ ـ ــاملــي ،محــم ـ ــد ش ـ ــاك ـ ــر
محــم ـ ــد ال ـ ـشـك ـ ــرجــي ،ل ـ ــواء ضــي ـ ــاء
االع ـسـم ،ج ــاسـم اسـم ــاعـيل ح ـسـني
واحمد طالل السامرائي.
لـدى االطالع علـى عـريضـة الـدعـوى
تـبــني انهـ ــا ال تـتـفق مـع القـ ــانـ ــون ال
ال وال م ــوض ــوعـ ـ ًا وتقـتـضـي ال ــرد
شـك ً
إلسـبـ ــاب شـكلـيـ ــة بحـتـ ــة وال سـبـ ــاب
موضوعية بحتة.
اوالً :يف األسباب الشكلية
شـكلـت املفــوضـي ــة العلـيــا امل ـسـتقلــة
لالنتخابات خارج الشرعية والسيادة
الع ــراقي ــة ويف ظل سلـطــة االحـتالل
وه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا يـع ـ ــن ـ ــي انـه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال متـ ـ ـتـل ــك
الــشخـصـي ــة املعـنــوي ــة وفقـ ـ ًا الحكــام
القـ ــوانــني العـ ــراقـيـ ــة ،وان هـيـكلـيـ ــة
املف ــوضيــة ال تـسـمح ملــديــرهــا العــام
اإلداري وال ــتـ ـنـف ــيـ ـ ـ ــذي مبـ ـثـل هـ ـ ـ ــذا
االدعــاء ،وامن ــا ذلك مـن اختـصــاص
الـهيئــة العليــا للمفـوضيـة لهـذا فـان
اخلصـومــة غيـر مـتحققــة ويقتـضي
رد الدعوى قبل الدخول يف اساسها.
ثانياً :يف األسباب املوضوعية
ي ـ ــود ال ـ ــدف ـ ــاع ان ي ـبــني للــمحـكــم ـ ــة
احملـتــرمــة مــدى ضـيق صــدر املــديــر
العام للمفوضيـة ،وعدم حتمله نقد ًا
مــوض ــوعي ـ ًا اتــى به مــوكـلن ــا االستــاذ
(فـخ ـ ـ ــري ك ـ ـ ــرمي) رئــي ـ ــس حت ـ ـ ــري ـ ـ ــر
صحــيفـ ــة املـ ــدى ،وهـ ــو ال ــشخ ـصـيـ ــة
ال ـ ــوط ـنــيـ ـ ــة املع ـ ــروف ـ ــة ال ـ ــذي ق ـ ــارع
الــطغـي ــان ،وال ــدكـت ــات ــوري ــة واجـب ــره
الـنـظــام الــس ــابق علــى تــرك الــوطـن
وصادر امواله املـنقولة وغيـر املنقولة
وحــاولـت اجهــزته الـقمـعيــة إغـتيــاله

أكثــر من مـرة ،كـان آخـرهــا يف بيـروت
حـيـث جن ــا بـ ــاعج ــوب ــة ،ومم ــا يـثـي ــر
االستغـراب ان يـسـتثـار املـديـر العـام
بهـذا الشكل مـن مجرد نقـد جلوانب
من نشاط املفـوضية .وهذه اجلوانب
أص ــبحــت م ـ ــوضـع نقـ ـ ــد وتع ـ ــري ــض
واسـع ــني م ــن مـخـ ـتـلـف الـق ــي ـ ـ ـ ــادات
احل ـ ـ ــزبــي ـ ـ ــة واالئ ـتـالف ـ ـ ــات ووس ـ ـ ــائـل
اإلعالم املـرئيـة واملسـموعـة واملقروءة،
حــت ـ ــى ان ه ـ ــذا الــنق ـ ــد حت ـ ــول ال ـ ــى
اتهـامــات مبـاشــرة إلدارة االنتخـابـات
يف املفوضـية بعـدم النـزاهة واألهلـية
ونـتـمـنـ ــى عل ــى مـحكـمــتكـم امل ــوق ــرة
الـ ـ ــرجـ ـ ــوع الـ ـ ــى عـ ــشـ ـ ــرات الــب ـ ـ ــرامج
واملـؤمترات الـصحفيـة والتصـريحات
التي تؤكد على قولنا هذا.
