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زميالتي، زمالئي،

إيمانًا مّني بدور نقابتنا الرائد في َصون الحقوق وتحقيق رسالة العدالة،
ويقينًا مّني بأّن نقابة المحامين في بيروت لم تكن يومًا إّال ذاك الصرح الوطنّي والمهنّي الجامع لنخبة 

أفراد المجتمع من ذوي الكفاءات والسمعة الرصينة،
أولئك الذين بذلوا أنفسهم على مذبح العدل ومنبر الحقيقة،

حوا بثوب الكرامة وعانقوا ثقافة الحرّية، حتى المَست حصانتهم معقل الشرفاء ؛ هم من تَوشَّ
كيف ال وحضورهم تجّلى دومًا من خالل مهنة ال بل " رسالة النبالء " !

وبعد أن اخترت منذ ما أكثر من عقَدين من الزمن، الدفاع عن الحقوق واالقتران بصّف الشرفاء، وإدراكًا 
والتطّور  للحداثة  وُمجاراته  واستقراره  لثباته  بّد  ال  وتاريخًا،  إرثًا  َعِهدناه  كما  الرائد  نقابتنا  دور  بأّن  مّني 
د، لمواجهة  نة بالعلم واإليمان والمعرفة والتجرُّ دة، الُمحصَّ المهنّي، من مده بالطاقات الطاِمحة والُمتجدِّ
تعترض واقعنا ومهَنتنا إضافًة  التي  الحقوقّية واإلجتماعّية والصحّية والمعيشّية  المشاكل واألزمات 
إلى التحّديات الوجودّية والوطنّية، كان لي شرف الترّشح  على عضوّية مجلس النقابة ُمسَتلِهمًا تحقيق  

التطّلعات والعناوين التالية :

في الضمان الصحّي ومأَسَسة النظام اإلستشفائّي 

ساتّيًا يضّم عشرات  العمل على تطوير نظام " الصندوق التعاونّي " وتحصينه من خالل جعله جهازًا مؤسَّ
ضبط  على  والعمل  ُمتنّوعة،  وُمحاسَبتّية  ولوجستّية  تأمينّية  باختصاصاٍت  والُمستخَدمين  الموّظفين 
العالقة مع إدارات المستشفيات سّيما لجهة الردّيات والرقابة الُمنِتجة على الفواتير الصادرة عنها، وخلق 
جهاز فّعال لُمتابعة عمل شركة اإلدارة عن كثب واالستماع إلى شكاوى المحامين أو ما يعترضهم من 
ُمشكالت سّيما بمواجهة اإلنهيار المالّي الذي نعيشه والذي يجتاح كاّفة القطاعات الحيوّية في البالد 
  Call Center ومن بينها القطاع الصحّي والتأمينّي، وذلك عبر إنشاء خّط ساخن ُمباشر مع المحامين 
المستشفيات  دخولهم  وأثناء  قبل  المحامين  الزمالء  لمواكبة  النقابة  وإمكانّيات  طاقاته  كاّفة  يضع 
الكاملة  التغطية  بضمان  وااللتزام  التحاليل  إجراء  أو  الجراحّية  والعملّيات  للعالج  للخضوع  والمختبرات 
انطالقًا من لحظة توقيع العقد أو تجديده مع شركة اإلدارة بشّتى الطرق والوسائل الُمتاحة مهما كانت 

الصعوبات والعراقيل .

في معالجة أوضاع المحامين الُمترّدية وضمان تحصيل أتعابهم وزيادة مرّتبهم التقاعدّي 

الَسعي إلجراء مسح شامل وفورّي ألوضاع المحامين المهنّية تمهيدًا الّتخاذ التدابير واإلجراءات الضرورّية 
لمعالجة األزمات اإلقتصادّية واإلستثنائّية الُمتتالية التي لحقت بهم بعد أن عصَفت بالبالد من خالل إنشاء 
صندوق تعاضد لمساعدة المحامين الُمتعّثرين ُتغّذى عائداته من هبات وِمَنح ُيعَمل على تأمينها من نقابات أو 

اتحادات نقابات صديقة أو منّظمات حقوقّية إقليمّية والبحث عن مختلف الطرق التمويلّية لهذه الغاية.

