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بغداد

في شـــهـــر أيــلـــول عــام  1980عــنـــدمــا دعى
ـؤتـمـر لـلـقـيـام بـحـمـلـة مـوحـدة للـدفـاع عن ا
اسـتقاللـيـة مـهنـة احملـامـاة وحريـة احملـام
.في الوقت الذي اكـدت فيه اجلمـعية الـدولية
ـقـراطـيـ الذي عـقـد في ( لـلـحـقـوقـيـ الـد
مالـطـا ) خالل تـشرين الـثـاني عام  1980من
أن أهم الـشـروط اجلـوهـريـة حلـمـايـة حـقوق
ــارسـة احملــامـ حلـريــاتـهم األفـراد  هـو 

واستقاللية مهنتهم .
وقد تظافـرت اجلهود األقـليميـة والدولية من
أجل عـقـد مــؤتـمـر في ( جــنـيف ) بـدعـوة من
اجلمعـية الدوليـة للمـحام ومـركز استقالل
الـــقــضـــاء واحملــامـــ والــلــجـــنــة الـــدولــيــة
حيث للـحـقوقـي واحتـاد احملـام الـعرب  
ــؤتــمــر نــشــاطه من أجل وضع كــرس هــذا ا
مـشـروع مــبـاد تـخص ( اسـتـقـاللـيـة مـهـنـة
ادة (  ( 29من مـشروع احملـامـاة ) فـنصـت ا
ـؤتـمـر عـلى ( اسـتـقالل رجـال الـنـيـابة هـذا ا
واحملامـ في اداء واجباتـهم دون خوف من
أجل حتــقـــيق الــعــدالــة واحلــريــة واحــتــرام
الـقــانـون وحــمـايـة حــقـوق األنــسـان ) وهـذا
ـسـتوى يتـطـلب من نـقابـات احملـامـ على ا
احملـلـي واألقـلــيـمي والــدولي أن تــلـعب دورا
مهما ومـسؤوال في السعي الى حـماية حرية
احملـــامــ واســتــقـالل مــهــنــتـــهم خــوفــا من
اخلروقات ( ألنصاف احملام ) من التواطؤ
ـصـلـحـتـهم  أو الـتـبـعـيـة لـغـيـرهم من أجل
ناصب احلكومية نافع أو ا احلصول على ا
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ومــا أكـثــر هــذا الـنــوع في هــذه األيــام الـتي
ضــاعت فـيــهـا قــدسـيــة احملـامــاة بـ أروقـة
الـسـلـطـة . ومن أجل الـقـضـاء علـى التـواطئ
والـتبـعـيـة والـذيـلـية أكد مـؤتـمـر ( جـنيف )
الذي عقد في آذار عام  1981في الفقرة ( 25
ـنع هـذه اخلـروقات  (و (  ( 27من مـشروعه 
عـــلى ( تــمـــتع احملــامــ بـــكــافــة حـــقــوقــهم
نظـمات احملـليـة والقـومية باألنـضمـام الى ا
والــدولــيــة واألســهــام الــفـعــال والــكــامل في
الـنـشـاط الـسـيـاسي والـثـقـافي واألجـتـمـاعي
واألنـتمـاء الى األحـزاب الـتي يؤمـنـون بـها .
لذلك نرى نسـبة كبـيرة من احملام يـعملون
يـدان السـيـاسي ( سيـاسيـون ) بنـجاح في ا
ونـسبـة كـبيـرة من الـسـياسـيـ يعـمـلون في
مـيـدان مـهنـة احملـامـ ( مـحـامـون ) بـنـجاح
أكـبر  والـسـبب في ذلك يـعـود الى أن مـهـنة
احملــامـاة ذات ( غــايـات قــومــيـة وأنــسـانــيـة
تــســتـهــدف الــدفــاع عن احلــقـوق الــوطــنــيـة
والقومية واألنسـانية لألفراد والوطن واألمة
واألنسـانية  كما نـصت عليه الـفقرة  ( 40و

ؤتمر . )  41من بيان ذلك ا
ومن أجل حــمــايـة ( اســتــقاللــيـة احملــامـاة )
عـمـدت نـقـابـة احملــامـ في الـقـطـر الـعـراقي
واحتاد احلقوقـي العرب  للعـمل على هذه
األسـتــقاللـيـة  وذلك من أجل حــمـايـتــهـا من
ـــارســة احملـــامي الـــتـــدخل احلـــكـــومي . و
وعـدم مـسـؤوليـته ـهني   حـريـته في عـمـله ا
الـشخـصـيـة عن مـرافعـته قـوال وفـعال ومـنعه
من الــتـبــعـيــة لـلــغـيـر  واخـضــاعه لـقــواعـد

الـتــأديب اخلـاصــة من قـبل الــنـقـابــة فـقط من
أجل احملافظة على استقاللية مهنةاحملاماة .
لـذلك نــصت قـوانـ احملــامـاة ومـنــهـا قـانـون
واحتاد احلقوقـي العرب احملاماة العراقي  
على ضمانات اساسية حلفظ حرية احملامي 
كضمان حريته في أداء رسالته  ومنع الدولة
ـهنة من ايجاد تـشريـعات تتـعارض مع هذه ا
 وابعـادها عن الـصفـة احلكـومية  وأن ينال
احملـامي الـرعــايـة واألهـتـمــام الالئق بـكـرامـة
احملامي وقـدسيـة احملاماة  وتسـهيل مـهمته
كمـطـالـعة ـهني   فـيمـا يـتـعلق بـكل نـشـاطه ا
األوراق الــتـحــقـيــقـيــة وحــضـور الــتـحــقـيق 
واألطالع عــــلى اوراقه  ومــــنـــاقــــشـــة أقـــوال
أطراف الدعوى دون مـلل وتردد ... الى مقابل
هذا األهتـمام بحـرية احملامي والـسعي اجلاد
ألستـقاللـية مـهـنة احملـاماة من قـبل الـنقـابات
ؤتمرات احمللية واألقليمية والدولية  وعقد ا
احملـلـيـة والـدولـيــة . عـلى احملـامي أن يـتـقـيـد
ـهني للـمهنـة واحلفاظ على بتنـفيذ الـسلوك ا
ـهـنة  والعـمل بـنـزاهة شـرف ومبـاد هـذه ا

