
 غندور ضاھر لؤي
 تئنافباالس ممحا           

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ۹٦۱ ۱ ۳۷۳٥۷۷فـاكـس    ۹٦۱ ۳ ۸۲۸۸۸۹/  ۹٦۱ ۱ ۳٦۰۱۳٦ھـاتـف   -الثاني  الطابق   -ب   بلوك   -مجمع ستاركو   -التجاري    لوسطا  –بیروت 
روني  ـ ت كـ ل ا د  ری ـ louay.ghandour@levantlpب .com 

 لبنـان ۱۱۰۷  ۲۰۸۰ریـاض الصلح بیروت    ۱٤۹۹/۱۱ص.ب. 

 
 ٤/٤/۲۰۱۹بیروت في      

   ۲۲٦٤/۲۰۱۹: أساس رقم
 

 المدنیّة في المتن االبتدائیةالمحكمة جانب 
 الغرفة الناظرة في القضایا المالیّة

 
 الئحة جوابیّة

 وطلب تعیین خبیرمع ادعاء مقابل 
 مقدّمة 

 من
 

 النائبة بوال یعقوبیان : المّدعیة /المّدعى علیھا
 (بولیت یاغوبیان)                               

 بوكالة المحامي لؤي ضاھر غندور

 بوجھ

 
*                                          *** 

** 
 :مقدمة

 
 . بنتیجة ھفوة حاكم أو نزوة متسلّط قد تُھدم أممٌ 

ن قبل تلك الھفوات والنزوات التي تھدم بنیاَن دولٍة تموج فوق رمال وھذه الدعوى قد تكون م
السیاسة المتحّركة ولكنھا، مع ذلك، وفي أحلك ظروف الحرب، حافظت على إطار النظام 
الدیمقراطي العام، ولم یجرؤ أحد من كل من تعاقبوا على حكم لبنان، أن یمّس بركائز ھذا 

 یان.نالب
قّمة سلطانھ، الذي وصفھ ھو، یمّس بھا من خالل دعوى یقیمھا  وھا ھو المدّعي الیوم، في

بوجھ نائٍب في البرلمان اللبناني "بجرم" التعبیر عن الرأي السیاسي ومالحقة ھموم الناس 
وصیانة ما تبقّى من المال العام، فیحاول تقویض األصول البرلمانیّة اللبنانیة المتوارثة، ویقیم 

 الوزیر جبران باسیل: المّدعى علیھ/المّدعي
 

 بوكالة األستاذ ماجد البویز

mailto:louay.ghandour@levantlp.com
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ب والوزیر الُمحاَسب، والنائب الُمراقِب والوزیر الُمراقَب، ویقحم القضاء بین النائب الُمحاسِ 
السلطات الدستوریّة في صراع في غیر مكانھ، فینقلھ من تحت قبّة البرلمان ومنابر الرأي 
ً في تقییم األداء البرلماني، وال حمت السلطة  العام الى محراب العدالة التي لم تدخل یوما

ترع، وال حجبت عن عیون الشعب، مصدر السلطات كافة، الحقائق التنفیذیة من مراقبة المش
التي یدّلھ علیھا ممثلوه؛ فغدت الدعوى الحاضرة دعوى سیاسیة األھداف بامتیاز ال یقل 
أثرھا عن تغییر وجھ نظام لبنان الدیمقراطي اللیبرالي المقدِّس لحریّة التعبیر وحّریة النائب 

اً، وھذه الدعوى التي حاول المدّعي إلباسھا ثوب تحصیل في محاسبة الحكومة جماعةً وأفراد
الشرف والتعویض عن المساس بالسمعة، تھدف في الحقیقة الى فرض معادلة سیاسیة تغتال 
روح الدستور عبر إلغاء أي صوت معارض داخل البرلمان وأي محاولة للتعبیر عن مصالح 

 الناس أو لتمثیل الرأي العام.
 

ل فصَّل فیھ تاریخھ وموقعھ وإنجازاتھ واستھّل المدّعي دعو اه الحاضرة بسرٍد نرجسّي مطوَّ
واستفاض في عرض مسیرتھ السیاسیة وأھمیّة المواقع التي تبوأھا وغیرھا من األمور 

محاولٍة استعراضیٍة مبالغ فیھا تؤّكد المرتبطة بحالتھ الخاصة ووضعھ اإلنساني، وذلك في 
من قبل نائب حر بمعرض ممارستھ لوظیفتھ ولدوره عجزه عن مواجھة معلومة تّم طرحھا 

 البرلماني الرقابي الطبیعي.
 

ً عن نفسھ بأنّھ النائب والوزیر ورئیس أحد أكبر  فقد تقدّم المدّعي بالدعوى الحاضرة معّرفا
األحزاب اللبنانیة ورئیس أكبر كتلة نیابیة في البرلمان اللبناني، معتبراً أّن كرامتھ كمواطن 

كانتھ االجتماعیة والسیاسیة والحزبیة والمھنیة تشّكل جزءاً ال یتجزأ من كرامتھ لبناني وم
اإلنسانیة التي ال یحق ألحد أن یتعّرض لھا بأقوال كاذبة وأفعال غیر مباحة، إالّ أّن المدّعي 
تعّمد أن ال یذكر أنّھ یرأس أكبر كتلة وزاریة في الحكومة وأنّھ بات یختصر السلطة التنفیذیة 

صھ وأنّھ أصبح الالعب األّول في تشكیل الحكومات األخیرة التي تعاقبت على حكم بشخ
البالد في السنوات العشر األخیرة بسبب قربھ من رئیس الدولة الذي أطلق یده في التدّخل في 

 كل صغیرة وكبیرة، وھو من ھذا المنطلق لم یعد مجّرد وزیر أو نائب أو مواطن عادي.
 

أن یصّور النزاع الراھن على أنّھ نزاع بین  االستعراضیةل مقدّمتھ وحاول المدّعي من خال
مواطن بعید عن السلطة الحاكمة ومواطن آخر وّجھ لھ اتھامات مستندة إلى أسباب شخصیة، 

ألّول مّرة، متناسیاً أّن الشعب اللبناني لم  االنتقادوحاول أن یوحي بأنّھ یسمع ھذا النوع من 
ف كمثل إجماعھ على موقفھ السلبي منھ، فما ذكرتھ المدّعى علیھا یجمع في تاریخھ على موق

في حلقة برنامج "صار الوقت" ھو غیض من فیض ما ذُكر بحق المدّعي على لسان 
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المواطنین والسیاسیین وعلى لسان الشرفاء في التیار الوطني الحر، ولو قّرر المدّعي أن 
ي المتألت المحاكم اللبنانیة واألجنبیة بمالیین أو انتقاد سیاس باتھامیقاضي كل من توّجھ إلیھ 

ً على اإلقدام على مثل ھذه الخطوة بسبب ارتباطھ مع كافة  الملفات، ولكنّھ لم یجرؤ یوما
أطیاف الطبقة الحاكمة بحسابات ومصالح سیاسیة وغیر سیاسیة، فآثََر مقاضاة نائبٍة مستقلٍة 

المنظومة الحاكمة وال تستظّل طائفةً أو زعیماً،  ال تملك حزباً سیاسیاً داخالً في التركیبة أو
ً منھ بأنّھ یستطیع بذلك إسكات صوت حر رفض الدخول في أي معادلة من معادالت  ظنّا

 سلطات األمر الواقع.
 

ولعل ھذه الدعوى تشكل بدایة مشرقة في طریق مكافحة الفساد في لبنان وفرصة حقیقیة 
قاللیتھ التامة عن التجاذبات والضغوط السیاسیة للقضاء لیؤكد ما ھو مؤكد أال وھو است

وحرصھ على الحریات العامة في البالد، ولعل ھذه الدعوى أیضاً تفتح باباً لن یقوى المدعي 
 على إغالقھ حیث ستبیّن المدعى علیھا فیھا من ھي، ومن ھو المدعي.

 
 في الوقائع: أوالً:

 
 واقع الفساد في لبنان: -۱

إلى أن لبنان حّل، اد في لبنان، ال بد من أن نشیر في البدایة قبل الغوص في واقع الفس
دولة في مؤشر  ۱۷٥من بین  ۱۳۸بفضل الطبقة الحاكمة الموجودة، في المرتبة 

 مدركات الفساد في العالم.
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دّمرت البنیة التحتیة ة استمرت على مدى عقد ونصف العقد وفبعد حرب أھلیة بغیض
الف من الضحایا والمفقودین وشتّتت أبناء الوطن في اصقاع للبالد وخلّفت مئات اآل

األرض، إجتمع زعماء الحرب واتفقوا في ما بینھم على نظام حكم یضمن بقاء قبضتھم 
فاتّسم السلم الذي أرساه اتفاق الطائف بسمعة الفساد  على كافة مفاصل الدولة وُمقدّراتھا

نشاء شبكة مصالح أطبقت على الحیاة الشامل الذي استطاع من خاللھ سیاسیّو لبنان إ
اشتركوا قد و السیاسیة واالقتصادیة بشكل كامل ومنعت أي طریق من طرق اإلصالح

ً في تقاسم الحصص في الصفقات العمومیة حیث جرى  في كل شيء والسیما جمیعا
ملیار دوالر أمیركي على مشاریع ظھر فشلھا الذریع وال زال  ۲۸۰إنفاق اكثر من 

 ً حوالي األربعین ملیار  ۲۰۰٥بعد عام، وقد بلغ الدین العام حتى سنة  یظھر عاما
، استمر الدین الحكمدوالر، ثم، وبعد انضمام الفریق السیاسي الذي یمثلھ المدعي الى 

العام باالرتفاع حتى قارب المایة ملیار دوالر، وقد أكدت وزارة المالیة في بیان منشور 
حتى العام  ۲۰۰٥منذ العام  %۲۱۰ام إرتفع بنسبة على صفحتھا الرسمیة ان الدین الع

۲۰۱۸. 

 
 

، وبعد دخول المدعي وفریقھ السیاسي إلى الحكم، بدأت مرتبة لبنان ۲۰۰٦ومنذ العام 
لتصل إلى  ٦۳في مؤشر مدركات الفساد العالمیة تقفز بشكل مضطرد من المرتبة 

 بنان.في سابقة غیر مشھودة في تاریخ ل ۲۰۱۸في العام  ۱۳۸المرتبة 
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ووفقاً للدراسات المحلیة والعالمیة المنشورة، شكلت الكھرباء السبب الرئیسي في ازدیاد 
ملیار دوالر على قطاع ال یزال فاشالً  ۳٦حجم الدین العام حیث تم إنفاق أكثر من 

بسبب السیاسات المتّبعة في إدارة ھذا القطاع، ولعل قرار استئجار بواخر الكھرباء، 
رات لمدعي عّرابھ األساسي، قد ساھم بشكل كبیر في إنفاق ملیارات الدوالالذي كان ا

ة أعوام وال یزال الحل الوحید المعتمد والذي سیستمر على حل مؤقت دام ألكثر من ست
 على ما یبدو في األعوام القادمة.

 
 ومع بدایة العام الثالث من عھد فخامة الرئیس میشال عون، إستغّل األفرقاء السیاسیون

جلسات مناقشة البیان الوزاري لحكومة الرئیس سعد الحریري األخیرة لیشنوا حملة 
شرسة على الفساد حیث تسابق كل افراد السلطة الحاكمة وممثلوھم على إعالن عزمھم 
ً شركاء متضامنین في الفساد الحاصل  على مكافحة الفساد بالرغم من كونھم جمیعا

، بإدارة البالد والمال العام، وقد جھد كل فریق لسبب بسیط وھو انفرادھم، دون غیرھم
سیاسي في السلطة الحاكمة ذاتھا على رمي تھم الفساد على فریق آخر من االفرقاء 

لكتروني الطائفي من طائفة ھذا الفریق اآلخر وذبابھ اإللیصطدم بعد ذلك بحملة مرتدة 
ھم في المیدان بَق لمجدداً، ولم یوالمذھبي حتى اوشكت الحرب األھلیة على النشوب 

ً یدافع یوا حممھم واحقادھم على المدعى عل، فصبّ یعقوبیانسوى  ھا التي ال تملك حزبا
 ً ً الكترونیا وال تتلطى خلف طائفة أو زعیم وال تنادي إال بلبنان شعباً  عنھا وال ذبابا

واحداً، فغدت المدعى علیھا وحیدةً تستقطب الرصاص السیاسي الطائش من ھنا 
 .ملھاةً یلھي بھا السیاسیّون مناصریھم عن المصادر الحقیقیة للفسادوھناك، و

 



٦ 
 

Z:\Lawyers\Ghandour\Yacoubian Paula\Litigation\Gebran Bassil\19-02-LJ dated 5-4-19.doc 
 

 في لبنان:واقع قطاع الكھرباء  -۲
 
 :الجزء األول-بواخر المدعيفضیحة  •
 

(تنظیم قطاع  ٤٦۲أقّر مجلس النواب اللبناني القانون رقم  ۲۰۰۲في العام 
ھذا المورد الحیوي الكھرباء)، وبالرغم من ذلك استمرت معاناة المواطن اللبناني مع 

واستمّر ھذا المواطن بدفع فاتورتین شھریتین احداھما لمؤسسة كھرباء لبنان والثانیة 
لمافیا المولدات التي تمت شرعنتھا مؤخراً من خالل قرار تركیب العدادات للمولدات 
تحت اشراف أجھزة الدولة الرسمیة، فنّظمت الدولة بذلك أعمال سارقي الشعب بحجة 

 وق الشعب والحفاظ على مالھ.حمایة حق
 

تعطیل تشكیل الحكومة أن تم حقیبة الطاقة بعد  ۲۰۰۹وقد تسلّم المدعي في العام 
"لعیون صھر آنذاك كرمى لعیونھ لعدة أشھر وبعد التصریح الشھیر للجنرال عون 

 .الجنرال ما تتشكل الحكومة"
 

في برنامج  ۲٥/۲/۲۰۱۰ بتاریخوبعد تولیھ حقیبة الطاقة بعدة أشھر، وفي اطاللة لھ 
عم بیجینا عروض "الحق یقال" مع اإلعالمیة ماغي فرح، صّرح المدعي بما یلي: "

تنجیب بواخر ونوقفھا بالبحر وناخد منھا كھرباء...في كلفة على الخزینة وھیدي 
بكون عملت كذبة على الشعب حلول كلھا مؤقتة....ھیدا مش حل ..ھیدا 

مسخرة...مزحة مزحة...بكرا منعمل كونترا منجیب  اللبناني....ھیدي مش خطة ھیدي
بواخر منوقفن بینبسطو الناس ... انا ما بعرف اكذب على الناس...(ماغي فرح: مش 

 كذب...) مبال كذب... ھیدا كذب عالناس".
 ) File 1-في القرص المدمج المرفق(تسجیل لجزء من حلقة "الحق یقال" 

 
ان تُعّرج باخرة كھرباء تابعة لشركة شاءت الصدف  ،۱۳/۸/۲۰۱۰، وبتاریخ ثم

تكمل رحلتھا إلى شواطئ اللبنانیة للتزود بالوقود قبل أن كارادینیز التركیة على ال
ً أن یزور المدعي ھذه الباخرة ویبدي اعجابھ  میناء البصرة، وشاءت الصدف أیضا

الكھرباء  لتولیدفي لبنان عن إمكانیة اعتماد ھذا الحّل  مبھا ولیصّرح بعد ذلك لإلعال
، وقد أثنى المدعي على وأن دراسات ھذا المشروع ستكون جاھزة في غضون أسابیع

ً إیاھا بأنھا من أكبر الشركات العالمیة في ھذا المجال، مع  شركة كارادینیز واصفا
المدعي نفسھ كان معارضاً لمسألة البواخر وكان یعتبرھا كذبة على الشعب العلم ان 

ھذه الشركة كانت قد لوحقت لى الخزینة، ومع العلم أیضاً أن اللبناني وكلفة كبیرة ع
 بتھم الفساد والسیما في باكستان حیث جرى توثیق التالي: في العدید من دول العالم
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تغیّر رأي المدعي في البواخر التي كان یعتبرھا حالً كارثیاً ال  ثم، وبعد أسابیع قلیلة
بدأ و ر تشّكل الحل الوحید لمشكلة الكھرباءیمكن قبولھ، فأصبحت بنظره ھذه البواخ

الكالم عن صفقة الستئجار بواخر لتولید الكھرباء بموجب عقد رضائي من إعداد 
وإخراج المدعي دون المرور بإدارة المناقصات ودون احترام القوانین المرعیة 

 اإلجراء.
 

