
 ملفات في سياسية كيدية من خشية و الشكل و المضمون في قانونية مالحظات

الموظفين على اإلدعاء  

 جبل في اإلستئنافية العامة النيابة على المهجرين وزارة في موظفين على اإلدعاء ملف إحالة تمت بعدما

 النيابة أمام العدل وزارة في القضايا هيئة بها تقدمت التي الدعوى خالل من القانوني، المقتضى إلجراء لبنان

 لصحيفة متابعة مصادر استغربت المشروع، غير اإلثراء بتهمة آخر موظفا   17 على التمييزية العامة

 لدى ممتلكاتهم عن بعد يصرحوا لم كانوا الذين عليهم المدعى الموظفين أسماء نشر الملف لهذا" النهار"

الشكوى تقديم . 

 

 حتى ممتلكاتهم بمصدر والتدقيق هؤالء مع إداري تحقيق جرى إن" النهار" جريدة في المصادر وسألت

 ملكية على استحصلوا منهم عدد فيما متوفى عليهم المدعى أحد أن   إذ. إمتالكها سبل أو مصدرها يتبين

 عن التصريح أظهر منصور بهيج أنيس الموظف عليه المدعى أن المثال سبيل وعلى بالوراثة، عقارات

 350 منها كل وتشكل كندا في مغتربا   كان بينما اشتراها كان منها ستة عقارات عشرة يملك أنه ممتلكاته

 وبقي عليها منزال   منهما كل شيد اللذين شقيقيه إلى بالبيع ملكيتها وانتقلت الشوف، قضاء شحيم بلدة في سهما  

 الموظف، هذا ورث ذاتها البلدة في المتبقية األربعة العقارات من عقاران فيما تسجيل، دون من البيع هذا

 إلى لينتهي عمته عن وثالث والده عن منهم عقارين ليرة، ألف 500و ماليين ثالثة الشهري راتبه يبلغ الذي

سهم 1200 مساحة منها ويشكل إبنه، .  

 

 رشيد السابق والوزير األسبق المحامين نقيب اعتبر مؤخرا، تُفتح التي الملفات بهذه متصل سياق وفي

 التدقيق) المسماة الوهم حفلة عن تنعزل ال الحملة هذه» أن ،«األوسط الشرق»لـ تصريح في درباس

 بالضغوط يتأثر لن القضائي األداء بأن أجزم ال» وقال. «الحكومة تشكيل تعطيل عن وال ،(الجنائي

 الدولة، إدارة في والفشل باإلخفاق أحد يتهمك عندما أنه الفضلى الوسيلة» أن إلى درباس ولفت. «السياسية

 النهيار الحقيقية الصورة عن يعب ر اآلن نشهد ما» أن على السابق المحامين نقيب وشدد. «بالفساد تتهمه أن

باألرض الدولة هذه أعضاء ارتطام هو أصوات من نسمعه وما الدولة، ». 

 

 من خشيته عن مرقص، بول القانوني والخبير المحامي الحقوقية «جوستيسيا» مؤسسة رئيس عب ر كما

 اإلرادة بعد تنضج لم»: قال ،«األوسط الشرق»لـ تصريح وفي. «الملفات هذه وراء تقف سياسية تصفيات»

 الخلفية وعن. «والصناديق واإلدارات الوزارات في بزبائنها للتضحية اللبنانية، األحزاب لدى السياسية

 المجتمع إلى برسائل تبعث لبنان في السياسية الطبقة» أن مرقص اعتبر الملفات، هذه تحريك وراء الحقيقية

 هذه مثل يتلقف لم الداخلي العام الرأي لكن الفساد، ومحاربة اإلصالح عملية في جادة أنها وإظهار الدولي،

نفسها القناعة لديه الدولي المجتمع يكون أن وأخشى بها، يقتنع ولم المبادرات ».  
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