وضع جدول جديد للحّد األدنى ألتعاب المحامين على نحٍو يأخذ بعين اإلعتبار انهيار العملة اللبنانّية وتعّدد 
سعر الصرف. 



العمل على إيجاد آلّية لحفظ أتعاب المحامين وتسهيل تحصيلها عبر الشروع بنظام اتفاقّية األتعاب 
د للمحامي عند تسجيل الوكاالت الُمرتبطة بها  اإللزامّية، تبدأ باقتطاع سلفة منها بشكٍل فورّي وُتسدَّ
في سجّالت النقابة، على أن ُتصّفى القَيم الُمتبّقية منها على نحٍو دورّي بواسطة النقابة بعد اقتطاع 

ص لدعم صندوق التقاعد. دة بواحد بالمئة ُتخصَّ نسبة منها ُمحدَّ

العمل على إقرار القانون الُمتعّلق باعتماد الرسم المقطوع عند تقديم دعاوى أتعاب المحامين الذي 
ته لجنة اإلدارة والعدل النيابّية بتاريخ ٤ تشرين األّول ٢٠١٧ والَسعي لوضعه على جدول أعمال الهيئة  أقرَّ

العاّمة لمجلس النواب بهدف إقراره في أسرع وقت ُممكن.

في ظّل انهيار الليرة اللبنانّية، واجٌب العمل على زيادة المرّتب التقاعدّي على ضوء انهيار قيمته من 
خالل إيجاد الموارد المالّية الكافية لذلك بما يليق بتقاعد المحامي وكرامته.

في تنقَية الجدول العام 

تنقَية الجدول العام بوجٍه دورّي وُمستمّر من الُمحامين الُمسيئين لسمعة وهيبة وكرامة المهنة، بكّل 
حزم وعدل دون تلّكؤ أو تقصير.

في ميزانّية النقابة السنوّية والشفافّية 

النقابة  موقع  عبر  السنوّية  الميزانّية  نشر  خالل  من  المالّية  األمور  في  الشفافّية  مبدأ  اعتماد  واجب 
اإللكترونّي قبل موعد الجمعّية العمومّية من كّل عام بشهَرين على األقّل، إضافًة إلى تعيين جلسة 
ص لمناقشة البيان المالّي وقطع الحساب ُمنفصلة عن الجمعّية  ُمستقّلة لجمعّية الُمحامين العاّمة ُتخصَّ
الخاّصة بانتخاب أعضاء مجلس النقابة أو النقيب، على أن يتّم التصويت على الموازنة باالقتراع السرّي 

اإللكترونّي.

في ضمان الحّق بالدفاع وتعزيز المعونة القضائّية

بالرغم من إقرار تعديل نّص المادة /٤٧/ أ.م.ج الرامي إلى تعزيز الضمانات األساسّية وتفعيل حقوق 
الدفاع بدفع من نقابة المحامين، ال زالت العديد من النيابات العاّمة والمراجع األمنّية المولَجة بالتحقيق 
عملّية  خطوات  اّتخاذ  يوجب  ما  الطُرق،  بشّتى  تطبيقها  من  ص  التملُّ وتحاول  األحكام  تلك  تتجاهل 

وحقوقّية للُمطالبة بتطبيق هذه المادة كاملًة دون أّي اجتزاء أو نقصان.

في وجوب تعزيز المعونة القضائّية ورفع مستواها، من خالل التخّصص والتطوير المهنّي والعلمّي 
الُمستمّر للمحامين الذين يتوّلوها، إضافًة إلى تأمين التمويل الالزم والكافي لها سّيما في ظّل انهيار 

قيمة العملة الوطنّية وزيادة األعباء المهنّية .
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في التدّرج وضماناته :
 

دعم المحامين المتدّرجين ومساعدتهم على تخّطي كاّفة األعباء المعيشّية التي تواجههم، عبر إيجاد 
جون فيها أو من  آلية تضَمن الحّد األدنى من األتعاب أو المداخيل الدورّية لهم من المكاتب التي يتدرَّ
ُمشترك  صندوق  لتغذية  ص  ُتخصَّ النقابة  سجّالت  في  الوكاالت  قيد  رسم  من  ُتقتَطع  نسبة  خالل 

ُتصّفى عائداته لهم على نحٍو دورّي. 