جوبھت من االنتقادات وعارمة وقد قوبلت بدعة بواخر المدعي في حینھ بموجة 
التي لم تخُل مواقفھا من توجیھ االتھام كافة األطراف السیاسیة من قبل رفض بال

المباشر إلى المدعي بتقاضي عموالت من صفقة بواخر الكھرباء وقد تمت تسمیتھ 
 باالسم من قبل غالبیة الفرقاء السیاسیین آنذاك ومن قبل الوسائل االعالمیة.
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ساد من عقر داره حیث صّرح نائب رئیس الحكومة وانطلقت حملة اتھام المدعي بالف

 بما یلي: ۱/۱۰/۲۰۱۰اللواء عصام أبو جمرا بتاریخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقاالً اعتبرت فیھ ان عمولة الكھرباء  ۲۱/۹/۲۰۱۱أما صحیفة الدیار فقد نشرت في 
وأن الحصة الكبرى منھا ستعود للذین سیوقعون على الصفقة سواء  %۳۰ھي 

 لوزیر جبران باسیل.الحكومة أو ا
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في سمسرات بوجود من قبل أرفع المرجعیات السیاسیة ثم توالت االتھامات المباشرة 

ملف تلزیم البواخر حیث اعتبر رئیس الحكومة األسبق فؤاد السنیورة ان عملیة تلزیم 
بة الوزیر المعني (أي المدعي) یتحمل مسؤولیة الریوأن  البواخر تخفي سمسرات

 :والشكوك
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ونیابیاً، صّرح رئیس لجنة الطاقة واالشغال النیابیة آنذاك النائب محمد قباني أن "باسیل 
كما صّرح النائب ھادي حبیش بأن رائحة الفساد تفوح من صفقة البواخر  انیین"یستھبل اللبن

ً الفریق السیاسي للمدعي بأنھ یرید تأمی من أموال ھذه ن أموال معركتھ االنتخابیة متھما
، أما النائب جمال الجّراح فصّرح بأن للمدعي سجل حافل بالصفقات وإن إصراره الصفقة

على مشروعھ المتعلق ببواخر الطاقة یؤكد تورطھ بصفقة مشبوھة، وفي االطار ذاتھ، 
ملیون  ٦۰بقیمة  صّرح النائب سامي الجمیّل آنذاك بأن ثمة فضیحة في الكھرباء وعموالت

 دوالر.
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ً وبدورھا شنّت كتلة المستقبل النیابیة  على المدعي في بیانھا الصادر بعد ھجوما

معتبرةً كالمھ عن البواخر فضیحة مدویة إذ  ۳/٤/۲۰۱۲جلستھا المنعقدة بتاریخ 
 لح الشخصیة والحزبیة:ار علیھا المصتسیط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ح وزیر الطاقة األسبق محمد عبد الحمید بیضون أن مسألة بواخر الكھرباء ھي وصرّ 
صفقة كلھا سمسرة وھدر وأن الرئیس میقاتي یتبع سیاسة شراء میشال عون 

 وجماعتھ بأموال الدولة.
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فقد كان خبزھا الیومي الحدیث عن صفقة البواخر  أما الصحف ووسائل االعالم

 ي منھا، ونعرض أدناه غیضاً من فیض ما كتب وقیل:وحصة المدع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرسمي موقف الولعّل أبرز المواقف المعترضة على خطة البواخر في حینھ ھو 
نجیب میقاتي الذي صّرح في  ھارئیسللحكومة اللبنانیة آنذاك الذي جاء على لسان 

ملیون دوالر أمیركي سیتم دفعھا  ۲٦عموالت بحوالي مناسبات عدیدة عن وجود 
ومنذ ذلك الحین اعتمد لجھة معینة داخل الحكومة في إشارة منھ إلى المدعي، 

نیھ تسمیة البواخر "ببواخر جبران" حتى أن محّرك یاسییھ ومواطالشعب اللبناني بس
 البحث غوغل یرفض في غالب األحیان ذكر كلمة بواخر من دون اسم المدعي.
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ھنا إلى أن الرئیس میقاتي كان قد صّرح في حینھ بأن كلفة استئجار وتجدر اإلشارة 

ملیون دوالر أمیركي سنویاً وان العقد سیكون لمدة خمس سنوات،  ٦٤البواخر ھي 
ملیون  ۳۲۰(في حینھ)  وبالتالي، وبحسبة بسیطة، تكون قیمة العقد االجمالیة

 %۸بقلیل من  ثرأكملیون دوالر  ۲٦دوالر أمیركي وتكون العمولة البالغة 
من قیمة ھذا العقد، ومن ھنا بدأ الحدیث عن أن عمولة  %۸٬۱۲٥وبالتحدید 

بأنھا سمعتھ، المدعى علیھا صّرحت وھذا ما  %۸المدعي من صفقة البواخر بلغت 
 ."صار الوقت"برنامج في حلقة وذلك 
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یر باسیل باللجوء إلى الشارع من أجل تمریر صفقة البواخر، وبعد وبعد تھدید الوز
نزول الجنرال عون إلى مجلس النواب من اجل الضغط لتمریر ھذه الصفقة ملوحاً 

یر الحكومة، بدأ الرئیس میقاتي یبحث عن حل وسطي یحفظ حكومتھ ویحفظ لھ یبتط
(قابلة الث سنوات ماء الوجھ، فجرى االتفاق على أن یكون عقد البواخر لمدة ث

میغاوات  ۲۷۰بدالً من خمس وأن تكون قدرة البواخر المستأجرة دید لمدة سنتین) مللت
ً بعد ھدوء العاصفة ونسیان الناس  على أن یصار إلى تعدیل بعض األمور الحقا

 لفضیحة العصر.
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مع الشركة التركیة ینص على استئجار  وبالفعل قامت الحكومة بتوقیع عقد رضائي
 مع بند ملغوم ینص على قابلیة العقد میغاوات لمدة ثالث سنوات  ۲۷۰بقدرة  بواخر

دوالر للمیغاوات/ساعة أي بكلفة اجمالیة بلغت  ٥۹٫٥وبسعر للتمدید لمدة سنتین، 
ملیون دوالر لمدة  ۳۹۲دوالر، وبالتالي أصبح السعر أكثر من  ۳۹۲٫٦۳٥٫۰۲٦

ً لتصاریح ملیون دوالر لمدة خ ۳۲۰ثالث سنوات بعد أن كان  مس سنوات وفقا
ً  ٦٤فیھا بأن كلفة البواخر ھي  أدلىالتي  الرئیس میقاتي السابقة ، ملیون دوالر سنویا

 صفحة األھم في ھذا العقد:الوفي ما یلي تجدون صورة 
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من العقد المصّور أعاله أن المتعھد، أي الشركة التركیة  9.3.2 یتبین من الفقرةو
سنویة بمجرد توفیر وزن الفیول المستھلك وھذا ما سمح للشركة  ستفید من مكافأةی

 دوالر.  ضتھ من الدولة اللبنانیة الملیاربجني أموال إضافیة لیتجاوز مجموع ما قب
 

، ببناء معملي ۲۰۱۲وللمفارقة، قام المدعي أثناء تولیھ لحقیبة الطاقة في العام 
التي  میغاوات وبذات التقنیة والمحركات ۲۷۰بقدرة  انتاج ثابتین في الذوق والجیّة

ملیون دوالر أمیركي، وھذه  ۳٥۰تعتمدھا البواخر المستأجرة، بكلفة اجمالیة بلغت 
المعامل مملوكة من مؤسسة كھرباء لبنان وبإمكانھا االستمرار في اإلنتاج ألكثر 

ملیون  ۲۰جاوز سنة، مع اإلشارة إلى أن كلفة تشغیل ھذین المعملین ال تت ۲٥من 
ً إلى ان بعض الدراسات في حینھ قد  دوالر أمیركي سنویاً، ومع  اإلشارة أیضا

ء المعملین مبالغ فیھا بعض الشيء، ومن حسن حظنا أن قدرة اعتبرت أن كلفة بنا
ھي ذات القدرة اإلجمالیة  البواخر المذكورة في العقد الموقع (المصور أعاله)

ملیون دوالر في حین أن  ۳٥۰بنتھما الدولة بكلفة اللذین لمعملي الذوق والجیة 
لمدة  ملیون دوالر ۳۹۲العقد األساسي كان ینص على استئجار ذات المعامل بمبلغ 

مناقصة لبناء  ۲۰۱۷في العام أطلقت وزارة الطاقة وللمفارقة أیضاً،  .ثالث سنوات
دوالر ملیون  ۲۰٤میغاوات وبكلفة  ۱۹٤وحدة انتاج إضافیة في الذوق بقدرة 

 أمیركي فقط ال غیر.
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وبالنسبة لمسألة "كلفة التشغیل"، فإن البعض ال یعلم أن مؤسسة كھرباء لبنان 
، ال تستطیع أن تشغل والمھندسین والخبراء المتخمة بفائض ھائل من الموظفین

حال معمالً إلنتاج الكھرباء ولذلك تم التعاقد مع شركات مشغّلة، وحالھا في ذلك 
موظف بین سائٍق ومسؤول  ۷۰۰سیارة ولدیھا  ۱۰۰شركة تمتلك اسطوالً مؤلفاً من 

تقني وخبیر في السیارات ثم یتضح لھا أن موظفیھا ال یستطیعون قیادة ھذه السیارات 
 وصیانة وال یفقھون في السیارات شیئاً فتضطر للتعاقد مع شركة متخصصة في قیادة

 السیارات.
 

 :الذي جاء فیھ ۸۷/۲۰۱۳رت ھیئة التفتیش المركزي القرار أصد ۲۰۱۳وفي العام 
انھ تبین من التحقیق ان العقد الموقع مع الشركة نص على تقاضي المتعھد مكافأة بدل 

غرام النتاج  ۲۱٤ان استھالك مادة الفیول اویل ھو  ھتوفیر المحروقات وجاء فی
لكیلووات/ساعة بأقل من استطاع المتعھد انتاج ا وإذاالكیلووات/ساعة من الطاقة، 

غرام من الفیول فیحصل عندھا على مكافأة تساوي سعر غرام الفیول بحسب  ۲۱٤
تدفعھا المؤسسة كتسویة سنویة، وبالتالي فان  السعر العالمي محسوم منھ قیمة الجعالة

واحد من الفیول سیؤدي إلى ربح المتعھد مكافأة بأكثر من أربعة مالیین غرام توفیر 
ألف دوالر فقط، أما اذا استطاع المتعھد  ۱۷۰ما توفر المؤسسة حوالي دوالر بین

مالیین دوالر،  ۱۰٤أكثر من  اغرام فإنھ سیحصل على مكافأة قیمتھ ۲٤توفیر 
وبالتالي فإن توفیر استھالك مادة الفیول مفید جداً للمتعھد في حین ان استفادة 

ش المركزي إلى أنھ تبین من المؤسسة ال تذكر بالمقارنة معھ. وأشار قرار التفتی
یعمل  مولداً وعلى توربین بخاري وھذا التوربین ۱۱التحقیق احتواء الباخرة على 

على بخار الماء ولیس على الفیول اویل مما یسمح للمتعھد بتقاضي مبالغ إضافیة عن 
"، وأنھ تبین من التحقیق وجود فروقات كبیرة من طریق "مكافأة توفیر الفیول اویل

  لصالح المتعھد. ۳م ٤۳٤٫۷٤٤ل اویل قدرت بـ الفیو
 

وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن المعامل الحدیثة التي جرى بناؤھا في الذوق والجیّة والتي 
غرام فقط لكل  ۱۹٤تعتمد ذات المحركات المستخدمة في البواخر، تستھلك 

لبواخر كیلووات/ساعة، مما یعني أن الرقم الذي ُوضع في العقد األساسي مع شركة ا
غرام، ھو رقم مبالغ فیھ ویفتح  ۲۱٤والذي اعتُبر منطلقاً لمكافأة توفیر الفیول، وھو 

المجال للشركة، بشكل مفضوح ومعلوم مسبقاً، لتقاضي مكافأة توفیر الفیول بمبالغ 
 كبیرة دون وجھ حق.
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وجاء في قرار التفتیش المركزي ذاتھ أنھ تبین ان وزارة الطاقة ھي من تولى مھمة 
راسة ملفات الشركات التي تقدمت لالشتراك بالصفقة والتوقیع على عقد التلزیم، د

ً بالملف، لم تشارك بشكل مباشر باألعمال  وأن مؤسسة كھرباء لبنان، المعنیة أساسا
التحضیریة للصفقة، بل تولى ھذه العملیة فریق من المستشارین األمر الذي یقتضي 

الطلب إلى اإلدارات عدم اسناد أیة مھام تنفیذیة معھ التمني على مقام مجلس الوزراء 
ً على تحدید المسؤولیات عند حصول أخطاء أو مخالفات  إلى المستشارین حرصا

 إداریة.
كما جاء في القرار عینھ أنھ تبین أن القنصل اللبناني في إسطنبول، أفاد وزارة 

ً  ۲۰/۱۲/۲۰۱۲الخارجیة والمغتربین بتاریخ  أعلمھ بوجود  بأن مسؤوالً باكستانیا
نزاع قانوني بین باكستان وشركة كارادینیز وأن اسالم اباد أقدمت على حجز 
باخرتین عائدتین لھذه الشركة وأنھ یقتضي االنتباه إلى النواحي المطاطیة في العقد، 
إال أن الكتاب المذكور لم یرد إلى وزیر الطاقة إال بعد توقیع العقد مع الشركة مما 

لتالفي التعاقد مستقبالً مع ملتزمین ال یتمتعون راءات الالزمة یقتضي اتخاذ اإلج
 . بالمصداقیة

 )۱مستند رقم (     القرار التفتیش المركزي مرفقة ربطاً)                  (صورة عن 
 

ً بعد صدور قرار التفتیش وبقي الحال في البواخر  وبالطبع لم یحّرك المدعي ساكنا
 .عینك یا تاجر كما ھو وبقیت المخالفات على

 

 "فضائح فساد في لبنان ۱۰أبرز " مقاالً بعنوانمروى علیق الصحفیة  نشرتوقد 
ما أسمتھ:" فضیحة  استھلتھ بصورة للمدعي وذكرت من بین الفضائح العشر األھم

 بواخر جبران باسیل".
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 واستمرت قبضة المدعي وفریقھ السیاسي على وزارة الطاقة بالرغم من الفشل
في  ۲٤على  ۲٤وبالرغم من الوعود الواھیة بكھرباٍء الذریع الذي تحقق على أیدیھم 

السنة القادمة وفي السنة التي تلیھا وتلك التي بعدھا، فاستخلف المدعي من بعده 
ثم جاء بمستشاره وذراعھ األیمن الوزیر سیزار ابي  ،التابع لتیاره نظریانالوزیر 

 یبة الطاقة لمستشارة مستشاره الوزیرة ندى بستاني.خلیل ومن بعده أوكل المدعي حق
 

والسبب األساسي لتمسك المدعي وفریقھ بوزارة الطاقة ھو االستمرار في تمریر 
 وغیرھا من الصفقات األخرى: صفقات البواخر 
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 الجزء الثاني: –فضیحة بواخر المدعي  •
 

محددة بثالث سنوات، وبالرغم من قرار التفتیش قبیل انتھاء مدة العقد األساسي ال
الذي حذّر من التعاقد مع شركة كارادینیز لكونھا ال تتمتع  ۷۸/۲۰۱۳المركزي رقم 

من العقد الموقع مع كارادینیز الذي  10.6بالمصداقیة، استغل وزیر الطاقة البند 
یر ھذا التمدید ینص على إمكانیة تمدید ھذا العقد لمدة سنتین إضافیتین محاوالً تمر

 بدون العودة إلى مجلس الوزراء. 
 

ً إلى مؤسسة  ۱۰/٦/۲۰۱٥وجھ وزیر الطاقة والمیاه بتاریخ ولھذه الغایة  كتابا
و ویتعلق بالتفاوض مع شركة كارادینیز بشأن زیادة /۳٤٥٥كھرباء لبنان حمل الرقم 

ر مؤسسة االنتاج وزیادة عدد المحركات المركبة على البواخر، وقد ابلغ الوزی
كھرباء لبنان بأنھ عیّن الدكتور ریمون غجر والسیدة ندى بستاني لمؤازرة المؤسسة 

 في ھذه المفاوضات.
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-۱۷٦أصدر مجلس إدارة كھرباء لبنان القرار رقم  ۱۷/۳/۲۰۱٦وبتاریخ 
ھذا  الذي جاء فیھ انھ، واستناداً إلى اقتراح اللجنة التي قامت بدراسة ۲۰۱٦/۱٤

الملف مع ممثل وزارة الطاقة والمیاه الدكتور ریمون غجر، اتخذ مجلس اإلدارة 
القرار بالموافقة على تمدید العقد الموقع مع شركة كارادینیز لمدة سنتین بعد زیادة 

  میغاوات. ۳۸۰القدرة االنتاجیة للبواخر إلى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إدارة كھرباء لبنان كتاباً إلى وزیر الطاقة  ، وّجھ رئیس مجلس۱۷/٥/۲۰۱٦وبتاریخ 
ان تم االتفاق مع كارادینیز على تمدید العقد بسعر ، ابلغھ بموجبھ ٤۷۷٥حمل الرقم 

وتم تخفیض قیمة مكافأة الفیول (ولیس  ٥۹٫٥دوالر للمیغاوات/ساعة بدالً من  ٥۸٫٥
 10.6وأن البند    الغاؤھا) بحیث أصبح یتم تقاسم قیمة الوفر بین المؤسسة والمتعھد،

من العقد یشیر إلى إمكانیة تمدیده لمدة سنتین اضافیتین، وانتھى ھذا الكتاب بالعبارة 
"أما في ما خّص الجھة الصالحة لتمدید العقد فإن ھذا االمر یعود البّت بھ إلى التالیة: 

 معالي وزیر الطاقة والمیاه".
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من المرور بمجلس الوزراء، لم توقع وزارة الطاقة على عقد للتمدید بل وللتھرب 
،  1Addendumبـ  ھذا التمدید بصیغة "ملحق" ُسّمي على ۱۳/۷/۲۰۱٦وقعت بتاریخ 

رفع على على تمدید العقد لمدة سنتین و  1Addendum وقد نص ھذا الملحق أو الـ 
 دوالر للمیغاوات/ساعة. ٥۸٫٥ میغاوات وبسعر ۳۸۰القدرة االنتاجیة للبواخر إلى 

 
وبحسبة بسیطة یتبیّن ان الخزینة اللبنانیة كانت قد تكبّدت في السنوات الثالث األولى 

 ملیون دوالر، ثم تكبّدت في السنتین الممددتین:   ۳۹۳من عقد البواخر حوالي 
0.0585$X(24X365)/12X93%X24X380000KW=362.206.728$ 

امة قد دفعت لشركة كارادینیز، بدون قیمة الفیول، وبالتالي تكون الخزینة الع
فقط دون مكافأة توفیر  سنوات، وذلك كبدالت ایجار ٥د.أ. لمدة ۷٥٥٬۲۰٦٬۷۲۸

الفیول ودون الزیادات األخرى، وقد تحدثت بعض الدراسات عن أن الكلفة الحقیقیة 
یار قد قاربت المل  1Addendumالستئجار البواخر بموجب العقد األساسي والـ 

 دوالر.
  