 -1وبــالــرغـم ممــا اشــرنــا الـيه أعاله
فـان املـديــر العـام هــذا يتـهم مـوكـلنـا
بــان صحـيفـته وجـهت إلـيه اتهــامــات
ب ــاطل ــة ال أس ــاس له ــا مـن الــصح ــة،
منطلقـ ًا من ذلك ملطالبته بتعويضه
مببلغ ملـيون دينـار بالـتمام والـكمال
تع ــويـضـ ـ ًا عـن األض ــرار الـتـي حلقـت
بسمعته .
 -2ونـ ــود ان نـلفـت انـتـبـ ــاه احملـكـمـ ــة
املـوقرة الـى النزعـة العدائـية للمـدير
العام للمفـوضية الـعليا لالنتـخابات
للصحافة وحلـريتها يف حني ان هذه
املفـوضية التي أسـست (بغض النظر
عــن ك ــيفــيـ ـ ــة ومــن أس ـ ــسه ـ ـ ــا) علـ ـ ــى
افتـراض انهـا هـيئـة معـنيــة بحمـايـة
احلرية ومبمارستها على اوسع مدى
وان متـ ـ ـ ــارس ه ــي نـ ـ ــشـ ـ ـ ــاطـهـ ـ ـ ــا ب ـكـل
شفــافـيــة وحـيــاديــة وان تـتع ــامل مع
اآلراء اخملــتلف ــة والـتق ــدي ــرات ح ــول
عـملهــا ب ــانفـت ــاح وتف ــاعل للـنهــوض
مبه ـ ــامه ـ ــاعلـ ــى أف ــضل شـكل ممـكـن
عــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ان ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه اآلراء
والــتق ـ ــدي ـ ــرات وض ـ ــروب الــنق ـ ــد مــن
شـ ــانه ــا حـت ــى وان ط ــالــت شخ ــوص
العـ ـ ــاملــني ف ــيه ـ ــا امن ـ ــا هــي إح ـ ــدى
الــوس ــائل الفعــالــة لـتحــسني عـملهــا
واالرتق ـ ــاء به الـ ــى أف ــضل مـ ـسـتـ ــوى
ميـك ــنه ـ ــا مــن ال ــنهـ ـ ــوض مبهـ ـ ــامه ـ ــا
خل ــدم ــة ال ــدميق ــراطـي ــة ولـت ــرسـيخ
احلريات العامة.
واحلـال ان الـسيـد املـديـر العـام الـذي
ال تع ــرف االوس ــاط ال ـسـي ــاسـي ــة وال
الـصحــافــة شـيـئ ـ ًا عـن ت ــاريخه ودوره

سـوى انه اختيـر من جهـة اجنبـية يف
ظـرف استـثنـائي كـان احلـاكم املـدني
بـ ــرميـ ــر يــتحـكـم فــيه بـ ــادارة بالدنـ ــا،
وس ــوى انه لـم يع ــرف عــنه اسه ــام يف
عمل دميقـراطي يخـدم تطـور البالد
يف اجتاه املعافاة ،وهذا ان صح يفسر
سبب امتعاضه ورد فعله ازاء أي نقد
يوجه لنشاطه بل ان وقائع اخرى يف
تعـ ــامـله ومـن اخـتـ ــارهـم لـتــص ـ ــريف
نشاطه مع املدى تثير شك ًا يف موقف
مع ـ ــاد ســبق لـه مع ه ـ ــذه امل ـ ــؤس ــس ـ ــة
الدميقراطية الـتي أصبحت معروفة
ال علـى نـطـاق الـبالد بل يف مخـتلف
انحـاء العالـم بجرأتهـا ومصداقـيتها
وحرصهـا على الـدفاع عن مصـاحلنا
الوطنية العليا.
ويكفي ان نـشيـر يف هذا الـسيـاق الى
تـ ــص ـ ـ ــدي صـح ـيـف ـ ـ ــة امل ـ ـ ــدى ألكــب ـ ـ ــر
ف ـضــيحـ ــة هـ ــزت العـ ــالـم يف الـعقـ ــود
األخـي ـ ــرة وط ـ ــالـت االف ال ــش ـ ــرك ـ ــات
واملؤسـسات والـشخصيـات السـياسـية
ورجـ ــال األعـمـ ــال بل حـتـ ــى قـيـ ــادات
الـ ــدول ونعـنـي بـ ــذلك ف ـضــيح ــة م ــا
عـ ـ ــرف بـكـ ـ ــوبـ ـ ــونـ ـ ــات ال ــنف ــط ال ـتــي
اسـتخـ ــدمه ــا رأس الـنــظ ــام الــسـ ــابق
لـرشـوة هـؤالء جـميع ـ ًا لكـسـبهم الـى
جــانـبه وتـط ــويعهـم للـتغـطـي ــة علــى
جرائمه بحق شعبنا.