مه في سنوات  ج المثول أمامها تبعًا لتقدُّ توسيع مروحة المراجع القضائّية التي يحّق للمحامي الُمتدرِّ
ج.  التدرُّ

تطوير مناهج معهد المحاماة وجهازه التعليمي بما ُيعّزز قدرات ومعارف المحامين المتدّرجين.

إجراء التعديالت الالزمة في النصوص التنظيمّية النقابّية بهدف إعطاء حّق اإلقتراع في الجمعّيات 
العمومّية السنوّية، للمحامين المتدّرجين الذين مضى على فترة تدّرجهم ما يزيد عن النصف طالما 
أّنهم ُيشاركون في مطلق األحوال باإلقتراع ألعضاء المجلس النيابّي الذي تنبثق عنه كاّفة السلطات 
وذلك إتاحًة لهم للمشاركة في صنع القرار النقابّي، سّيما أّن دور الشباب أصبح ُمضطِردًا في أّيامنا 

هذه إرساًء لمفهوم الديمقراطّية وتكريسًا ألهمّية التغيير.

تعزيز حقوق المتدّرجين في المشاركة في أعمال النقابة ولجانها. 

في عالقة المحامين بالمصارف 

التوّصل إلى اتفاق مع جمعّية المصارف إللزام المصارف العاملة في لبنان على إعادة تفعيل مبدأ 
أّنهم  وبخاّصة  لرسالتهم  َصونًا   ، شرط  أو  قيٍد  أّي  دون  المحامين  أموال  كاّفة  تحويل  و  سحب  حرّية 

ُيساهمون في تسيير مرفق العدالة.

الضمانات الُدنيا لعمل المحامين في المحاكم 

إّن نقابة المحامين مدعّوة في ظّل االنهيار الشامل الذي نعيشه وتراجع الموارد والخدمات العاّمة 
المعايير  الحّد األدنى من  المعنّية لضمان  العدل واإلدارات  الجهود والتواصل مع وزارة  لبذل أقصى 
الجلسات  لقاعات  والتبريد  والتهوئة  واإلنارة  الكهرباء  تأمين  (كمثل  المحاكم  لعمل  الواجبة  اللوجستّية 
واألقالم كما ومعالجة مشكلة انقطاع المياه عن المراحيض إضافًة إلى المصاعد الكهربائّية المتوّقفة 

فضًال عن تأمين النظافة وأعمال الصيانة لألقسام والباحات الُمحيطة).

العمل على إقرار نظام دفع إلكتروني للرسوم القضائّية بالتنسيق مع وزارة المال، إعفاًء للمحامين 
من هدر المزيد من ساعات الوقت الضائع على صناديق الدفع فضًال عن تجنيبهم اإلكتظاظ واإلختالط 

في ظّل جائحة كورونا. 
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في استقاللّية القضاء وتكريس عالقة المحامين الندّية وإّياه تحقيقًا النتظام مرفق العدالة 

الشامل  اإلنهيار  إلى  بالنظر   ٢٠٢٠ العام  من  ت١   ١٧ في  للبنانّيين  العارمة  االنتفاضة  انطلقت 
القطاع  انهيار  إلى  بدوره  أّدى  والذي  العاّمة  والمرافق  الدولة  سات  بلغته معظم مؤسَّ الذي  والتحّلل 
القضائّية  السلطة  غياب  ظّل  في  اللبنانّيين،  عمر  وجنى  أموال  وتبديد  المصرفّي  والقطاع  الخاّص 

وانعدام مبدأ الُمحاسبة والُمساءلة بفعل ارتهانها للمنظومة السياسّية ؛ 

من هنا واجب مجلس النقابة ُممارسة أقصى وشّتى الضغوط على المجلس النيابّي إلقرار قانون 
إدخال  في  البارز  الدور  القانونّية  والمفّكرة  المحامين  لنقابة  كان  الذي  العدلّي  القضاء  استقاللّية 
التعديالت الُمنتجة والفاعلة عليه فضًال عن وجوب إقرار قانون استقاللّية القضاء اإلداري الذي  تبّناه 
ائتالف استقالل القضاء مؤّخرًا، هَذين القانوَنين العالَقين راهنًا لدى لجنة اإلدارة والعدل بدفع واستئثار 

من السلطة السياسّية. 