المیغاوات الواحد في كل دول العالم ال تتجاوز الملیون بناء ونشیر ھنا إلى أن كلفة 
دوالر أمیركي في معامل اإلنتاج الثابتة والدائمة والمملوكة من الدولة والتي یمكن 

سنة، في حین ان المدعي وفریقھ قد استأجروا باخرتي  ۲٥االستفادة منھا ألكثر من 
بمبلغ  سنتینلمدة  میغاوات ۳۸۰میغاوات لمدة ثالث سنوات ثم  ۲۷۰ ةكھرباء بقدر

معامل ثابتة (تقریباً) مملوكة من  ثالثةتجاوز الملیار دوالر أمیركي، أي بكلفة بناء 
الدولة اللبنانیة ومؤسسة كھرباء لبنان؛ فكان موقف المدعي كقرار من یذھب إلى 

أمیركي فیقّرر الذھاب إلى  الف دوالر ۱۰۰شركة مرسیدس فیجد سیارة بسعر 
الف  ۳۰۰شركة لتأجیر السیارات ویستأجر ذات السیارة لمدة خمس سنوات بمبلغ 

ً بسعر  دوالر أمیركي في حین كان بإمكانھ تملكھا واقتنائھا ألكثر من عشرین عاما
 .يالف دوالر أمیرك ۱۰۰
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 الجزء الثالث: –فضیحة بواخر المدعي  •
 

لكالم عن ملف البواخر في والیة الوزیر أبي خلیل ال بد أن نشیر إلى ان قبل أن نبدأ ا
الشعب اللبناني بأسره قد اجمع على ان الوزیر ابي خلیل ھو وكیل المدعي في وزارة 
الطاقة وأن المدعي ھو وزیر الطاقة الحقیقي، وقد تأكد ھذا الكالم رسمیاً على لسان 

 لوزیر علي حسن خلیل الذي صرح بما یلي:وزیر المالیة في الحكومة اللبنانیة ا

 
وزارة الطاقة الوزیر سیزار أبي خلیل،  ووكیلھ فيوأثناء والیة مستشار المدعي 

الذي استمّر لمدة خمس  صودف، ویا لھا من صدفة، انتھاء عقد استئجار البواخر
ه سنوات دون أن یكلف ھذا الوزیر ومن سبقھ أنفسھم بإیجاد الحلول الناجعة لحل ھذ

المعضلة التي قامت جمیع بلدان العالم بحلّھا باستثناء بالد األرز التي یطلق وزیر 
بقدرتھ على إعادة إعمار المشرق في والوعود خارجیتھا الحالي، أي المدعي، اآلمال 

عشرة تبلغ مساحتھ حین أنھ لم یقَو على حّل امر بسیط وبدیھي كالكھرباء في بلٍد 
 آالف كیلومتراً مربعاً.
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بدالً من أن یفاجئ الوزیر الوكیل جمھور اإلصالح والتغییر بخطة إصالحیة لقطاع و
بقدرة  تینجدید تینالكھرباء، قام ھذا الوكیل بإطالق مناقصة مشبوھة الستئجار باخر

ملیون دوالر، لیتبیّن الحقاً أنھ جرى تفصیل  ۸۰۰میغاوات وبكلفة تبلغ ملیار و ۸٥۰
 تین المذكورةشركة كارادینیز التي كانت قد بنت الباخر المناقصة على قیاس

والتي كانت تقاریر الرسمیة والسیما قرار  شروط المناقصةا في دفتر متھامواصف
ھیئة تفتیش المركزي قد حذرت من التعامل معھا لعدم مصداقیتھا ولتورطھا في 

ً في باكستان ھا بملیار أن البواخر المنوي استئجارتبین ، وقضایا فساد وخصوصا
  .ملیون دوالر ٦٥۰ملیون دوالر ال یتجاوز ثمنھا  ۸۰۰و

 
 

فعند مشارفة عقد البواخر الممدد على االنتھاء، وضع الوزیر الوكیل خطة الستئجار 
 میغاوات من كل باخرة) ٤۰۰حوالي میغاوات ( ۸۲٥باخرتین إضافیتین بقدرة 

وكلفتھا بحسب بعض  میغاوات۱۲۰۰لیصبح استھالك لبنان من البواخر حوالي 
، وتبیّن أنھ ال یوجد أي ملیار دوالر لمدة خمس سنوات ۳٬٥الدراسات تصل إلى 
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میغاوات إال لدى شركة كارادینیز، وقد جرى بناؤھا  ٤۰۰باخرة في العالم بقدرة 
 تمكن بعض المتابعین لفضیحة البواخر، ووتجھیزھا مسبقاً بانتظار ارسالھا إلى لبنان

سیة في احد الموانئ التركیة، وكانت شركة كارادینیز بصدد باخرة رامن تصویر 
 ارسالھا إلى لبنان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وقد اتفق الوزیر الوكیل مع شركة كارادینیز وسعى إلى تمریر الصفقة من دون 
العودة إلى مجلس الوزراء وذلك عبر اتباع ذات األسلوب الذي اتبعھ سلفھ (أو الوكیل 

وذلك عبر توقیع ملحق للعقد األساسي مع الشركة ُسمي بـ السابق للمدعي) 
2Addendum   ًوجاء في مقدمتھ أن وزارة الطاقة كانت قد وقعت مع الشركة عقدا

مدّد العقد لمدة سنتین مع  ۲۰۱٦لمدة ثالث سنوات وملحقاً في العام  ۲۰۱۲في العام 
 ۸۲٥إضافیة بقیمة  أن المتعھد یرغب بتزوید الفریق األول بقدرةزیادة اإلنتاج و

استطاع النائب سامي الجمیّل الحصول على نسخة من وقد میغاوات عبر البواخر، 
مما یؤكد ان التعاقد مع ھذه  تب فیھحیث تبیّن أن اسم شركة كارادینیز قد كُ  الملحق

، وقد ترك فرقاء العقد المكان المخصص لرقم وتاریخ قرار  بشكل نھائيالشركة تمّ 
رغاً من أجل كتابتھ في حال اضطر الوزیر لعرض الموضوع على مجلس الوزراء فا

 .المجلس
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میغاوات  ۸۲٥الملحق الفضیحة أن وزارة الطاقة كانت تنوي استئجار الـ ویتضح من 
سنوات بحیث تبلغ القیمة  ٥دوالر للمیغاوات/ساعة ولمدة  ٥۸اإلضافیة بـمبلغ 

حوالي الملیاري دوالر، دوالر أي  ۱٫۸۸٦٫۲٤۷٫۰۰۰األساسیة للمشروع اإلضافي 
وھذه القیمة كانت ستـُضاف إلى المبلغ المدفوع للبواخر الموجودة حالیاً، وبالتالي 
یكون من شأن صفقة البواخر الجدیدة أن تزید الكلفة االجمالیة التي تتحملھا الخزینة 

 .العامة لتصل إلى خمس ملیارات دوالر خالل األعوام الخمس المقبلة
 ) ۲مستند رقم (     مرفقة ربطاً)  2Addendum (صورة عن الملحق
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المخطط المذكور أعاله، اضطر الوزیر الوكیل للجوء إلى مجلس وبعد افتضاح 
خطة إنقاذیة لقطاع  ۲۸/۳/۲۰۱۷الذي أقر في جلستھ المنعقدة بتاریخ الوزراء 
 ۸۲٥، وتقضي ھذه الخطة باستئجار بواخر إضافیة بقدرة ۲۰۱۷لصیف الكھرباء 

میغاوات في لبنان، وقد عاد مجلس الوزراء وكلف مجلس الوزراء وزیر الطاقة 
ً على  باستدراج العروض واعداد المناقصات الالزمة وعرض كافة مراحلھا تباعا

  .مجلس الوزراء
 
واخر الجدیدة ووضع استدراج لبجار ائمناقصة الست الوزیر الوكیل قد أطلقو

وغیر مھني وال یمكن قبولھ في صفقة ركیك  (request for proposal)عروض 
دون المرور بإدارة المناقصات أو بمؤسسة بحوالي الملیاري دوالر، وكل ذلك 

ضجة سیاسیة وإعالمیة كبیرة طالت الوزیر  المسألةوقد أثارت ھذه ، كھرباء لبنان
ك ـَّ حیث تمس عن الصفقةى تدخل رئیس الجمھوریة دفاعاً تدعوالمدعي مما اس الوكیل

من الدستور في وجھ المطالبین بإجراء  ٦٦في جلسة مجلس الوزراء بالمادة 
" وبإمكانھ المناقصة في إدارة المناقصات مؤكداً على أن "الوزیر ھو سید نفسھ

 بالتالي أن یجري بنفسھ كافة المناقصات المتعلقة بوزارتھ.
 )      ۳مستند رقم (               استدراج العروض مرفقة ربطاً) (صورة عن

 
برز المواقف التي ھاجمت خطة البواخر الجدیدة أتت على لسان النائب یاسین أو

 :جابر الذي صّرح بما یلي
 
أثرنا في لجنة المال والموازنة التبعات المالیة على الخزینة جّراء استئجار البواخر. "

ة المال لم تدرج كلفة االستئجار في مشروع الموازنة، وبالتالي فإن وتبیّن أن وزار
انعكاس ھذا اإلنفاق على العجز سیكون كبیراً، إذ أن الزیادة في العجز السنوي 

ً  ۸۰۰سترتفع بقیمة ال تقل عن   ....ملیون دوالر سنویا
القتصاد، لقد كان البنك الدولي واضحاً بأن زیادة اإلنفاق سترتب نتائج كارثیة على ا

وھو تحدّث عن الكھرباء وعن الخیارات غیر المنطقیة التي تقوم بھا الدولة في ھذا 
المجال. البنك الدولي طلب أن تكون ھناك خیارات واضحة ومستدامة، وھذا األمر ال 

 وات".یشمل استئجار بواخر بكلفة تصل إلى ملیاري دوالر لمدّة ثالث سن
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في األول من اإلشارة إلى أن استدراج العروض الذي أطلقھ وزیر الطاقة ر وتجد
أن شمحلیة یُظھر أن المرجع بقد نشر بموجب إعالن في ثالث صحف  ۲۰۱۷ نیسان

 سفیري. ھذا االستدراج ھو مستشار وزیر الطاقة المھندس روبرت
 
ملة عنیفة اج العروض تعرض الوزیر الوكیل والمدعي مجدداً لحبعد إعالن استدرو

ر ضقد كتب خمن قبل شركائھما في الحكومة وقد خرجت ھذه الحملة إلى اإلعالم، و
  :ھلمدن" االلكترونیة مقاالً جاء فیحسان في جریدة "ا

م طویالً بعد موافقة مجلس الوزراء على خطة الكھرباء دأن فرحة الوزیر باسیل لم ت"
سیل، العراب الحقیقي لوزارة ن بایة، وقال حسان أالقاضیة باستئجار بواخر إضاف

من مستنقع الطاقة، لم یستطع انتشال مستشاره وزیر الطاقة سیزار ابي خلیل 
لیھ في العلن، إما من االعالم المتابع لملف الكھرباء، من االنتقادات التي توجھ إ
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دمات، مروراً بفساد القطاع، وإما من النواب الذي یسألون البواخر إلى مقدمي الخ
 ل الخطة الجدیدة وعن ثغرات الخطة القدیمة.عن تفاصی

 
ت القلق لدى واعتبر حسان أن المساءلة اإلعالمیة والسیاسیة أفضت إلى ارتفاع معدال

أن الخطة المزعومة التي نالت الموافقة المبدئیة في مجلس  الفریق الباسیلي، إذ
ح بھ ال نائب ولید الوزراء سرعان ما انقلبت إلى رفض مبطـَّن، وھذا الرفض لوَّ

نیسان عبر تصویب  ٦جنبالط عبر تویتر ثم تُرجم في جلسة مساءلة الحكومة في 
النائب أكرم شھیب على الخطة، وكذلك رأى النائب أنطوان زھرا أن اللبنانیین 

في التقنین حتى تأمین الكھرباء بدون دیون في إشارة منھ إلى مستعدون للعیش 
جراء استئجار بواخر طاقة إضافیة، فیما الدیون التي ستترتب على الخزینة من 

اعتبر النائب حسن فضل هللا أنھ كان بمقدورنا منذ خمس سنوات أن ننشئ معامل 
 كھرباء على الطاقة النوویة...

وتابع حسان القول بأن وزیر المال علي حسن خلیل اعترض على ما أسماه تزویر 
جلس الوزراء عند كل خطوة محضر جلسة الحكومة طالباً من أبي خلیل العودة إلى م

یرید القیام بھا لتنفیذ أي بند من بنود خطتھ مما یعني تطویق أبي خلیل، ومعھ باسیل، 
 وربط أي تحرك لھما في ملف الكھرباء بموافقة الحكومة.

ویتابع الكاتب في مقالھ أن باسیل لم یعر أي أھمیة لإلصالحات المطلوبة في ملف 
راً للطاقة باألصالة وال حین كان وزیراً في الكوالیس الكھرباء، ال حین كان ھو وزی

 .في عھد الوزیر نظریان أو الوزیر أبي خلیل"
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وبرغم كل ما تقدم، تابع الوزیر الوكیل ملف استدراج العروض واستلمت أمانة سر 
ثمانیة عروض من شركات مختلفة، ثم بعد خمسة أیام، بدأ  ۲/٥/۲۰۱۷مكتبھ بتاریخ 

زیر بفّض العروض اإلداریة بشكل مخالف لنظام المناقصات ولقانون المحاسبة الو
العمومیة السیما أن استدراج العروض بحد ذاتھ كان قد تمَّ من خارج إدارة 
المناقصات ومن خارج مؤسسة كھرباء لبنان، األمر الذي أثار مجدداً موجة انتقادات 

 عارمة بوجھ الوزیر الوكیل وبوجھ المدعي.
 

صّرح رئیس مجلس النواب نبیھ بري أّن صفقة البواخر  ۲۰۱۷أیار  ۹تاریخ وب
"معّومة للجیوب" وأّن كل صفقة ال تمر بإدارة المناقصات مشبوھة حتماً، مشیراً إلى 

 .أّن "من وضع نفسھ موضع التھم فال تلومّن من أحسن الظن بھ سیما ھذه المرة"
 

خل مجدداً، واتخذ في جلستھ المنعقدة وأمام ھذه الضغوط اضطر مجلس الوزراء للتد
بإحالة كامل الملف المتعلق باستقدام معامل تولید قراراً " ۲۱/٦/۲۰۱۷بتاریخ 

الكھرباء إلى إدارة المناقصات لفض العروض المالیة وإعداد تقریر كامل عن 
استدراج العروض وإحالتھ إلى الوزیر إلعداد تقریر مفصل ورفعھ لمجلس الوزراء 

 ".ت ممكنبأسرع وق
 

ر الصحفي في جریدة األخبار محمد وھبة قنبلة من العیار  ۳۰/٦/۲۰۱۷وبتاریخ  فجَّ
ر" أكد فیھ أن إدارة المناقصات  الثقیل في مقال بعنوان "قرار مجلس الوزراء مزوَّ

إال أن مضمون القرار أثار شبھات  ۲۱/٦/۲۰۱۷تبلغت قرار مجلس الوزراء تاریخ 
ا اتفق علیھ في مجلس بوجود تزویر متعمد وأن الق رار قد صدر بصیغة مختلفة عمَّ

الوزراء وأعلنھ وزیر اإلعالم في المقررات الرسمیة بعد الجلسة، وأشار وھبة في 
مقالھ إلى أن مقررات مجلس الوزراء التي أذاعھا وزیر اإلعالم والتي نشرت على 

إحالة نصت على  الموقعین االلكترونیین للقصر الجمھوري والوكالة الوطنیة لإلعالم
كامل الملف المتعلق باستقدام معامل تولید الكھرباء إلى إدارة المناقصات لفض 
العروض المالیة وإعداد تقریر كامل عن استدراج العروض وإحالتھ إلى الوزیر 

، غیر أن القرار رقم بأسرع وقت ممكن إلعداد تقریر مفصل ورفعھ لمجلس الوزراء
قرر مجلس الوزراء جاء على النحو اآلتي:  ۳۲رقم المذكور في محضر الجلسة  ٦٤

الموافقة على إحالة كامل الملف إلى إدارة المناقصات لفض العروض المالیة وإعداد 
تقریر كامل عن استدراج العروض المالیة المتعلقة باستقدام معامل تولید الكھرباء 

ورفعھ لمجلس  العائمة وإحالتھ إلى الوزیر المختص تمھیداً إلعداد تقریر مفصل
 الوزراء للبت بھ بأسرع وقت ممكن".
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أن الصیغة األولى التي أذاعھا وزیر اإلعالم توسع عمل إدارة  ةواعتبر وھب
المناقصات عبر إعداد تقریر كامل عن استدراج العروض في حین أن الصیغة 
المحرفة تحصر مھمة إدارة المناقصات بإعداد تقریر عن العروض المالیة فقط وال 

عطیھا الصالحیة إلعداد تقریر یتناول دفتر الشروط وال تتیح لھا مطابقة النصوص ت
 والقوانین المرعیة بشأن آلیات فض العروض اآللیة التي جرت في وزارة الطاقة.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ھذا التزویر الحاصل عاد وأكده النائب أنور الخلیل في جلسة علنیة لمجلس النواب 
 ن الوزاري للحكومة األخیرة.خالل مناقشة البیا

 
نشر موقع بوابة لبنان للتنمیة والمعرفة مقاالً یؤكد التزویر  ۳/۷/۲۰۱۷بتاریخ 

الحاصل في صیغة قرار مجلس الوزراء ویشیر إلى ان القبول بإحالة الملف إلى 
اقصات یعني حفظ ماء وجھ العونیین وتحدیداً الوزیر باسیل عّراب إدارة المن
 المشروع.
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ً إلى وزیر الطاقة حمل الرقم وّجھت إدارة المناقصات كت ۲۱/۷/۲۰۱۷وبتاریخ  ابا

 النقاط األساسیة التالیة: وتضّمن  ٤۳۰/۱۰
 

 .۸۷/۲۰۱۳لم یتم التقیّد بتوصیات ھیئة التفتیش المركزي رقم  -
ً لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم  - ز لم ینج االستشاري، فإّن ٦٤خالفا

 التقییم الفني. عملیة
 لم تجِر دراسة أثر بیئي. -
في حال طبّقت أحكام دفتر الشروط األصلي قبل التعدیل یبقى عرض وحید  -

 فقط مطابق.
ً لألصول - تفقد  في حال أُخذ بالتعدیالت الالحقة غیر المعلنة والمنشورة وفقا

 صفة استدراج العروض ویبقى أیضاً عرض وحید مطابق.الصفقة 
مثل مھلة التسلیم ومادة التشغیل یصب في مصلحة  الشتراكاإّن تعدیل شروط  -

 العرض الوحید الذي تنطبق علیھ الشروط األساسیة.
 إّن كل ما یتقدّم یخرج الصفقة من إطار استدراج العروض والمناقصة. -
نظراً لبقاء عرض وحید مقبول ترى إدارة المناقصات عدم فتح العرض  -

 المالي.
 )٤مرفقة ربطاً) (مستند رقم  ٤۳۰صات رقم (صورة عن كتاب إدارة المناق
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ً على ما تبقى من ماء الوجھ افتضاحومجدداً، وبسبب   المخّطط المشبوه، وحفاظا
، اضطر مجلس الوزراء في جلستھ المنعقدة بتاریخ السیما قبل االنتخابات النیابیة

 اإلضافیة.  ئجار البواخرإلى إلغاء المناقصة المتعلّقة باست ۱۷/۸/۲۰۱۷
 

وبالرغم من الفضیحة الموصوفة لم یقفل المدّعي وفریقھ باب البواخر وعادوا إلى 
یتفق على األمر الذي جعل مجلس الوزراء  مالضغط مجدداً من أجل تنفیذ خّطتھ

 وضع دفتر شروط جدید یتم من خالل إدارة المناقصات.
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اللبناني بلقمة عیشھ ولوحوا باالمتناع عن اقرار  قد ھدد المدعي وفریقھ الشعب
"باسیل: خبراً بعنوان: ۲۸/۲/۲۰۱۸بتاریخ نشرت صحیفة الجمھوریة الموازنة وقد 

وقد جاء فیھ أّن مصادر وزاریة قالت لـ  إذا لم تُقر خطة البواخر لن نسیر بالموازنة!"
ار الوطني الحر الجمھوریة أّن خطة استجالب البواخر أصبحت بالنسبة إلى التی

