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مع تسليط الضوء على دور السلطة القضائية يف مكافحة الفساد وعلى ضرورة احرتام استقاللية السلطة الثالثة يف  
النص والتطبيق، كان البد من لقاء مع نقيب احملامني يف بريوت الدكتور ملحم خلف للوقوف عند رأي نقابة  

 ، وكان موضوع التشكيالت 17/01/2020احملامني من السبيل لتطبيق هذه الطروحات. حصل اللقاء يف 



 

 
 

القضائية مل �خذ بعد احلجم الذي وصل اليه اليوم مث نقح مع النقيب خلف قبل نشره. وقد اقرتح النقيب خلف 
يف مقابلته مع "اجمللة القضائية" ابن يتم تعديل املادة اخلامسة من قانون تنظيم القضاء العديل "لتصبح التشكيالت 

دون اشرتاط نفاذها مبرسوم صادر عن السلطة التنفيذية"، وذلك بعد ان يكون قرار اجمللس  القضائية �فذة من
االعلى للقضاء قد أصبح �ائياً وملزماً عرب أتكيده على مشروع التشكيالت أبكثرية أعضائه وارساله اىل وزير/ة  

 العدل.
  

سلطات ضمن إطار التوازن والتعاون فيما  انطلق نقيب احملامني من "قواعد النظام الدميقراطي الثالث: فصل ال
بينها، تداول السلطة، والرقابة على السلطة التنفيذية"، ليشري اىل ان "النظام اللبناين هو يف الظاهر دميقراطي لكنه  
يف الواقع مقّيد مبمارسة تبعده عن مساره املنتظم. فعندما تتحّول السلطة التنفيذية اىل برملان مصّغر، يتعطل دوره  

لرقايب وتكّبل السلطة التنفيذية نفسها ابلفيتو املتبادل وتضع يدها على السلطة القضائية". وابالنتقال اىل وضع  ا
السلطة القضائية قال النقيب خلف: " على مر السنني، وضع أهل السياسة يدهم على السلطة القضائية وسيطروا 

مذهبية وطائفية ومناطقية وسياسية". واضاف ابنه   عليها من خالل التدخل ابلتشكيالت واملناقالت وفق معايري
 "امام تعطيل دور هذه السلطات، املطلوب اليوم هو ضخ القواعد الدميقراطية يف عملها ويف عالقتها بني بعضها". 

 
واعترب نقيب احملامني ابنه "ومبوازاة هذا النقاش، جند من الضرورة مبكان احداث صدمة اجيابية إبقرار قانون يؤكد 

لى إستقاللية السلطة القضائية، ويف مرحلة آنية، قد تكون بتعديل املادة اخلامسة من قانون تنظيم القضاء العديل ع
) اليت تنص على انه "عند حصول اختالف يف  1983ايلول سنة  16اتريخ  150(املرسوم االشرتاعي رقم 

شرتكة بينهما للنظر يف النقاط املختلف وجهات النظر بني وزير/ة العدل واجمللس األعلى للقضاء تعقد جلسة م
عليها، واذا استمر اخلالف ينظر اجمللس األعلى للقضاء جمدداً يف األمر للبت فيه ويتخذ قراره أبكثرية سبعة اعضاء 
ويكون قراره يف هذا الشأن �ائيًا وملزماً". اال ان التشكيالت ال تصبح �فذة اال بعد صدورها مبرسوم يقرتحه  

عدل، أي أن أي تشكيالت تبقى معّلقة على قرار من السلطة التنفيذية. ويرى النقيب هبذا الصدد ان  وزير/ة ال
تصبح هذه التشكيالت �فذة بعد فرتة من الزمن دون اشرتاط صدورها مبرسوم، أو على األقل أن تصدر مبوجب 

يف مجيع الظروف   -ان خيضعقرار يتخذه وزير/ة العدل. ويقول خلف أن أي مشروع للتشكيالت القضائية جيب  
"اىل معايري موضوعية واضحة أتخذ بعني االعتبار املناقبية واإلنتاجية والعلم واألقدمية  -وأي يكن الواقع القانوين

 واملشاركة يف دورات التدريب املستمر، ومبدأ املداورة بني املراكز". 
 