العدلّي  المجلس  اإلستثنائّية ومنها  المحاكم  إلغاء  ريادّيًا في  دورًا  تؤّدي  أن  المحامين  نقابة  واجب 
والقضاء العسكرّي الذي ُيفتَرض حصر صالحّياته في القضايا العسكرّية فقط.

الضغط من خالل الزمالء المحامين أعضاء الندوة النيابّية من أجل تعديل نّص المادة /١١١/ أ.م.ج 
عن  المحامين  حّق وقف  أنفسهم  بمنح  التحقيق  بعض قضاة  إرادة  تجّلي  عبر  تفسيرها،  ُيساء  التي 
دة، وذلك باستثناء مهنة المحاماة على نحٍو واضح  العمل ومنعهم من دخول قصور العدل لفترات ُمحدَّ

وصريح من والية وتطبيق هذه المادة.

الدوائر  وُمختلف  العدل  ووزارة  القضائي  والتفتيش  األعلى  القضاء  مجلس  مع  الُمستمّر  التنسيق 
الرسمّية واألمنّية إليجاد جّو الئق وأرضّية ُمنِتجة لعمل المحامين، وخلق لجان تواصل فاعلة لهذه الناحية.

إّن إطالق مرصد العدالة في نقابة المحامين في بيروت في حزيران الماضي، هو خطوة مهّمة جّدًا 
على صعيد تفعيل العمل القضائي وإبقاء النقابة على تواصل ُمباشر مع المحامين في عملّية رصد 
الذكّية تسجيل كّل  ُتتيح لهم عبر هواتفهم  الغاية،  تّم استحداثها لهذه  إلكترونّية  دائمة من خالل منّصة 
الُمخالفات التي يرصدونها خالل تأدية مهنِتهم في قصور العدل وخارجها بغية معالجتها ومالحقتها من 

ِقَبل النقابة أمام المراجع المعنّية وفقًا لألصول.  

بالتالي، ينبغي العمل على استكمال هذه الخطوة وتعزيزها وتطويرها بالنظر لألهمّية البالغة لها في    
َصون العدالة وتحصينها.

إيجاد حّل ثابت ونهائّي لمسألة بدء الجلسات وتحديد مواقيتها سّيما أمام قضاة التحقيق، والتنسيق 
مع مجلس القضاء األعلى إلنشاء مواقع إلكترونّية خاّصة بكّل محكمة ُيصار من خاللها إلى االّطالع على 
جدَول ترتيب الجلسات ومواعيدها قبل ٤٨ ساعة على األقّل من أوانها، والَسعي العتماد مبدأ التبليغ 
اإللكترونّي وتبادل اللوائح في المعامالت القضائّية كما هو الحال في بعض الدول العربّية وغالب الدول 



األوروبّية والغربّية وصوًال إلى تفعيل مبدأ الُمحاكمات عن ُبعد، ما ُيجّنب المحامين محاذير الجائحة الصحّية 
واالرتفاع الهائل ألسعار المحروقات، سّيما بعد نجاح تجربة النقابة في تسيير ُمحاكمات الموقوفين عن 

بعد وتقديم طلبات إخالء سبيلهم خالل استفحال الوباء وإغالق البالد.

في مواكبة ملّف تفجير المرفأ بلوغًا إلى انتصار وتحقيق العدالة 

بعد أن هّز تفجير العصر العاصمة بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠ وأودى بحياة ٢١٩ ضحّية (لغاية تاريخه) فضًال عن 
إصابة نحو ٦٥٠٠ مواطن بأضرار جسدّية متنوّعة بينهم محامون أحّباء وقد فقد آخرون منهم حياتهم، فضًال 
عْت إضافًة إلى عدد من الزمالء المحامين  بناًء على  عن دمار ثلث العاصمة وتشريد اآلالف من أهلها، تطوَّ
قرار من سعادة النقيب ومجلس النقابة لمواكبة تسجيل شكاوى أهالي الضحايا والُمتضّررين وقد بلغ عددها 
أكثر من ١٤٠٠ ملّف إلى اآلن، جرى تقديمها جميعًا بعد إعدادها وتوثيق مستنداتها أمام المحّقق العدلّي وقد 

توكَّلت الحقًا إلى جانب مكتب اإلّدعاء عن العديد من أهالي الضحايا والمنكوبين.