ونخ ـشــى ونــأمـل ان نكــون هــذه املــرة
مخ ـطـئـني ان ن ـ ــواجه يف وقـت غـي ـ ــر
بعيــد فضـائح اخـرى تـسمـم حيــاتنـا
الـسيـاسيـة بكـوبـونــات فسـاد ورشـاوى
ونهب ملـوارد الـبالد وتالعب مبقـدرات
شعـبنــا وهــو مــا يــدعــو مــؤسـس ــة من
مـ ــؤس ــسـ ــات احلـق العـ ــام وال ــسلــطـ ــة
ال ـ ــرابع ـ ــة ال ـ ــى ان ت ـتــص ـ ــدى بج ـ ــرأة
للـمظـاهـر الـتي تـؤشـر لـذلك دون ان
تخشـى أي عاقبـة حتى وان عـرضتها
الض ــرار م ــاديـ ــة أو معـن ــوي ــة ب ـسـبـب
ثقتها من ان ذلك سـرعان ما يكشف
احـق ــيـ ـتـه ـ ـ ــا وب ـ ـطـالن ادع ـ ـ ــاءات م ــن
يعـرض بهـا وصـدقـيتهـا ،وال بـأس يف
ان نذكـر احملكـمة املـوقرة بـان موكلـنا
تعرض الـى حملة واسعة يف مختلف
انحـاء العـالم مـن التـشهيـر واالتهـام
والـتك ــذيـب والـته ــدي ــد ب ـسـبـب نــش ــر
فـضيحـة الكـوبـونـات ،وقـد تـبني االن
مـن كــان الــى جــانـب احلقـيقــة ومـن
كـان الطـرف الذي يـستحق املالحـقة

واالدانة.
 -3يقـول املـديـر العـام ان مــوكلنـا قـد
وجه الـيه اتهــامــات بــاطلــة ،لـنتــذكــر
هـذا ونحن نـستعـرض بعض االمـثلة
على هذه االتهامات:
أ .نشـرت صحيفة املدى مـقالة تلفت
االنـتـب ــاه ال ــى ان املف ــوضـي ــة اب ــرمـت
عـق ـ ـ ــود ًا مـع جـه ـ ـ ــات وش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات دون
اعالنهــا سلف ـ ًا كمــا تــؤكــد علــى ذلك
ش ـ ــروط جلـن ـ ــة الـعق ـ ــود يف ال ـ ــدول ـ ــة
العراقيـة وطالبـت املفوضيـة بضرورة
العــدول عـن ذلـك واعالن ذلـك وفق ـ ًا
للشفافية املطلوبة.
ب .ذك ــرت الــصحـيف ــة ان املف ــوضـي ــة
تعـاقدت مع شركة مشـبوهة صاحبها
فلـ ـس ـطـيـنـي اردنــي تالعـب بـ ــالـعقـ ــد
وعرض املـفوضـية الـى خسـارة كبـيرة
ثـم ه ـ ــرب ال ـ ــى االردن بع ـ ــد أن القـي
القبض عليه يف مطار بغداد كما ورد
يف أك ــث ـ ـ ــر م ــن صـحـ ـيـف ـ ـ ــة ووسـ ـيـل ـ ـ ــة
اعالميـة عربية وعـراقية ،والالفت ان
اطالق ســراحه مت بعــد شيــوع اخبـار
عــن تـ ـ ــواطـ ـ ــؤ جـ ـ ــرى مـع جهـ ـ ــات لــم
يـكـ ــشف الــنقـ ــاب عــنهـ ــا حـتـ ــى االن.