واستقامة في هذا اجملال 
ولــــــكـن مـع األسف الــــــشــــــديــــــد  ومن خالل
ارستي مهنة احملاماة وانقطاعي عنها ) لم
اجد اهـتمـاما لـدى أغلب احملـام يـرتفع  أو
هنة في على األقل  يتناسب مع أهمية هذه ا
رأي رجـــال احملــــامـــاة والـــقـــانـــون وحـــقـــوق
ـارسـات تـسيء الى هـذه األنـسان  فـهـنـاك 

ـهـنة  كـتـسـخـيـر عـدد  كـبـير مـن احملـام ا
لوسـطـاء وبـرواتب معـيـنة  أو أعطـاء نسب
خـــاصـــة لـــهم مـن أجل اســـتـــجالب عـــدد من
اضـافة الى وجـود عدد آخر من الزبـائن لهم 
احملـــامــ يـــخــصـــصــون جـــزءا كــبـــيــرا من
أتعابهم لبعض العامل في مراكز الشرطة 
ا يـخـالف قواعـد الـليـاقـة األدبيـة وتـقالـيد
ا احملـامـاة وآداب الـتـعـامل مع اآلخـرين  
يـؤدي الى ضـيـاع احلــقـيـقـة وانـقالب وقـائع

القضايا على حساب مستقبل األبرياء .
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شـهود . ـست ذالك بـنفـسي وبـاجلـرم ا وقد 
فـلمـاذا ال يـشعـر احملـامي بـأهمـيـته وكـرامته
ـاذا هــذه الــتـبــعــيـة ــهـنـي ? و واســتــقالله ا
ــــهـــني ـــاذا هــــذا األذالل ا والــــذيــــلـــيــــة ? و
والــــشــــخــــصي يــــا زمالء  يــــا دعــــاة احلق
خالفا والعـروبـة وأنـتم تمـارسـون مهـنـتكم  
ألحــكـــام قــانــون احملــامــاة وســـلــوك نــقــابــة
ـناضـلـة ... وأني أهيب احملامـ الـعـراقيـة ا
بنقـابتنـا البـطلة وهي حتـمل اليوم مـشروعا
لـتـعـديل قـانـون  نـقـابـة احملامـ مـن تشـريع
فصل شديد التطبيق على من يخالف شروط
هني وتطهيـر النقابة من العناصر السلوك ا
( أنــصـاف احملــامــ ) الـذيــلــيـة والــتــبـعــيـة
والــنــفــعــيـة  لــكي ال يــقــال عــنــا في مــهــنــة
ـقـدســة ( اذا لم تـســتح افـعل مـا احملـامــاة ا

شئت ) .   
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ـاضي. وقـد اكـتشف مـولـودا في شـهر آب ا
حـمــلـهـا في مـنـتـصـف يـولـيـو/ تـمـوز حـ
اشـتـكـت من وجع في الـبـطن فـاصـطـحـبـهـا
ستشفى. واستمرت محاكمة والـداها إلى ا
الـعم األول شـهرا أمـا اآلخـر فقـد أدين بـعد
يوما من بدء محاكمته بحسب مراسل 18
بي بـي سي في إقــلـيـم الـبــنــجـاب أرفــيــنـد
شـابـرا. وقـد اسـتـحـوذت حـالـة الـفـتاة عـلى
اهـتــمـام وسـائل اإلعالم في الـهـنـد والـعـالم
عـلى مدى أسابيع. وكانت الـفتاة قد تقدمت
بــالــتــمـــاس لإلجــهــاض عــنــدمــا كــانت في
األسبوع الثالث من احلمل لكن التماسها
رفض حـيث قـررت جلـنـة أطـبـاء أن عـمـلـية
اإلجـهاض ستشـكل خطرا علـى حياتها. وال
يـسمح القانون الهنـدي بعمليات اإلجهاض
بـعد األسبوع العشرين من احلمل. ولم تكن
الـفـتـاة واعـيـة حلـمـلـهـا. وقـد أعطـي الطـفل
ـؤسـسـة رعايـة بـعد والدتـه. وكانت الـفـتاة

الصحة والعائلة الصينية.
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 شــهــدت مـديــنــة كــاسـور الــبــاكــسـتــانــيـة
احـــتــجـــاجــات عــارمـــة عــلـى مــقـــتل زيــنب
أنـصـاري الـطـفلـة الـتي خـطـفت واغـتـصبت

وقتلت وعمرها ال يتجاوز  6سنوات.
اخــتــطـفت الــطــفـلــة يـوم  4يــنــايـر/كــانـون
الـثـاني وعـثـرت الـشـرطـة عـلى جـثـتـهـا في