ً عن تحسین  ومعھ تیار المستقبل خّطة حیاة أو موت، وأضافت: "لقد بنوا أوھاما
وضع الكھرباء عبر صفقة بواخر ستزید الدین دیناً والعجز عجزاً وغیر صحیح أنھا 

مع اإلشارة إلى ان المدعي كان في ھذا الوقت ، ۲٤/۲٤ستؤمن للبنانیین الكھرباء 
 .وزیراً للخارجیة

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 وقد قوبلت محاوالت المدّعي وفریقھ بھجمات شرسة شنّھا اإلعالم ورجال السیاسة
مقاالً أشار إلى أّن  ۲۱/۳/۲۰۱۸بتاریخ ت جریدة األخبار على حد سواء، وقد نشر

أمیركي وأّن رئیس  ملیون دوالر ٥٥۸خسائر الخزینة من بواخر الكھرباء ھي 
بار حل استئجار البواخر الحل األوحد في الجمھوریة قدّم دراسةً تخلص إلى اعت



۳۷ 
 

Z:\Lawyers\Ghandour\Yacoubian Paula\Litigation\Gebran Bassil\19-02-LJ dated 5-4-19.doc 
 

لن  البواخرالوقت الراھن في حین أّن رئیس الحكومة كان قد تسلّم دراسةً تؤّكد أّن 
تساھم إال في مفاقمة العجز، ویشیر المقال إلى أّن معدّل الھدر قد وصل في العام 

 ۲۰۱۷من مجمل العائدات، وأّن ھذا الھدر قد ارتفع في العام  %۳۹إلى  ۲۰۱٦
 .ملیون دوالر ٦۰۲لیصل إلى 

 
نائب األمین العام لحزب هللا الشیخ نعیم قاسم بأّن الحزب غیر موافق على وصّرح 

صفقة البواخر وأنّھ مع إنشاء معامل إنتاج لبنانیة ولّكنھم یضعوننا أمام معادلة إّما 
 بواخر أو ال كھرباء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لبرنامج كالم الناس ب طوني سلیمان فرنجیھوفي أّول إطاللة إعالمیة لھ صّرح النائ
  كبرى. وأّن البواخر فضیحة "بحصة لیبقّھا"بأّن لدیھ 

 
رئیس حزب القوات اللبنانیة الدكتور سمیر جعجع ھي صفقة البواخر ھي وصّرح 

"ھناك بعض القضایا ال یمكننا یا صدیقي جبران فضیحة العصر، وقال في تغریدة 
، ألمر كمناقصة بواخر الكھرباء التي فیھا خطأ فادح...."أن نسكت علیھا مھما كان ا

أن تعرفوا ماذا  كما عاد وصّرح قائالً "ابحثوا عن صفقة بواخر الكھرباء إذا اردتم
 الوزیر باسیل على وزراء القوات..."في خلفیات ھجوم 

 
الھ "في الملف الكھرباء لیت المعنیین یسمعون ما قوغّرد النائب ولید جنبالط قائالً: 

یاسین جابر، صوت مدوي ینضم إلى الحریصین على المصلحة العامة یفضح مھزلة 
 البواخر التركیة ھي أحد األسباب الرئیسیة للعجز والدین العام."

 
الریفي بأن صفقة البواخر وصمة عار في جبین العھد،  أشرفوبدوره صّرح اللواء 

یجب ان یخضع للتحقیق یا "من وقد خاطب في تغریدة لھ رئیس الجمھوریة قائالً: 
فخامة الرئیس ھو من یحارب عمل األجھزة الرقابیة وتقاریر دائرة المناقصات التي 
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ك باسیل ریفي في تصریح آخر أن تمسّ  وقال، "رفضت صفقة بواخر الكھرباء تشھد
  .واعتبر ان جبران باسیل ھو الفاسد األولباستقدام بواخر الكھرباء ھو الفساد بعینھ، 

 
ً عن موقف المعارضة، فقد صّرح الوزیر ولم یك ن موقف الموالین للحكم مختلفا

السابق وئام وھاب في مقابلة على تلفزیون الجدید أن كل ما نھبھ السوریون من لبنان 
 أثناء وجودھم فیھ، ال یعادل صفقة بواخر.

ً بعض التصریحات واالتھامات المباشرة التي جاءت على لسان  بعض ونرفق ربطا
، ۳ رقم Fileو  ۱۳إلى  ٥في لبنان بحق المدعي. (مستند رقم  والصحفیین یینالسیاس

 القرص المدمج المرفق) من ۱۸و ۱۲، ۷
    

وبالرغم من كل ذلك، استغلت وزارة الطاقة بدایة فصل الصیف وتمكنت من الضغط 
بالتجدید لبواخر الكھرباء  ۲۰۱۸أیار  ۲۱على مجلس الوزراء الذي اتخذ قراراً في 

، وقد اعتبرت أوساط المدعي ھذا القرار انتصاراً وجودة حالیاً لمدة ثالث سنواتالم
لھ وفشالً للجمیع دون األخذ بعین االعتبار النتائج الكارثیة التي الحقتھا ھذه الخطوة 

 بالخزینة العامة.
 

دوالر وتقدیم شركة  ٤۸والفضیحة الكبرى كانت انخفاض سعر المیغاوات/ساعة إلى 
كانت وزارة الطاقة قد تعاقدت مع  باخرة مجانیة لمدة ثالثة أشھر، ولوكارادینیز 

ً لھذه الشروط لكانت وفّرت على المواطن األرباح والعموالت الھائلة  الشركة وفقا
 التي قام بدفعھا في األعوام الماضیة.
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ً مسؤولیة الفساد فيوی صفقات  تبیّن من كل ما تقدّم، أن المدعي یتحّمل شخصیا
البواخر سواء بصورة غیر مباشرة عبر تقاضي عموالت دون وجھ حق، أو بصورة 
غیر مباشرة عبر السماح لشركة أجنبیة خاصة بتحقیق أرباح خیالیة على حساب 

 الشعب اللبناني.
 

اتسمت بالفشل وبرائحة الفساد المدعي حقیبة الطاقة لمدة عشر سنوات وبعد احتكار 
وجدناه مؤخراً الصفقات المشبوھة، لتغطیة الصالح الرنانة مألى بشعارات اوكانت 

یتحدث عن الفساد في قطاع الكھرباء، وقد تجلى الفصام في أوضح صوره عندما 
آذار بأنھ یرید استئصال  ۱٤صّرح المدعي في خطاب القاه في احتفال بذكرى 

قبة وان حبل الكھرباء أصبح قصیراً وسوف یطبق على ر سرطان الفساد المتفشي
 .الفاسدین والكاذبین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وفي ما تقدم اختصرنا قدر اإلمكان فضیحة البواخر الحاصلة أثناء تولي المدعي 
وفریقھ لحقیبة الطاقة تاركین للمحكمة الكریمة أن تقدر ما إذا كانت كل ھذه الوقائع 

 الموثقة تعتبر فساداً أم ال. 
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حالة فساد واحدة مثبتة بایصال استالم، وكل ما اإلشارة إلى ان التاریخ لم یوثق مع 
وربما تتجاوز ھذه د وجود عموالت مدفوعة یؤكیكفي بحد ذاتھ لسبق ذكره 

التي تحدثت عنھا المدعیة في حلقة  %۸نة آنفاً، نسبة الـ العموالت، وفقاً لألرقام المبیّ 
ة لیست في ، وبالتالي فإن المسألبرنامج "صار الوقت" مع اإلعالمي مارسیل غانم

 .مقدار النسبة بل في مبدئھا
 

وتتبادر ھنا إلى األذھان قصة شھیرة تروى عن جورج برنارد شو، وتقول الروایة 
أن برنارد شو كان یجلس في احدى الحفالت بجوار امرأة جمیلة فھمس لھا قائالً: 
"سیدتي، ھل تقبلین بقضاء لیلة معي بملیون جنیھ إسترلیني؟" فابتسمت المرأة 

 جابتھ: "طبعاً، بكل سرور"وأ
ثم عاد برنارد شو وسألھا: "ھل من الممكن أن نخفّض المبلغ إلى عشرة جنیھات 

 فقط؟"
 فغضبت المرأة وصرخت في وجھھ قائلةً: "ومن تظنني أكون؟!"

فردّ برنارد شو بھدوء: "سیدتي، لقد عرفنا من تكونین، نحن فقط نختلف على 
 األجر".

 
 من ھو المدعي: -۳

 
قد ارتبط اسمھ بالعدید وھو صھر رئیس الدولة، وھو الوزیر جبران باسیل المدعي 

من الصفقات التي دارت حولھا شبھات الفساد وال یختلف اثنان من اللبنانیین، 
المدعي قد ارتبط التیار العوني الحقیقیین، على أن اسم سیما من بین مناضلي وال

 قصیرة جداً.على انھ استطاع جمع ثروة كبیرة بفترة وبالفساد 
 

العدید من الوسائل اإلعالمیة مقاالت وبرامج مصورة عن ثروة المدعي  توقد نشر
 ھو االمر الذي لم یقم المدعي بنفیھ.وومصادرھا 

 
إمكاناتھ المالیة جاءت متقلبة ومتناقضة اإلشارة ھنا إلى أن اقوال المدعي عن وتجدر 

المدعي لھذه الجھة ثالث  معظم األحیان، ففي غضون عدة أشھر تقلبت أقوال يف
انھ  MTVصّرح في برنامج "دق الجرس" الذي أذیع على قناة قد مرات إذ كان 

ثم صّرح على المالً أثناء االنتخابات النیابیة  ،مدیون بأكثر من ملیوني دوالر أمیركي
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صّرح بعد ذلك في مقابلة عاد واألخیرة انھ ال یوجد في جیبھ دوالر واحد، ثم 
: "ما حدا الو معي إذا انا عندي مصاري، انا شاطر كفایة وذكي LBC معتلفزیونیة 

كفایة وبشتغل كفایة لیكون عندي مصاري والناس اللي عندن طیارات بالبلد وعندن 
 عقارات مش أحسن مني".

 )٦و ٥رقم   File –(تسجیل فیدیو في القرص المدمج المرفق 
 

في تشكیل الحكومات واحتكر  الالعب األساسي ۲۰۰۹منذ العام المدعي  أصبحوقد 
منذ ذلك الحین معظم الوزارات السیاسیة والوزارات الخدماتیة، وھو بذلك قد أصبح 
ً بالفساد، وھو من ھذا المنطلق ال یستطیع ان  یمثل السلطة التنفیذیة المتھمة اساسا
یفصل بین شخصیتھ الخاصة وشخصیتھ العامة في المواضیع المتعلقة بإدارة شؤون 

 وإدارة األموال العامة. البالد
 

 شرف وسمعة وكرامة الوزیر جبران باسیل: -٤
 

صّور المدّعي جبران باسیل الكالم الذي جاء على لسان المدّعى علیھا في برنامج 
، مع انھا لم د واألول من نوعھ الذي صدر بحقّھ"صار الوقت" وكأنھ الكالم الوحی

 تتلفظ بأي كلمة مسیئة لھ.
 

ض غعلى ب إجماعھالشعب اللبناني على شيء في تاریخھ كمثل  وفي الواقع، لم یجمع
الت والبرامج التلفزیونیة واتھامھ بالفساد، وقد امتألت الصحف والمجالوزیر باسیل 

ومواقع التواصل االجتماعي بكّمٍ ھائل من االتھامات المباشرة والتھّكم والقدح والذم 
 بحّق المدّعي.

 
تي اتھمھ بشكل مباشر بتقاضي عموالت في ملف فرئیس الحكومة األسبق نجیب میقا

صفھ وزیر المال علي حسن خلیل بالسارق وبـ "لص العھد" ونعتھ والبواخر، و
الفاسد األول، ووصفھ وبأنھ  القزم وزیر العدل السابق اللواء أشرف ریفي بأنھ

ل وصفھ األمین العام السابق لجامعة الدوكما الصحفي سركیس نعّوم بالشریر، 
أما النائب فرید ھیكل الخازن فقد خاطب الرئیس  یّة عمرو موسى بعزرائیلالعرب

میشال عون قائالً لھ "صھرك حرامي" وكذلك خاطبھ الوزیر والنائب أنور الخلیل 
فساداً وإفساداً والتھاماً ألمواٍل قائالً "ھل قلت مرة واحدة ألقرب المقربین الیك كفى 
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ھا في إثراء غیر مشروع؟" ووصفھ الوزیر ھي حق للبالد والعباد ولیس في تكدیس
یھ في أكثر البرامج مشاھدة في لبنان بأنھ "سئیل" كما صّرح في نسلیمان فرنج

صدّام حسین وموسولیني ألنھما قاما  مھرجان ضخم أن أعظم قائدین في التاریخ ھما
 بإعدام صھریھما، أما شارل أیوب فنشر مقاالً بعنوان "ابشع عنوان ان تقول جبران

باسیل" وقد خاطب فیھ المدعي قائالً "عندما نقول جبران باسیل نقول قلة االخالق، 
نقول انسان بال شرف ونقول االنسان الواطي والدنيء، أنت سارق، انت زاحف 

ونحتفظ ھنا بحقنا في طلب إدخال كل ھؤالء  والقائمة تطول.. .لجمع الدوالرات".
 وغیرھم في الدعوى الراھنة.

 
كرھھم لھ واتھامھ بالفساد، فمنھم  لشعب اللبناني، فتسابقوا على التعبیر عنأما أفراد ا

من رفض مصافحتھ في حفل  من استقبل موكبھ بالتلویح باألحذیة بدل الورود ومنھم
من عبّر عن حبّھ  ، ومن ھمتخّرج اقامتھ جامعة معروفة وتم بثھ على وسائل اإلعالم

بالقول "بحبك قد ما بكره جبران باسیل"  لحبیبتھ على مواقع التواصل االجتماعي
ومنھم من عاید المسیحیین "ما عدا جبران باسیل"  ومنھم من وصفھ بالحرامي،

سؤال ھو "إذا م من أطلق استفتاًء عبر التصویت على ومنھباألعیاد الدینیة المسیحیة، 
 وجدت جبران باسیل ملقى على األرض في وسط الطریق ماذا تفعل؟

 تتركھ لیموت.وتكمل طریقك  -۱
 ."تقوم بدھسھ لتتأكد أنھ مات -۲
 

ما اجتمعت علیھ الصالة والسالم حین قال: " ونستذكر ھنا حدیثاً شریفاً للرسول محمد
 أمتي على ضاللة"، وھذا یعني أن ما تجتمع علیھ األمة یعتبر ھو الحق والحقیقة.

 
ر باسیل كي ال وشرف وكرامة الوزیل عن سمعة ولم نقم بطباعة وإرفاق كل ما قی

 بعض النماذج من التغریداتقلم المحكمة، وفّضلنا إرفاق  فيأخذ مساحة واسعة ن
 والمقاالت والمنشورات والفیدیوھات 

)File  في القرص المدمج  )۱۹و ۱۷، ۱٦، ۱٥، ۱٤، ۱۳ ،۱۱ ،۱۰، ۹، ٤، ۲رقم
 )۲۱لغایة  ۱٤المرفق، ومستند رقم 
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 من ھي المدعى علیھا: -٥
 

عائلة متواضعة وقد فقدت والدھا في سن مبكرة مما ارغمھا  فيلیھا المدعى ع نشأت
على خوض غمار الحیاة بكل ما أوتیت من قوة، فكافحت وتعبت حتى أصبحت 
إعالمیة ومحاورةً من الصف األول، وتمكنت من تأمین مستوى جید من العیش لھا 

والدروع  الجوائزوحصلت على العدید من  مشاركة والبنھا دون أّي مصاھرة أو
والمیدالیات وجرى تكریمھا في مئات المناسبات داخل لبنان وخارجھ، وكل ذلك 

 . بسبب نجاحھا في عملھا دون منة من أحد
 

وفي االنتخابات األخیرة تقدمت المدعى علیھا بترشیحھا ضمن تحالف "وطني" الذي 
الذي یمثّل المعارضة الحقیقیة والذي یضم حمالت عدیدة كـ "طلعت ریحتكم"، و

لم تقبل فیرفع شعارات بوجھ كافة أطیاف السلطة الحاكمة وأبرزھا "كلن یعني كلن"، 
ھذه المعارضة بمقعد وزاري أو بحصة ما مقابل المشاركة في منظومة الفساد 
وتغطیتھا ولذلك نجد المدعیة في صراع مفتوح مع ما تسمیھ ھي بمافیا السلطة التي 

د إلى حافة االنھیار ومسؤولیة الیأس واإلحباط یتحمل افرادھا مسؤولیة وصول البال
  الذي سیطر على الشعب اللبناني بكل طوائفھ ومعتقداتھ وطبقاتھ.