والـسؤال املـوجه الـى احملكـمة املـوقرة
أيـن ذهـبـت هـ ــذه األمـ ــوال ومـن كـ ــان
وراء ت ـ ــوقــيع ه ـ ــذا الـعق ـ ــد ومل ـ ــاذا لــم
نـتعرف علـى حقيـقة ذلك حـتى االن
وهل يج ــدر هـ ــذا مبف ــوضـي ــة هـمه ــا
األول ان تـك ـ ــون ح ـ ــارسـ ـ ــة للـحق ـ ــوق
واحلــريــات ومــا مــوقف املــديــر العــام
املذكور من هذه الفضيحة؟.
ج .نـشـرت إدارة املفــوضيـة اعالن ـ ًا عن
منـاقصـة حلملـة اعالميـة تـشمل كل
وس ــائل اإلعالم املــرئـيــة وامل ـسـمــوعــة
واملقـ ـ ــروءة إضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ــى طــبـ ـ ــاعـ ـ ــة
امللصقـات وغيرهـا من الوسـائل على
ان ي ــت ـ ــض ــم ــن ذلــك اعـ ـ ـ ــداد منـ ـ ـ ــاذج
لـبــوسـت ــرات ملـصقــات وسـيـنــاريــوات
لسبوتات تـلفزيونية ومـشاهد اذاعية
وغـي ــره ــا عل ــى ان يق ــدم ال ــراغـب يف
املنــاقصـة وثـائق رسـميـة واعـتمـادات
مـص ــرفيــة وشــروط ـ ًا اخ ــرى ،كل ذلك
خالل اربع وعشـرين ساعـة فقط! ما
ال ــذي تـفهـمـه احملكـم ــة امل ــوق ــرة مـن
مثل هـذا اإلعالن ،هل ميكن ان يـثير
الشبهـات حول املديـرية التي اطلقت
هـ ــذا اإلعالن مــن انهـ ــا قـ ــد تعـ ــاطـت
سـلف ـ ـ ًا مـع جه ـ ــات تهـيـ ــأت لــتقـ ــدمي

عطائها منذ فترة طويلة؟
اال يجــدر بـصحـيفــة حــريـصــة علــى
وظيفتهـا ان تطرح مجـرد سؤال عما
اذا ك ــان ه ــذا ي ــؤش ــر ال ــى تع ــاط مـن
حتت الطاولة.
اال يـحق ملـ ـ ــوكلــن ـ ــا ان ي ـثــيـ ـ ــر مج ـ ــرد
ال ــشك ب ــادارة املف ــوضـي ــة احملـت ــرم ــة
الـيـ ــوم علـ ــى األقل أم ــام حــضـ ــراتكـم
بع ـ ــد ان نـ ــش ـ ــرت إدارة االنــتخ ـ ــاب ـ ــات
اعالن ـ ـ ـ ًا ال حقـ ـ ـ ًا مت ـ ــدد ف ـيـه تق ـ ــدمي
الشروط والعطاءات لبضعة ايام!
أولـيــس مـن حق مـ ــوكلـن ــا ان يــش ــدد
الــيـ ـ ــوم شـكـ ـ ــوكـه الن املفـ ـ ــوضــيـ ـ ــة أو
مـديـرهـا العـام مــررت العقـد املـذكـور
بعد ذلك دون ان تنـشر أي اعالن عن
م ـصـي ــر املــتق ــدمـني لـلعــطـ ــاءات ،بل
رفـضت االجـابـة علـى تـسـاؤالت إدارة
ال ـ ـصـحـ ـيـفـ ـ ـ ــة ع ــن م ــن رسـ ـ ـ ــا عـلـ ـيـه
العطاء.
د .لقــد اعـلن املــديــر العــام شخــصي ـ ًا
عــن اج ـ ــراءات نـ ــش ـ ــرت يف الـ ـصـحف
ووسـ ــائـل اإلعالم ض ـ ــد العـ ــديـ ــد مـن
مــدراء مكــاتـبه وممـثلـيه يف مخـتلف
احملــافظـات مـتهمـ ًا ايـاهم بـالـتالعب
بـأمـوال املفـوضيـة وبـالفـسـاد ويـكفي
ان ن ـشـيــر الــى حــالــة واحــدة أوردهــا
املــذكــور وهـي ان مكـتب ـ ًا واحــد ًا فقـط
مــن مك ــاتـب بغ ــداد ص ــرف أكـث ــر مـن
تــسعـني الف دوالر لـنقل مــطبــوعــات
خالل يوم واحـد ،وأشار الى انتهاكات
اخـرى يف العديد من احملافظات مما
دع ــاه ال ــى ط ــرد الع ــدي ــد مـن امل ــدراء
واملوظفني يف تلك املكاتب.