مكب قمامة يبعد بضعة أمتار عن منزلها.
وزيـــــنب هـي ثــــامـن قـــــاصــــر تـــــتـــــعــــرض
ـدينـة خالل الـعام لالغـتـصـاب والقـتل في ا
ـــاضي. وشـــهـــد مـــوقع تـــويـــتـــر دعــوات ا
حلـماية األطفـال والدفاع عنـهم والقصاص

للضحايا وفضح االنتهاكات.
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فـيما اعـتقلت الشـرطة البـاكستانـية عروسا
ـاضي - لالشـتـبـاه في - تـزوجـت الـشـهـر ا
قــتـلــهـا زوجـهــا ونـحـو  14مـن أقـاربه بـل

مسموم.
وتـقـول الشـرطة إن الـعـروس وتدعى آسـيا
بـيـبي تـعـمـدت وضـع مـادة قـاتـلـة لـزوجـها
ـاضي لـكنه لم وخـلـطـتهـا بـلـ األسبـوع ا
ـتهـمة قـدمت زبادي يـشـربه. وأشارت إلى ا
أعــدته من هـذا الـلــ إلى زوجـهـا وأقـاربه.
ـرأة أُجـبـرت على وبـحـسب الـشـرطة فـإن ا
ــاضي. وقــالت إتــمــام الــزواج في أيــلــول ا
وســائل إعالم مــحـلــيــة إن الـعــروس سـعت
دون أن تــفـلح لــلـهــرب من مــنـزل الــزوجـيـة
والـعـودة إلى أبـويـهـا. وأكـد عـويس أحـمد
وهـو مسـؤول بارز في الشـرطة أن الـسيدة
مـتهـمـة بالـقتل. كـما اعـتقـلت الشـرطة رجال
بـــزعم أنـه عــشـــيق لـــهـــا وعــمـــته. وقـــالت
الـشـرطة احملـلـية إن  15شـخـصـا مـاتوا في
احلـادث بيـنما يـتلقى  8آخـرون العالج في
ـسـتـشـفــيـات. وارتـفـعـت حـصـيـلـة إحــدى ا
اضي ح قُدم الـقتلى منذ يوم اخلميس ا
ـسمـوم أول مرة وأسـفر عن وفاة الـزبادي ا

ثمانية أشخاص في البداية.
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الى ذلـك أصدرت محـكمة لـلقضـايا العـاجلة
في الــهــنــد حــكــمــا بــســجن رجــلــ أديــنـا
بـاغتصاب ابنة شـقيقهما الـبالغة من العمر

سنوات. وكانت الطفلة قد وضعت 10

ــكي ــدن - وكــاالت - فــجع اجملــتــمع ا { ا
بـحـادثـة حـزيـنـة بـعـد أن انـدلـعت الـنـيـران
عــنـد الـسـاعـة الــعـاشـرة صـبــاحـا في شـقـة
بــالــطــابق األرضي مـن عــمــارة مـكــونــة من
ــكــة طــابـــقــ تــقع فـي حي الــعــزيـــزيــة 
ـــكـــرمـــة. وقــالـت مـــصــادر لـــلـــصـــحـــافــة ا
الـســعـوديـة إن الـشـقـة تـعـود إلى عـروسـ
كـانت ليلة زفافهما فجر يوم وقوع احلادث
الــذي جنم عــنه وفــاة الــعــريس الــبــالغ من
الـعمر ( 23عـاما) نتـيجة لـتعرضه لـلحريق
واخـتـنـاق الـعروس ( 17عـامـا) الـتي تـلقت
الــــعـالج من قــــبل فــــرق الــــهـالل األحــــمـــر

وحالتها الصحية مستقرة.
ـتـحـدث الـرسـمي لإلدارة مـن جـانـبه أكـد ا
قدسة دني في العاصـمة ا الـعامة للـدفاع ا
الــرائــد نـايف الــشــريف أنه نـظــرا لــكـثــافـة
نـبـعـثة من مـوقع احلـريق جرى األدخـنـة ا
إخالء جـمـيع سكـان العـمارة بـواسطـة فرق
اإلخـالء واإلطـفــاء الــبـالغ عــددهم نــحـو 10
أشـخـاص مـشـيـرا إلى أن فـريق الـتـحـقـيق
فـي اإلدارة واألدلـــة اجلـــنـــائـــيـــة بـــاشـــروا
إجـراءات الـتحـقيق لـلتـعـرف على مـسبـبات
ـعـنـيـة احلـادث بــالـتـنـسـيق مع اجلـهـات ا
تـمـهـيـدا لـتـسـلـيم مـلف احلـادث إلى شـرطة

العزيزية الستكمال إجراءات التحقيق.
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قــضت مـحــكـمـة أمــيـركـيــة بـسـجـن مـبـرمج
صـيني مدة  5أعـوام بعد إدانته بالتجسس
وسـرقة رمـز برنامج كـمبـيوتر تـملـكه شركة
تـكـنــولـوجـيـا أمـيـركـيـة. وأكـد بـيـان لـوزارة
الـــعـــدل األمــــيـــركـــيـــة احلـــكم الـــذي صـــدر
اخلــــمـــيس بــــحق مــــطـــوّر الـــبــــرامج شـــو
جـيـاكـياجن ( 32عـامـا) من دون أن يـتم ذكر

اسم الشركة.
وقـال احملامي األميركي جيـفري بيرمان في
نـيويورك حيـث جرت احملاكمة »لـقد سرق
شــو جـيــاكـيــاجن كـمــا اعـتــرف سـابــقـا في
محكمة فدرالية أسرارا تكنولوجية متعلقة
بـالـتجـارة من مـوظف أمـيركي بـهـدف إفادة