 
حالةً استثنائیة في السیاسة اللبنانیة  شكلت المدعى علیھابعد فوزھا باالنتخابات، و

یة من خارج الندوة البرلمان لكونھا من القالئل في تاریخ السیاسة اللبنانیة الذین دخلوا
بأصواٍت رافضة لطبقة سیاسیة فاسدة من  ولكونھا قد تسلّحتأحزاب السلطة، 

األمل بالخالص. وقد شغلت المدعى  وعلقت علیھاصغیرھا الى كبیرھا أولتھا ثقتھا 
علیھا كرسیھا في البرلمان دون أن تنفق المالیین على حملتھا ودون حاجة لشد 

دون استغالل ألجھزة الدولة ودون والحرب  جراح ءكأو نالعصب الطائفي 
ً على مقاسھا ً انتخابیا أخذت ، وقد مؤتمرات داخلیة وخارجیة ودون ان تفبرك قانونا

نفسھا مالحقة الفاسدین والمفسدین وكشفھم أمام الرأي العام  المدعى علیھا على
نفایات والسیما في الملفات التي تفوح منھا رائحة الفساد، أال وھي الكھرباء والنفط وال

  .والمحارق
 

ومن ھذا المنطلق كان على الطبقة الحاكمة، والسیما المدعي، أن ال یتوقعوا من 
 المدعى علیھا إطراًء أو مدحاً بعد كل ما اقترفوه.
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 على المدعى علیھا: وفریقھ بدء حملة المدعي -٦
 

ھا الندوة الیوم األول لدخول ذالمدعى علیھا من أطلقتكما ذكرنا في البند السابق، فقد 
البرلمانیة، حملة على الفساد في كافة القطاعات والملفات والسیما النفایات والمحارق 

أي خلفیة أو  ن لدیھاولم یكواخر النفط وكل الصفقات المشبوھة، والكھرباء وب
 وبین السیاسیین، والسیما المدعي، مصلحة شخصیة في فتح أي ملف ولم یكن بینھا

 أي خالف أو عداوة شخصیة.
 غّرد المدعي عبر حسابھ على موقع تویتر قائالً: ۲۱/۱۲/۲۰۱۸وبتاریخ 

 
قد یضحك علینا البعض ألننا نسعى لنجمع مئة دوالر من ألف شخص في الشھر "

ً ألني أعرف أن ھذا الرقم ھو أقّل من حّصة  لنحصل على مئة ألف دوالر شھریّا
ریق أو مطار أو مرفأ أو فریق معیّن من البواخر وآخر من بواخر النفط والتزام ط

 "خدمة اتصاالت أو طبع بطاقات أو غیر ذلك
 

وقد أّكد المدعي في تغریدتھ وجود "حصص" و "عموالت" ألشخاص وفرقاء 
سیاسیّین من صفقات بواخر الكھرباء وبواخر النفط والتزامات الطرق وتلزیمات 

 ، لعمومیّةالمطار والمرفأ واالتصاالت وطبع البطاقات وغیرھا من الصفقات ا
 

بوجود تالعب وعموالت بمثابة إقرار رسمي  الواردة أعالهوبالتالي تكون التغریدة 
الصفقات األخرى بواخر الكھرباء وص ورشاوى ومنافع غیر مشروعة في وحص

أحد المتحدثین بإسم المذكورة فیھا، السیما أن كاتبھا ھو وزیر الخارجیة والمغتربین و
ً إحدى الحكومة ورئیس أكبر كتلة ن یابیة في البرلمان وكان قد تولى شخصیا

 ھذا. الوزارات المعنیة بشكل مباشر بالصفقات المشمولة بإقراره
 

تقدمت المدعیة بإخبار لجانب النیابة العامة المالیة طلبت  ۲٦/۱۲/۲۰۱۸وبتاریخ 
االستماع للسید وزیر الخارجیة والمغتربین جبران باسیل وسؤالھ عن بموجبھ 

لجرائم التي قصدھا في تغریدتھ اآلنفة الذكر وتفاصیلھا والجھة التي الصفقات وا
عقدتھا واستفادت منھا باإلضافة الى سؤالھ عن ھویة األشخاص الذین قصدھم 
بإقراره وإجراء التحقیقات الالزمة لمعرفة ھویة المرتكبین والشركاء والمتدخلین 

، ولم توجھ المدعیة في قراراإلوالمسّھلین والمستفیدین من الجرائم المذكورة في 
 .إخبارھا أي اتھام إلى المدعي وكل ما طالبت بھ ھو إجراء تحقیق في ما قالھ ھو
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وبعد التقدم باإلخبار المذكور بدأ المدعي وفریقھ السیاسي بشن حملة منظمة على 
المدعى علیھا وصلت إلى حد انتھاك الكرامات والخصوصیات والحرمات العائلیة 

سیاسیون  تولى ھذه الحملةو من ضمیر أو رادعٍ من قانون، دون أي وازعٍ 
وإعالمیون وناشطون على مواقع التواصل االجتماعي یطلقون على أنفسھم تسمیة 

 .الجیش االلكتروني للتیار الوطني الحر والوزیر جبران باسیل
 

وقد خصصت إحدى الصفحات على موقع فایسبوك لمھاجمة المدعى علیھا على 
ة، ولدى التدقیق تبین أن ھذه الصفحة التي تضم عشرات آالف المتابعین مدار الساع

 كانت تحمل اسم "العماد میشال عون".
 

 :وإلى ماذا ترمي ماھیة الدعوى الراھنة -۷
 

یتبین من كل ما تقدم أن الدعوى الراھنة ھي دعوى سیاسیة بامتیاز، تھدف الى 
 قول الحقیقة في وجھھ.  ىتصفیة حسابات بین وزیر متسلط مرتكب ونائب تجرأ عل

 
وتكمن خطورة الدعوى الراھنة في أنھا ترمي الى إلغاء النظام الدیمقراطي بالكامل 
وتحویل النائب إلى مجرد شاھد على الفساد في إدارات الدولة، دون أن یجرؤ على 

  اإلقدام على فضح ھذا الفساد خوفاً من تعّرضھ للمالحقة، ولو المدنیة، أمام القضاء.
 

وترمي ھذه الدعوى الى كّم األفواه الحّرة في وطٍن ال تزال میزتھ الوحیدة وقیمتھ 
المضافة بین سائر الدول المجاورة لھ ھي حریة التعبیر عن الرأي التي كفلتھا مقدمة 

 الدستور اللبناني في الفقرة "ج" منھا.
 

یة المكّرس وقد ابتغى المدعي من دعواه ھذه التحایل على مبدأ الحصانة البرلمان
كأساس وركیزة للنظام البرلماني منذ ما قبل الثورة الفرنسیة، من أجل اسكات أي 

ة دون وجھ حق القضاء اللبناني في آتون السیاس صوت معارض لھ من خالل إقحام
وبشكل یناقض المبادئ التي یقوم علیھا نظامنا السیاسي األمر الذي یدخل السلطات 

ھا ومكانھا ال تھدف إال الى تحویل أنظار الشعب الثالث في صراعات خارج زمان
عن فساد وقح لم نشھد لھ مثیل حتى في أبشع أیام الحرب وذلك عبر حجب الحقائق 

الذین تعتبر آراؤھم السیاسیة من  الصارخة عن الرأي العام من خالل إرھاب ممثلیھ
 أھم وسائل اطالع ھذا الرأي العام على الحقائق.
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م من خالل ھذه الدعوى الحصول على صك براءة في الوقت ویحاول المدعي الیو
الذي توجھ فیھ التھم إلیھ من جمیع فئات المجتمع اللبناني، وقد اختار المدعي من بین 

تمثل المعارضة الحقیقیة  استفزتھ بكونھا صوت نائبة مالیین األصوات المنطلقة ضده
ر مالحقتھا مستغالً النقطة المتآمرة على البالد، فقر من خارج المنظومة السیاسیة

األنصع في حیاتھا السیاسیة أال وھي عدم انضمامھا ألي حزب تقلیدي وعدم تلطیھا 
 بزعیم أو طائفة.

 
وما ستقرره المحكمة الكریمة في ھذه الدعوى لن یكون مجرد فصل في دعوى قدح 
وذم أو تحصیل شرف، بل سیحدّد مصیر الحریات العامة في لبنان ومسار العمل 
النیابي للسنوات والعقود القادمة ومستقبل العمل السیاسي في لبنان ومستقبل لبنان بحد 
ً أن تحصین الفاسد ھو  ذاتھ السیما أن المدعي یحاول التحصن بالقضاء متناسیا

مة لن یرتكبھا القضاء بحق البالد، مع اإلشارة إلى أن ھذه الدعوى ھي األولى جری
الحكم فیھا مرجعاً أساسیاً في مؤلفات  كونناني وسیعھا في تاریخ القضاء اللبمن نو

القانون الدستوري وفي تعاریف األنظمة الدیمقراطیة البرلمانیة في العالم، وبالتالي 
 فإن ما قبل ھذا الحكم لن یكون كما بعده.

 
 
 

 في القانون: ثانیاً:
 

 :االدعاء األصليفي  -أ
 

 یابیة:في وجوب رد الدعوى الراھنة لشمولھا بالحصانة الن .۱
 
 أساس الحصانة النیابیّة ونشأتھا: •
 

تقوم الدیمقراطیة في أساسھا على مبدأ سیادة الشعب وحقّھ في حكم نفسھ بنفسھ سواء 
بصورة مباشرة أو بصورة غیر مباشرة من خالل ممثلین ینتخبھم لھذه الغایة، ولذلك 

كفل للشعب حریة أن ت كان ال بدّ لدساتیر كافة الدول التي تعتمد النظام الدیمقراطي
 .جوھرھا األساسيمن التعبیر وحریّة الرأي حتى ال تفرغ الدیمقراطیة 
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وقد اعتمد نظام الحكم في لبنان مبدأ الدیمقراطیة غیر المباشرة التي تخّول الشعب 
ممارسة سلطتھ عبر ممثلیھ في البرلمان فنّصت الفقرة "د" من مقدمة الدستور على 

وصاحب السیادة یمارسھا عبر المؤسسات  أن الشعب ھو مصدر السلطات"
لبنان جمھوریة دیمقراطیة "، ونّصت الفقرة "ج" من ھذه المقدمة على أن "الدستوریّة

"، وبذلك یكون برلمانیة تقوم على احترام الحریات العامة وفي طلیعتھا حّریة الرأي
عدة أساسیّة ال النظام الدیمقراطي اللبناني قد كفل حریّة الرأي والتعبیر وأطلقھا كقا

 یمكن تقییدھا إالّ في حاالت محدّدة حصراً.
 

وعمالً بمبدأ سیادة الشعب وحریتھ في التعبیر عن رأیھ، كّرس الدستور اللبناني حریّة 
س حریة  من یعبّر النائب في التعبیر عن آرائھ وحّررھا من أي عن صوت األمة فكرَّ

من الدستور على أن  ۲۷مادة بل الشعب نفسھ إذ نّصت القید أو شرط حتى من قِ 
عضو مجلس النواب یمثّل األّمة جمعاء وال یجوز أن تربط وكالتھ بقید أو شرط من "

، وإذا كان الدستور اللبناني قد حّرم على "المنتِخبین"، وھم الشعب "قبل منتخبیھ
مصدر جمیع السلطات في البالد، ربط وكالة النائب بأي قید أو شرط، فمن باب اولى 

 سري ھذا التحریم على كافة السلطات األخرى. ان ی
 

أعضاء السلطة التنفیذیّة، فالنائب  فیھاوھذه الوكالة الشعبیّة المعطاة للنائب ال یشاركھ 
مصدر السلطات في األنظمة  یُعتبر المنتخب مباشرةً من قبل الشعب الذي ھو وحده

فتھ وكیالً عن الشعب، البرلمانیّة الدیمقراطیة، ویقوم النائب بھذه الصفة، أي بص
تولّي إدارة في  بمھامھمأفراد السلطة التنفیذیّة ومنحھم الثقة التي تخولھم البدء  ةبتسمی

 ،النائب مسؤوالً أمام الشعب عن أعمال السلطة التنفیذیةمما یجعل  األموال العامة
والسھر على حمایة المال ومحاسبتھا األمر الذي یفرض علیھ مراقبة ھذه السلطة 

تسمیة الفاسدین التقّصي عن وجود أي ارتكابات أو أي فساد ولعام وحقوق الشعب وا
 الشعب. ھذا سم أمامإلبا
 

والوكالة التمثیلیة المذكورة أعاله تفرض على عضو مجلس النواب مراقبة أعمال 
الوزراء مجتمعین ومنفردین والشك والظن بھم وكشف فسادھم وتقدیم اإلخبارات 

بصورة كتابیة أو بصورة شفھیة أمام الرأي العام من خالل  بحقھم للقضاء سواء
وسائل اإلعالم والمنابر العامة، وقد رأینا على مر تاریخ السیاسة في لبنان نواباً 
یعتلون المنابر ویكشفون الحقائق للمواطنین ویرددون طالبین من النیابة العامة، عبر 
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ولطالما رأینا النیابة العامة تتحرك شاشات التلفزة، اعتبار ما ذكروه بمثابة إخبار، 
بنتیجة ھذا النوع من تصاریح النواب، وأبرز مثال على ذلك ھو تحرك النیابة العامة 

ء وبواخر النفط بنتیجة مقابالت تلفزیونیة المالیة لعدة مرات بشأن ملف بواخر الكھربا
دارة مع نواب أو صحفیین مھتمین في الشؤون االقتصادیة وشؤون الفساد في اإل

من الدستور على مسؤولیة الوزراء  ٦٦العامة، وقد أكدت الفقرة األخیرة من المادة 
یتحمل الوزراء إجمالیاً تجاه مجلس اإلفرادیة أمام البرلمان حیث نصت على ما یلي: "

 ".النواب تبعة سیاسة الحكومة العامة ویتحملون إفرادیاً تبعة أفعالھم الشخصیة
 

ترتكز على مبدأ التي  لبناني نظریّة الوكالة التمثیلیّة"وقد تبنّى الدستور ال
الحریّة التامة في ممارسة وظیفتھ مة، وھذه النظریّة تعطي النائب سیادة األ
 النیابیّة".

 ).٦۳٦ص  -الجزء األول -الوسیط في القانون الدستوري -(د. زھیر شكر
 

مان في "وتعتبر الصالحیة الرقابیة والسیاسیة من أھم صالحیات البرل
النظم البرلمانیة، وقد أّكد الدستور اللبناني على مبدأ مسؤولیّة الحكومة 
التضامنیّة ومسؤولیّة الوزراء اإلفرادیة أمام البرلمان وھو مبدأ جوھري 

 في النظام البرلماني ".
 ).٥۹۹ص  -الجزء األول -الوسیط في القانون الدستوري -(د. زھیر شكر

 
رسة مھامھ الرقابیّة بوكالتھ عن الشعب، كان ال بدّ من ولكي یتمكن النائب من مما

دون  وظنھ توفیر الضمانات الالزمة لھ لیكون حّراً في كالمھ وانتقاده واتھامھ وشّكھ
إذ أّن إسكات  من اسكاتھ وثنیھ عن قول الحقیقة ان تتمكن السلطة التنفیذیة وأجھزتھا

الدیمقراطیة إلى أحد  صوت النائب یعني إسكات صوت الشعب، وعندھا تتحّول
 أشكال الدیكتاتوریة. 

 
ومن القواعد األساسیة في النظم الدیمقراطیة توفیر الضمانات الالزمة التي "

تسمح للنائب أداء مھمتھ بكل حریة واستقالل وبعیداً عن أي مؤثر خارجي، 
 ."خاصة من قبل السلطة التنفیذیة

 )٦۳٥ص  -الجزء األول  –الوسیط في القانون الدستوري  –(د. زھیر شكر 
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مراقبة عمل الحكومة كونھ یحمل وكالة شعبیة ھو إذاً أساس عمل النائب ووظیفتھ ف
أساسھا اختیار السلطة التنفیذیة ومراقبة عملھا والسھر على حمایة المال العام، وھذا 

أو شروط  حدوددون  ما یجعل النائب حراً في كالمھ وانتقاده واتھامھ وظنھ وشّكھ
تغاء المصلحة العامة وحمایة ممتلكات واموال وحقوق الشعب، ومن ھنا سوى اب

 نشأت فلسفة الحصانة النیابیة.
 

َعت حصانة النائب في بدایتھا في بریطانیا یوم كان الملك یتحّكم بالسلطة  وقد ُشّرِ
التشریعیة ویكّم أفواه أعضاء مجلس العموم بحجة التطاول على العرش، وما أشبھ 

الیوم بملك بریطانیا في ذاك الزمان الغابر، وھذا األمر إن دّل على  الوزیر باسیل
شيء فإنھ یدل على أن جمیع الدول تسیر إلى األمام في مسالة حمایة الحریّات بینما 
یسیر لبنان الى الخلف بفضل سلطة تنفیذیة وحّكام موتورین یحاولون تقویض حریة 

نطقة العربیة برمتھا وكان ملجأً ألصحاب التعبیر في بلٍد كان منارةً للحریات في الم
 المواقف واألقالم الحّرة في منتصف القرن الماضي.

 
والحصانة النیابیة بشكلھا المعروف الیوم ھي من نتاج النظریات والتجارب السیاسیة 
الفرنسیة، وقد كّرسھا الدستور الفرنسي الذي نھل الدستور اللبناني نصوصھ 

 ما یتعلق بالحصانة النیابیة.األساسیة منھ والسیما في 
 

، ابلغ الملك لویس السادس عشر امره الى المجلس ۱۷۸۹حزیران  ۲۳في ف"
بأن یعقد جلساتھ على حدة، باالنفصال عن طبقة النبالء وطبقة االكلیروس 
وذلك بغیة منع االلتحام بین ھذه الطبقات الثالث لالمة الواحدة، فكان الرد 

بریزه:  –لملك الماركیز دي درو لى مندوب االشھیر الذي وجھھ میرابو ا
خرج اال بقوة نننا سوف ال اذھب وقل للذین اوفدوك بأننا ھنا بإرادة االمة، وا"

"... وكانت المخاوف شدیدة بأن تعمد بطانة الملك الى خطف النواب الحراب
ما حدا بالمجلس الى ان یتخذ قوة عن مواصلة أعمالھم الثوریة، لمنعھم بال

من الممكن اعتباره المصدر األساسي الذي نجمت عنھ الحصانة  قراراً،
النیابیة، وذلك لما جاء في ھذا القرار التاریخي من االدالء بالعناصر األولیة 

 التي ستتألف منھا نظریة الحصانة النیابیة:
الوطنیة بأن شخصیة كل نائب انما ھي محصنة  الجمعیةتعلن 

)inviolable(   ،منوجمیع الھیئات، وان جمیع األفراد 
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ئیة او تمییزیة او لجان، التي قد فمحاكم بدائیة او محاكم استثنا
ة الحالیة او بعدھا، على مالحقة رتجرؤ، في اثناء انعقاد الدو

او تعقب او توقیف، واعتقال، مباشرة او بطریقة غیر 
مباشرة، أي نائب كان، بسبب ابدائھ أي اقتراح أو رأي او 

ي خطاب في مجلس الطبقات العامة وكذلك مسودة او ادالئھ با
أي شخص آخر قد یشترك بحكم وظیفتھ بھذه الجرائم، مھما 

ً یعتبرون تكانت الجھة التي  كون قد امرت بھا، فھم جمیعا
 ...ء االمة، ومقترفي الجنایة الكبرىخونة إزا

حدید یتبین من ھذا النص األساسي بأن الجمعیة قد صرحت لیس فقط على ت
ً على بیان عناصرھا المكونة، أالحصانة التي انش مدى تنفیذ تھا وانما ایضا

وھي حرمة شخص النائب وال مسؤولیتھ أي انعدام كل مسؤولیة قد توجھ الیھ 
 ً  "... بسبب االعمال التي یكون قد اجراھا بصفتھ نائبا

–في القانون الدستوري اللبناني  نظریة الحصانة النیابیة –(د. ادمون رباط 
 )۱۹٦۷دل مجلة الع

 
فقد قامت فكرة الحصانة إذاً من أجل تمكین النائب من قول ما یرید، والسیما بوجھ 
السلطة التنفیذیة بكلیّتھا وبأفرادھا، دون أن یكون معرضاً لتحّمل أي مسؤولیة قانونیة 

 ً  .حتى ولو اتّصف فعلھ أو قولھ بالجریمة المعاقب علیھا قانونا
 

علیھا مبدأ الحصانة ھي ان النائب غیر  والفكرة الرئیسیة التي یرتكز"
شكل جریمة یعاقب مسؤول عن آرائھ وأفكاره ولو كانت ھذه اآلراء واألفكار ت

ن الغایة من الحصانة السیاسیة ھي على حد تعبیر الفقیھ إعلیھا القانون. 
تمكین النائب من التعبیر بأكمل ما یمكن من الحریة عن  Vedelالفرنسي 

 ."رادة األمةإ
 –الجزء الثاني  –دستور لبنان  –المجموعة الدستوریة  –ور الخطیب (أن

 .)٤۰۰ص
 

ن یؤدي مھامھ ویضطلع بصالحیاتھ، فإن الدستور قد ألكي یستطیع النائب "
)، وھذه Immunitéمنحھ مناعة قانونیة استثنائیة تعرف بالحصانة النیابیة (
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ماني، الذي اتجھ، منذ الحصانة متصلة بأصولھا التاریخیة بطبیعة النظام البرل
 نشأتھ، الى أن یتكون بشكل سلطة قائمة بذاتھا، ممثلة للشعب...