فمـاذا يعـني ذلـك ،واين هـذا كـله من
مجـ ــرد اشـ ــارة صحــيفـ ــة املـ ــدى الـ ــى
احتمال تعامل يف مناقصة من حتت
الطاولة؟
هـ .لن نــواصل ايهـا الـسيـد القــاضي
ايـراد امثلـة اخـرى ونحن مـستعـدون
ل ــوضعه ــا حتـت تـص ــرفكـم ان شـئـتـم
الحقـاً ،بل ان مـوكلنـا مصـر أكثـر من
أي وقت مـضــى علــى تــوجـيه مــذكــرة
اته ــام للـمفــوضـيــة وملــديــره ــا العــام
شخ ـصـي ـ ـ ًا الـ ــى االمــني العـ ــام لألمم
املتحـدة والـى البـرملــان املنتـخب عنـد
انعـقاده والى مفـوضية النـزاهة والى
دائ ــرة ال ــرق ــاب ــة امل ــالـي ــة وال ــى ال ــرأي
العـام العــراقي يبـني فيهـا اخلـروقـات
والـ ـتـالع ــبـ ـ ـ ــات يف دائـ ـ ـ ــرة املـ ـ ــشـ ـتــك ــي

خـصــوص ـ ًا بعــد ان ت ــراكمـت عنــاصــر
االتهـام خـالل الفتــرة األخيــرة وبعـد
ان ج ــرى تـنـ ــاول ذلك مـن قـبل اب ــرز
الشخصيات السياسية يف البالد.
وماذا يـقول عن الصراعـات الطاحنة
ال ــت ــي ل ــم تـ ـنـقـ ـ ـطـع ب ــني اع ـ ــض ـ ـ ـ ــاء
املـف ـ ـ ـ ــوض ــي ـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ــول صـالح ــي ـ ـ ـ ــاتـه
وعــالقـ ـ ـتــه ـ ــم مبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور يف إدارة
االنتخـابــات التـي رشح الكـثيــر منهـا
الى خارج املفوضية.
ومـ ــاذا يقـ ــول الـ ـسـيـ ــد املـ ـشـتـكـي عـن
ماليني الـدوالرت الـتي هـدرت وتهـدر
عل ـ ــى اجهـ ــزة وادوات جـ ــرى اتـالفهـ ــا
السـبـ ــاب تـتـعلـق بعـ ــدم االهـتـمـ ــام أو
الكفــاءة ،وكـيف يجــري الـتعــامل مع
مـستـودعـات املفــوضيـة؟ ومـاذا قــالت
جلنـة االشـراف التـي قيل انهـا كلفت
من األمم املتحدة على موجوداتها.
 -4ونود ان نشير يف سيـاق مطالعتنا
هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ــى ان إدارة االنـ ـتـخـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات
ومــديــره ــا العــام تـتع ــامل مع مـئــات
املاليـني مـن الــدوالرات ومع عـشــرات
االف املـوظفني دون ان تعـرف وسـائل
اإلعالم أو اجله ــات االخ ــرى املعـنـي ــة
بهــذه املــؤسـســة عـن كيـفيــة الـصــرف
والـتعـيني ،ولـم يبـد الــسيـد املــشتـكي
أي اهـتـم ــام بـكل مـ ــا يق ــال عــن ذلك
منـطلق ـ ًا مـن وهم بــانه مـص ــان غيــر
م ـ ــس ـ ـ ــؤول .فـهـل تـع ـ ـ ــرف ـتــم ســي ـ ـ ــدي
القــاضي علـى جهـة مخـولــة بصـرف
ماليــني الـ ـ ــدوالرات دون حـق للـ ـ ــرأي
العـ ــام بـ ــاالطـالع علـ ــى كــيفـيـ ــة هـ ــذا
الصـرف ،وهل اطلعتم علـى أي حالة
ممــاثلـة ميـتلك فـيهــا شخـص واحـد
لـم تـتـ ــأكـ ــد جتـ ــربــته يف أي جتـ ــربـ ــة
اخـ ـ ــرى ،حق ال ــص ـ ــرف والــت ـ ــوظ ــيف
والــطـ ــرد والــتقـيـيـم ،كـمـ ــا هـ ــو حـ ــال
الــسيـد املـديــر العـام لـالنتخـابـات يف
املفوضية ؟!