احلكومة الصينية .«
ــتــعــلــقــة وأقــر شــو عــام  2016بــالـــتــهم ا
بـالـسـرقـة. وقـال مـسـؤولـون إن خـطـته كـان
تــهــدف إلفــادة جلــنــة الــتــخــطـيـط لــشـؤون

بغداد 

ة اغتصاب الشرطة الهندية عند موقع جر
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قـد أخبرت الـشرطة ومـؤسسات الـرعاية أن
عـــمــهــا الــبــالـغ من الــعــمــر  40عــامــا قــد
اغـتـصبـهـا عدة مـرات في الـشهـور الـسبـعة
األخـيـرة. وقال والـد الفـتاة إن الـعم لم ينف
ـوجـهـة إلـيه لـكن فـحص احلـمض الـتــهم ا
ولود الـنووي لم يجد صلة دم بينه وب ا
فـبـدأت الـشـرطة بـالـبـحث عن مـشـتـبه آخر
إلـى أن اهتـدت إلى الـعم الـثاني. وتـكـتشف
حــاالت حـمـل األطـفــال في وقت مـتــأخـر ألن
الــفـتــاة ال تــكـون واعــيـة حلــمــلـهــا. وكـانت
الــسـلـطــات قـد أبـلــغت بـحـالــة حـمل أخـرى
لـفـتـاة في الـعـاشـرة اغـتـصـبـهـا زوج أمـها
وسـمح لـها بـإجهـاض احلمل الـذي كان في

أسبوعه العشرين.
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قـالت الـشـرطـة الـهـنـديـة الـيـوم الـثـالثاء إن
سـيدة /  100عـام/ توفـيت بعـدما تـعرضت
لالغـتـصـاب عـلـى يد رجـل مـخـمـور بـشـمال
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بغداد 

لـوك و يطلق عـلوم للـجمـيع بأن مـهنـة احملاماة مـهنـة الرؤسـاء وا من ا
علـيهـا مهـنة " الـنبالء" كـونهـا جنـاح العـدالة الـسامي الـذي يعـمل على
أساس ترسـيخ مبـاديء القـانون في صيـانة وحـفظ احلقـوق واحلريات
ؤسسات والدول ومساعدة القضاء للوصول إلى احلقائق لألفراد و ا

نظورة أمامهم . نازعات ا والفصل ب ا
وقد تـعددت أوجـه تسـميـة احملـاماة فـ إلى جـانب كـونهـا مهـنـة مقـدسة
عرفة القانونـية إذ أعتبرها الفريق اآلخر قائمة على اإلحاطة بالـعلم وا

ستوى قائم على أساس اإلبداع واالبتكار . فن  رفيع ا
هام هن البد من توافر مقومات حرفيه إلتمام ا وكما هو احلال لبقية ا
ـهــام كـذلك هــو حـال بـالــشـكـل الـذي يــلـيق بــحـسـن األداء وتـنــفـيــذ ا
احملـامــاة بل أن طــريق اإلبــداع في رحـاب الــقــضـاء و قــلــعـة فــرسـان
كـن أن نلخـصها إلى قـسم العدالـة أكثر تـعقـيداً العتـبارات كثـيرة 
ـهـنـيـة و الــثـاني مـايـعـرف بـنـمط األول يـخـتص في آلـيـة االحــتـرافـيـة ا

Personal style ). ) الشخصية
وهنا نرى أن احملـامي الناجح هو مـن تدرب على االحتـرافية القـانونية
ـهـنـة وتـدرب أيـضـآ على عـيـة األسـاتـذة الـذين سـبقـوه في ا الالزمـة 
الزمة لشخصـيته ما قبل اإللتحاق في التخلص من العادات السـيئة ا

ركب القضاء الواقف . 
فـمـهـمـا بـلـغت مـعـرفـة احملـامي بـالـقـوانـ وقـواعد الـتـقـاضـي وأصول
ـرافـعـات لن جتـدي إلى سـبـيل ( اإلحـتـراف ) مـا لم تـصـقل بـالـنـمط ا
ــهـنــة كـون هـذه ـتــزن الـذي تــتـطــلـبـه هـذه ا الـشــخـصي و الــسـلــوك ا
ـعـرفـة فمـهـنـة احملامـاة تـتـطلب الصـفـات تـعـتبـر مـادة مـكمـلـة لـلعـلم وا
الشجـاعة واألقـدام والثقـة بالـنفس و األمـانة لصـون احلقـوق والصدق
في تـقـد االسـتـشـارة و الـبالغه في تـقـد الـدفـوع واالرجتـال داخل
أسوار احملكمـة كما تتـطلب الصـبر واحللم و سرعـة البديهـية لالحاطة
بالوقائع و النشاط احليوي واللياقـة مع هيئة احملكمة و أعضاء النقابة
وبـقيـة الـزمالء وكـيـفـيـة الـتعـامل مع اخلـصـوم كـمـا تـتـطلـب إلى ذاكرة
جـيــدة حلـفـظ الـقــوانـ والــدفـوع فــضالً عن ثــقـافــة احملــامي الـعــامـة
واحلرص عـلى مـظـهـر هـندامه الـذي يـعـكس صـورة الـقوة و األمل في