إزاء هذا الجرم الجَلل وتفعيًال لمبدأ الُمحاسبة بمواجهة استغاثة الدماء البريئة التي ُغِدر بها واسُتنِزَفت على 
دة على قاِرعات الطُرق استجداًء للعدالة والحّق والضمير، ال بّد لنا  مذبح هذا الوطن وقد باَتت عائالتها ُمشرَّ
والتحقيق  للقضاء  كَلل دعمًا  ُقُدمًا دون  الَسير  اّدعاء وكوكالء قانونّيين من  ُمنتَخب وكمكتب  نقابة  كمجلس 

ر المسؤولون والكاِرهون .      العدلّي لبلوغ العدالة المرجّوة مهما زادت المشّقات ومهما تجبَّ

في ضمان التمثيل الجندرّي 

إقرار  خالل  من  المحاميات  الزميالت  دور  حفظ  يقتضي  المجاالت،  كاّفة  ورياَدتها في  المرأة  دور  تطّور  مع 
التعديالت الالزمة على النصوص إلقرار كوتا ثابتة تمنحهّن أحقّية التمثيل ضمن مجلس النقابة بنسبة ال تقّل 

عن ثالثة مقاعد عطفًا على الدور البارز لهّن في اللجان والفاعلّيات النقابّية. 

في تطوير العمل اإلداري النقابي وتنمية قدرات المحامين العلمّية 

دعم وتطوير مركز المعلوماتّية القانونّية، مواكبًة للحداثة والَعولمة اإللكترونّية التي ِبتنا نعيُشها.

تحديث مراكز النقابة عبر اعتماد مبدأ "الالمركزّية"، تسهيًال لعمل ويومّيات المحامين سّيما الُمقيمين في 
الجمعّيات  خالل  اإلنتخابّي  واجبهم  تأدية  من  تمكينهم  لجهة  وبخاّصة  العاصمة،  عن  البعيدة  المحافظات 
العمومّية السنوّية عبر دور النقابة المتواجدة مكاتبهم في إطارها بعد تعديل النصوص التنظيمّية وتحديث 
المعيشّية والصحّية، فضًال عن  الظروف  تبّدل  اإلقتراع سّيما في ظّل  لعملّية  الواجبة   «Online» المكَننة
تسهيل تأدية رسم المحامين السنوّي من خالل صناديق مالّية ُتسَتحَدث لهذه الغاية في كاّفة المراكز النقابّية.

تفعيل عمل اللجان النقابّية وحصر عدد الُمنتسبين إليها بهدف العمل الفّعال والُمنِتج و إيجاد آلّيات تنسيق 
دائمة بين أعضائها تفعيًال لعملها.

نقابتي وطنـــــي



نقابتي وطنـــــي

توسيع نطاق عمل معهد المحاماة ليشمل إضافًة إلى المتدّرجين، كاّفة المحامين العاملين الراغبين 
بتطوير قدراتهم القانونّية.

في تفعيل وتطوير مركز التحكيم  

تطوير وتفعيل مركز الوساطة والتحكيم وخلق حوافز لتشجيع المحامين على اللجوء إليه بوكاالتهم عن 
األفراد فضًال عن توسيع َدوره ليشمل البّت بأتعابهم.

في اإلفادة من بيت المحامي 

تفعيل اإلستفادة من كاّفة المساحات ضمن مبنى " بيت المحامي " بما يخدم نشاطات المحامين   
المتنّوعة من حقوقّية وأكاديمّية واجتماعّية.   