 -5نـ ــود االشـ ــارة اخـيـ ــر ًا للــمحـكـمـ ــة
املــوقــرة وهــو ســؤال يف نفـس ال ــوقت،
ملـ ــاذا رف ـضـت جلـن ـ ــة عقـ ــود الـ ــدولـ ــة
امل ـ ـ ـ ــوافـق ـ ـ ـ ــة عـل ـ ـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ــرف مـالي ــني
الـ ـ ــدوالرات لـعقـ ـ ــود ابـ ـ ــرم ــتهـ ـ ــا إدارة
االنتخابـات دون استيفائهـا الشروط
املطلوبة.
نــكـ ـتـف ــي بـهـ ـ ـ ـ ــذا الـقـ ـ ـ ـ ــدر ،ون ــتـ ـ ـ ـ ــرك
لـلمحـكمـة املـوقــرة النـظـر يف مــوقف
امل ـشــتكـي مـن الــصح ــاف ــة وح ــريـته ــا

واحتـرام الـسـلطـة الـرابعـة يف العـراق
اجلديـد الذي بـدأ تو ًا بـالتشـكل على
أساس دولة الـقانون وحقـوق اإلنسان
واحل ــري ــات ،مــش ــدديـن علـ ــى ثقـتـن ــا
بح ــرصـكـم كـمـ ــا هـ ــو حـ ــال مـ ــوكلـنـ ــا
وصـحـ ـيـفـ ـتـه عـلـ ـ ـ ــى احلـق الـعـ ـ ـ ــام يف
مالحقـة الفسـاد املستـشري يف البالد
والــنهـب املـن ـظـم لـثـ ــرواته وبـت ــسلــط
مف ــسـ ــديــن ونهـ ــابــني علـ ــى مفـ ــاصل
مهـم ــة مـن ال ــدول ــة اجل ــدي ــدة الـتـي
يـنتظـر الـشعب يـوم تكـامل مالمحهـا
الدميقـراطية ،ونتـمنى علـى احملكمة
ال ــتع ـ ـ ــاطف مـع صح ــيفـ ـ ــة املـ ـ ــدى ال
بدوافع رغبتها يف احلصول على مال
ح ــرام ،بل حلقهــا يف مالحقــة املــديــر
العام لالنـتخابات الذي أسـاء لسمعة
املفــوضيـة املعـنيــة كمـا أشـرنـا اسـاسـ ًا
بـحـ ــمـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ــة احلـق الـعـ ـ ـ ـ ــام ،واَخـ ـ ـ ـ ــر
بالـصحيـفة الـتي تعمـد حرمـانهـامن
ن ــش ــر أي اعـالن خالل االنــتخ ــاب ــات
املـاضية ،مع ان هـذا حق لها ،رغم انه
ومـساعـديه نشـروا اعالنات املفـوضية
يف صـحف غـي ـ ــر مقـ ــروءة مبـب ـ ــالغ ال
احـ ـ ـ ـ ـ ــد يـعـ ـ ـ ـ ـ ــرف كـ ــم قـ ــبـ ـ ــضـ ــت إدارة
ال ـ ـصـحـ ـيـف ـ ـ ــة مـ ـنـه ،وك ــم وزع مـ ـنـه ـ ـ ــا
كعموالت على الوسطاء.
املطالب
 -1كـشف علم مليـزانيـة املفوضـية وكل
اجـ ـ ـ ــراءاتـهـ ـ ـ ــا املـ ـ ـ ــال ــيـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ــروات ــب
واخملصصات.
 -2احــالــة ه ــذه املي ــزانيــة الــى ديــوان
الــرقــابــة املــالـي ــة واملفــوضـي ــة العلـيــا
للـنــزاهــة لـتــدقـيقهــا وتقــدمي وجهــة
نــظـ ــرهـ ــا الـ ــى احملـكـمـ ــة احملـتـ ــرمـ ــة
باعتبارها جهة محايدة.
 -3رد الـ ــدعـ ــوى وحتـمــيل مــصـ ــاريف
الدعوى واتعاب احملاماة.
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