نفوس موكليه واجملتمع .
ومن هنـا اهـتمت الـكـيانـات القـانـونيـة بـتطـويـر النـظم القـانـوني وسعت
ـعـرفـية نحـو الـتـعـليم الـقـانـوني لـتدريب احملـامـ لـسد احـتـيـاجـاتهم ا
والـتخـلص مـن العـادات والـسـلـوك الـذي يـتـعـارض مع مـبـاديء قـانون
احملامـاة بهـدف زيادة الـثقـافة الـقانـونـية كـ عـلم وفن لتـشكل مـجمـوعة
سؤوليات وإدارة قضاياهم بغية من القيم وإدراك زيادة الوعي جتاه ا
صون حـقوق اإلنـسان واحلـريـات األساسـية فـعـدم االنضـباط لـبعض
هـنـيـة لـلـبعض اآلخـر يـعـد أحـد األسـباب احملـام واخـفـاق الـكـفـاءة ا
هنة األساسية ألزمة العدالة والـتنمية فضالً عن إعطـاء انطباع يسيء 

النبالء  . 
ولـذلك اهـتـمت بـعض الـدول بـتـطـويـر الـنظـم الـقضـائـيـة من خـالل رفد
احملامـ وحثـهم عـلى التـدريب القـانـوني بغـية تـطـويرهـا للـوصول إلى
(حداثة احملـاماة ) والـتخـلص من العبث فـي أرشفة الـقضـايا و جتنب
بـهـمة والـسعي إلى مـكـنكـة القـضـاء واستـخدام احلـاسوب اخلطـوط ا

اآللي واالستفادة من وسائل التكنولوجيا احلديثة.
ـتـحـدة الـبـريـطانـيـة تـقـوم اجلـمـعـيات الـقـانـونـيـة بـغرس ـمـلكـة ا وفي ا
ـهـني لـلـمـحـامـاة في ذهن روادهـا و تـسـعى إلى مـفـاهـيم اإلسـتـقالل ا
دراسة سـلوكـياتـهم وفتح أبـواب التـدريب الـقانـوني والتـنمـية الـبشـرية
لـهم لـيـتـعلـمـوا قـواعـد االتـيـكـيت وعـلـوم الـلـغـات وعـلم اإلجـتـمـاع ولـغة
اجلسـد بغـية بـناء الـشخـصيـة القـانونـية الالزمـة ليـكون احملـامي قدوة
اجملتـمع وأكـثـرهم درايـة في عـلوم الـقـانـون و الـسلـوك الـبـشـري الذي
يـعـول عـلـيه لـدى رجــال الـقـانـون قـبل غـيـرهـم لـكـونـهم حـمـاة احلـقـوق

واحلريات للمجتمع. 
وقر وقرة نقـيباً وأعضـاء مجلس النـقابة ا وهذا ما نأملـه من نقابتنـا ا
بـضرورة تـفـعـيل دور الـتـدريب لـلـتـنمـيـة الـبـشـريـة إلى جـانب الـتدريب
الــقـانــوني لــصــقل مــهــارات احملــامــ واالسـتــفــادة من هــذه الــعــلـوم
التطبيقية لتعم الفائدة على اجملتمع أيضآ الذي ما أن حلت به مصيبة

في احلياة إال وجلأ إلى احملامي للدفاع عن حقوقه وحريته.

احملـامـاة بالـسـلـطـة احلـاكـمة  لـكي تـتـحول
ـهـنـة مـن الـدفـاع عن حـقـوق االنـسـان هـذه ا
الى هــيـئــة اسـتــشـاريــة لـلـدفــاع عن أنــظـمـة
كـمـا نالحظ ذلك في بـعض سـلـوك ( احلكم  
أنـصــاف احملـامــ ) الـذين يــدعـون الى ذلك
ــارســة مـهــنــة احملــامـاة من لــفــشـلــهم في 
نـاحيـة وارضـاء لـبعـض اجلهـات من نـاحـية
اخرى  وألهـمـية ا سـتقاللـيـة مهـنة احملـاماة
من أجل حـمايـة حـقوق االنـسـان وارتبـاطـها
حلسم بـدأ سـيـادة واستـقاللـية الـقـضاء  
ـشـاكل التـي حتدث بـ األفراد اخلالفات وا
وبـ األفـراد ومـؤسـسـات الـدولة انـفسـهم  

لتحقيق العدالة والدفاع عنها .
لـذلك وألهمـيـة احملـاماة نص عـلـيـها األعالن
ي حلـــقــوق األنـــســان حـــيث جــاء في الـــعــا
الفقرة (  ( 3من ديباجـة األعالن نفسه ( بأن
من الــضـروري أن يــتـولى الــقـانــون حـمــايـة
حقوق أالنسان التي تـثار أمام القضاء الذي
ـــــــــارس احملـــــــــامــــــــون مـن خـاللـه دورهم
عروف في هذه احلماية . االنساني العادل ا
ي ـادة (  ( 8من األعالن الــعـا كـمــا نــصت ا
على ( حق كل شـخص بالـلجـوء الى احملاكم
ألنــصــافـه من األعــتــداءات  الــتـي تــقع عــلى
حـــقـــوقـه بـــواســـطـــة احملـــامـــاة وبـــالـــطــرق