وھذا المبدأ، مبدأ استقالل البرلمان وتفوقھ في الدولة، إزاء كل سلطة من 
جزءاً جوھریاً من القانون العام في الدول المعاصرة، وھو  أصبحسلطاتھا، قد 

)، أحد البرلمانیین Royer Collardاألساسي ( أثرهالذي عبّر عن 
 la tribune) في فرنسا (۱۸٤۸ – ۱۸۳۰المعروفین في عھد ملكیة تموز (

n’est justiciable que devant la chambre)  بمعنى ان ممثلي األمة
ال یمثلون، عندما یحاكمون، اال امام اقرانھم، وكل ذلك لكي یتوفر للنائب ما 

 "كام في الدولة...یحتاج الیھ من الضمانات تجاه سلطة الح
 –نظریة الحصانة النیابیة في القانون الدستوري اللبناني  – إدمون رباط(د. 

 )۱۹٦۷مجلة العدل 
 

والحصانة ھي نظام خاص یؤمن للنائب حمایة استثنائیة تجاه أي مالحقة أو مساءلة 
قانونیة بھدف تمكینھ من ممارسة وكالتھ عن الشعب بشكل حّر وبعید عن سطوة 

 التنفیذیة. السلطة
 

تعرف الحصانة النیابیة بأنھا مجموعة االحكام الدستوریة التي تؤمن للنواب "
ً ینظاماً قانون ى عامة الناس یطبق عل عن النظام القانوني العادي الذي اً مختلفا

عالقتھم مع العدالة وذلك بھدف الحفاظ على حریتھم  خصفیما 
 ."واستقاللیتھم

 )٦۳۸ص  -الجزء األول  –قانون الدستوري الوسیط في ال –(د. زھیر شكر 
 

السماح للنائب ان یمارس مھمتھ بحریة وان یقول كل فالحصانة النیابیة تھدف إذاً إلى 
 ما یراه مفیداً دون ان یخشى اي مالحقة قضائیة سواء من الحكومة او من األفراد،

عیة حتى ال تسلّط السلطة التنفیذیة على أعضاء السلطة التشریإلى منع  كما تھدف
یستشري فسادھا دون أن یتمكن ممثلو الشعب من محاسبتھا، األمر الذي یؤكد وجوب 

 بقاء حریة النائب وحصانتھ فوق أي اعتبار.
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وال یحتاج النائب إلى إثبات خاص لكل ما یثیره من قضایا، فطالما یعطي الدستور 
ن وتحویل ھذه األسئلة للنائب حق توجیھ األسئلة الى الحكومة وإلى الوزراء منفردی

إلى استجوابات قد تصل الى حدّ طرح الثقة، وكل ذلك دون الحاجة الى اثبات خطي، 
فمن باب أولى ان یكون للنائب حق التعبیر المجّرد عن الرأي في القضایا العامة دون 

 إثبات، والقول بخالف ذلك یؤدي حتماً إلى تعطیل الحیاة البرلمانیة.
 

"L’irresponsabilité a pour but de permettre au 
parlementaire le libre exercice de sa fonction et 
notamment de dire tout ce qu’il croira utile sans être 
paralysé par la crainte d’une poursuite judiciaire émanant 
soit du gouvernement, soit des particuliers." 
(Joseph Barthélemy et Paul Duez – Traité de Droit 
Constitutionnel – 1933 – p.566) 

 
والھدف من الحصانة النیابیة ھو إعطاء النائب الضمانات الالزمة لحمایتھ "

والتي تكفل لھ أداء مھمتھ التمثیلیة بكل حریة واستقالل تجاه السلطة التنفیذیة. 
مع مبدأ المساواة امام  ولذلك تبدو الحصانة النیابیة ألول وھلة متعارضة

ان الھدف منھا حمایة األمة  ندركالقانون، اال ان ھذا التعارض یسقط عندما 
 ."من خالل حمایة النائب في ممارسة اعمالھ النیابیة

 )٦۳۹ص  – الجزء األول –الوسیط في القانون الدستوري  –(د. زھیر شكر 
 

"Les immunités sont des privilèges dont l’objet est de 
permettre au parlementaire le libre exercice de ses 
fonctions, en lui assurant une certaine protection contre les 
actions judiciaires intentées contre lui, soit par le 
gouvernement, soit par les particuliers. Dans l’état actuel 
du règne de la loi, dans les vieilles nations occidentales 
comme l’Angleterre et la France, on a peine quelquefois à 
comprendre la nécessité des immunités parlementaires et 
on les considère des privilèges injustifiés ou comme des 
survivances historiques. Mais les accidents dictatoriaux 
viennent illustrer la nécessite de ces privilèges". 
(Joseph Barthélemy et Paul Duez – Traité de Droit 
Constitutionnel – 1933 – p. 564) 
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الغایة من الحصانة ، فإن Vedelووفقاً للعالمة والمرجع األھم في القانون الدستوري 
حدّ عن اإلرادة الشعبیة، فتضمن الحصانة بذلك ھي السماح بالتعبیر الحر إلى أقصى 

للنائب عدم المساءلة عن اي جرم أو شبھ جرم مرتكب بمعرض وخالل ممارستھ 
 لمھامھ البرلمانیة.

 
"Le but de cette immunité est de permettre l’expression la 
plus totalement libre qu’il soit possible de la volonté 
nationale au sein du Parlement. Dans cette voie, 
l’immunité va aussi loin qu’il est possible, puisqu’elle 
assure l’impunité à des infractions, à des délits, dès lors 
qu’ils sont commis dans l’exercice des fonctions 
parlementaires…"  
(Georges Vedel – Manuel élémentaire de droit 
constitutionnel – 1949 – p. 402) 
 

س من أجل إعطاء النائب امتیازات شخصیة الجدیر ذكره أن و ھذه الحصانة لم تكرَّ
بل من أجل تمكین ھذا النائب، بصفتھ ممثالً للشعب، من ممارسة سلطتھ الرقابیة 

قة من أي واالنتقادیة واالستقصائیة وسلطتھ في الشك والظن دون أن یخشى أي مالح
 یصفون وھذا ما جعل فقھاء الدستورنوع كانت من قبل السلطة التنفیذیة وأجھزتھا، 

وبأنھا في مصلحة البالد ولیس في  حصانة للشعب ولصوتھبأنھا حصانة النائب 
 .مصلحة النائب بحد ذاتھ

 
ممثل إلرادة األمة، فكل تغییر  حصانة النائب حمایة إلرادة األمة: النائب"
، وكل حمایة یوفرھا المشترع لھ لتمكینھ من إلرادتھاو تغییر رادتھ ھإل

 لألمة".ممارسة عملھ النیابي بحریة انما ھي في الواقع حمایة 
 –الجزء الثاني  –تور لبنان دس –المجموعة الدستوریة  –(أنور الخطیب 

 )۳۹۹ص
 

مصلحة أساسیة لألمة إذ یجب في بعض الحاالت ان تُقال كل وتُعتبر الحصانة 
 حقائق حتى ولو كانت تتضّمن قدحاً أو ذماً بحّق أحد األشخاص المحددین.ال
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"Cette immunité est dans l’intérêt du pays, parce qu’il est 
des occasions où il faut que toute vérité, même 
diffamatoire ou injurieuse pour des personnalités 
déterminées, puisse être dite publiquement". 
(Maurice Hauriou – Précis de droit constitutionnel – 1929 
– p. 533) 
 

حمایة استثنائیة تجاه أي مالحقة قضائیة من أي نوع  للنائبؤمن توالحصانة النیابیة 
) بصلب Actes non détachablesكانت متى تعلق األمر باألعمال المتصلة (

 .جل ضمان حریتھ واستقاللیتھالنیابیة وذلك من أ مھامھ
 

ومن ھذا المنطلق، فإن النائب عندما یفكر أو یبدي رأیاً في األمور التي لھا صلة بھذه 
الوكالة ویتطرق بالفكر أو بالرأي الى القضایا العامة التي تھّم المواطنین ویعالج 

اً یخالفھ أو المواضیع والمشاكل المتعلّقة بحیاتھم ویقترح الحلول وینتقد أو یھاجم رأی
ً لمطامح الشعب وأمانیھ، فإنھ ال یالحق وال یُساءل بسبب ھذه اآلراء  یرى فیھ عائقا
واألفكار، وال فرق في ذلك ان كان ما یبدیھ من رأي أو انتقاد قد حصل تحت قبّة 
البرلمان أو خارجھ طالما أنھ حصل بمعرض ممارستھ لوظیفتھ النیابیّة وممارستھ 

ً بوكالتھ عن الشعب في أي للوكالة الممنوحة ل ھ من الشعب، ویبقى النائب متحّصنا
تعّرض لقضایا ھذا الشعب حتى ولو أصابت أفكاره وأقوالھ برذاذھا بعض األشخاص 
الذین یتولّون السلطة العامة بحیث ال تعتبر أقوال النائب في ھذه الحالة ناتجة عن 

 د.خالف شخصي أو عداوة شخصیّة مع الشخص الُمنتقَ 
 

 یوجد أي خالف شخصي بین المدعي والمدعى علیھ الذي تعرض لقضیة "ال
عامة مھمة تتعلق بشؤون األمة جمعاء، وأبدى حولھا أفكاراً وآراء أصابت 
برذاذھا المدعي الشخصي بما یمس بكرامتھ، ال بھدف أناني وشخصي، بل 
ألن المدعي كان یقوم بوظیفة عامة لھا عالقة مباشرة بالقضیة العامة 

 مطروحة".ال
 )۱۹۷۳مجلة العدل  – ۲/٤/۱۹۷۳  -(تمییز جزائیة 
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وال یجب ان یكون ھناك أي عائق امام حریة النائب المطلقة في التعبیر عن أفكاره في 

 معرض ممارستھ لمھامھ البرلمانیة.
 

"Aucun obstacle ne doit être apporté à la liberté absolue de 
l’expression de la pensée du parlementaire dans l’exercice 
de ses fonctions".  
(Joseph Barthélemy et Paul Duez – Traité de Droit 
Constitutionnel – 1933 – p. 568) 
 
"L’irresponsabilité parlementaire s’analyse en une 
immunité de fond qui protège le parlementaire pris en sa 
qualité d’élu, à raison des actes accomplis dans le cadre de 
son mandat…" 
(Jean Gicquel et Jean-Éric Gicquel, Droit 
constitutionnel et institutions politiques – 2005 – p.659) 
 

وإذا كان األفراد أو الموظفین مسؤولین عن أخطائھم الشخصیة، فإن النائب ال یكون 
الق عن األعمال المرتبطة بمھمتھ وھذه الالمسؤولیة تكون دائمة مسؤوالً على اإلط

 ومطلقة.
 

"Les particuliers, les fonctionnaires, au moins dans le cas 
de la faute personnelle, sont personnellement responsables 
de leurs actes fautifs. Le parlementaire, lui, ne sera jamais 
responsable pour les actes de sa fonction et cette 
irresponsabilité sera perpétuelle…" 
(Joseph Barthélemy et Paul Duez – Traité de Droit 
Constitutionnel – 1933 – p. 565) 
 

والمسؤولیة النائب تشمل كل أعمالھ المرتبطة بمھامھ النیابیة، وھي تشمل كافة ھذه 
 ثناء بما في ذلك خطابات النائب وتصاریحھ ومواقفھ العلنیة.األعمال دون است

 
"Le fondement de l’irresponsabilité en détermine la 
portée: elle doit couvrir tous les actes de la fonction 
parlementaire. 
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L’irresponsabilité couvre sans exception tous les actes de 
la fonction parlementaire. Elle vise les discours prononcés 
en séance publique ou en commissions, les votes divers, 
les actes accomplis dans une commission d’enquête 
parlementaire, les rapports par le député, etc"… 
(Joseph Barthélemy et Paul Duez – Traité de Droit 
Constitutionnel – 1933 – p. 564 à 567) 
 

بوظیفة النائب تبقى مشمولة بالحصانة، وال تخرج عن ھذه واألفعال المتصلة 
الحصانة سوى األفعال غیر المرتبطة اطالقاً، وبشكل واضح ال لبس فیھ، بعملھ 
البرلماني ووكالتھ عن الشعب كاألفعال التي یقدم علیھا النائب كشخص عادي في 

ھ الخاصة، فتترتب مسؤولیة النائب إذا اصطدمت سیارتھ بسیارةٍ أخرى ممارسة حیات
او امتنع عن تسدید أقساط قرضھ السكني، كما تترتب مسؤولیتھ عن فعل الغیر الذي 
ال عالقة لھ بالوكالة الشعبیة كمسؤولیتھ مثالً عن أفعال ابنھ القاصر إذا ضرب رفیقھ 

 بالمدرسة وألحق بھ إیذاًء جسدیاً.
 
"Les parlementaires ne sont pas, pour autant, au-dessus 
des lois. Les actes détachables de l’exercice du mandant 
entraînent leur responsabilité. Rentrent sous cette 
dénomination, en premier lieu, les actes accomplis en tant 
que personne privée…" 
(Jean Gicquel et Jean-Éric Gicquel, Droit 
constitutionnel et institutions politiques – 2005 – p.600) 
 
 

 المطلقة ونطاق تطبیقھا: الحصانة النیابیة •
 

، الالمسؤولیة الى نوعینالنیابیة الحصانة ولبنان في فرنسا  یونفقھاء الدستورالقّسم 
 والحرمة الشخصیة.

 
) l’irresponsabilitéنوعین، الالمسؤولیة (وتنقسم الحصانة النیابیة الى "

 ) l’inviolabilitéوالحرمة الشخصیة (
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تمنع مالحقتھ والالمسؤولیة: ھي حصانة مطلقة للنائب طیلة والیتھ التشریعیة 
حاتھ واقوالھ أي االعمال بسبب اعمالھ النیابیة التشریعیة والرقابیة وتصری

 ة بممارسة مھامھ النیابیة.المرتبط
الشخصیة: ھي حصانة نسبیة تھدف الى منع المالحقة الجزائیة للنائب الحرمة 

اثناء ممارسة مھامھ بصورة مؤقتة دون ان تلقي الطابع الالشرعي لألحداث 
 "التي یكون قد ارتكبھا...

 )٦٤۰ص  – الجزء األول –الوسیط في القانون الدستوري  –(د. زھیر شكر 
 

لى امتیازین خارقین عن القانون تمل الحصانة النیابیة عشي لبنان، توف"
ا اوالً الالمسؤولیة مئر المواطنین وھذان االمتیازان ھالعادي المطبق على سا

)irresponsabilitéمن الدستور، وثانیاً  ۳۹لمادة ) المنصوص علیھا في ا
 "منھ... ٤۰) المنصوص علیھا في المادة inviolabilitéحرمة الشخصیة (ال

 –الحصانة النیابیة في القانون الدستوري اللبناني  نظریة –(د. ادمون رباط 
 )۱۹٦۷مجلة العدل 

 
وال مسؤولیة النائب وحصانتھ تمتدّ لتشمل الدعاوى الجزائیة والدعاوى المدنیة على 
حدّ سواء، إذ ال یجوز تجزئة حریة التعبیر المخّولة للنائب بشكل یمنع المالحقة 

، ألن ذلك یُفرغ الحصانة عما یدّعى بھ من جرمالجزائیة ویبیح اإلدعاء المدني الناجم 
النیابیة من مضمونھا ویجعل النائب عرضة للضغط من قبل السلطة التنفیذیة عبر 

إذ یعتبر ذلك وجھاً من وجوه تقیید الوكالة الشعبیة األمر  ،مطالبات بالتعویض المدني
 .الذي ال یأتلف مع المبادئ األساسیة للنظام الدیمقراطي

 
من الدستور اللبناني ھو  ۳۹أ الالمسؤولیة كما ھو مقرر في المادة إن مبد"

یحول من جھة دون أي مالحقة جزائیة، كما یحول دون إقامة مبدأ مطلق فھو 
 أیة دعوى مدنیة ناشئة عن عمل من أعمال النیابة.

وھو یحول أیضاً دون أیة سلطة، حتى المجلس النیابي نفسھ، من أن یعلق أو 
. ال بل أن االجتھاد یتوسع في تطبیقھ فیجعلھ شامالً مسؤولیة ھذایزیل مبدأ الال

رجال الصحافة الذین ینقلون عن حسن نیة وقائع جلسات المجلس العلنیة 
 –وأقوال النواب وآراءھم. ویقصد باألقوال واآلراء تلك التي تتضمن 
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ھا غیر أموراً تقع تحت طائلة القانون، والتي إذا أدلى ب –تصریحاً أو تلمیحاً 
 النائب یقع تحت طائلة العقاب.

إن مبدأ الالمسؤولیة لیس مطلقاً فحسب، بحیث یحمي النائب مدة نیابتھ فقط، 
بل ھو یحمیھ بعد انتھاء نیابتھ من المالحقة بسبب آراء أو أفكار نادى بھا 

 ."أثناء نیابتھ
            -الجزء الثاني -دستور لبنان -المجموعة الدستوریّة  –(أنور الخطیب 

 )٤۰۱ص 
 
ومع تحدید الالمسؤولیة ضمن نطاق األعمال المرتبطة بالوالیة التشریعیة "

فھي تحمي النائب ضد كل عمل تبقى مطلقة بحیث ال یمكن رفع الحصانة. 
قضائي جزائي او مدني تبرره اعمال واقوال تمكن ان تثیر المسؤولیة المدنیة 

الوالیة  إطارنائب على القیام بھا خارج (قدح وذم) أو الجزائیة فیما لو أقدم ال
 البرلمانیة...