 

 
 

قضائية مستقلة فاعلة حماِسبة وَحماسبة ونزيهة يكمن يف كما اعترب النقيب خلف ابن "حجر الزاوية يف قيام سلطة  
عناوين ثالث". وبدأ "من كيفية حتصني اهليئات االساسية املعنية يف تعزيز استقاللية القضاء، أي اجمللس األعلى 
للقضاء االعلى الذي جيب حترير تكوينه من السلطة السياسية من دون ان نقع يف استبدادية اجمللس نفسه وعلى 

ن تتم مناقشة عملية انتخابه وكيفية تشكليه، والتفتيش القضائي الذي جيب ان يتحول اىل جهاز فّعال و�شط  ا
، ومعهد القضاء الذي جيب ان يكون  ومتكامل أبدوات فاعلة ومسّهلة للتنقية الذاتية من دون تشهري امنا بفعالية

القضاء اليت تبدأ ابالستقاللية الذاتية لكل ممّر اساسي حلسن اختيار القضاة لنتمكن من حتصني استقاللية 
 شخص".

 
العنوان الثاين ابلنسبة لنقيب احملامني هو "يف حترير التشكيالت واملناقالت القضائية من اي تدخل سياسي ومن 
اي اعتبار مناطقي او طائفي او شخصاين وذلك عرب اعتماد معايري موضوعية وفعالة وخارج االستنسابية أو اي  
قرار شخصي. لذا ممنوع االبقاء على موقع الرتباطه الطائفي، وحنن لسنا ضد التمثيل اجملتمعي املتنوع وحسن 
التمثيل داخل السلطة القضائية إمنا ليعتمدوا املداورة وليعطوا األولوية للكفاءة عرب وضع الشخص املناسب ابملكان  

 املناسب". 
 

ان تتحلى السلطة القضائية ابستقاللية مالية وادارية.  فالسلطة أما العنوان الثالث، فقال فيه خلف: "جيب 
القضائية جيب اال ختضع لألطر الوظيفية وحسب، بل عليها وجيب أن تصبح جهازا قائما حبد ذاته ورواتبها جيب 
 أن تتحول اىل خمصصات". واضاف: "ليس لنا أن خنلق سلطة يف جزيرة، امنا التعاون والتزامن يبقى من ضرورات 

 قيام هذه السلطة، ويف سياق االستقاللية املالية والتأكيد عليها، مبا هو قائم داخل السلطة التشريعية".  
 

كل هذه النقاط هي مفتوحة للنقاش خاصة وان تعديل قانون التنظيم القضائي مطروح اليوم امام اجمللس النيايب،  
اآلن يف اللجنة الفرعية املنبثقة عن جلنة االدارة والعدل  ولنقابة احملامني دور يف ابداء الرأي التشريعي وهي تشارك

والثاين من "املفكرة القانونية" عام  1997اليت تنظر يف اقرتاحني: االول مقدم من الرئيس حسني احلسيين عام 
. واشار نقيب احملامني يف لقاء اثن مع "اجمللة القضائية" أبنه "على ضوء املالحظات االولية من قبل 2018

لنواب والفرقاء املدعوين اىل االجتماعات، تدرس اللجنة الفرعية اقرتاحات تدور حول اربعة عناوين: مواد تتناول  ا
أتليف اجمللس االعلى للقضاء وفق مقاربة ملبادئ عامة وخيارات مطروحة، مواد تتناول التشكيالت القضائية، مواد 

 ستها، ومواد تتعلق بتطوير عمل معهد الدروس القضائية".  تتناول هيئة االشراف القضائي/ التفتيش القضائي ومأس 



 

 
 

وشرح خلف متناوال الية العمل على اقرتاح القانون، ابن "كل نقطة من هذه العناوين ختضع للنقاش العام وكذلك 
العامة صياغة املواد على ضوء اخليارات واملبادئ، على أن ترفع من بعدها اىل جلنة االدارة والعدل ومن مث اىل اهليئة  

 القرار القانون". 
 

أما حسن تطبيق القانون احلايل، فيجب ان يُبىن حبسب خلف على "طمأنة القضاة عند أتدية رسالتهم عرب رفع  
يد السياسيني عنهم، ورفع الضغط االعالمي عن القضا� اليت يتوالها القضاة، ورفع يد القضاة بعضهم عن بعض، 

ة". ويشدد خلف ختاما على ضرورة االفراج عن التشكيالت القضائية  ورفع يد الصداقات واملو�ت عن القضا
ال�ا سوف تشكل صدمة اجيابية على اجملتمع ككل". واكد نقيب احملامني، ابن التعاون كلي مع اجمللس االعلى 

 للقضاء وبشكل خاص مع رئيسه وان اي خطوة يف هذا اإلطار ستكون بتنسيق اتم معه وبدعم مطلق.
 

 