عروفة . القانونية ا
لقد أكدت األتـفاقيـة الدولية حلـقوق أألنسان
ـدنـيـة والـسـيـاسـية  أن يـتـولى احملـامون ا
الـــدفــاع عن هـــذه احلــقـــوق وفق مـــا نــصت
عـليـهـا قـوانـ اصـول احملاكـمـات اجلـزائـية
ــا زاد من أهــمــيـة في الــوطن الــعــربي  و
اســتــقاللــيــة احملــامــاة وحــمــايــتــهــا من أي
تصـرف سـلطـوي مخـالف حلـقوق أالنـسان 
مـــنع احملــامـــ من األعالن عـن مــخـــالــفــات
فـقد تـصـرفـات الـســلـطـة حلـقـوق اإلنـسـان  
ـسـألة اسـتـقاللـية تـطور األهـتـمام الـدولي 
احملاماة والقـضاء على حد سواء  وذلك من
ـيـة  خالل عــقـد الــنـدوات احلـقــوقـيــة الـعــا
وتـــشــكــيل الــلــجــان الـــدولــيــة لــلــمــحــامــ
واحلـقـوقـي  من أجل ضـمــان حق الـدفـاع
عن حـــقــوق الـــوطن واألمـــة واألنــســـانــيــة 

بواسطة مهنة احملاماة .
حـيث عـقـدت الــلـجـنـة الـدولـيـة لـلـحـقـوقـيـ

مـؤتـمـرا في ( أثــيـنـا ) بـتـاريخ 1955/ 18/6
جـاء في الـفـقرة (  ( 4منه ( أن احملـام في
الـعـالم يـجب أن يـحـافـظـوا عـلى اسـتـقاللـية
مهنة احملاماة وأن يطـالبوا بحقوق االنسان
ضـمن اطــار دولـة الـقـانـون ) .كــمـا أكـد عـلى
ؤتمر الذي عقد في النرويج ( أوسلو) ذلك ا

واجـهت مـهـنـة احملـامـاة مـنـذ تـأسيـس احتاد
احملـامـ الـعـرب عـام  1944عـددا كــثـيـرا من
الـتحـديـات السـلـطـوية والـقـمعـيـة الـتي تمس
وقـد بلغت ذروة هذه الـتحديات استقالليـتها 
حـيث في الــوطن الـعــربي في الـثــمـانــيـنـات  
عــمـدت بــعض أنـظــمـة احلــكم الـعــربـيــة عـلى
من خالل انـــتـــهـــاك اســـتــقـاللـــيــة احملـــامـــاة 
بشـكل ـواطـن   ـمارسـات الـقـمـعيـة ضـد ا ا
عـــام واحملـــامـــ بـــشــكـل خـــاص من جـــهــة 
ــارســات الـتــهــمـيش والــلـجــوء الى بــعض 
واأللـغـاء من جـهـة أخرى  كـمـحـاولة الـسـعي
لــتـجــمــيـد عــضـويــة احملـامــ في الــنـقــابـات
تمهـيدا الى الغـاء مهنـة احملاماة  كما حصل
وجب القانون رقم (  ( 3لسنة ذلك في ليبيا 
 1981وانهاء مـهمـة نقابـة احملامـ في مصر
ـــوجب الـــقـــانـــون رقم (  ( 125في / 7 /22
 1981وحل نـــقـــابــة احملـــامـــ في ســـوريــا 

ؤرخ في /7/4 ـرسوم اجلـمهـوري ا وجب ا
 1980وأصـدار قـوانـ جـديـدة لـتـنـظـيم هـذه

هنة  ا
كــمــا حــصــلت بــعض احملــاوالت حلل نــقــابـة
احملـام  أو جتـمــيــدهـا في بــعض األقــطـار
الــعــربــيــة  ومــنــهــا الــعــراق بــعــد األحــتالل
ــهـني ـوقف ا األنـكــلـو- امــريـكي له  اال أن ا
بـدئي الشـجاع جملـلس نقـابة احملـام في وا
العراق  السـابق والالحق حال دون اخـتراق
ـشـبـوهة  لوحـدة احملـام هـذه احملـاوالت ا

قدسة . ومهنتهم ا
dO³  —Ëœ

وكان الحتاد احملام العرب الدور الكبير في
ليس ـهني لنقـابات احملام  وقف ا أسناد ا
ـا في جــمـيع في الــقـطــر الـعــراقي فـقط  وأ
ـانه أنـحــاء الـوطن الــعـربي  انـطالقــا من أ
بأهمية استقاللية احملـاماة وعالقتها بحماية
ـواطــنـ في حــقــوق األفـراد  والـدفــاع عن ا
سـاحـة الـقـضـاء جــنـبـا الى جـنب اسـتـقاللـيـة

القضاء واحلفاظ على هيبته وقدسيته .
أن مـــحـــاولــة الـــغـــاء مــهـــنـــة احملـــامــاة وحل
نــقـابــاتـهــا واعـتــقــال احملـامــ الـعــشـوائي 
هنة واصدار تشريعات تقيد استقاللية هذه ا
ـهني ارسـة دورهم ا وتمـنع احملـامـ من   
ـشروع في احلـيـاة الـعـامة  يؤدي الـى عدم ا
ساس باستقاللية احملاماة حتقيق العدالة وا
والـتـمـهـيـد لـتـنـامي عـمـلـيـة االعـتـقـاالت كـما  
ــــا يـــؤدي الـى مـــنع حــــدث ذلك مــــؤخـــرا  
ــارســة دوره عــلى تــصــرفـات الــقــضــاء من 
السـلـطة الـتـنفـيـذية  تمـهيـدا لـقمع احلـريات
ومــحـاولــة ربط وانــتـهــاك حــقـوق االنــسـان  

ــة في قــريـة في الــبالد. وقــد وقــعت اجلــر
مـنطقـة ميروت بـوالية اوتار بـراديش مساء

أمس األول االحد.
وقـال راجــيش كـومـار أحـد رجـال الـشـرطـة
هــاتـفـيـا ”الــسـيـدة كـانت نــائـمـة في شـرفـة
مـنزلـها عـندمـا هاجـمهـا رجل مخـمور . و
نــقــلـهــا لــلـمــســتـشــفى حــيث تــوفـيت أمس