في تفعيل أدوار المحامين األعضاء في الهيئات الوطنّية الُمستقّلة

حين  مرشَّ محامين  تسمية  بيروت  في  المحامين  بنقابة  الُمستقّلة  الهيئات  إنشاء  قوانين  أناَطت 
للمفقودين  الوطنّية  والهيئة  اإلنسان  لحقوق  الوطنّية  الهيئة  الهيئات،  هذه  أبرز  ومن  لعضوّيتها. 
عن  فضًال  اإلنتخابات،  على  اإلشراف  وهيئة  الفساد  لمكافحة  الوطنّية  والهيئة  قسرًا  والمخفّيين 

المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي ؛

من هنا وانطالقًا من َدور نقابة المحامين في الدفاع عن قضايا المجتمع، يقتضي ليس فقط العمل 
على تسمية المحامين األكثر كفاءة وقدرة في هذه الهيئات، ولكن أيضًا وضع إمكانات النقابة في 

تصّرف هذه الهيئات لتمكينها من إنجاز مهامها رغم العراقيل الجسيمة التي تواجهها.

في الشّق الوطنّي 

ة  لنقابة المحامين دور رائد في الدفاع عن الثوابت والُمسّلمات لجهة وجوب أن يبقى لبنان "دولة ُحرَّ
دة ُمستقّلة"، ذات هوّية عربّية وانفتاح إيجابّي تجاه الدَول الصديقة، وإّنني أؤِمن بأّن لغة الحوار  سيِّ
كاّفة  من  للخروج  الوحيد  السبيل  هي  خارجّية  ارتهانات  أّي  عن  د  والُمتجرِّ والجريء  الصادق  الوطنّي 
سلطة  وأحادّية  الُمحاسبة  ومبدأ  والقضاء  الدستور  سيادة  ببديهّيات  التسليم  ظّل  في  األزمات، 
الشرعّية اللبنانّية على كامل تراب الوطن ورفض التوطين أو ُمحاولة تغيير وجه وهوّية لبنان الحقيقّية 

أو التاريخّية ألّية ناحية.

زميالتي، زمالئي، 
د بالَسعي الكامل لتحقيق بنوده بالتعاون مع سعادة  هذا برنامج عملي والتزامي أماَمكم، أتعهَّ

نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة فيما لو مَنحُتموني أصواِتكم وثقِتكم الغالَية.

والّله ولّي التوفيق.  



مواليد الدكوانة - المتن الشمالي - ١٩٧٦.

ل من كارول زكرّيا ولهما ولدان شربل وكايت. ُمتأهِّ

تلّقى علومه اإلبتدائّية والتكميلّية والثانوّية لدى الراهبات األنطونّيات.

يحمل إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانّية - كلّية الحقوق - الفرع الثاني.

تاَبع الدراسات العليا في قسم القانون الخاّص - الجامعة اللبنانّية - كلّية الحقوق - 
الفرع الثاني.

جًا في مكتب النقيب  انتَسب إلى نقابة المحامين في بيروت في العام ١٩٩٩ ُمتدرِّ
نهاد جبر.

انتقل إلى الجدول العام في العام ٢٠٠٣.

شاَرك في عّدة لجان نقابّية من بينها لجنة تطوير العالقة بين المحامين واإلدارات 
العاّمة برئاسة النقيب أنطوان اقليموس ولجنة الدفاع عن الحرّيات العاّمة وحقوق 

رًا فيها. اإلنسان برئاسة الدكتور عبد السالم شَعيب وقد انُتِخب مّرَتين عضوًا ُمقرِّ

شارَك في لجنة الكشف على المكاتب خالل والية النقيبة أمل حّداد.

اليان شهادة تقدير على َدوره الفاعل في ملّفات  الراحل ميشال  ناَل من النقيب 
المعونة القضائّية.

الجامعة  في  الخّريجين  لرابطة  التابعة  القانونّية  واألبحاث  الدراسات  لجنة  ترّأس 
اللبنانّية - كلّية الحقوق - الفرع الثاني، بعد تعيينه عضوًا في الهيئة اإلدارّية للرابطة. 

عضو مكتب اإلّدعاء في ملّف تفجير المرفأ ووكيل عن أهالي الضحايا.

السيَرة الذاتّيــــــة


