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 ٢٠٢١كانون األول  ٦في  االثنين           

 
 

المحترم،   ناضر كسبارفي بيروت األستاذ المحامين نقيب   حضرة  كتاب مفتوح إلى  
 

 االنحياُز إلى المودعين المظلومين ديٌن عليكُم 
 

 
، المحترم حضرة النقيب األستاذ ناضر كسبار  

 تحية وبعد،  
 
قبل ثالثة أسااااابيت انتُمبتُم نقيباه لمانة الدفا  عن الحقول والعدالة في الحقبة األسااااوأ لبنانياه على تااااعيدح احترامح الحقول  
ِح العدالة  وقبل سااعاتق قليلة من انتمابحكُم قتعتُم وعداه ااااعاه أمام ألوق وم تا محامق ومحامية بقولحكُمس نساننحاُز بحزمق   وإرساا

مظلومين المحتازة أموالام، ال ساااي ما نحن المحامين، وقد اساااتفقنا بين ليلةق وضاااحاىا على انى عمرنا إلى المودعين ال
أكبر عملية “باااااا الكابيتول كونترولن الذي ند د  “لاااااا  محاوزاه لدى المتاارون  واليوم قرأنا بيانككم حول القانون المقترح  

متير    واعتداِرح بأنه نمتٌر داىٌم على حقول المودعينن  ساارقة منظمة لودا ت الاااعب اللبنانين ووتااوك القانون المقت
ة                                                                                                                      على حقوقنا الدستوري  

 
كم باألمس وبيانحكم اليوم، نترُل بابك نقابتكم أيا ا النقيب، في زمنق سُد ت فيه معظُم األبوابح أمام المودعين وانتالقاه من وعدح

انتااك القانون أحككمك   والُمدافعين عن قضيتام، فكل ما أنتفام قاضق مذلكُام من يعلوهُ دراةه، وكل ما أمعنتح المتارو في 
ك نقابي عاال من أال معالا ة قضية المودعين وحماية  السياسيون قبضتكام حول منالح القضاِ  نترُل بابككم تلباه لتحر 
المترفية المنظومة  إليام  ااا  توا  التي  المتعاقبة  للضرباتح  والتتد ي  الماروعة  الارتقة  - حقوقام  وآمرىا  السياسية، 

ن والرامية إلى ضرب ما تبقى من الحقول الدستورية واإلنسانية  كونترولالكابيتول  “لا القانونية المتمث لة بالقانون المقترح 
                                                                                                                        انيللاعب اللبن 

 
لقد وعدتُم، أياا النقيب، أن تنحازوا إلى المودعين ألنام أتحاب حقول ماروعة وألنكم تقودون مانة الدفا  عن الحقول  

ِق وا  والعدالة  ونحن نثُق بأن   اته نرابتة المودعينن كم ما كنتُم لتقتعونك وعداه إال لتفوا به  ىذا الوعُد الذي تزامنك مت ندا
إلى اميت المحامين والمحاميات عاية انتمابات نقابة المحامين، ليذك ر بأن  نقضية المودعين ىي أم  القضايا في لبنان، فاي 

رين في تار يخ لبنان، وىي قضية نقابة المحامين واميت النقابات المقي دة ودا عاا لدى  القضية ذات العدد األكبر من المتضر 
بة، وىي قضية أكثر من   ألو محامق مود  في لبنانن  ولاذه القضية ناتْت نرابتة المودعينن منذ    ١٢المتارو الُمرتكح

لُمرتكبين وفي مقدمتام رؤوس عامين عبر كل األدوات الماروعة بادو استرداد الحقول وحماية ما تبق ى مناا ومحاسبة ا
                                                                                                         السياسية-المنظومة المترفية

 
ه  يا حضرةك النقيب الكريم، إن المودعين بحااة إلى سندق قوي  مثل نقابة المحامين في معركتام ضد  األقلي   ة النافذة التي توا 
إليام لتماتق متعاقبة منذ سنتين، بحااة إلى توتح وقلمح وروبح محاماةح النقيب ومالسه ومحاميه ومحامياته ضد  تنت ل 
نواب الاعب وقُضاتحه من إتدارح القوانينح واتماذ القراراتح واألحكام باسمه ال باسم النمبة الحاكمة، وضد  انتااكح المتارو 

للدستور وللمواثيق الدولية وللقوانين الوتنية ولقراراتق قضا ية يتيمة أنتفت المودعين، ومناا القرار التادر المستمر   
الذي ألزم المتارو تسديدك الودا ت بعملتحاا ولكن اا تااىلته محتميةه بعباِة   31/5/2021عن مالس اورى الدولة بتاريخ      

ي                                                                                                                 الاماورر القت        
               
لكل  ذلك، يا حضرةك النقيب ناضر كسبار، تمد  نرابتة المودعينن إليكم وإلى مالسكم الاديد يدك التعاون لمواكبتكم ومساعدتكم  

لتزام بوعدكم الذي تعادتم به عاية االنتمابات، أال وىو ناالنحياز بحزمق إلى المودعين المظلومينن، وفي أي  مبادرةق في اال 
ه    تادُو إلى نترةح قضي ة المودعين ومااباة المساعي الحثيثة النتزا  حقوقام الماروعة منام  وإن  وعدك الحر ح ديٌن علي   
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