”. االثن
وأفــادت تــقــاريـر إعـالمـيــة أنه جــرى إلــقـاء
الـقبض على مشـتبه به في العـشرينيات من
عـمـره واتـهـامه بـاالغتـصـاب والـقـتل. ونفى

. الشاب ارتكابه للتهمت
ويـذكـر أن الـهـند شـهـدت عـدة حـوادث عنف
جـنسي ضـد النـساء خالل األعـوام األخيرة.
قـد أثـارت واقعـة اغـتصـاب طـالبـة عـلى م
حــافــلــة في نــيــودلــهـي عـام  2012غــضــبــا
شـــعـــبـــيـــا وأدت لــصـــدور قـــوانـــ أكـــثــر

صـــرامة.
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ـسؤولـيـة في أي مـؤسسـة او وحـدة او منـظـمة رسـمـية او الـغـير ان اداء ا
رسـمية مدنية او عسكريـة او امنية خاصة او عامة كانت  ,بـصورة سليمة
وجـيدة وفق سيـاقات اصولـية وحيـنما يتـميز مـنتسـبوها في اداء اجـباتهم
بـحسن الـتنـظـيم واالهتـمام وبـاجناز االعـمـال على احـسن وجه وباخالص
ـسـؤول نـتـسـب وا وتـفان يـعـني ذلك ان مـسـتوى الـضـبط والـربط بـ ا
ـهـنـيـة عـلى مـسـتـوى عـال من الـرقي والـتـقـدم وفق االصـول الـتـنـظـيـمـيـة ا
والـقانونية لذلك جند ان مثل تلك اجلهات والوحدات التنظيمية مهما كانت
دنية او االمـنية او الـعسكـرية تتـميز بـجملـة من اخلصائص عن صـفتهـا ا

غيرها وهي كاالتي:-
نتسب 1- حـسن السلوك وبناء عالقات التعاون واالنسجام في ما ب ا
ــشــتـرك كــخــلــيــة الـنــحل ضــمن اطــار الــواجــبـات والــعــامــلـ والــعــمل ا
هني ـسؤوليات بحرص ومـسؤولية وبطـاعة واحترام السـلم الوظيفي وا وا

.
ــهـامــهم وواجــبــاتـهم ــنــتـســبــ  2- نــضــوج الـعــقــول واالفــكـار لــدى ا

سؤولياتهم اخلاصة والعامة . و
3- حـسن التـنظـيم في اداء االعـمال والـواجبـات ضـمن ضوابط الـتنـسيق

عوقات في حينها بدقة ومسؤولية . ومعاجلة ا
4- الـتــمــيـز بــظــاهـرة الــهــدوء في اداء الـواجــبــات والـتــروي وعــدم اثـارة
منوعات والتعقيدات والتميز بالشفافية والوضوح بعلمية شـاكل وزرع ا ا

صلحة العامة. وبروح مخلصة متعاونة خلدمة الناس وا
ـنتـسب 5- الـتمـيز باجـواء حب الرقي والـتقـدم واالبداع والـتنـافس ب ا
عـلى حتقيق االجنازات والوصول الى نتـائج مهمة ومثمـرة لتحس العمل
ـسـؤول االعــلى وعـلى رضـا وتـطـويــره واالهـتـمــام عـلى اكــتـسـاب رضــا ا

الناس عامة .
6- الـقدرة على مواجـهة التـحديات والصـعوبات بـكفاءة ومقـدرة عالية في
ا يـسهل على االسـتمرار ـناسبـة والطرق الـبديـلة  االداء وطـرح احللول ا

طلوبة دون تاخير. باداء االعمال ا
طـلوبة ضمن السقوف الـزمنية احملددة لها هام ا 7- الـقدرة على اجناز ا

وبكفاءة وجودة عالية.
8- حب الــتــضــحــيــة واالقــدام وبــذل اجلــهــد الالزم في اداء الــواجــبــات
ـنــتـسـبــ وبـدافع احلس والـشــعـور الـوطـني بـاخالص ونـزاهــة من قـبل ا

االصيل اخمللص لالنتماء والوالء لالمة والوطن.
9- الـتميز بحـسن االستقبـال للمواطـن وحسن التـخاطب معهم بـشفافية
ـعنى ـهـذب واالنـيق في ا ـرشـد وبـالـكالم ا في اسـلـوب االقـنـاع واحلوارا

واللفظ الطيب.
ظهـرفي القـيافـة والليـاقة الـبدنـية عنـد كل منـتسب مـا يبعث 10- حـسن ا
ستـبشرة باخلـير واالمل عند االرتـياح واالطمئـنان من نضارته الـشكلـية ا

كل مراجع او مشاهد له
ـطــلــوب عـلى كــافـة ان الــغــايـة االســاسـيــة من حتــقـيـق الـضــبط والــربط ا
دنية عـامة هو حتقيق التوازن ـستويات الوظيفـية منها االمنيـة خاصة وا ا
بـ مـوجـبــات حتـقـيق الـعــدالـة االجـتـمــاعـيـة وفق مـنــظـور االمن احلـيـاتي
اجملـتمـعي لـكافـة افـراد اجملـتمع وبـ مـوجبـات مـنـظور االمن الـعـام للـبـلد
ـصلحة الوطنـية العليا في اسـتتباب االمن واالستقـرار وسيادة القانون وا
هني والعلمي وتـعزيز هيبة الدولة. كمـا يتطلب ان يتم االهتمام بالـتثقيف ا
نتـسب كـافة وتعـزيز القيم اخلـاص باصول اعمـال وواجبات الـعاملـ وا
االخالقـيـة واالنـســانـيـة لـتــحـسـ صـور االفــكـار والـنـوايـا لــديـهم خلـدمـة
ـواطـنـ والـدفــاع عن مـصـالح الـبــلـد وسـيـادة الـقـانــون بـروح انـسـانـيـة ا
ـنـطقي وفق ـقـبـول والعـقالني وا ـا حتـقق الـتوازن ا واخالقـيـة وقانـونـية 