ومبدأ الالمسؤولیة ھو مبدأ مطلق، فھو یحول من جھة دون أي مالحقة 
جزائیة، كما یحول دون إقامة أي دعوى مدنیة ناشئة عن عمل من اعمال 
النیابة، وھو یحول دون ایة سلطة من إمكانیة انتھاك حصانة النائب 

 ."السیاسیة
 ٦٤۲ص  – الجزء األول –الوسیط في القانون الدستوري  –یر شكر (د. زھ

 )وما یلیھا
 

 ً سیما وان ، في ممارسة مھامھ البرلمانیة الوال یكون النائب مسؤوالً، جزائیاً او مدنیا
الھدف األساسي لالمسؤولیة النیابیة ھو تأمین الحریة المطلقة للنائب في ممارسة 

ً ال یمكن ان داً، عملھ وفي قول كل ما یعتقده مفی ً أو ذما فالنائب الذي یرتكب قدحا
یُالحق أو أن یُطالب سواء عبر فرض غرامة أو حبس (مسؤولیة جزائیة) أو عبر 

 ).الحكم علیھ بالتعویض عن العطل والضرر لمصلحة المتضرر (مسؤولیة مدنیة
 

"Le député est irresponsable des actes qu’il accomplit dans 
l’exercice de ses fonctions parlementaires, irresponsable 
pénalement et civilement". 
(Léon Duguit – Traité de Droit Constitutionnel – 1924 
– Tome 4 – p. 222) 
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"…L’irresponsabilité concerne les actes de la fonction 
parlementaire, alors que l’inviolabilité vise les actes 
étrangers à cette fonction…L’irresponsabilité interdit toute 
action soit au civil, soit au criminel; l’inviolabilité a l’effet 
très réduit d’interdire tout action criminelle ou 
correctionnelle contre un parlementaire, pendant la durée 
des sessions, sans l’autorisation de la chambre à laquelle il 
s’appartient…L’irresponsabilité a pour but de permettre au 
parlementaire le libre exercice de sa fonction et 
notamment de dire tout ce qu’il croira utile sans être 
paralysé par la crainte d’une poursuite judiciaire émanant 
soit du gouvernement, soit des particuliers. L’inviolabilité 
a pour objet de permettre au parlementaire d’exercer sa 
fonction, en empêchant qu’il soit arraché à son banc 
pendant la durée des sessions … 
L’irresponsabilité couvre le parlementaire aussi bien 
contre les poursuites civiles que contre les poursuites 
pénales…Un député qui a commis une diffamation ne 
pourra se voir poursuivre ni en vue de l’application d’une 
amende ou d’un emprisonnement (responsabilité pénale), 
ni en vue d’une condamnation à des dommages – intérêts 
envers le diffamé (responsabilité civile). 
(Joseph Barthélemy et Paul Duez – Traité de Droit 
Constitutionnel – 1933 – p. 564 à 567) 

 
، سواء كانت ُمحّركة ومبدأ الالمسؤولیة یعّطل بشكل كلي أیة مساءلة مدنیة أو جزائیة

ما یتعلّق باألفعال  ومة أو من قبل الحق العام أو من قبل األفراد، فيمن قبل الحك
  المرتكبة من النائب بمعرض ممارستھ لعملھ النیابي.

  
"L’irresponsabilité paralyse absolument tout poursuite en 
responsabilité civile ou pénale, intentée par le 
gouvernement, gardien de l’ordre public, ou par les 
particuliers pour tous les actes commis par les 
parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions". 
(Joseph Barthélemy et Paul Duez – Traité de Droit 
Constitutionnel – 1933 – p. 568) 
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ب بحقھ قدحاً أو ذماً أو ھ النائب شتائم غیر مقبولة ألي شخص أو ارتكإذا وجّ حتى و
، وھذا تشھیراً، فإن المتضرر ال یمكنھ مطالبة النائب بالتعویض عن العطل والضرر

اإلمتیاز اإلستثنائي یعود في أساسھ إلى وجوب تأمین الضمانات الالزمة للنائب لیقول 
 .كل ما یعتقد انھ الحقیقة

 
"Un parlementaire profère à l’égard d’un particulier, 
individu ou société, les injures les plus inexcusables ou les 
diffamations moins fondées, la victime ne sera pas admise 
à lui demander des dommages-intérêts. Nous avons donné 
la justification traditionnelle de cet extraordinaire 
privilège : il faut que le parlementaire puisse dire sans 
crainte ce qu’il croit la vérité". 
(Joseph Barthélemy et Paul Duez – Traité de Droit 
Constitutionnel – 1933 – p. 569) 
 

وحصانة النائب تحمیھ من أي مالحقة بأي جرم مزعوم كما تحمیھ من أي دعوى 
أو أي دعوى مسؤولیة أمام المحاكم والتشھیر قدح والذم المقامة من األفراد كدعاوى 

 .المدنیة
 

"Le député échappe à toute action publique qui serait mise 
en mouvement par le ministère public pour un prétendu 
délit. Il échappe aussi à toute poursuite des particuliers qui 
useraient du droit de citation directe, par exemple pour une 
poursuite en diffamation, ou qui formeraient simplement 
une action en responsabilité devant les tribunaux civils. 
Tout tribunal qui serait saisi d’une action publique ou 
civile, dirigée contre un député à l’occasion d’un acte de 
sa fonction, devrait se déclarer incompétent, même 
d’office, et cela en tout état de cause". 
(Léon Duguit – Traité de Droit Constitutionnel – 1924 
– Tome 4 – p. 208) 
 
"L’irresponsabilité s’oppose à toute poursuite pénale 
comme à toute action civile". 
(Georges Vedel – Manuel élémentaire de droit 
constitutionnel – 1949 – p. 402) 
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"L’irresponsabilité parlementaire, immunité qui couvre les 
parlementaires contre toutes les poursuites civiles ou 
pénales qui seraient motivées par un acte de la fonction 
parlementaire".  
(Maurice Hauriou – Précis de droit constitutionnel – 
1929 – p. 532) 
 

والحصانة النیابیة ھي حصانة مطلقة ودائمة في ما تشملھ من افعال مرتكبة من 
النائب خالل والیتھ النیابیة سواء من ناحیة المسؤولیة المدنیة او المسؤولیة الجزائیة 

 او المسؤولیة السیاسیة.
 
"Cette immunité est absolue et perpétuelle. Elle est 
absolue, en ce qu’elle couvre tous les actes accomplis dans 
l’exercice du mandat législatif, tant du point de vue de la 
responsabilité civile, pénale que politique"… 
(Jean Gicquel et Jean-Éric Gicquel, Droit 
constitutionnel et institutions politiques – 2005 – p. 659 
et 600) 
 
"Cette immunité est dans l’intérêt du pays, parce qu’il est 
des occasions où il faut que toute vérité, même 
diffamatoire ou injurieuse pour des personnalités 
déterminées, puisse être dite publiquement". 
(Maurice Hauriou – Précis de droit constitutionnel – 
1929 – p. 533) 
 

 
 
 باالنتظام العام ووجوب اثارتھا عفواً: الحصانة النیابیة قتعلّ  •

 
وال یستطیع النائب ان یتنازل عنھا كونھا  ،تتعلّق الحصانة النیابیة باإلنتظام العام

نھا تشّكل الضمانة األھم لتمكینھ من ممارسة عملھ وكوبمصلحة األمة  مرتبطة
الرقابي واإلستقصائي وممارسة سلطتھ في محاسبة السلطة التنفیذیة واإلضاءة على 

 مكامن الفساد ومالحقة المخالفات الكبرى في البالد.
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وتتصل الحصانة النیابیة بنوعیھا باالنتظام العام، ذلك ان المصلحة "

عطاءھا للنائب الذي ال یستطیع ان یتنازل عن العامة ھي التي تفرض ا
حصانتھ، ألن ھذه الحصانة لیست ضمانة او تأمیناً لحقوقھ الشخصیة، بل 
حمایة للمصلحة العامة التي یمثلھا النائب بصفتھ وكیالً عن اإلرادة 

 "الشعبیة...
          – الجزء األول –الوسیط في القانون الدستوري  –(د. زھیر شكر 

 )٦٤٥-٦٤۰ص 
 

"...ces immunités sont d’ordre public. Elles ne sont pas 
données aux parlementaires dans leur propre intérêt, 
mais dans l’intérêt du libre exercice de la fonction ; ils 
ne peuvent donc y renoncer…" 
(Joseph Barthélemy et Paul Duez – Traité de Droit 
Constitutionnel – 1933 – p. 564 et suivi) 

 
ً في أي دعوى، أن ال یتمّسك بحصانتھ وان  وال یحق للنائب، عندما یكون مختصما
یترك المحاكمة تسیر بشكل عادي، ویتوّجب على كافة المحاكم التي تقام امامھا اي 
دعوى على أي نائب بشأن أي عمل متّصل بمھامھ البرلمانیة، أن تعلن عدم 

 تصاصھا وأن تثیر مسألة الحصانة عفواً.اخ
 

"En conséquence ; le parlementaire, objet de la 
poursuite, ne peut valablement renoncer à son 
immunité pour laisser le procès se dérouler. 
L’exception d’irresponsabilité peut être invoquée en 
tout état de cause. Elle doit être opposée d’office par le 
juge". 
(Joseph Barthélemy et Paul Duez – Traité de Droit 
Constitutionnel – 1933 – p. 568) 
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"Tout tribunal qui serait saisi d’une action publique ou 
civile, dirigée contre un député à l’occasion d’un acte 
de sa fonction, devrait se déclarer incompétent, même 
d’office, et cela en tout état de cause". 
(Léon Duguit – Traité de Droit Constitutionnel – 
1924 – Tome 4 – p. 208) 
 

 
ویتأكد من كل ما تقدّم ان حصانة النائب تمتدّ لتشمل الدعاوى الجزائیة والدعاوى 

 ضمان استقاللیة النائب وحریة رأیھ وتعبیره.  المدنیة على السواء وذلك بھدف
 

 م المدعى علیھاوالمدّعي في ھذه الدعوى لیس شخصاً عادیاً أو عابر سبیل طالھ كال
ة ید في ادارة شؤون البالد، ال بل ھو، ووفقاً ألقوالھ التي استھّل دون ان یكون لھ أیّ 

ل الوزاریة ویترأس الحزب بھا استحضاره، یتحّكم بأكبر الكتل النیابیة وبأكبر الكت
ومن الطبیعي ان تطالھ  ،الحاكم في البالد، ویمسك بالتالي بالمفاصل األساسیة للدولة

 سھام المعارضة وانتقاداتھا.
 

والمدعى علیھا ھي نائبة من خارج المنظومة السیاسیة المسیطرة، وتعتبر بمثابة 
outsider ،شيء اال ألنھا تمثّل ولذلك فھي تتلقى السھام من كل حدب وصوب ال ل

المعارضة الشعبیة الحقیقیة والفعلیة، ومن الطبیعي ان ال تسیر المعارضة تحت جناح 
السلطة الحاكمة وھذا ھو أساس دور المعارضة في األنظمة الدیمقراطیة البرلمانیة. 
ومن ھذا المنطلق، یمكننا القول ان حصانة النائب المعارض یجب ان تكون مصانة 

ویجب على كافة السلطات الدستوریة الحریصة على الكیان اللبناني  بشكل مضاعف،
 ونظامھ الدیمقراطي ان تمنع المساس بھذه الحصانة تحت أي ذریعة كانت.

 
 وعلیھ، 

یقتضي رد الدعوى الراھنة لخضوعھا لنطاق الحصانة النیابیة األمر الذي یقتضي 
یتھا للنظر بھا لكون إعالن عدم اختصاص المحكمة الكریمة وعدم انعقاد صالح

 اال امام المجلس النیابي. في معرض ممارستھ لمھامھ النیابیة النائب ال یحاكم
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 واستطراداً،
 

 :في االختصاص الوظیفي .۲
 

یتبیّن من استحضار الدعوى الراھنة ان المدعي یطالب بتعویٍض عما أسماه 
 "األخبار الكاذبة والقدح والذم". 

 
ألفعال المذكورة أعاله افعاالً جرمیة یعاقب مرتكبھا ویعتبر القانون اللبناني ا

الحق بالمطالبة بموجب نصوص قانون العقوبات التي تعطي المتضّرر 
 رتكب بحقھ.ابتعویضات وردود مدنیة من جّراء الجرم الذي 

 
وللحكم بالتعویضات المدنیة ال بدّ من صدور قرار یقضي بتجرم األفعال المدعى 

جرم من قبل المدعى علیھ بعد اثبات كافة العناصر المادیة بھا واثبات ارتكاب ال
ً أن المتضّرر باستطاعة والمعنویة للجریمة، وإذا كان  م جزائیا من الفعل المجرَّ

یلجأ إلى المحاكم المدنیة للمطالبة یتنازل عن حقھ بسلوك الطریق الجزائي وأن 
تي تعتبر فیھا الجریمة في الحاالت التي یجیزھا القانون وتلك الود المدنیة بالرد

إال أن كما ھي الحال في جرائم الشیكات مثالً، واقعة بمجرد حدوث فعل معیّن 
 تنازلھ ھذا ال ینزع الصفة الجزائیة عن الفعل المرتكب.

 
، عندما یتم قدح والذم ونشر االخبار الكاذبةالوقد أدخل المشترع كل أفعال 

الحصریّة لمحكمة المطبوعات التي  الصالحیّةفي ارتكابھا عبر وسائل االعالم، 
ال یجوز  ائي اللبناني محكمةً جزائیة خاصةتُعتبر بموجب قانون التنظیم القض

 .المساس بنطاق الصالحیات المنوطة بھا
 

وقد حاول المدعي في ھذه الدعوى االلتفاف على الحصانة النیابیة محاوالً إلباس 
إلدخالھا ضمن األفعال المدنیة  أفعال القدح والذم ونشر االخبار الكاذبة ثوب

 .محكمتكم الكریمةاختصاص 
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ویتبین مما تقدم ان الدعوى الراھنة ھي مطالبة بالحقوق الشخصیة والتعویضات 
المدنیة الناتجة عن جرم جزائي، وبالتالي، وطالما أن الجرم الجزائي مشمول 

ً بھذه  الحصانة إذ أن بالحصانة فإن التعویضات المتأتیة عنھ تكون مشمولةً أیضا
الذي یبرر التعویض ھو الجرم الجزائي الذي یتمتع النائب بالحصانة  األصل

تجاھھ، وبالتالي فإن المدني یعتبر بمثابة الفرع، وإذا كان األصل محمیاً بالحصانة 
 فمن باب أولى أن تحجب الحصانة باب التعویض.

 
نھ یستند في دعواه الى وتجدر اإلشارة الى ان المدعي أقّر بنفسھ في استحضاره با

من باب األساس ان  ۷إذ أدلى في الفقرة ھـ من البند جرائم جزائیة مرتكبة بحقھ، 
ً وأموراً تمّس بشرفھ وتنال من كرامتھ بوصفھ  المدعى علیھا نسبت لھ أوصافا

 ً  ۸، كما أدلى في البند بانھ شخص فاسد مما یشّكل فعل الذم المجّرم مدنیاً وجزائیا
تھ ان األخبار الكاذبة وأوصاف الذم والقدح ھي أفعال غیر مباحة من الباب ذا

كذلك أورد المدعي ووتشّكل جرائم مدنیة وجزائیة ترتب مسؤولیة على فاعلھا، 
اجتھادین لمحكمة المطبوعات واجتھادا لمحكمة التمییز الجزائیة الناظرة في 

ً بشكل واضح ان المدعى علیھا ق قضایا المطبوعات، بلت المخاطرة وأدلى أیضا
مما یجعل عنصر القصد اإلحتمالي متوافراً، ومن المعلوم ان القصد اإلحتمالي 

یؤكد ان المبنى األساسي لدعواه وكل ذلك  غیر موجود سوى في قانون العقوبات،
 ھو اقتراف الجرم الجزائي. 

 
ویتّضح بالتالي، ومن خالل إدالءات المدّعي، أّن المطالب الواردة في ھذه 

ى ھي عبارة عن الحقوق الشخصیّة في الدعوى الجزائیّة، وكما ذكرنا الدعو
أعاله، فإذا كان الفعل األساسي مشموالً بالحصانة فإن نتائجھ تكون مشمولة أیضاً 

 بھا.
 
 لذلك،             

في عدم االختصاص الوظیفي لمحكمتكم الكریمة للنظر رد الدعوى لیقتضي 
المطبوعات الجزائي ومحكمة  القضاء تصاصاخالدعوى الراھنة لدخولھا ضمن 

، مع التذكیر دوماً بما ورد في الفقرات السابقة لجھة وقوع الدعوى الراھنة تحدیداً 
ضمن نطاق الحصانة النیابیّة األمر الذي یوجب ردّ الدعوى وإعالن عدم 

 ب.صالحیّة المحكمة الكریمة للنظر بھا لكون النائب ال یُحاكم إالّ أمام مجلس النوا
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 ً  ،واستطراداً كلیا
 

 :األساسفي  .۳
 

ً جاء فیھ المكتب اإلعالمي للمدعي  رأصد انھ "رداً على األكاذیب التي بیانا
وردت على لسان النائب بوال یعقوبیان في برنامج صار الوقت والتي وّجھت 
ً انھ بريء منھا،  للوزیر باسیل اتھامات افترائیة ال أساس لھا، تعلم ھي سلفا

یتعلّق بقضیة البواخر،  فساد مزعومات مختلقة ال صحة لھا حول وسردت معلوم
اتخاذ اإلجراءات القانونیة الفوریة امام القضاء  لّف الوزیر باسیل وكیلھ القانونيك

 ".لتبیان الحقائق وفضح أكاذیبھا
 

وقد تقدّم المدعي بالدعوى الراھنة مدلیاً بانھ من الثابت ان المدعى علیھا ارتكبت 
بأخبار كاذبة الحقت بھ الضرر ماالً غیر مباحة وأفعاالً ضارة وأدلت أععن قصد 

مما  الصلة السببیة بین أفعالھا والضرر المذكور، بعد ثبوت المعنوي الفادح
 یوجب الزامھا بالتعویض.

 
وأدلى المدعي في استحضاره ان المدعیة ارتكبت في حلقة برنامج "صار 

نھا قد تقّصدت اإلدالء بأخبار كاذبة عن الوقت" أفعاالً غیر مباحة متمثلة بكو
ً بواقعة محدّدة لجھة ضلوع ھضلوع  ھفي ارتكاب الفساد، وتقّصدت اإلدالء كذبا

، وتقّصدت %۸في صفقة بواخر الكھرباء وتقاضیھ عمولة غیر مشروعة بقیمة 
اإلدالء بأخبار كاذبة لجھة إتصال المدعي العام المالي بالمدعي لسؤالھ عن ھذه 

تحدیداً فتمنّع عن الرد، وتقّصدت تكرار ھذه األخبار الكاذبة في تغریدة القضیة 
ونسبت للمدعي أوصافاً  %۸لھا في الیوم التالي زاعمة ان العمولة ھي اكثر من 

وأموراً تمّس بشرفھ وتنال من كرامتھ بوصفھ بانھ شخص فاسد مما یشّكل فعل 
ً وجزائیاً، ونسبت لھ أموراً ل جھة انھ متوّرط في صفقات الذم المجّرم مدنیا

 واستعملت عبارة "صفقات البواخر" تحدیداً.
 