االحكام والقواعد القانونية والشرعية واالنسانية.
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بــالـنــســبـة لــلــكـلــيــات احلـكــومــيـة
وايــقــاف قــبـول اســتـالم مـعــامالت
اإلنـــتــمــاء اخلــاصــة بــاجلــامــعــات
والكليات األهلية الى اشعار آخر و
حلـ استـجـابة الـسـيد الـوزير الى
مــضــمــون كــتــابــنــا اخلـاص بــرفع
مــعــدالت الـــقــبــول .وكــــــــــــــــــذلك
العمل على تفـعيل ضوابط اإلنتماء
ـــا يـــضـــمن حـــمـــايـــة احملـــامـــ
الــعــراقـيــ و فــرصــهم بــالــعـمل و
ايــجــاد تــخــطــيـط مــركــزي لــقــبـول
ــــا يــــتـالئم مع اإلنــــتــــمـــــاءات و 
ـتاحة لـغرف احملام االمكـانيات ا
و حجم استيعابها في نفس الوقت
الـذي نعـمل فيـه على دعم الـغرف و
ـسـمى تـوسـعــتـهـا لـتـكــون الئـقـة 

قدسـة). هنة ا ا

وطـالـبت الالمي الـوزارة في كـتـاب
رســــــــــمـي  بـــــــــالـــــــــعـــــــــدد 119/ م
2017/8/2 ــــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ فــي  وا
بـــــــــــرفع مـعدالت الـقبـول لكـليات
ــــــئـــــة و الــــــقـــــانــــــون الى 70 بــــــا
ـناهج و زيادة عدد توســــــــــــيع ا
الـسنـوات الـدراسيـة و فـرض مواد
ـانـا منّا تـفضـيلـية في الـقبـول  ا
بــالــنــهـــوض بــالــواقع الـــقــانــوني
لـلمـستـوى التـعليـمي و قالـت  اننا
الـــيـــوم نـــوجه جـــمـــيع احملـــامـــ
الـــعـــراقـــيـــ الى دعم قـــراراتـــنــــا
حلـمـاية مـهـنتـنـا و ايجـاد رأي عام

للوصول الى ذلك
 واوضــــحت انه (  اعــــادة فــــتح
بــــاب قـــبــــول اســــتالم مــــعــــامالت
اإلنتماء لـنقابة احملامـ العراقي

ــشــار األهــلــيــة خـالفـــا لالهــداف ا
اليها في قانون التعليم األهلي رقم

25  لسنة 2016 ).

الــعـالي والــتي تــفـتــقـر الى ايــجـاد
ضــوابط فــعـلــيــة لــلـحــد من الــعـدد
الــهــائل لــلــجــامــعــات و الــكــلــيـات

كل مــا يـتــصل بــاحملــامــاة و يـؤمن
حقـوق احملام و يـصون كـرامتهم
في نفس الـوقت الذي نـرى فيه تلك
األعـــداد الــــتي تـــتــــزاحم في غـــرف
احملــامـــ بــدون وجــود تـــخــطــيط
حـقــيـقي مـسـؤول من اجلـهـات ذات
الــشـــأن و عــدم انــصـــات اجلــهــات
ـعنـية خملـاطبـاتنـا الرسـميـة التي ا
هـنة و حماية تهدف الى السـمو با

قدس). سمى ا ذلك ا
واضــــافت (ان عــــجــــلــــة انــــتــــمـــاء
احملــامــ اذا اســتــمـرتْ عــلـى هـذا
نـوال فانـنا سـنعجـز في نقـطة ما ا
من ايـجـاد الـدعم الـلوجـسـتي لـهذه
األعـداد الــهـائـلــة الـتي غــصتْ بـهـا
احملـاكم والتي تـطرق بـاب اإلنتـماء
نـتـيـجـــة لـســيـاسـة وزارة الـتـعـلـيم
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دعت نقـابة احملـام الـعراقـي في
كـــتــــاب رســـمـي وزارة الـــتـــعــــلـــيم
والـبـحث الـعـلـمي الى رفـع مـعدالت
الـقـبــول لـكـلـيــات الـقـانـون الى  70
ــنــاهج ـــئــة و تــوســــــــــــــيـع ا بــا
وزيــــــــادة عــــــــدد الـــــــــســــــــنــــــــوات
الــــدراســـــــــــــــيــــة و فــــرض مـــواد

تفضيلية في القبول.
وقــــالت نــــقــــيـب احملــــامــــ احالم
الالمي في تصـريح (نحنُ اذ نـشعر
ـــنـــاط بـــنّــــا و بـــأهـــمـــيــة الـــدور ا
مسؤولـيتنا جتـــاه احملام حسب
نصوص قانون احملاماة النافذ 173
لـسـنة 1965 و مـنـهـا الـتي تـخـولـنـا
ادارة شـؤون النـقابـة وبـالنـظر  في

احالم الالمي 

مقر نقابة احملام