غیر مباحة وخاطئة  واعتبر المدعي ان األقوال المشار الیھا اعاله تشّكل أفعاالً 
وان المدعى علیھا ومدنیة ترتّب مسؤولیة على فاعلھا، وتشّكل جرائم جزائیة 

ھا بعدم صحتھا ودون تقّصدت نشر أخبار كاذبة واعمال غیر مباحة مع علم
اإلستناد الى معطیات واسس متینة او جدیة تبیّن صحة الخبر مع عدم القیام 
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باعمال التحقق المتاحة والممكنة لتحّري عن صحتھا مما یدّل على انھا كانت 
تقصد اإلضرار، وفي مطلق األحوال قبلت المخاطرة مما یجعل عنصر القصد 

 .اإلحتمالي متوافراً 
 

تسجیل حلقة برنامج "صار الوقت" الوارد في القرص المدمج  وبالعودة الى
الحوار الذي دار ، یتبین MTVالمرفق باستحضار المدعي والى ارشیف قناة 

 : اثناء الحلقة ھو التالي
بقیوا بمواقعن... اكتر وزرا غلطوا بحق لبنان ما حدا  فسد وزرایقعوبیان: أ

 حاسبن...
 غانم: سمیلي یاھن...سمیلي یاھن 

 ھلق بدك سمي؟عقوبیان: ی
 غانم: قولیلي الحقائب تبعن

: انو الیوم طلع كتیر عالمات استفھام على الوزیر جبران باسیل عقوبیانی
 بالبواخر بغیرا، ما حدا حتى اجا قال ھات تأعمل (قاطعھا غانم)

 غانم: ما حدا حكي عن جبران باسیل بالبواخر
ي العام المالي ان یسأل...على یعقوبیان: ھو حكي بتویت وانا طلبت من المدع

القلیلة یسأل... طب ھیدي كل العالمات اإلستفھام اللي ھو طرحھا، عن مین 
 عم یحكي؟ (مقاطعة آالن عون)

 عون: عم یحكي عن غیرو. 
 یعقوبیان: لیھ مین في غیرو بالبواخر یا استاذ آالن؟ 

 عون: الء عم یحكي عن غیره.
(...) 

لرئیس سعد الحریري عمبحاول یقول انھ الء ھیدا یعقوبیان: في كالم عن انھ ا
 خیار البواخر ما فینا نستمّر فیھ وما بیتبلّع بقا شعبیاً.

(...) 
في خطة كھربا بعد عم بیشتغلو علیھا  تیطرحوھا بالجلسات المقبلة عون: 

اكید واضح انھ في عنا حل على المدى الطویل (...) وفي اكتر من فكرة 
 لة اإلنتقالیة فـ ال قّوى استعجال. مطروحة بالنسبة للمرح

یعقوبیان: عشر سنین انا معي ملف الكھربا ما خلوني حل وال شي فیھ، بجي 
بصّر بدي ارجع آخد نفس الوزارة واستمر فیھا رغم العرقلة؟ یعني مجرد 

 اإلصرار على وزارة الطاقة یعني في شي مریب. 
(...) 

ألھلیة لحد الیوم بلد ما عنا سنة خالصة الحرب ا ۲۹نحن صرلنا  یعقوبیان:
وھیدا قطاع مندفع ملیارین كل سنة . مارسیل ما بدن یجیبوا كھربا.  كھربا

الیوم اسھل شي بالعالم واسھل من النفایات ان الواحد یجیب كھربا.....(...) 
البواخر بینعملوا اذا في زلزال مدمر بشي محل بیجي شھرین بیصلحوا 

ً ج داً بترجع بتاخد كھربا بشكل طبیعي. ھیدا الـ منشآتن الكھربائیة وسریعا
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لكل طرف  %۸مش طبیعي في كومیسیونات كتیر عالیة، اقل شي بسمعھ ھو 
 من األطراف. ھیدا اإلتفاق الكبیر اللي عملوه.

 من شو؟ %۸غانم: 
یعقوبیان: اتفاق عملوه جبران ونادر الحریري ومشي.... (...) انت سامع 

على المدعي العام المالي علي ابراھیم اللي عم  انا بتمنى ؟PRبواخر عندھا 
نحملو كتیر ألنو بعرف انو اتصل بالوزیر باسیل وما ردّ. اتصل لیسألو انو 

 حضرتك عامل تویت وفي الیوم اخبار عندي بتمنى انو تقلي شو الموضوع.
 

من باب الوقائع في استحضار المدعي تلخیص یشبھ الى  ۱۰وقد ورد في البند 
الذي ال یعكس مسار الحوار  فریغ الوارد أعاله مع بعض اإلجتزاءحد ما الت

لم یظھر مما ورد في ھذا البند من اإلستحضار، بالرغم من  ،، ولكنالدائر
 ذات من باب األساس في ۷اجتزائھ عمدا، ان المدعیة صّرحت بما ورد في البند 

علیھا المدّعى  الذي فّصل فیھ المدّعى األفعال القصدیّة التي أقدمت اإلستحضار
 .علیھا

 
بل قالت ان أفسد فالمدعیة لم تأِت على ذكر ضلوع المدّعي في ارتكاب الفساد 

وإذا اعتبر معالیھ أن ھذا الكالم یمّسھ بشيء  الوزراء بقوا ودون محاسبة،
 فالمشكلة تكون لدیھ ولیس لدى سواه.

 
  %۸تقاضى عمولة ن الوزیر باسیل وكذلك، فإن المدّعى علیھا لم تلفق اخباراً بأ

ھي  وأقل نسبة سمعت بھامن البواخر بل قالت ان ھنالك عموالت كبیرة دفعت 
ثم قالت بعد ذلك ان الوزیر باسیل ھو من عقد اتفاق البواخر وھذا امر ثابت  ،۸%

 ً موقف  ، وقد استندت المدعى علیھا الىفي باب الوقائع وفي أذھان الناس جمیعا
نجیب میقاتي الذي  ۲۰۱۲حكومة  في العام ورد على لسان رئیس الرسمّي 

ملیون دوالر، اي  ۲٦صّرح لكل وسائل اإلعالم ولكل من زاره بوجود عمولة بـ 
، وما أوردناه ملیون دوالر ۳۲۰من قیمة الصفقة التي كانت آنذاك مقدّرة بـ  ۸%

من تقاریر ودراسات ومقاالت منشورة ومعدّة الّطالع  الجمھور، یشیر الى أن 
 .بكثیر %۸لعموالت تجاوزت نسب ا

 
حدیثھا عن العموالت في صفقة قد بدأت المدعى علیھا  مع اإلشارة الى أن

تغریدة أطلقھا باإلستناد الى كالٍم صادر عن المدّعي نفسھ حیث أّكد في البواخر 
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یجمعھ التیار من تبرعات ن ما یقبل أي تأویل، أبشكل ال  ،عبر حسابھ على تویتر
 ریق معیّن من البواخر وآخر من بواخر النفط.أقل من حّصة ف ھو

 )۲۲(صورة عن تغریدة المدعي مرفقة ربطاً) (مستند رقم 
 

اما بالنسبة إلدالء المدعي بان المدعى علیھا تقّصدت اإلدالء باخبار كاذبة لجھة 
لسؤالھ عن ھذه القضیة تحدیداً وبأنھ تمنّع عن بھ إتصال المدعي العام المالي 

 على اثر التغریدة حنا في باب الوقائع ان المدعى علیھا تقدّمتأوض الرد، فقد
خبار للنائب العام المالي طلبت فیھ التقّصي عن ھویة المشار إلیھا أعاله بإ

األشخاص الذین یتقاضون العمولة وسؤال الوزیر باسیل عنھم. وقد صّرح 
باسیل بعد ابراھیم في حدیث تلفزیوني بانھ حاول اإلتصال بالوزیر علي القاضي 

 ۹:٤۹في تمام الساعة  MTVوأورد موقع  ،إخبار النائب یعقوبیان ولم یوفّق بھ
رد موقع "جنوبیة" خبراً وأكما خبراً بذات المعنى،  ۲۰۱۹\۲\۲٥من تاریخ 

بعنوان "باسیل یدین نفسھ بالبواخر" على خلفیة التغریدة المذكورة، وھذا ما یثبت 
كونھا قد نقلت ما ورد على لسان  كاذبان المدعى علیھا لم تدِل بأي خبر 

 . القاضي ابراھیم
          (صورة عن األخبار التي تناولت الواقعة المذكورة مرفقة ربطاً) (مستند 

 . )۲٥و ۲٤ ، ۲۳رقم 
 

، فان األرقام %۸ لــنسبة العموالت  لجّھة تجاوزاما بالنسبة لما قالتھ المدعیة 
 لإلجابة على ھذه النقطة.  التي ذكرناھا في باب الوقائع تكفي

 
وفیما یتعلّق بإدالء المدّعي عن ان المدعى علیھا قالت ما قالتھ دون اإلستناد الى 
معطیات وأسس متینة أو جدیة وعدم القیام بأعمال التحقق المتاحة والممكنة 

الموثقة الواردة في باب الوقائع  عن صحتھا، فالمستندات والدراسات للتحري
 ریخیاً وتوثیقیاً لملف البواخر ولدور المدعي فیھ. تأجعاً تصلح لتكون مر

 
أما في ما یتعلّق بما ورد في بیان المكتب اإلعالمي للمدّعي لجھة إدالء المدّعى 

فنعتقد أن استعمال كلمة "مزعوم"  فساد مزعوم في ملف البواخر"علیھا بوجود "
جود فساد حقیقي وواضح عن و الصغیر والكبیر في لبنان یتحدّثلم یكن موفقاً إذ 

ووقح في ملف البواخر، والمدّعي نفسھ قد أقّر بھذا الفساد في تغریدتھ الشھیرة 
     المذكورة أعاله. 
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عندما یقذف أحد ما االختالق یتم  ال بدّ من اإلشارة الى أنّ وفي جمیع األحوال، 
التساؤل  خبراً عاریاً تماماً عن الصحة ویتھم بھ شخصاً آخر. ولعلھ من المنطقي

بعد كل الوثائق المبرزة والتصریحات الصادرة عن مسؤولین في الدولة وعن 
أجھزة الرقابة فیھا، ھل أقدمت المدعى علیھا فعالً على اختالق األكاذیب بحق 

 المدعي؟
تصریح المشكو منھ، موضوع ھذه الدعوى، القد ترى المحكمة وعن حق بأن 

ً علیھ واألقل استعماالً ، ھو ي جاء على لسان المدعى علیھاوالذ األقل تھجما
لمفردات قاسیة، فكیف تغاضي معالي المدعي كل ھذه السنوات عن التصاریح 

تنل كلھا من شرفھ وسمعتھ وكرامتھ، وانتفض ولم  واالتھامات الصادرة بحقھ
تقاریر ى صفحات التواصل االجتماعي وفي المھدورة عل ،فجأة لتحصیل كرامتھ

 ؟المدعى علیھا فحسب من ،األجھزة الرسمیة
 

م.ع. المتعلقة بالمسؤولیة  ۱۲۱استند المدعي في دعواه الى المادة وقد 
النعقادھا توافر التقصیریة، وتقوم ھذه المسؤولیة على اساس الخطأ، وتشترط 

 الخطأ والضرر والصلة السببیة بینھما. 
 

الذي استند وھو بحسب المرجع وفي ما یتعلّق بالخطأ، فھو ال یفترض افتراضاً، 
ً بحیث یتعّمد الفاعل القیام بالفعل غیر المشروع بنیة  الیھ المدعي یكون قصدیا

 اإلضرار بالغیر، أو غیر قصدي فیحدث بصوة إھمال یلحق الضرر بالغیر.
 

یمكن ان یشّكل خطأً  ومن المعلوم فقھاً واجتھاداً ان القیام بما تفرضھ القوانین ال
ً من قبیل ت الوظیفة ومقتضیاتھا ال یعتبر ن القیام بواجباما، وكذلك فإ أیضا

مراقبة عمل  س عمل النائب ووظیفتھ الرئیسیة ھون اساأ، ومن المعلوم الخطأ
الحكومة بموجب وكالة شعبیة معطاة لھ لھذه الغایة فال یمكن بالتالي نسبة اي 

 خطأ الیھ عند قیامھ بواجبھ األساسي وبما تفرضھ علیھ النصوص الدستوریة.
 

المدّعى علیھا وتشّكالن النسبة للضرر الالحق بالمدعي من جملتین قالتھما وب
 ً ملیون لیرة لبنانیة  ۱۱۰ساوي فال نعتقد انھ یمن فیض ما قیل بحقھ، غیضا

فترض افتراضاً ویجب على المدّعي إثباتھ وإثبات مقداره ن الضرر ال یُ أسیما وال
متھ بسبب كالم المدّعى ومقدار الضرر الذي أُضیف الى سمعتھ وشرفھ وكرا

ً ، علیھا عدم ثبوت الصلة السببیة بین ما قالتھ المدعى علیھا في ظّل  خصوصا
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والضرر الالحق بسمعة وشرف وكرامة المدعي الذي لم یبَق سیاسي او اعالمي 
 او مواطن اال وتناولھ. 

 
یر مع التأكید مجدداً على أن المدّعى علیھا لم تقل أي خبر كاذب أو مفبرك أو غ

مستند الى وثائق منشورة، األمر الذي یؤّكد عدم ارتكابھا ألي خطأ، وبالتالي فإن 
 عناصر المسؤولیّة التقصیریّة ال تكون متوافرة في الدعوى الراھنة.

 
الى ان قانون المطبوعات على سبیل اإلستئناس فقط،  وتجدر اإلشارة ھنا

ان القدح متعلّقاً بمن یتولّون منھ على انھ اذا ك ۳۰العثماني كان ینّص في المادة 
 المھام العامة وثبُت لدى المحكمة صحة ما أُسند فال یبقى سبیل لفرض العقوبة.

 
 وعلیھ، 

ً یقتضي ردّ الدعوى  إثبات الخطأ ولعدم عناصر لعدم توافر  الحاضرة أساسا
الضرر ومقداره والفارق الذي أحدثتھ أقوال المدّعى علیھا في سمعة وشرف 

ً لجھة وجوب ردّ الدعوى وكرامة الم دّعي، مع التأكید مجدداً على ما ورد سابقا
 الحاضرة لتعارضھا مع الحصانة النیابیّة.

 
 :المقابلفي االدعاء  -ب

 
وفي الفصل المتعلق بالحصانة النیابیة، یضحى من بما انھ، وبعد ما أوردناه في باب الوقائع 

سیما انھ المدعیة ال/بحق المدعى علیھا الثابت ان المدعي قد تعّسف في استعمال حق اإلدعاء
لم یقصد من خالل دعواه ھذه سوى محاولة اسكاتھا والضغط علیھ سیاسیاً من اجل ثنیھا عن 

 ممارسة دورھا الرقابي.
 

ً من وجوه الضغط على أعضاء /وبما ان المدعي ً یشكل وجھا المدعى علیھ قد اتبع اسلوبا
لرأي العام عن متابعة التجاوزات المرتكبة یومیاً من السلطة التشریعیة عبر الھائھم والھاء ا

 قبل السلطة الحاكمة.
 

، تطلب ۱۱و ۱۰وبما انھ، وعمالً بمواد قانون اصول المحاكمات المدنیة،  وال سیما المادتین 
ً بلیرة لبنانیة  المدعیة الزام المدعي بتعویض عن العطل والضرر الالحق بھا تقدّره رمزیا

 لتي تترك للمحكمة أمر تقدیرھا. واحدة وبالغرامة ا
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وبما أن المدّعي/المدّعى علیھ صّرح عبر مكتبھ اإلعالمي بأنھ یبتغي من الدعوى الراھنة 

 تبیان الحقائق وفضح أكاذیب المدّعى علیھا/المدّعیة.
 

وبما انھ، وبعد ان ثبت بشكل قاطع في باب الوقائع وجود عموالت ضخمة وفروقات اسعار 
وكتاب  ۸۷البواخر، األمر المثبت بموجب قرار ھیئة التفتیش المركزي رقم  خیالیة في ملف

ادارة المناقصات والتقاریر اإلقتصادیة المحلیة واألجنبیة المبرزة، فانھ یقتضي تعیین خبیر 
ما إذا كان كالم المدّعى علیھا/المدّعیة یشّكل ومعرفة لتبیان الحقائق یر مفّصل رلوضع تق

األشخاص الذین استفادوا الى تبیان حقیقة العموالت والتجاوزات و ةضافأكاذیب أم ال، باإل
 منھا دون وجھ حق والزامھم باعادة ھذه المبالغ الى الخزینة العامة. 

 
 لكل ھذه األسباب

  ً  ولما أدلینا بھ، ولما سندلي بھ الحقا
 ولما تراه محكمتكم الكریمة عفواً 

 
 تطلب المدعى علیھا/المدّعیة ما یلي:

 
 :في االدعاء األصلي -
 

أوالً: ردّ الدعوى برّمتھا وإعالن عدم صالحیة المحكمة الكریمة للنظر بھا لورودھا ضمن 
نطاق الحصانة النیابیّة، واستطراداً، ردّھا لعدم اإلختصاص الوظیفي للمحكمة 

ً لعدم توافر عناصر المسؤولیّة التقصیریّة ولعدم ثبوت  الكریمة، واستطراداً كلّیا
 ومقداره. الضرر

 
 ثانیاً: تضمین المدّعي/المدّعى علیھ الرسوم والنفقات والمصاریف.

 
 :المقابلفي االدعاء  -
 

أوالً: قبولھ وإلزام المدّعي/المدّعى علیھ بدفع تعویض عن العطل والضرر للمدّعى 
علیھا/المدّعیة عن تعّسفھ في تقدیم الدعوى الراھنة واتھامھا بالكذب، وذلك بمقدار 

 لبنانیّة واحدة.لیرة 
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ثانیاً: تعیین خبیر لوضع تقریر مفّصل من أجل تبیان الحقائق ومعرفة ما إذا كان كالم 

الى تبیان حقیقة العموالت  ةالمدّعى علیھا/المدّعیة یشّكل أكاذیب أم ال، باإلضاف
والتجاوزات الحاصلة في ملف البواخر واألشخاص الذین استفادوا منھا دون وجھ 

 ھذه المبالغ الى الخزینة العامة.  بإعادة حق والزامھم
 
 
 ثالثاً: تضمین المدّعي/المدّعى علیھ الرسوم والنفقات والمصاریف. 
 
 

 بكل تحفظ واحترام
 بالوكالة

 
 

 المحامي لؤي ضاھر غندور


